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TÜRKİYE SAĞLIK BİLİŞİMİ ALANINDA 
BÖLGE COĞRAFYADA ÖNCÜ ROL OYNUYOR
Dünya çok büyüdü ve ihtiyaçlar çeşitlendi. Artık öyle bir yere geldik ki, hiçbir sistem, o sistemin bağlı 
olduğu Kamu kuruluşları tarafından yönetilip daha iyi noktalara taşınabilecek sistemler değil. Sağlık 
Bakanlığı olarak sağlığı tek başına yönetme iddiasında değiliz. Ortak akla ve farklı sesler duymaya 
ihtiyacımız var. 

Geldiğimiz noktada Türkiye’nin birçok alanda merkez olmasını konuşuyoruz; “Sağlık turizminde, tıbbi 
cihaz, malzeme ve ilaç üretiminde bölgede üreten ülke kalmadı. Biz ön plana çıkalım ve burayı bir 
merkez haline getirelim” diye düşünürken özellikle sağlık bilişimi bizi beklediğimizden daha hızlı bir 
şekilde bu noktaya getirdi. Sağlık bilişimi bölge coğrafyada merkez olma noktasında öncü rol oynuyor. 
Bakanlığa çok sayıda “Şu projenizi bize verir misiniz, şu ülkede kurulabilir mi?” şeklinde teklifler geliyor. 
Hatta merkezi uygulamaları daha çok oralara göndermeye çalışıyoruz. Çünkü merkezi yapıların alt 
yapılarında tamamıyla yerli firmalar var. En büyük ortaklarımız sektörün Türkiye’deki unsurları. Buralarda 
sizlerin işini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü siz bizim işimizi kolaylaştıracaksınız, biz sizin işinizi 
kolaylaştıracağız. 

Yurtdışı toplantılarda baktığımızda birçok ülkeden önde olduğumuzu görüyoruz. Türkiye ile ilgili iyi 
şeyler söyleniyor. Bu, Türk firmalar sayesindedir. Hep beraber bu atmosferde çalıştığımız için bu 
noktaya geldik. Büyük oranda aynı şeyleri düşünmüş olabiliriz ancak bizim fark etmediğimiz küçük bir 
engel firmalar için gerçekten büyük bir engel olabilir. Bunların hepsini duymak istiyoruz. 

Bu toplantının sektörün önünü açmak ve geleceğe dönük politikalar geliştirmek için iyi bir tartışma 
zemini olmasını temenni ediyorum.

ÖNSÖZ
Dr. Şuayip BİRİNCİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı
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İNOVASYON DEDİĞİMİZ ŞEY FİKİRLE 
PARA ARASINDAKİ EN HIZLI YOL

Bir tüketici elektroniğinde bugün insanlara dokunan ve hayatlarında fark yaratan bir şeyler yapmak 
istiyorsak ürün ve hizmeti çeşitlendirmemiz ve hatta kişiselleştirmemiz gerekiyor. Tıp dünyasına 
baktığımızda 2500 yıldır hastalık yoktur, hasta vardır. Gelişmekte olan teknolojilerin reel dünyada 
verimlilikler şeklinde hayatımızın içine girmesinde etken olan ‘Yeni Verimlilikler Platformu’ndan 
bahsetmek istiyorum.

Yeni Verimlilik Platformu
Mühendislik tarafından teknoloji dediğimizde son 100 yıl aklımıza geliyor. 1897’de J.J. Thomson elektronu 
gözlemleyebilmiş ve ondan sonra bu alanda korkunç bir hareketlenme olmuştur. Radyo dalgaları, 
Marconi’nin radyosu, tüplü televizyonlar, tüplü bilgisayarlar, yarı iletkenlere geçiş, ledler, lazerler, 
bilgisayarlar ve en sonunda da bu ağ yapıları içinde hemen hemen herkesin elinde ve birbiri ile bağlantı 
da sağlayabilen mobil telefonların olduğu bu elektronik dönemin bir süreci vardır. 

ANA KONUŞMACI
Cengiz ULTAV

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Başkanı
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Son teknoloji yüzyılının gerisinde kapitalizm, emperyalizm, özgürleşme, aydınlanma gibi dönemler olduğu 
için tıp dünyasının eseri 2500 yıllık bir birikimin ürünü iken sizlerden farklı olarak bizim dünyamız 400 yılda 
şekillenmiştir. Bununla birilkte baktığımızda teknoloji yönetimindeki yapılar hep ‘kule’sel yapılar. Firmalar 
fildişi kulelerine tırmanmışlar, oradan örneğin “Televizyon nasıl yapılır?” diye söylemişler. Nereye bakarsak 
bakalım ‘Kule’sel yapılar her sistemin içinde… 

Son yüzyıl teknolojinin teknoloji için çalıştığı bir dönem; yani hemen hemen aynı bilgisayarı çok küçük 
farklarla 10 kere satın almışız, aynı telefonları hala çok küçük farklarla 10 kere satın alıyoruz. Buna 
paralel olarak finans da finans için çalışıyor. Paranın en büyük önceliği insanlara dokunmak yerine 
kendini maksimize etmek. İnsanların fikirlerinin teknoloji ile buluşması 1920’lere denk gelmektedir. Pazar 
ekonomisinin mimarlarından Profesör Schumpeter’e göre ‘inovasyon dediğimiz şey fikirle para arasındaki 
en hızlı yol’dur. 

Jenerasyonlar değişiyor, Y jenerasyonunun son bölümü, Z jenerasyonu Türkiye’de neredeyse 20 milyonu 
aşmış durumda. Buralardaki beklentiler çok daha farklı noktalarda. Bu beklentileri karşılayabilmenin 
önünde bazı önemli temel engeller ve bunların nasıl aşılacağı konusu var.

1950’lere baktığımızda 3 milyarlık bir dünya nüfusu var, 2020 yılında ise bu rakam 8 milyarı bulacak. 
Ancak 3 milyarlık nüfusun olduğu dünyadaki kompleksler ile bugünkü dünya insanın etkileşimi, yaşam 
biçimi farklı. Sağlık dünyası beyin ve fizik kabiliyeti harcayan ve hizmeti insanlara ulaştırmaya çalışan bir 
topluluk olarak karşılaşılan sorunların nasıl eksponansiyel olarak yükselmekte olduğunu herkesten iyi 
görmektedir. Bu dönemde artık mümkün olduğu kadar reel dünyaya odaklanmak, verimlilikleri çok daha 
hızlı ve bütünsel bir şekilde ortaya koymak gerekmektedir. 

Bu kadar ülkenin rekabet ettiği bir alanda insan, doğa ve teknoloji arasındaki bütünselliği en hızlı şekilde 
yakalayanların rekabet avantajı kazandığı, katma değerlerini maksimize ettikleri ve ülkeye refah ve 
mutluluk şeklinde geri dönüş sağladıkları bir ortamda bu kompleks problemlerin doğayı ve toplumu içine 
alan bir şekilde bütünsel ve hızlı şekilde çözülmesi gerekiyor. Tıp dünyasının çok çok iyi bildiği konuların 
arasına hepimizin girmesi gerekiyor. 
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3 SİHİRLİ ÜÇGEN
Günümüzün teknolojilerini kullanarak çok daha hızlı ve bütünsel hareket edebilmenin yolu: Akıllandırma, 
Sürtünmesiz Tedarik Zinciri ve Sürdürülebilirlik.

AKILLANDIRMA
Akıllandırma popüler bir terim olarak her zaman karşımıza çıkıyor. Akıllandırmayı sadece ve sadece büyük 
veri olarak data kısmında görmeye çalışırsak o zaman teknolojinin içine gömülüp, işin diğer unsurlarını göz 
ardı etmek durumunda kalabiliriz. 

Data
Data dediğimiz kısımda büyük veri ön plana çıkıyor. Büyük veri dediğimizde bugüne kadar bilinen her 
şeyin bir 10 yıllık süre için hemen hemen herkese açık olduğu bir dönemden bahsedebiliriz. Büyük veride 
anlamamız gereken noktalardan bir tanesi bunun her zaman açık kalmayacağıdır. Şu anda bu verilerin 
çoğu cloud üzerinde ulaşılabilir, büyük çoğunlukla günlük ürettiğimiz veriler de buraya akar vaziyette 
ancak bunun çok sürdürülebilir bir mekanizma olmadığı da söylenen gerçeklerden biri. Dolayısıyla bu 
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büyük veri ile mümkün olduğu kadar kucaklaşma, yüzleşme diyebileceğimiz faaliyetleri doğru ve sağlam 
bir şekilde yapmak mecburiyetindeyiz. 

Burada önemli olan, büyük verinin altındaki çoğunlukla yapay zekanın ön planda olduğu bir mekanizmadır. 
Bu mekanizmanın yapmaya çalıştığı tek şey, veriden enformasyona, enformasyondan bilgiye, bilgiden 
bilgeliğe, bilgelikten de neyi bilmediğimizi bilmek dediğimiz noktaya kadar bu büyük veri petrolünün 
rafine edilebilmesi meselesidir. Buradaki rafinasyon mekanizması temelde yapay zekadan geçiyor. Yapay 
zekayı en iyi anlayacak topluluğun tıp dünyası olduğunu düşünüyorum. Çünkü yapay zekayı ilk tarif eden 
kişi 1960’larda Profesör Geoffrey Hinton. O zaman yapay zeka algoritmalarını çözmek için kullandığı ortam 
şöyle bir ortam; Diyor ki, “40000 resmin içinde bir hamburger olup olmadığını 3 saniyede karar vermesi 
gereken karar mekanizması nedir?” Tahmin ediyorum böyle kompleks paternlerinin içinde bazı özellikleri 
arama dediğimiz şeyi tıp dünyası en iyi şekilde yapar vaziyettedir. Bizim verasetten devraldığımız diğer 
dünyalarda ve şimdi yapay zeka dediğimiz tüm algoritmalar buradan kaynaklanıyor. Ancak burada eğer 
biz bu noktayı rekabet avantajımızın en önemli noktası haline getirmek istiyorsak zannederim biraz bu 
konuda Kanada’nın Başbakanı Justin Trudeau’nun ne yaptığını bilmemiz gerekiyor. Profesör Geoffrey 
Hinton, Justin Trudeau’nun kurduğu Kanada’daki Vector Institute’un başında. Vector Institute şu anda 
yapay zekadan başlayıp beynin tüm nöral ağları, oradaki karar verme mekanizmaları, onun dışındaki her 
türlü öngörü ve art görü yine büyük veri üzerinden alınacak. Geçmişte yapılan hatalarının düzeltilmesi gibi 
birçok bilgi oluşumunu da sağlam bir şekilde oluşturan bir konuyu ülke bazında bir enstitü haline getirdi. 

Burada özellikle üzerinde durduğum şeylerden bir tanesi bu konu tıbbın dışında da, ancak sizler gibi insanlar 
tarafından desteklendiği takdirde mutlaka ve mutlaka üniversitelerin, endüstrinin, tababetin, herkesin 
biraraya gelip çok iç içe olduğu enstitü ortamlarında ülkenin en büyük rekabet avantajı unsurlarından biri 
haline getirilebilecek olan yapıların geliştirilebileceğidir. 

Dizayn
Üçgenin diğer ucundaki tasarım konusunda bugün dünyada büyük firmalar eskiden olduğu gibi “Bu ilacı 
alacaksın, bu televizyonu kullanacaksın, bu kimyasalla temizleneceksin” deme noktasında değil. Böyle bir 
şeyi kaldıracak yeni bir toplum da yok. Dolayısıyla her alanda mutlaka ve mutlaka kişiselleştirme dediğimiz, 
insana dokunan tasarım şekillerinin bu büyük veri ortamları ile birleşik bir vaziyette ve sizin data analiz 
yetenekleriniz noktasından başlayan ve onun üzerine giden, istediğiniz takdirde estetik ve endüstriyel 
klasik tasarım özelliklerini bunun üzerine katabileceğiniz bir sistem şeklinde gelmektedir. 

Dijital
Avrupa Birliği ve Amerika’nın baş danışmanlarından bir tanesi Jeremy Rifkin’in The Zero Marginal Cost 
Society isimli bir kitabı var. Burada şunu söylüyor; 

• Eğer biz bir nesnelerin interneti dünyasına inanıyorsak,

• 2025-2030 yıllarında okullar, hastaneler, evler, yollar, kavşakların akıllandığı, akıllandırılması 
mecburiyeti biliniyorsa,

• bunun için 50 milyara yakın akıllı cihaz kullanılacağı düşünülüyorsa o zaman buradaki donanım 
maliyetleri ve yazılımın kod satırı maliyetleri 3-4 yıl gibi çok kısa bir süre içinde ihmal edilebilir bir "0" 
noktasına gidiyor.

Benim dönemimde 1 satır Java kodu 125 dolar gibi bir rakamdı. Bugüne geldiğiniz zaman en çok 
robotluğun devreye girdiği yerlerden bir tanesi kodun yazılması. “Peki, dijital nereye gidiyor?” derseniz; 
algoritma tarafına gidiyor. ‘Nasıl’ın, ‘en hızlı’nın, ‘en bütünsel’in, en mükemmel’in, ‘en rekabetçi olan 
fonksiyonalite’nin akıllı cihazların içerisindeki durduğu yer algoritmadır. Dolayısıyla buradaki bütünsellik, 
yani büyük verinin, yapay zekanın, prediction mekanizmaların, analitik mekanizmaların, tasarıma dönük 
kişiselleştirme mekanizmalarının ve özellikle algoritma tabanlı dijitalizasyon konularının bir bütün halinde 
ele alınması noktasında yaptığınız bir yanlış üçgendeki başka bir yanlışı etkileyerek sistemin işe yaramaz 
hale gelmesine neden olabiliyor. 
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SÜRTÜNMESİZ TEDARİK ZİNCİRİ
Türkiye kesinlikle sağlıkta çok rekabetçi ülkelerden biridir. Tıpta temel konularda Türkiye gayet iyi. Onun 
haricinde Türkiye segmentasyon konusunda da rekabet unsurlarını sistemin içine gömmeye başladı. 
Belki sistem sadece saç ekme ile başladı ama şu anda beyin ameliyatlarında da Türkiye dışarıdan hasta 
çekmeye başladığı bir dönemdedir. Böyle bir ortamda tedarik zincirinin teknolojiden, tababetten farklı bir 
şey olduğunu düşünmemek lazım. Eğer bir ülke tedarik zincirleri içinde kendi etrafındaki alanlarda her 
türlü sürtünmeyi ortadan kaldırmıyorsa bilimde en ileri noktaya gitse dahi bunun bir katma değer olarak 
ürün ve servislere yansıması ve tekrar ülkeye dönmesi noktasında büyük sorunlar ortaya çıkabiliyor. 
Dolayısıyla tedarik zinciri kavramını sürtünmesiz tedarik zinciri kavramı olarak ele almakta fayda var. Bu 
konuda da Singapur ve Çin’in yine baş danışmanlarından Parag Khanna’nın bir Connectography kitabı 
var. Bu kitapta “Sağlık alanındaki tedarik zinciri mekanizmaların sürtünme noktaları nelerdir ve bu noktalar 
nasıl kaldırılabilir?” konusunda çok önemli görüşler ifade edilmiş. Bu konunun altında tüm gazete, dergi 
vesaire kanallarından giren Endüstri 4,0’ı koymak gerek. Alman bazlı bir söylem. Bunun üretimin interneti 
altına giren karanlık fabrikalar, robotlar şeklinde ele alınmamasında fayda var. 

Tüketici elektroniği Vestel örneği;

Yılda 30 milyon parça beyaz eşya, televizyon, gibi şeyler imal ediyor ve bunları 152 ülkeye satıyor. En büyük 
rekabet avantajı Türkiye’nin de rekabet avantajlarından biri radikal bir şekilde rakiplerinden 10 misli fazla 
model yapabilmeleri. Televizyon alanında örneğin Çinliler 300 model yapıyor ve 10000’in altında sipariş 
kabul etmiyor. Vestel’in rekabetçi olmak için aldığımız önlem, Avrupa pazarını hedefleyerek 300 yerine 
3000 model ve 10000 yerine de “Avrupa senin depo tutmana gerek yok, 100 tane de 100000 tane de 
istesen bunu 1 hafta içinde teslime edeceğiz” dediği için şu anda Avrupa’da yüzde 24 Pazar payına sahip. 
Ürettiği bu 30 milyon ekipmanın yüzde 84’ünü ihraç ediyor. Dolayısıyla tedarik zincirinin verilen bir hizmet 
dahi olsa oraya kadar şekillenmesinde önemli bir rekabet avantajı şeklinde dönüşleri olan bir yapısı var. 
Ama burada da mutlaka sadece üretimin değil, sadece lojistiğin değil, servislerin de etkisi bulunmaktadır. 
Mümkün olduğu kadar ürünlerin servis haline dönüştürülebilme, takip edilebilme, yenilenebilme ve 
dönüştürülebilmesi, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde müşteri bazından geri beslemelerin alınıp en 
hızlı ve bütünsel şekilde ürün ve servislere yansıtılması çok önemlidir. 



www.tusap.org
98

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Enerji verimliliği, ileri malzemeler ve paylaşım ekonomisinden oluşan sürdürülebilirlik konusu ile ilgili 
olarak, 1897’de Nasa’da elektronun gözlemlenebilmesi, dünyayı bu kadar büyük bir takım teknolojinin 
ürünleşmesi ve insana ulaşabilmesi noktasına getirdi. 

Burada dikkate almamız gereken bir nokta daha var. Yüzyıl içinde en büyük gelişmeyi gösteren bilim 
fiziktir ve 1960’larda vaaz edilmiş olan bir Higgs alanı meselesi var. Yani atom çekirdekleri ve onun 
etrafındaki elektronlar ve arada büyük boşluklar var. Bir de yukarıya baktığımız zaman kozmozda da büyük 
boşluklar var. 2012’de CERN’de yapılan çalışmaların sonucunda ortaya çıkan yapı, yani Higgs Bozonunun 
gözlemlenebilmesi boşluk bilimi dediğimiz bilimin artık yönetilebilir, manipüle edilebilir, ürüne ve servise 
dönüştürülebilir birtakım mekanizmalarının keşfine, en azından matematiksel olarak formüle edilmesine 
yol açmış vaziyettedir. Bugün boşluğun kuantaları dediğimiz ve bu kuantaların ne şekilde hareket ettiğini 
bildiğimiz bir dünyada yaşıyoruz. O nedenle özellikle ileri malzemeler konusunda iki örneği paylaşmak 
istiyorum. 

• Amerika’da kuantum bazlı geliştirilen ve boşluğu ve atomu manipüle edebilen bir dış cephe boyası: 
Atomik yapılarının içinde bugün artık bildiğimiz standart modelin üzerindeki 90’ın üzerindeki 
parçanın manipüle edilebilmesi sonucu bu boyayı dış duvara sürdüğünüz zaman yazın boya incelip 
dış yüzeyi yansıtıp dış dünya ile iç dünya arasında 6° sıcaklık farkı yaratır vaziyete geliyor. Kışın bu 
mekanizma yine boşluğu yöneterek boyayı genleştiriyor ve dış dünyayı absorban hale getiriyor. 
Az bir güneş ışığı bile varsa onu absorbe edip, boşluğun içine saklayıp 6° fark yaratıyor. Eğer bunu 
bir klima ile karşılaştırırsanız tüketici sektöründe artık klimaya yatırım yapmanın çok büyük bir 
anlamı yok. En azından ılıman kuşaklarda Kuzey ve Güneyde büyük bir ihtimalle 5 yıl sonra klima 
satamayacaksınız. Çünkü enerjiyi fosil yakıtlardan üret, getir, taşı, binanın içinden kablo, cihaza 
geldiniz, bir elektrik motoru çalışacak ve yine vakumlu bir şeyler yaratacak. Dışta bir ünite vesaire… 
Tüm bu komplikasyonları bir kalemde ortadan kaldırabilen ve asıl cari açık dediğimiz şeyin bilimde 
olduğunu doğru bir şekilde ispatlayabilen gerçek: Şu anda bu boya var, sürülüyor, biraz pahalı 
ancak 5 yıl içinde fiyatlar düşük rakamlara gelebilecek vaziyettedir. 

• Yine CERN’in son 20 yıllık bulguları arasında; ortaya çıkan pozitron, elektron ve bunların 
etkileşimleri sonucunda manipüle ettiğiniz anda iki tek yaratabileceğiniz fotonun birbirlerine dolanık 
yani entangled olması: Bir pozitron ve elektronu belirli ortamlarda çarpıştırdığınız takdirde ikinci 
aşamada ortaya çıkan iki foton entangled oluyor. Birinin spini diğerinin ters yönünde oluyor ve 
bunların biri Malezya’ya gidebilirken öbürü New York’a gidebilir. Ama siz Malezya’daki fotonun 
spinini değiştirirseniz New York’takinin de spini aynen değişiyor. Dünya Bankalar Birliğinin İsviçre’de 
kurduğu merkez… İsviçre’de ürettikleri 12 çeşit foton Londra, Singapur, Pekin, New York gibi yerlere 
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gönderiliyor. Buralardan bankalar arası büyük transfer yaptığınızda cyber security gibi birtakım 
şeyleri de 256 bit mi yapayım, 512 bit’e mi çıkayım gibi bir şifre mekanizmasının yerine bu 12 bit ile 
ilgili yukarı-aşağı, aşağı-aşağı, aşağı-yukarı diyorsunuz ve sonra karşı tarafa ne görüyorsun, diye 
soruyorsunuz. 

Yine bu alanda hem malzemeler hem de fizikteki gelişmelerden dolayı bilgisayar sistemlerinde 
önümüzdeki 5 yıl içinde büyük bir devrim ticari hale geliyor. Kuantum bilgisayarları hepiniz biliyorsunuz. 
Klasik bilgisayarlarımızda da 0 ve 1 olarak 2 stage var. Kuantum bilgisayarlarda da qubitler ve 2 stage 
var. Ama kuantum bilgisayarlar stage arasındaki tüm olasılıksal bütünlüğün yüzde 96 ihtimalle hangisinin 
geçerli olduğunu 1 qubitle verebilen bilgisayarlardır. Herkes bu güne kadar, “tamam, gerçekleşebilir” 
diyebiliyordu ama bu yılın başında IBM, 12 qubitlik kuantum bilgisayarı gösterdi. Bu bilgisayarın önemini 
paylaşmak gerekirse; eğer bu bilgisayar 300 qubitlik olabilseydi dünyadaki tüm güncellenen veriler 
ve bunlar üzerinde yapılabilecekler, şu ana kadar bildiğimiz kapasitede her türlü öngörü ve art görüyü 
yaklaşık 3 saniye içinde yapma yeteneğine sahip bir bilgisayar olurdu. Dolayısıyla önümüzdeki dönem 
elimizin altındaki donanım, teçhizat ve bunların ileri malzemeler olarak işin içine girmesi konusunda önemli 
fırsatlar var. 

Obama iktidardan ayrılmadan 6 ay önce Materials Project diye bir proje başlattı. Bu projede verilen 
misyon; 2012’deki CERN bulguları doğrultusunda bilgisayar başında desktopta 100000 yeni malzemenin 
5 yıl içinde gerçekleştirilmesi üzerine verilmiş bir misyondu. Şu anda 70000’i gerçekleşmiş vaziyette ve 
GE, vesaire gibi firmaları Materials Enstitünün yakınına gidiyorlar ve orada yaptıkları birtakım şeyi yeni 
malzemelerle değiştiriyorlar. GE’nin son olarak yaptığı şey; jet motorlarının ön tarafındaki 50000 dolarlık 
paller… Buradan bu formülasyonu alıp gerçek dünyada gerekleştirerek bunların maliyetini 8000 dolara 
indirdiler. Bugün yapılan ve bizim uçtuğumuz ürünlerin içine giren gerçeklerle karşı karşıyayız. Etrafımıza 
baktığımız zaman bu malzeme biliminin devrimi çok büyük önem kazanıyor. Şu an bulunduğumuz binada 
dahi gömülü enerjinin haddi hesabı yok. Beton nedir, demir-çelik nedir, bunun içine gömülmüş olan enerji 
nedir? Acaba bunu hala bu şekilde mi yapmalıyız? Bunun dışarıda bir alternatifi var mı?

Yine Vestel örneğini vermek gerekirse; 

Vestel kendi başına bu işlerin hiçbirini yapamayacağını görüp Vestel Ventures diye bir şirket kurdu. 2 
yıldır ayakta ve 15 genç insanın fikrine yatırım yaptı. Bu gençlerden biri Materials Project’ten karbondioksit 
filtresi formülasyonunu bitirmek üzere… Açık bir sistem ve desktoptan aldı ve buradan karbondioksit filtresi 
yapıyor. Bu hastanelerimiz için önemli bir şey. Hastanelerimizin içinde kullanılan boyalar, hijyen yapıları, 
malzemelerin hafifletilmesi ve hızlı bir şekilde yer değiştirebilmesi gibi konulardan tutun birçok noktada 
ileri malzemeler konusu… Buradaki devrimin hastane modellerinin içinde mutlaka yer alması gerekir. 

Enerji Verimliliği
Artık yenilenebilir enerjiler çok önemli. Ancak az önce bahsettiğim gibi enerji verimliliği dediğimiz şey, 
gömülü enerjiyi minimize etmek çok önemli. 

Paylaşım Ekonomisi
UBER, AIR BNB, Upwork, Wonolo… Bunlar tamamen circular economy’nin içinde paylaşım boyutunda 
karşımıza çıkan şeyler. UBER’in bugün taksicilerle, belediyelerle problemi olabilir ama bir microsoft 
analojisi yapmakta çok fayda var. Bu insanlar şu anda versiyon 1.0’da duruyorlar ve 5 yıl sonra versiyon 
10.0’da olacaklar. Desktop’da gördünüz farklılıkların hemen hemen hepsi, o taksicileri de, belediyeleri de 
kucaklayan mekanizmaları, algoritmaları, akıllanma mekanizmalarını sistemin içine katacak. 
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Bu paylaşım ekonomisi söylemi ne sosyalist bir söylem, ne de onun ilerisinde bir söylemdir. Tamamen 
bugüne kadar kurup bu noktaya getirdiğimiz 8 milyar insana çok daha verimli mekanizmalar içinde 
dokunabilme hususunda önemli noktalardan biri. Sizler bu hastanelerin içinde ve hastaların evinde 
paylaşacak nelerin olduğunu en iyi şekilde biliyorsunuz. Bu kuantum konseptinin iş dünyasına yansımaları… 
Yani parçacıklar nasıl iç içe oluyor, nasıl etkileşiyor, hangi kuvvetlerle biraraya geliyor, hangi enerjileri 
yaratabiliyorlar? Buradaki konseptlerin tüm tıp dünyasının içinde bir kere daha ele alınması noktasında, 
hastanelerden evdeki insana, yaşlıya, doğan çocuğa bulundukları yerde hizmetin çok daha iyi bir şekilde 
gitmesi konusunda geliştirilebilecek güzel yollar var. 

Bir e-hasta konusu bilhassa Z jenerasyonunda, e-dünyasından gelen, kendini her yere ışınlayabilen, 
derinleştikçe Singapur’da, Amerika’da bir kopyası olan, oradaki insanlarla konuşan bir topluluğun ne kadar 
tıp ile iç içe olup, ne kadar yönetilmesi gereken hastalar olduğu konusunda bir yazı okudum. Steteskopla 
dokunduğunuz analog dünyayı yeni dijital dünya ile biraraya getirmenin, buradaki insancıl unsurların 
tamamını koruyarak biraraya getirmenin yolu tarif ediliyordu. Teletıp konusunda, evde, mobil ya da uzaktan 
yapılacaklar çok önemli. Tıpta robotiks diğer hiçbir alanda olmadığı kadar geniş bir spektrum üzerinden 
kandaki nanorobotlardan cerrahın yanındaki yardımcı robotlara kadar çok büyük bir ölçekte farklılık 
yaratabilecek unsurları içinde barındırıyor. Genomla ilgili olarak kişiselleştirme ile olan bağlantısı konusu 
çok önemli. Kişiselleştirilmiş, tek tek üretilebilen ileri malzemeler ve 3D ortamının tıpta ne denli önemli 
olduğu, büyük veri, yapay zeka, AR/VR konuları, biyoteknoloji çok çok önemli.

BÜTÜNSELLİK
Bu üç üçgen, tek başlarına akıllandırma, 
tedarik ve sürdürülebilirlik konusunda iyi gayet 
iyi bir şey yapsanız dahi, bunların bir arada 
çalışması gerekiyor. 

Akıllandırma, sürtünmesiz tedarik zinciri ve 
sürdürülebilirlik anlamında bunların planeter 
dişli sistemi gibi dönerek bir arada çalışılması, 
dış taraftaki büyük kütleye yani 8 milyar insanın 
olduğu kütleye hareket, enerji ve mutluluk 
kazandırabiliyor. Dolayısıyla bunların bir arada 
yapılması da çok önemli. 

Tıp konusunda tecrübeli bir kişi değilim ama 10 yıl gibi yakın bir dönemde sağlık endüstrisinde çok büyük, 
devrimsel değişiklikler geleceğini söyleyebilirim.
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HIMSS’18 EURASİA ETKİNLİĞİ VESİLESİ İLE TÜSAP 
UYDU TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPTIK
HIMSS’18 Eurasia etkinliği vesilesi ile sizlere ev sahipliği yapıyor olmamız nedeni ile moderasyon 
görevini üstlenmiş bulunmaktayım. 

Bir ortak akıl ve düşünce hareketi olarak TÜSAP (Türkiye Sağlık Platformu) sağlık sektörünün mevcut 
durumundan yola çıkarak vizyon tartışmaları yapmayı, sektörün geleceğini etkileyecek nitelikli bilgiler 
üretmeyi ve sektörün geleceğinin planlanmasına katkıda bulunmayı hedefleyen bir oluşumdur. 

TÜSAP Sağlıkta Vizyon toplantılarına ilk kez katılıyor ve yine ilk kez bu toplantılarda moderasyon 
görevini böylelikle yerine getiriyorum.  

Toplantının ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını dilerim.

MODERATÖR SUNUŞ
Dr. İlker KÖSE

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi 
ve HIMSS Türkiye Direktörü
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METODOLOJİ
Sağlık sektörünü temsil eden fikir önderlerine 20 farklı soru soruldu. Katılımcılar her 
soruyu kendilerine verilen keypad’ler üzerinden tercih ettikleri şıkları işaretleyerek 
yanıtladılar. Kamuyu, STK’ları, özel sektörü ve üniversiteleri temsil eden 52 orta ve üst 
düzey yöneticinin verdiği yanıtlar üzerinden hazırlanan sonuç grafikleri yine katılımcılar 
tarafından yorumlandı. Katılımcıların yüzde 11,5’ini STK temsilcileri, yüzde 13,5’ini 
kamu yöneticileri oluşturdu. Özel sektör yöneticileri yüzde 71’lik oranla, sağlık alanına 
odaklanmış akademisyenler ise yüzde 4’lük oranla yerini aldı.
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TÜRKİYE GLOBAL OLARAK BAKILDIĞINDA
SAĞLIK BİLİŞİMİNDE İLERİDE
‘Türkiye Sağlık Bilişimi Üssü Hedefine Giden Yolda Yol Haritası’ başlıklı TÜSAP Uydu Toplantısı, 
sektöre yön veren 52 kişinin katılımı ile yapıldı. Sektör temsilcilerinin kendilerini global ölçekte 
nerede gördüklerini belirlemek açısından sorulan ‘Türkiye’nin global olarak sağlık bilişimindeki 
yeri nerededir?’ sorusuna katılımcıların yüzde 56’sı dünya ölçeğine göre ileridedir yanıtını 
verdi. Yüzde 39’luk bir kesim ortalama bir yerde olduğunu düşünürken yüzde 5’lık bir kesim ise 
geride olduğu yönünde görüş belirtti.

Toplam: 56

5%

39%
54%

2% 0%

4
3

5
0

3
22

2
30

1
1

Türkiye’nin global olarak sağlık bilişimindeki yeri 
nerededir?

1. Açık ara ileridedir
2. İleridedir
3. Ortalama bir yerdedir
4. Gerilerdedir
5. Fikrim yok
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TÜRKİYE SAĞLIK BİLİŞİMİNDE 
BÖLGESİNDE OLDUKÇA İLERİDE 
Doğu Avrupa, Ortadoğu, Asya, Orta Asya ve Türki Cumhuriyetleri de kapsayacak şekilde 
Türkiye’nin bölge ülkelere göre sağlık bilişiminde yeri sorulduğunda katılımcıların yüzde 37’si 
açık ara ileride olduğunu düşünen toplamda yüzde 95’i ileride olduğu yanıtını verdi. Yüzde 5’lik 
bir kesim ortalama bir yerde olduğu şeklinde görüş belirtti. 

Toplam: 55
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Türkiye’nin bölgesindeki ülkelere göre sağlık 
bilişimindeki yeri nasılsın?

1. Açık ara ileridedir
2. İleridedir
3. Ortalama bir yerdedir
4. Gerilerdedir
5. Fikrim yok
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BÖLGE ÜLKELERİN TÜRKİYE’Yİ NASIL GÖRDÜĞÜ 
KONUSUNDA DÜŞÜNCELER FARKLI
Bölge ülkelerin sağlık bilişimi konusunda Türkiye’yi nerede gördüklerine ilişkin soruya 
katılımcıların yüzde 47’si aynı, yüzde 24’ü ise olduğundan daha iyi şıklarını işaretledi. Türkiye’nin 
bölge ülkelerde olduğundan daha kötü göründüğünü düşünen katılımcıların oranı yüzde 24 
olurken yüzde 5’lik bir kesim fikir belirtmedi. 
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Toplam: 55
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Sağlık bilişimi konusunda bölge ülkelerin Türkiye’yi 
gördüğü yer sizce nerededir? Nerede görülüyor?

1. Olduğundan daha iyi
2. Aynı
3. Olduğundan daha kötü
4. Fikrim yok
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TÜRKİYE İYİ BİR YERDE ANCAK BUNUN PR VE 
PAZARLAMASI DOĞRU YAPILMIYOR
Bölge ülkelerin Türkiye’yi olduğundan daha geride gördükleri algısı ile ilgili olarak Türkiye’nin 
geldiği nokta ve başarıları ile sağlık bilişiminde iyi olduğunu düşünenlerden söz alanlar 
Türkiye’nin üst düzey ülkelerden çok daha iyi bir yerde olduğu ancak global ölçekte bunun PR 
ve pazarlamasının doğru yapılamadığını söyledi. MHRS, E-nabız, sağlıknet, medula projelerinin 
değerli ve başarılı projeler olduğu ve Türkiye dışında da bunların aktif olması gerektiği 
belirtildi.

KONUK BAKANLAR DİJİTAL HASTANE İLE İLGİLENDİ
Konuk Bakanın HIMSS’18 Eurasia içinde yapılan ‘Dijital Hastane’ standını gezerek ülkesinde 
İTS’in yapılmaya başladığını söylediği ve ‘Dijital Hastane’deki sistemlerin tamamını kurabilecek 
Türk firmaların olup olmadığını sorduğu belirtilerek karşı tarafa bir şeyler anlatınca etkisinin 
olduğu söylendi. 

TÜRKİYE ÜLKELERİN TAHMİN ETTİĞİNDEN DAHA İLERDE
Türkiye’nin bölgesel ve global ölçekteki ülkelerin tahmin ettiğinden çok daha ileride olduğu, 
Sağlık Bakanlığının misafirlerine Ulusal Sağlık Sistemi, İlaç Takip Sistemi, e-reçete gibi 
sistemlerin kullanıcıların bulunduğu kurumlarda yerinde gösterildiği belirtildi. Konukların “sizde 
bu da var mıydı, gerçekten çalışıyor mu, ilgili sisteme ilişkin eczane, üretici ya da depoya gidip 
sistemi orada bir görelim mi” deyip, çalışıp çalışmadığını sistemin diğer ucundan gördükleri 
söylendi. Diğer yandan ürünlerin hazır olanı da gelişmekte olanı da olduğundan bahsedilerek 
bölge ülkelerden firmaların ürünlerle ilgili tedarik talebi olduğunda Türk firmaların bunu 
karşılayabilecek yetkinlikte olduğu ifade edildi. Türk bir firma tarafından Suudi Arabistan’da 
İTS’nin hayata geçirilmekte olduğu ve herhangi bir sıkıntı yaşanmadığına değinildi.

TÜRKİYE’DE YAPILANLAR BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE 
İLGİ UYANDIRDI
Yeni nesil, giyilebilir, mobil EKG cihazı örneği verilerek, Teknopark ve TÜBİTAK vasıtası ile 
ürünün Türki Cumhuriyetlere gönderildiği, üreticinin orada yenilikçi teknolojiler, devlette 
bilişimin kullanımı, özel sektörün, start-up’ların girişimleri ve bu alanı desteklemesi ile 
ilgili görüşmelere katıldığı söylendi. Toplantıda Birleşmiş Milletler olduğu ve kendilerinin 
‘Türkiye’de sağlık sektöründe, elektronik cihazlarda böyle bir alanın olduğunu ve bu cihazların 
üretilebildiğini, Türkiye’nin inovatif ürünlerle dünya pazarına çıkabileceğini’ bilmiyorduk 
dedikleri ifade edildi. Türkiye’deki bu yatırımın yolculuğunun hayranlıkla dinlendiği ve üretici 
firmanın İsviçre’deki Birleşmiş Milletlere davet edildiği ve orada da 80 kadar ülkenin devlet 
yetkilisi ile birlikte görüşmeler yapıldığı söylendi. Orada E-Nabız projesi ile ilgili olarak 
Türkiye’nin sağlık hizmetleri ve bilişim alanında dijitalleşme yolunda lider ülkeler arasına 
girmeye başlaması ve medikal cihaz üretimi alanına da başlaması noktasında ilgi gösterildiği 
ifade edildi. 
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GELİŞMİŞ ÜLKELERLE BİRLİKTE ORTADOĞU 
İLE RUSYA VE TÜRKİ CUMHURİYETLER 
HEDEFLENMELİ
Türkiye sağlık bilişiminde öncelikle hangi bölgeye açılmayı hedeflemeli sorusuna katılımcıların 
yüzde 31’i Avrupa, ABD gibi gelişmiş ekonomileri olan ülkelere açılmayı hedeflemeli yanıtını 
verirken, yüzde 28’i Ortadoğu’ya, yüzde 24’ü ise Rusya ve Türki Cumhuriyetlere yanıtını verdi. 
Yüzde 11’lik kesim Afrika derken yüzde 4 oranı ile Asya, yüzde 2 oranı ile Balkan ülkeleri 
işaretlendi. 

Toplam: 45
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Türkiye Sağlık Bilişiminde hangi bölgeye öncelikle 
açılmayı hedeflemelidir?

1. Ortadoğu
2. Rusya ve Türki Cumhuriyetler
3. Balkan ülkeleri
4. Asya
5. Afrika
6. Gelişmiş ekonomiler (Avrupa, ABD gibi)
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ASYA CANLI BİR PAZAR
Balkan ülkelerinde kaynakların zayıf olduğu belirtilerek teknoloji gelişmediğinden dolayı 
iyi sonuçlar alınamayacağı belirtilerek Asya’nın canlı bir Pazar olduğu vurgulandı. Türk 
ürünlerinin Avrupa ürünleri ile aynı kalitede olup Avrupa’dan daha ekonomik ve Çin’den daha 
kaliteli olduğu söylendi. Afrika’nın kar marjı iyi olmakla birlikte istikrarlı  ülkeler olmadığı ifade 
edildi. Türkiye’nin Asya’ya odaklanmadığı ve buralarda tanınmadığı, buraların piyasa şartları 
açısından dünyanın en iyi yatırımlarının buraya yapıldığı, şu an için bakir bir Pazar olduğu 
belirtildi. 

AMERİKA’YA GİRDİĞİNİZ ZAMAN HER YERE GİRİYORSUNUZ
Dünya ticaretinin kapısı Amerika olduğundan dolayı bir ürünü önce Amerika’ya satıp oradan 
diğer ülkelere iyi fiyatlarla satmak gerektiği ifade edildi. Bir yere gitmek için Amerikan firmaları 
ile beraber gidilebildiği, global firmaların “Türkiye’de bunu yaptık” demek için Türkiye’deki 
sistemlerin içine ürün koyup “istediğiniz yere satalım” şeklinde yaklaşımlar gösterdiği söylendi. 

GELİŞMİŞ ÜLKELERE KLİNİK STANDARTLARA UYGUN 
KNOW HOW’I DA VERMEK GEREKİYOR
Diğer yandan Amerika pazarının kar marjı ve potansiyeli büyük olmakla birlikte zor bir Pazar 
olduğu ve pazara girmek ve standartları yakalayabilmek için 1-1,5 yıl çalışmak gerektiği 
belirtildi. Gelişmiş ülkelere yazılım satmak isteniyorsa standartlara uymak ve klinik standartlara 
uygun know-how’ı da vermek gerektiği söylendi. 
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TÜRKİYE SAĞLIK BİLİŞİMİNDE BÖLGEDE MODEL 
OLMAK İÇİN YETERLİ OLGUNLUKTA
Katılımcıların yüzde 62’si Türkiye’nin bölgesinde model olmak için sağlık bilişimi konusunda 
yeterli olgunluğa ulaştığını düşünürken yüzde 27’si aksi yönde görüş belirtti. Yüzde 11’lik bir 
kesim ise kararsız kaldı. 

Toplam: 55
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Türkiye’nin bölgesinde model olmak için sağlık bilişimi 
konusunda yeterli olgunluğa ulaştığını düşünüyorum.

1. Kesinlikle katılıyorum
2. Katılıyorum
3. Kararsızım/Fikrim yok
4. Katılmıyorum
5. Kesinlikle katılmıyorum
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SAĞLIĞA BÜTÜNSEL YAKLAŞILMALI
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Başkanı Cengiz Ultav’ın sunumuna dikkat çekilerek 
Türkiye’de birçok şeyin başarıldığı ancak sağlığa bütünsel bakış konusunun eksik olduğu ve 
bunun sağlık bilişimine de yansıdığı söylendi. Bütünsellik olgusu başarılabildiğinde Türkiye’nin 
güzel bir model olacağı ifade edildi. 

BÖLGE ÜLKELERDE SAĞLIK BİLİŞİMİ KONUSUNDA 
BİR KÜLTÜR GELİŞMEMİŞ
Türkiye’nin sağlık bilişiminde iyi olduğu ve bölge pazarlara ileri ülkelerle rekabet edecek 
düzeyde bir yetkinlikle girebileceği ancak etrafındaki ülkelerin öncelikle proje hazırlama ve 
bilişim kültürü geliştirme konusunda zayıf kaldığı belirtildi. Bu nedenle konudan uzak oldukları 
ve niyet etseler bile sağlık bilişimi ve dijitalleşmeyi hayata geçirmelerinin 3-4 yıl alacağı, bir 
yandan ileri ülkeleri hedeflemek diğer yandan bölge ülke pazarlarını da kaçırmamak gerektiği 
ifade edildi. 

HEDEF PAZARLARA GİRİŞTE KISA YAN YOLLAR OLABİLİR
Uluslararası açılımlarda Avrupa ülkelerinden Amerika’dan korkmamak gerektiği, kısa yan yollar 
olabildiği, yurt dışında algı açısından fark yaratan, dünyanın kaynaklarını da manipüle edecek 
kadar üst düzey yazılım kalitesi olduğu konuşuldu.

ÜLKE OLARAK ULUSLARARASI ALANDA
MARKA OLMAK GEREKİYOR
Türkiye’de Ar-Ge yatırımlarını bile fiyatların belirlediği ve düşük fiyatların bir dezavantaj 
olduğu, yurtdışında iş yapma algısını değiştirebilmek için ülke olarak uluslararası marka 
oluşturmak üzere birtakım çalışmaların yapılması gerektiği belirtildi. 

Türkiye’de tıp bilişiminde fiyatların hayli düşük olduğuna dikkat çekilerek hiçbir Amerikan 
firmasının neden Türkiye’de yapılan büyük hastanelere aday olmadığını düşünmek gerektiği 
kaydedildi. Pakistan’da Amerikalıların tedrisatından geçmiş bir hastanenin 3-4 milyon dolara 
yazılım aldığı, ancak RFB’sinin Amerikalılara göre hazırlanmış olması nedeni ile Türk firmaların 
işi alsa bile koşulları yerine getirmek için zorlandığı söylendi. 

FİNANSMANINI GÖTÜRMEDİĞİNİZ SÜRECE 
YURT DIŞINDA SATMAK ZOR 

İGEME’nin yerini TİKA ve DEİK’in almaya başladığı vurgulanarak İspanyol firmaların 
finansları ile birlikte giderek İspanyol mallarını satma amacı ile hareket ettikleri, finansmanını 
götürmediğiniz sürece yurt dışında kaliteli ve yüksek fiyata bir şey satmanın zor olduğu ifade 
edildi. Bunun sadece tıp bilişiminin sorunu olmadığı devlet olarak konuya kümülatif bakmayı 
öğrenmek gerektiği söylendi. 
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TÜRK MÜTEŞEBBİSLERİN YURTDIŞINDAKİ 
GİRİŞİMLERİ YETERİ KADAR BİLİNMİYOR
Katılımcıların yüzde 48’i Türk müteşebbislerin sağlık bilişimi alanında yurt dışındaki girişimleri 
konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını düşünürken yüzde 20’si yeterli bilgiye sahip olduğu 
yönünde görüş belirti. Yüzde 32’lik bir oran ise yeterli bilgiye sahip olup olmadığı konusunda 
kararsız kaldı. Bu cevap sadece uluslararası alanda değil, ulusal olarak da birtakım çalışmalar 
yapılması gerektiğini ortaya koydu. 

Toplam: 46
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Türk müteşebbislerin sağlık bilişimi alanında yurt 
dışındaki girişimleri konusunda yeterli bilgiye sahibim.

1. Kesinlikle katılıyorum
2. Katılıyorum
3. Kararsızım/Fikrim yok
4. Katılmıyorum
5. Kesinlikle katılmıyorum



www.tusap.org
2322

SAĞLIK BİLİŞİMİ İHRACAT KAYITLARI TÜRKİYE’NİN 
NEREDE OLDUĞUNU GÖSTERİR
Son 5 yılda ihracat rakamlarının ne olup, nerelere, ne ihraç edildiği konusunda verilerin 
Türkiye’nin nerede bulunduğunu anlama açısında aydınlatıcı olacağı söylendi. Türkiye 
İhracatçılar Meclisinin kayıtlarının tıp bilişimi gibi alt sektöre kadar inip inmediği soruldu. 
Bilişimin elektronik ve bilişim başlığı ile tıbbi cihazın ise makine kısmında değerlendirildiği 
kaydedildi. 

FİRMALARIN GÜCÜ ULUSLARARASI ALANDA 
BİR YERE KADAR YETİYOR
Uluslararası alana çıkarken DEİK ve TİM diye kurumlar olduğu ancak yazılım ile ilgili 
faaliyetlerin yok denecek kadar az olduğu ve hiçbir zaman devlet politikasına girmediği 
söylendi. Dolayısıyla yurtdışındaki ülkelerin sağlık politikalarının da ne durumda olduğunun 
bilinmediği, firmaların uluslararası alanda gücünün bir yere kadar yettiği sonrasında ise 
devletin bu firmalara el atması gerektiği ifade edildi. 
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TÜRKİYE BÖLGE ÜLKELERE GÖRE SAĞLIK 
BİLİŞİMİNDE YAZILIM ALANIDA GÜÇLÜ
Türkiye’nin bölgesindeki ülkelere göre sağlık bilişiminde güçlü alanları sorulduğunda 
katılımcıların yüzde 60’ı yazılım, yüzde 28’i ise sistem entegratörlüğü yanıtını verdi. Donanım 
seçeneği hiç işaretlenmezken yüzde 12’lik bir kesim bu konuda fikri olmadığını belirtti. 

Toplam: 40
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Türkiye’nin bölgesindeki ülkelere göre sağlık 
bilişiminde güçlü olduğu alanlar hangileridir?

1. Yazılım
2. Donanım
3. Sistem entegratörlüğü
4. Hiçbiri
5. Fikrim yok

BÖLGESEL VE KÜRESEL ALGIDA DA DONANIM 
EKSİKLİĞİ ZAYIF NOKTA
Bilişimin tartışmalarda yazılım odaklı düşünüldüğü, bölgesel ve küresel algıda donanım 
eksikliği olduğu ifade edildi. İstenirse kredileri kuruluşlar kendileri götürsünler yazılım ve 
donanım bütünselleştirilemediği ve markalar oluşturulamadığı sürece ulusal ve küresel bazda 
standartların da belirlenemeyeceğine dikkat çekildi. 

CERNER ve EPİC’in başarısı örnek verilerek diğer donanım ve entegrasyon üreticileri ile 
işbirliği anlamında ciddi başarıları olduğu belirtilerek bölge pazarlara girmeye çalışıldığında 
firmaların karşısına Amerika şartnamelerinin çıktığı ve donanım nedeni ile bunların 
karşılanamadığı söylendi. 
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DONANIM YERLİ OLMADIĞI SÜRECE 
SİSTEM ENTEGRASYONU YERLİ OLMUYOR
Türki ülkelerde Türk olmanın sempatisi, Körfez ülkelerde de Müslüman olmanın sempatisi ile 
yaklaşıldığı bilgisi ile Suudi Arabistan’da distribütörlüğü bulunan bir yazılım firmasının örneği 
paylaşılarak, bu distribütörün kamu kurumlarına yönelik projelendirme yaptığı, yabancı bir 
marka donanım ile birleştirip ürünlerin öyle sunulduğundan bahsedildi. Suudi Arabistan Maliye 
Bakanlığının ürünü keyifle dinlediği ve yerli bir Türk ürün olmasından memnun olduğu ancak 
donanımın yerli olmamasının sıkıntı yarattığı bilgisini paylaşıldı. Dijital hastanenin tamamının 
yerli bir çözümle yapılmaması durumunda yerli bir ürün ile gidilmiş olmayacağı görüşü 
belirtildi. 

KNOW-HOW’I ELDE ETMEK GEREK
Anahtar teslimi işlerin yüzde 100’ünü yerli üretme fikrine katılmayanlar dışarıdan alınan 
hizmetlerde hizmet veren yüzde 10 kazanırken anahtar teslim firmasının yüzde 20 kazandığı, 
know-how’ı elde etmek gerektiği kaydedildi.

E-NABIZIN ÜZERİNE BİRŞEYLER KATIP SÜREKLİ HİZMET 
VERİLEBİLECEK ÇALIŞMALARA ODAKLANMALI 
Dünyanın hızlı değiştiği, paylaşım ekonomisi, platform ekonomisi gibi terimlerin kullanıldığı, 
Türk firmaların yaptığı işi yapan dünyada milyonlarca firma olduğu, AIR BNB; UBER’i 
düşünenlerin kazandığı ifade edildi. E-Nabız’ın üzerine kişilerin ayda 10 TL’lerini alıp nasıl 
daha sağlıklı yapabileceği, nasıl kronik hastalıkların yönetilebileceği ilişkin ilavelerini çalışmak 
gerektiği belirtildi.

PAYLAŞIM EKONOMİSİ KONSEPTİNİ ÖĞRENMEK GEREKİYOR
Türkiye’de bu fiyatlarla firmaların Ar-Ge yapamayacağı, yetkin personel istihdam 
edemeyeceği, hedef pazarında da katma değeri için değil de fiyatından dolayı tercih 
edilebileceği için yine Ar-Ge’ye bütçe ayıramayacağı ifade edilerek tıp bilişiminde gerçekten 
bir şeyler değiştirilmek isteniyorsa paylaşım ekonomisi konseptini öğrenmek gerektiği 
belirtildi.

FARK YARATACAK ÜRÜNLER ORTAYA KOYMAK ÖNEMLİ 
Nesnelerin internetinde de donanım bağımsız bir sistem düşünülemeyeceği, donanımı 
yaparken sistemi ortaya koymanın, fark yaratacak ürünler ortaya koymanın önemli olduğu 
belirtildi. Donanımın pasif RFID, aktif RFID gibi bacakları olduğu ve bu ürünlerin rahatlıkla 
bulunabilecek ürünler olduğu söylendi.
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SAĞLIK YÖNETİCİLERİ TEDARİK ETTİKLERİ 
TEKNOLOJİLERDEN BEKLENEN FAYDAYI 
ELDE ETMİYOR
Katılımcıların yüzde 48’i sağlık yöneticilerinin tedarik ettikleri teknolojilerden idari, mali ve klinik 
kalite açısından beklenen faydaları elde ettiğini düşünmezken, yüzde 37’si aksi yönde düşündü. 
Yüzde 15’lik bir kesim kararsız kaldı.

Toplam: 44
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Sağlık yöneticilerinin tedarik ettikleri teknolojilerden 
(yazılım, donanım, cihaz, çözüm vb.) idari, mali ve 
klinik kalite açısından beklenen faydaları elde ettiğini 
düşünüyorum.

1. Kesinlikle katılıyorum
2. Katılıyorum
3. Kararsızım/Fikrim yok
4. Katılmıyorum
5. Kesinlikle katılmıyorum
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YAZILIMLAR HASTANELERİN İŞLERİNİ 
KOLAYLAŞTIRMA AÇISINDAN BEKLENTİYİ 
KARŞILAMIYOR
Hastanelerin içinde de çok fazla yazılım değişiklikleri olabildiği, farklı çok sayıda yazılımla 
çalışıldığı belirtilerek hastane bir yazılım aldığında bu yazılımdan öncelikle hastanenin işini 
kolaylaştırmasının beklendiği ifade edildi. Hastaneye giren yazılımın alışılmış akış sürecine 
hemen oturmayacağı hastaneler tarafından kabullenilmekle birlikte yazılımların adaptasyon 
süresinin sonunda işleri kolaylaştırması açısından beklentiyi karşılamadığı görüşü paylaşıldı. 
Bir hastanede 5 yıl bulunan ve çalışan bir yazılım sebebi ile hala süreçler aksıyorsa bir 
yönetişim problemi olduğunu düşünmek gerektiği söylendi. Acımasız bir rekabet ile ihale 
sisteminde hastanenin en düşük fiyatı veren firma ile çalışmak zorunda kaldığı, firmaların 
da varlıklarını sürdürmek adına bazı tasarruf yöntemlerine gittiği ve hastanenin istemleri ile 
çeliştiği ifade edildi. 

TEMEL STANDARTLAŞMIŞ KONULARA İLİŞKİN 
SORUNLARIN TARTIŞILIYOR OLMASI BİR ÇELİŞKİ
Türkiye’nin açığının sağlık bilişimi konusunda yeterli sayıda yöneticilerinin olmayışı olduğu 
söyledi. Bir taraftan Türkiye’nin sağlık bilişiminde üs olması konusu tartışılırken diğer yanda 
temel standartlaşmış konularda dahi sorunların tartışılıyor olmasının bir çelişki olduğu belirtildi. 
Ürünlerin kapasitesi, performansı, kullanıcı ile uyumu düzgün olursa yurtdışına satmanın 
mümkün olabileceği ifade edildi. 
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SAĞLIK YÖNETİCİLERİ YETERLİ BİLGİ VE 
TECRÜBEYE SAHİP DEĞİL
Katılımcıların yüzde 83’ü sağlık yöneticilerinin sağlık bilişimi ve teknolojileri konusunda yeterli 
bilgi, tecrübe ya da ekibe sahip olmadığını düşünürken yüzde 10’u aksi yönde görüş belirtti. 
Yüzde 7’lik bir kesim kararsız kaldı.

Toplam: 41
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Sağlık yöneticilerimizin sağlık bilişimi ve teknolojileri 
konusunda yeterli bilgiye ve tecrübeye (veya yetkin 
bir ekibe) sahip olduğunü düşünüyorum.

1. Kesinlikle katılıyorum
2. Katılıyorum
3. Kararsızım/Fikrim yok
4. Katılmıyorum
5. Kesinlikle katılmıyorum
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FİRMA VE HASTANELERİN BEKLENTİLERİ 
BİRBİRİ İLE ÖRTÜŞMÜYOR
Sağlık yöneticileri, hekim, firma ve Sağlık Bakanlığı açısından bakıldığında beklentilerin farklı 
olduğu firma ve hastanelerin birbirlerinin beklentilerini karşılayacak çözümü örtüştüremediğini 
ortaya koyduğu belirtildi. 

SAĞLIK BİLİŞİMİ DENİNCE HASTA GÜVENLİĞİ VE KLİNİK 
KALİTENİN İYİLEŞTİRİLMESİ AKLA GELİYOR
Sağlık bilişimi denildiğinde American Health Information Management Association (AHIMA)’ın 
sağlık bilişimi tanımının akla geldiği ve sağlık bilişiminin hasta güvenliği ve klinik kalitenin 
iyileştirilmesi için kullanılabilmesinin anlaşıldığı söylendi. Herkesin bunu böyle algılayıp 
algılamadığı sorularak health information ve health informatics kavramlarının farklı olduğu 
belirtildi. 

İZMİR TİRE HASTANESİNİN KLİNİK ÇIKTILARI 
FAYDACI BİR MODELLE TAKİP EDİLİYOR
HIMSS EMRAM seviye 7 alan İzmir Tire Hastanesinin klinik kalite çıktılarının faydacı bir 
modelle takip edildiğinden dolayı iyi olduğuna değinilerek bölgesinde en fazla hasta çeken ve 
kendi etrafındaki hastanelerin olmak istediği konumda bir hastane olduğu söylendi. 

EN BAŞARILI BAŞHEKİMLER BİLİŞİM İLE YÖNETME 
KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMİŞ OLANLAR
Bilgi ile yönetme kültürünün ülkemizde gelişmemiş olmasının en zayıf halka olduğu, 
geliştirildiği takdirde en güçlü yön olduğu, en başarılı başhekimlerin şu anda bilgi ile yönetme 
kültürünü geliştirmiş olan başhekimler olduğu söylendi. 

Farklı sistemlerde veriler tutulduğu halde bu veriler sektörün her alanında bilinip 
paylaşılmadığından pozisyon almak mümkün olmadığı gibi yurtdışında da bu konularda 
danışmanlardan alınan raporlarla çözüm sağlanabildiği, Türkiye’de bilişimden anlayan 
yöneticilerin yurtdışına oranla daha fazla olduğu ifade edildi. Son zamanlarda göreve gelen 
CEO’ların IT tarafından göreve gelmiş CEO’lar olmaya başladığı, bunun nedeninin ise bilginin 
var olduğu ve bu bilgi ile daha kolay kararlar almaya başlanması olduğu görüşü paylaşıldı. 
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TÜRKİYE’Yİ SAĞLIK BİLİŞİMİNDE ‘DİNAMİK 
ÖZEL SEKTÖR’ VE ‘NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ’ 
ÖNE ÇIKARACAK
Türkiye’yi sağlık bilişiminde bölgesinde öne çıkaracak öncelikli etken sorulduğunda 
katılımcıların yüzde 30’u dinamik özel sektör, yüzde 28’i nitelikli insan gücü, yüzde 20’si 
ise teknolojik altyapı ve veri hakimiyeti olarak seçenekleri işaretledi. Yüzde 5’erlik kesimler 
akademik araştırmalar ve uluslararası firmalarla iş birliği, yüzde 7’lik bir kesim standartlar yanıtını 
verirken yüzde 5’lik bir oranda katılımcı hiçbiri seçeneğini işaretledi. 

Toplam: 43
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Türkiye’yi bölgesinde sağlık bilişiminde öne çıkaracak 
öncelikli etken nedir?

1. Akademik araştırmalar
2. Uluslararası firmalarla işbirliği
3. Teknolojik altyapı ve veri hakimiyeti
4. Nitelikli insan gücü
5. Dinamik özel sektör
6. Standartlar
7. Hiçbiri



www.tusap.org
3130

SAĞLIK BİLİŞİMİ AKADEMİK BİR SPİN 
HALİNE GETİRİLEMELİ
Türkiye’de sağlık bilişiminin akademinin konusu olmadığı, sağlık bilişimi alanında çalışan 
insanların Doçent ve Profesör olamadığı görüşü paylaşıldı. Bu konuda kendini yetiştiren 
kişilerin de yurtdışına gittiği, sağlık bilişiminin akademik bir spin haline getirilemediği ifade 
edildi.

KATMA DEĞERLİ ÜRÜN ÜRETMEK, 
DEĞER YARATMAK DAHA ÖNCELİKLİ
Sağlık bilişiminde fark yaratmak için öne çıkacak maddeler arasında katma değerli ürün 
üretmek, değer yaratmak maddesinin olmadığı sunulacak hizmetlerin kullanıcıya değer 
katacak katma değerli servisler olup olmamasının önemli olduğu belirtildi. 

SAĞLIK BİLİŞİMİ HİZMET İHRACATININ 
ALTINDA YER BULMALI
Türkiye’de hedeflenenin bölge ve global pazarlarda daha ileride olmak olduğu ancak 
gerçekleşen hedeflerin Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler olduğu ve bu bölgelerde katma 
değerli servislerle bir adım öne çıkılabildiği belirtildi. Türkiye’deki Aşı Takip Sistemini sensörler, 
cihazlar ya da yazılım diye anlatmak yerine uçtan uca süreci biliyor olmanın kıymetli olduğu 
ifade edildi. Yurtdışına finansmanla da gidildiğinde çok hızlı iş alınabildiği kaydedildi. 

Sağlık bilişimi alanında ilk 500 hizmet ihracatçılarının içinde yer alan firmaların olduğu ve 
hizmet ihracatının altında sağlık bilişim ihracatı diye bir bölümün açılabileceği ifade edildi. 
Yurtdışına gidildiği zaman Eximbank kredisi götürebildiği belirtilerek “ihracat yapacaksan 
sana bir fon ayarlayalım” dendiği ancak İTS gibi bir hizmet satılacağı zaman yurtdışına kredi 
götürülemediği kaydedildi. Uzun süre hizmet verilecek yazılımların da içinde olduğu bir 
konuyu Eximbank’ın anlayamadığı belirtildi. Dolayısıyla finansmanın en kritik konu olduğu 
vurgulandı. 
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HBYS, PROVİZYON VE ÖDEME SÜREÇLERİNİN 
YÖNETİMİ GÖREVİNİ YERİNE GETİRİYOR
Türkiye’deki Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin hangi görevi beklendiği gibi yerine getirdiği 
sorusu üzerine katılımcılarını yüzde 59’u provizyon ve ödeme süreçlerinin yönetimi, yüzde 
15’i idari süreçlerin yönetimi, yüzde 13’ü klinik süreçlerin yönetimi yanıtını verdi. Yüzde 5’erlik 
kesimlerden hiçbiri ve fikrim yok yanıtları gelirken, yüzde 3’lük bir oran yönetimsel kararlara 
destek seçeneğini işaretledi. Klinik kararlara destek seçeneğini ise hiçbir katılımcı işaretlemedi. 

Toplam: 39
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Türkiye’deki Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) 
hangi görevleri beklendiği gibi yerine getirmektedir?

1. Provizyon ve ödeme süreçlerinin yönetimi
2. İdari süreçlerin yönetimi
3. Klinik süreçlerin yönetimi
4. Yönetimsel kararlara destek
5. Klinik kararlara destek
6. Hiçbiri
7. Fikrim yok
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EN DÜŞÜK FİYAT TEKLİFİNE DAYALI 
İHALE YÖNETİMİ NİTELİKLİ HİZMET 
SUNUMUNDA BİR ENGEL
Katılımcıların yüzde 59’u Türkiye’deki Hastane Bilgi Yönetim Sistemi sektöründe nitelikli 
hizmet sunumunun önündeki engelin en düşük fiyat teklifine dayalı ihale yönetimi olduğunu 
düşünürken, yüzde 34’ü düşük ücretin AR-Ge ve inovasyona yatırımı desteklememesini engel 
olarak belirtti. Yüzde 5’i çok sayıda HBYS firması olmasını, yüzde 2’si ise nitelikli insan gücünün 
farklı sektörlere odaklı şirketlere kaymasını engel olarak düşündü. Çok sık HBYS ihalesi 
yapılması bir engel olarak belirtilmedi. 

Toplam: 41
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Türkiye Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) sektöründe nitelikli hizmet 
sunumunun önündeki engeller nelerdir?

1. Çok sayıda HBYS firması olması
2. Düşük ücretin Ar-Ge ve inovasyona yatırımı desteklememesi
3. En düşük fiyat teklifine dayalı ihale yöntemi
4. Çok sık HBYS ihalesi yapılması
5. Nitelikli insan gücünün farklı sektörlere odaklı şirketlere kayması
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KARAR DESTEK SİSTEMLERİ ÖNEMLİ
Hastanelerde az rastlanan bilgi sistemlerinin en önemlisi sorulduğunda katılımcıların yüzde 59’u 
klinik karar destek sistemleri, yüzde 19’u yönetim karar destek sistemi, yüzde 8’i yoğun bakım 
bilgi sistemi, yüzde 5’i ameliyathane yönetim sistemi, yüzde 4’ü ise acil servis bilgi sistemi 
seçeneğini işaretledi. Yüzde 5’lik bir kesim fikri olmadığını belirtti. 

Toplam: 37
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Hastanelerimizde az rastlanılan aşağıdaki bilgi sistemlerinden en 
önemlisinin hangisi olduğunu düşünüyor sunuz?

1. Acil Servis Bilgi Sistemi
2. Yoğun Bakım Bilgi Sistemi
3. Ameliyathane Yönetim Sistemi
4. Klinik Karar Destek Sistemi
5. Yönetim Karar Destek Sistemi
6. Hiçbiri
7.  Fikrim yok
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KLİNİK KARAR DESTEK SİSTEMİ 
ŞU ANDA KULLANILAMIYOR 
Klinik Karar Destek Sistemini yorumlayacak çok iyi doktor ve hemşire olduğu ancak klinik 
mobil çözümler henüz hasta başında doktor ve hemşirelerin önüne gelmediğinden ve 
geçmişe dayalı bilgilere ulaşmak için arşive ya da formlara dönmesi gerektiğinden Klinik Karar 
Destek Sisteminin şu anda kullanılamadığı ifade edildi. Hasta başına bilgiyle gitme ile hasta 
başında bilgi güncellemenin farklı şeyler olduğu kaydedildi. 
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YAPAY ZEKA VE MAKİNE ÖĞRENMESİ 
ÖNEM KAZANACAK
Sağlık bilişiminde uluslararası rekabette öne çıkmak için yeni teknolojiler arasında hangisinin en 
fazla önem kazanacağı sorusuna katılımcıların yüzde 46’sı yapay zeka ve makine öğrenmesi, 
yüzde 19’u ileri analitik, yüzde 16’sı IoT, yüzde 11’i ise bulut bilişim yanıtını verdi. Blockchain 
teknolojisi yüzde 5 ve robotik süreç otomasyon yüzde 3 oranı ile en düşük işaretlenen 
seçenekler oldu. 

Toplam: 37
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Sağlık Bilişiminde uluslararası rekabette öne çıkmak için aşağıdaki 
bahsi geçen hangi teknoloji sizce en çok önem kazanacaktır?

1. Yapay zeka ve makina öğrenmesi
2. Blockchain
3. Robotik süreç otomasyonu
4. IoT
5. Bulut bilişimi
6. İleri analitik
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DÜNYA GENELİNDE HASTANENİN
 DIŞINA ÇIKALI 10 YIL OLDU
20 yıl sonra sağlığın hangi teknolojilerle yapılacağını öngörmek gerektiğine dikkat çekilerek 
burada olmayan evde bakım hizmetini destekleyecek teknolojiler hatırlatıldı. Buradaki 
platformun fazlasıyla hastane odaklı olduğu eleştirisi ile birlikte dünya genelinde hastanenin 
dışına çıkalı 10 yıl olduğu ve büyük ekonominin buradan geldiği ifade edildi. 

VERİ TOPLAMAYI ÖĞRENMEK GEREKİYOR
Veri toplamayı öğrenmenin önemine dikkat çekilerek böylelikle belirli bir katma değerin 
Türkiye’de tutulmuş olacağı ifade edildi. İneklerin kızana geldiğini bir bulut sitemi ile 
anlamanın veri toplama işi olduğu ancak arkasında bir yapay zekanın bulunduğu söylenerek 
hangi tür inek, hangi coğrafyada, hangi meteorolojik şartlarda, nasıl hareketlilik sağlıyor, 
sorularının cevap bulduğu ve burada aslında ileride hastanın izlenmesi denilen konunun 
yaşandığına işaret edildi. IoT, görüntü işleme gibi çok teknoloji bulunduğu, veri toplama ve 
bu verileri değerlendirme konusu acil öğrenilmezse 10 yıl sonra yapay zekalı işlerin kaçacağı 
belirtildi. 
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TÜRKİYENİN ÖNE ÇIKMASINDA EN BÜYÜK GÖREV 
SAĞLIK BAKANLIĞINA DÜŞÜYOR
Türkiye’nin sağlık bilişimi ve teknolojileri ile öne çıkması için büyük görevin Sağlık Bakanlığına 
düştüğünü düşünen katılımcılar çoğunluğu oluşturarak yüzde 53’lük bir oran sağladı. Sağlık bilişim 
firmaları yüzde 28 ile görev sıralamasında ikinci olurken onu yüzde 11’lik oran ile üniversiteler ve 
teknoloji transfer ofisleri, yüzde 2 ile tanıtım ve organizasyon şirketleri takip etti. Ticaret Bakanlığı 
seçeneği hiç işaretlenmezken diğer seçeneği yüzde 6 oranında işaretlendi.

Toplam: 36
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Türkiye’nin bölgesinde sağlık bilişimi ve teknolojileri alanında 
öne çıkması için en büyük görev kime düşüyor?

1. Sağlık Bilişim Firmalarına
2. Sağlık Bakanlığına
3. Tanıtım ve organizasyon şirketlerine
4. Ticaret Bakanlığına
5. Üniversiteler ve Teknoloji Transfer Ofislerine
6. Diğer

FİRMALAR HBYS’LER KONUSUNDA BEKLENTİLERİ YUKARI ÇIKARMALI
Sağlık Bakanlığı olarak firmaların birbirlerinin fiyatını aşağı çekerek projelerini değersizleştirmemesi 
adına firmalardan ihalelerde kullanılacak spesifikasyonlarla ilgili kural seti istediği ancak dernek 
olarak toplanılıp bir kural seti getirilemediği belirtildi. Firmanın HBYS’ler konusunda Sağlık Bakanlığına 
pahalı satmasında beis olmamakla birlikte sadece Bakanlığın isteklerini yerine getirmekle uğraşmayıp 
beklentileri de yukarı çıkarması gerektiği vurgulandı. 

STANDARTLARI FİRMALAR BİRARAYA GELEREK OLUŞTURMALI
TCP/IP’yi Amerika’nın geliştirmediği, ANSİ standartlarını devletin geliştirmediği sadece ülkede değil, 
dünya pazarında altyapısı olacak standartlarla ilgili bu standartları özel sektördeki rakip firmaların 
biraraya gelerek oluşturduğu bilgisi paylaşılarak, standartları belirleme konusunu firmaların birlikte 
çözmesi gerektiği ifade edildi. 

HER TÜRLÜ MEVZUATIN İLK VERSİYONU ÖZELDEN İSTENMELİ
Bakanlığın her türlü mevzuatın ilk versiyonunu özelden istemesinin standartları belirlemek adına bir 
yol olabileceği, böylelikle sektörün sorumluluk almaya başlayacağı ifade edildi. Bakanlık bir mevzuat 
hazırlayıp tartışma bunun üzerine başladığında zihinlerin de daraldığı söylendi.
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E-NABIZ CLOUD KURULMASI VE SİSTEM PROBLEMİ YAŞANMAMASI 
KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPILIYOR
Sağlık Bakanlığının sektörün gelişmesi ve önünün açılması için çaba sarf ettiği belirtilerek E-Nabız 
Cloud kurulması ve sistem problemi yaşanmaması, bunun ülkelere ücretsiz verilmesi ve firmaların da 
sorun yaşamadan bu ülkelerle çalışması yönünde çalışmalar yapıldığı söylendi.

TÜM SÜREÇLERİ ANALİZ EDEREK SÜREÇLERE GÖRE EKRANLAR 
TASARLAYAN BİR ÜRÜN
Tire Hastanesinin HIMSS Seviye 7 olmadan önceki süreçte Avrupa gezilerinden birinden bahsedilerek 
yöneticinin Hollanda’daki bir hastane sistemini gördüğü, yine EPIC ya da CERNER’dan biri kullanıldığı, 
15 Milyon Euro fiyat verildiği belirtildi. Kurulumunun 10 ay gibi bir süre aldığı bilgisi paylaşılarak 
yaklaşımlarının hazır bir paket getirtilmeyip tüm süreçleri analiz ederek süreçlere göre ekranlar 
tasarlayan bir ürün hazırlamak şeklinde olduğu ifade edildi. Ürün geliştirecek bir frameworkün 
verildiği ve hastanenin sürecine de uygun hale getirildiği şeklinde bir bakış açısı ile yaklaşıldığı 
söylendi.

FİNANSMAN OLARAK FİRMALAR ZORDA
Bilişim sektörünün hep bir baba arayışı olan ergen bir sektör olduğu ve en son yerli ve milli 
konusunda Devlet baba arayışında olunduğu, sektörün dediğinin yapıldığı ancak bunu geri 
döndürene kadar Bakanlık Bakanlık dolaşıp iptal ettirildiği ifade edildi. Ana sorunun ise finansman 
olarak zorda olunması ve firmaların maddi anlamda dayanamaması olduğu belirtildi. Yabancılarla 
iş yapıldığı ve 6 ay analiz ve fonksiyonel diyagramları çıkardıkları, 3 ayda yaptıkları ve 3 ayda test 
edip devreye aldıkları söylenerek Türk firmalarının ise aynı işi 3 ayda yapıp sonra 3 yılda arkasını 
toparlayamadığı vurgulandı. Bu tutumun fakirlikten kaynaklandığı, firmaların ederi olmayan bir işi 
yapmaması gerektiği söylendi. Ancak firmanın işi almak bahasına 3’te 1 fiyatını kabul ettiği ve sonra da 
Bakanlığa giderek bu duruma mağduriyet üretmeye çalıştığı kaydedildi. Bakanlığın bu mağduriyete 
cevap vermemesi gerektiği kaydedildi. İhale kanununda maliyetin altında teklif vermek şeklinde bir 
konu olduğu, aşırı düşük verilen teklifle adaletsizlik üretildiği belirtildi. 

BAKANLIĞIN TEK KURTULUŞ YOLU MÜHENDİS ÇALIŞTIRMAK
Sağlık Bakanlığının tek kurtuluş yolunu 500 yataklı bir hastanede kaç tane, hangi seviyede mühendis 
çalıştırmak gerektiği verilerini ortaya koyma olduğu, bu durumda Bakanlığın sadece elemana ücret 
vererek “0” karla almış olacağı ve o elemanlar çalışıyorken iyi bir şeyler geliştirilmiş olacağı çözümü 
konuşuldu. Firmaların rakip firmaların projesini 3’te 1, 4’te 1 düşük bedel ile aldığı belirtildi.

E-NABIZ DATALARI AÇIK İNOVASYON PLATFORMU ÜZERİNDEN 
PAYLAŞILSA 
Türkiye’de datanın toplanması ve uzun vadede dataların açık olmamasının gelecekte başka bariyerler 
çıkacağının göstergesi olduğu yorumu yapıldı. E-Nabız gibi bu verileri toplayan güçlü bir yapı olduğu 
ve elindeki kişisel veriler dışındaki bu dataların açık inovasyon platformu üzerinden paydaşlara açsa 
ve “bu platforma fikirlerinizi getirin” dese buradan ürüne dönük girişimler çıkabileceği söylendi. 
Buradan yurtdışı pazara çıkabilecek katma değerli servisler ve ürünler üretilebileceği gibi veri 
toplamak gibi önemli bir maliyet kaleminin ve zaman kaybının azaltılabileceği belirtildi. 

Bu görüşü tamamlayıcı bir bilgi olarak google’ın girişimcilik için 8 esası olduğu ve bunlardan birinin 
‘platform ol’ söylemi olduğu vurgulanarak E-Nabız platformu üzerinden datalar ücretli ya da ücretsiz 
olarak paylaşılsa özel sektörün, kamu kurumlarının ve üniversitelerin faydalanabileceği ve inovatif 
anlamda çıkarımlar olacağı belirtildi. 
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ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN 
AKREDİTASYON MODELLERİ KİLİT ROL OYNUYOR
Katılımcıların yüzde 73 gibi bir çoğunluğu TÜSKA, JCI, HIMSS gibi uluslararası geçerliliği olan 
akreditasyon modellerinin Türkiye’nin başarısını bölgesindeki ülkelere göstermesinde kilit 
öneme sahip olduğunu düşünürken yüzde 11’i aksi doğrultuda görüş belirtti. Yüzde 16’lık bir 
kesim ise kararsız kaldı. 

Toplam: 37
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TÜSKA, JCI, HIMSS, vb. uluslararası geçerliliği olan akreditasyon modellerinen 
Türkiye’nin başarısını bölgesindeki ülkelere göstermesi açısından kilit önemi vardır.

1. Kesinlikle katılıyorum
2. Katılıyorum
3. Kararsızım/Fikrim yok
4. Katılmıyorum
5. Kesinlikle katılmıyorum

-MIŞ GİBİ YAPMAKTAN VAZGEÇMEK GEREK
Bu sertifikasyonların hepsinin içerik olarak faydalı olduğu, best practice’lerle ortaya çıktıkları 
ancak dışarıdan zorlamalarla bu yapıldığında ortaya çıkanın sadece -mış gibi yapmak olduğu 
ve bunun da hiçbir şeyi iyileştirmediği söylendi. Her şeyin aslında kurumun içindeki beklenti 
ile ilgili olduğu, eğer bu beklentiler dışarıdan bir zorlama ise bir şeylerin oturmadığı ifade 
edildi. Bu durumda dışarı açılmada bu sertifikaların kilit rol üstlenmediği belirtildi. 
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DOĞRU BELGELENDİRMELER YAPILDIĞINDA ÜRÜN VE HİZMETLERİN 
DÜNYADA KABUL GÖRME ŞANSI VAR 
2003 yılında tıbbi cihaz yönetmeliği yürürlüğe girdiğinde tıbbi cihaz ihracatının 14 milyon dolar gibi 
bir rakam olduğu, 2017 yılı itibari ile bu rakamın 600 milyon dolara ulaştığı belirtildi. İhracatın artışında 
en büyük kaldıracın o yıllarda firmalara yük gibi gelen ve büyük bedeller ödenen TSE belgelendirme 
süreci olduğu belirtilerek bu belgenin ihracatta malın kabul görülmesinde büyük katkısı olduğu 
belirtildi. Doğru şekilde iş yapıp doğru belgelendirmeler yapıldığında ürün ve hizmetlerin dünyada 
kabul görme şansı olduğu kaydedildi. Endüstri 4.0’ın konuşulduğu bir dönemde, sağlıkta endüstiri 
4.0’ın ‘dijitalleşme’ olduğu ifade edildi. HIMSS sürecinin ciddi ve önemli bir süreç olduğu Sağlık 
Bakanlığının lokomotif rol üstlenmesi ve paydaşlar ve çözüm ortaklarının birlikte hareket etmesi ile 
bölgede ciddi ihracatlar yapılabileceği belirtildi.

KONUK BAKANLAR ‘DİJİTAL HASTANE’ ALANINI 
HAYRANLIKLA DOLAŞTI
HIMSS Türkiye etkinliğinin adının HIMSS Eurasia olmasındaki gayenin Doğu ile Batı arasında köprü 
görevini iyi bir şekilde yerine getirmek olduğu ifade edildi. Yurtdışından gelen konuk bakanlara hasta 
güvenliği ve sağlık kalitesini artırmak için bilgi ve teknolojinin nasıl kullanıldığının etkinlikteki ‘Dijital 
Hastane’ alanında anlatıldığı söylendi. Kapalı döngü ilaç uygulaması, 5 doğru, klinik karar destek 
sistemi hakkında bilgi verildiği ve tüm sistemi gezip standın sonuna gelindiğinde konuk bakanların 
“Sistemin ne kadarı Türkiye’nin?” ve “Bunların hepsini nasıl ülkemize getirebiliriz?” diye gözleri 
parlayarak sordukları belirtilerek olumlu dönüşler aktarıldı. 

E-NABIZ’DA DOĞRU VERİ TOPLAYAN BİR MODEL OLUŞTURMA 
AŞAMASINDAN SONRA KİŞİYE ÖZEL HİZMET VE UYGULAMALAR 
SÜRECİ GELECEK
Sağlık Bakanlığının Finlandiya’dan almış olduğu Klinik Rehber’den örnek verilerek hekimlere 
sunulduğu ve hekimlerin kullanmadığı bilgisi ile rehberin otomotize edilerek HBYS’lerin içine gömme 
ve Bakanlık olarak rehberi alıp kullanıcılara akıllı uygulamalar şeklinde bir motor verme fikrinin 
düşünüldüğü söylendi. Finlandiya’ya Dünya Sağlık Örgütünün kronik hastalıklar konusunda yapılan 
uygulamaları görmek üzere kalabalık bir grup olarak gidildiği, o dönem için Türkiye’de HIMSS 6’ya 
yakın 20 hastanenin olduğunu ve rehberin rahat çalıştırılabileceği belirtildi. Implementesyon süresinin 
hesaplandığı ve 2-2,5 ayda uygulanacağının söylendiğinden bahsedildi. Standartların gereksiz ve çok 
masraflı gibi görülebildiği ancak üzülerek bazı firmalar oyun dışı kalmasın diye bazı belge sürelerinin 
tekrar uzatıldığı ifade edildi. 

Dünyada bazı standarları karşıladığınızda size farklı bakmaya başladıkları söylenerek global büyük bir 
Amerikan firmasının Bakanlığa E-Nabız’a girmek için ücretsiz küçük bir uygulama vermek istediği ve 
böylelikle tüm Afrika coğrafyasında ürünü satmak istediği bilgisi paylaşıldı. E-Nabız’ın üzerine bir kalp 
krizi hesaplama riski uygulamasının konduğu ve kullanımların yüksek bir oranla arttığı söylendi. Sağlık 
Bakanlığının bundan sonraki ihalesinin hepsinde kişiye özel raporlar ve uygulamalar olacağı zaten 
amacın bu noktaya gelmek olduğu belirtilerek öncelikle doğru veri toplayan bir model oluşturma ve 
sonrasında çeşitli uygulamalarla sürekli kullanılır hale getirmenin tasarlandığı ifade edildi. Bu sayede 
HBYS’lerin de yeteneklerinin geliştirildiği kaydedildi. 
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SAĞLIK BİLİŞİMİ ÜRÜNLERİNİN ÖNE ÇIKMASINDA 
EN BÜYÜK TEHDİT KLİNİK SÜREÇLERDE ZAYIF 
OLMALARI
Sağlık Bilişimi ürünlerinin bölgede öne çıkmasında karşılaşacağı en büyük tehdidi katılımcıların 
yüzde 38’i klinik süreçlerde zayıf olmalarında gördü.  En büyük tehdit olarak öncelik 
sıralamasını bu seçeneği yüzde 31 ile tanıtım yetersizliği, yüzde 17 ile firmalar arasındaki 
rekabet, yüzde 10 ile standartlara uyum yetersizliği ve yüzde 2 ile Batı ürünlerinin daha başarılı 
olması seçenekleri takip etti. 

Toplam: 29
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Sağlık Bilişimi ürünlerimizin bölgemizde öne çıkması sırasında 
karşılayacağı en büyük tehdit nedir?

1. Standartlara uyum yetersizliği
2. Klinik süreçlerde zayıf olmaları
3. Firmalar arasındaki rekabet
4. Tanıtım yetersizliği
5. Batı ürünlerinin daha başarılı olması
6. Fikrim yok
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SAĞLIK BAKANLIĞININ ATACAĞI ADIMLARDA 
PERSONELE İHTİYACI VAR
Katılımcıların yüzde 74’ü Sağlık Bakanlığının bölgesinde lider olması için atacağı adımlar dikkate 
alındığında yeterli sayıda ve yetkinlikte teknik personele sahip olmadığını düşünürken yüzde 
9’u aksi olarak sahip olduğu yönünde görüş belirtti. Yüzde 17’lik bir kesim bu konuda kararsız 
kaldı. 

Toplam: 35
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Sağlık Bakanlığı’nın bölgesinde lider olması için atacağı 
adımlar dikkate alındığında yeterli sayıda ve yetkinlikte teknik 
personele sahip olduğunu düşünüyorum.

1. Kesinlikle katılıyorum
2. Katılıyorum
3. Kararsızım/Fikrim yok
4. Katılmıyorum
5. Kesinlikle katılmıyorum

SAĞLIK BİLİŞİMİNDE KALİTE VE İNSAN KAYNAĞI İKİ ÖNEMLİ UNSUR 
Tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık bilişiminde de kalite ve insan kaynağının iki önemli unsur olduğu, 
kaliteli bilgi teknolojileri personeli açısından tüm sektörlerle rekabet edildiği, finans sektörünün de 
bilişim alanında uzun süredir yatırımlar yaptığı, bankalara bakıldığında yurtdışından gelen bir tane 
yazılım olmadığı ifade edildi. Hem regülasyondaki katı kurallar hem de bankaların bilgi teknolojilerine 
yatırım yapması açısından yaklaşıldığında bilgi teknolojisinin finans sektöründe oluşturduğu 
olgunluğun dünya çapında ileri seviyede olduğu belirtildi. 

SAĞLIK BİLİŞİMİNDE ÜNİVERSİTELERDE BİR ALTYAPI MEVCUT DEĞİL
Her şeye önce eğitim, diye başlandığı halde akademide böyle bir altyapı ya da alan olmadığı 
söylenerek Medipol Üniversitesinin Türkiye’de ilk defa Sağlık Sistem Mühendisliği Yüksek Lisans Ve 
Doktora Programı açıldığı ancak buradan doktorasını alan birinin gideceği bir yer olmadığı ifade edildi. 
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E-NABIZ UYGULAMASI VE ALTYAPISI SEKTÖRÜN 
GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAR
E-Nabız uygulaması ve altyapısının Türkiye’de sağlık bilişimi sektörünün gelişmesine fazlasıyla 
katlı sağlayacağını düşünen katılımcıların oranı yüzde 67 oldu. Yüzde 31 oranında katılımcı 
katkısının az olacağını düşünürken katılımcıların yüzde 2’si hiç katkı sağlamayacağına yönelik 
seçeneği işaretledi. 
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E-nabız uygulaması ve altyapısı sizce Türkiye’de Sağlık Bilişimi 
Sektörünün gelişmesine ne kadar katkı sağlar?

1. Çok fazla
2. Fazla
3. Az
4. Hiç sağlamaz
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KAMU-ÖZEL İŞBİRLİKLERİ GİRİŞİMCİLİĞİ 
VE İNOVASYON EKOSİSTEMİNİ 
GELİŞTİRMEDE KATKI SAĞLAR
Sağlık bilişiminde girişimciliği ve inovasyon ekosistemini geliştirmede en çok katkı sağlayacak 
unsurları katılımcıların yüzde 39’u Kamu-özel işbirlikleri, yüzde 36’sı finansmana erişim ve 
teşvikler, yüzde 21’ini akademik branşlaşma, işgücü ve yüzde 4’ünü yasal düzenlemeler 
şeklinde işaretledi.
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Toplam: 33
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Sağlık Bilişiminde girişimciliği ve inovasyonu ekosistemini 
geliştirmede aşağıdakilerden hangisi sizce en çok katkıyı sağlar?

1. Finansmana erişim ve teşvikler
2. Yasal düzenlemeler
3. Kamu-özel işbirliktelikleri
4. Akademik branşlaşma, işgücü
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HASTANELERDE NEDEN HİÇ START-UP YOK?
2 yıldır hastanelerde Start-Up’lara bir yer verilmesi ve birlikte çalışılması konusunun her 
platformda dillendirildiği ancak dikkate alınmadığı belirtilerek inovasyon geliştirilecekse 
hastanenin ihtiyacına göre geliştirilmesinin yararlı olacağı ifade edildi. 

BAKANLIĞA SEKTÖRDEN BÖYLE BİR BASKI GELMİYOR
Diğer yandan sanayi ile eğitim ve araştırma hastanelerinin iç içi olmasının arzu edildiği ancak 
akademik olarak bu işi yapabilecek çok insan olmadığı, doğal olarak olanlar için de uygun 
bir ortam oluşmadığı, klinik araştırmalar yönetmeliğini bile hayata geçirecek bir aşamaya 
gelinemediği ve zaten sektörden de böyle bir baskı gelmediği söylendi. 

START-UP’LAR HASTANEDE ÇALIŞSA BAŞKA BİR DÜNYA OLUR
TÜSEB altında sağlık bilişimine yönelik enstitü kurmanın zamanı geldiği belirtilerek Start-
Up’larla ilgili olarak ekosistemin dışında Ar-Ge merkezi açıldığı; süreç, uygulama ve hastanenin 
simüle edilmeye çalışıldığı kaydedildi. Hastanede Ar-Ge merkezi kurulsa ya da örneğin 
ameliyathanede canlı olarak Start-Up’ların çalışmasına izin verilse geliştirme ve sonuca etki 
etme açısından bambaşka bir dünya doğacağı söylendi. 

AR-GE MERKEZİ OLMADAN TÜM TEŞVİKLERDEN VE 
İMKANLARDAN YARARLANILABİLİR
Ar-Ge kanununda temel bir değişiklik yapıldığı belirtilerek Ar-Ge merkezi olmadan Bilim 
ve Sanayi Bakanlığından projeye onay alındığında Ar-Ge merkezi gibi tüm teşviklerden ve 
imkanlardan yararlanılabildiği, hastane ile ortak bir Ar-Ge projesi yaparak, mekan kullanımı ile 
ilgili sorunun da çözülebileceği kaydedildi. 

ŞARTNAMELER UPGRADE EDİLMİYOR
Kamunun efektifliğini azaltan bir etmen olarak yazılımların, donanımların upgrade edildiği 
ancak şartnamelerin upgrade edilmediği belirtilerek ‘en ucuz’un değer görmeye başladığı, 
nitelikli yazılım ve donanımlar için ciddi bir ortam oluşmadığı söylendi. İhale kanununda ‘en 
ucuz’ diye bir kavram olmadığı, ‘en uygun fiyat’ kavramı olduğu açıklanarak en uygundan daha 
pahalıyı alabilmek için gerekçe koymak gerektiği ancak hiçbir idarenin bu gerekçeyi koyarak 
sorguya alınmak istemediği konuşuldu. Gerekçe güçlü bir şekilde konulabilse her yerde 
savunulabileceği söylendi. 

HASTANENİN SAĞLIĞI KORUYAN VE GELİŞTİREN BİR KURUM 
OLARAK TANIMLANMASI GEREK
Bütünsel bakışa dönülecek olunursa burada hastanenin tanımını değiştirmek gerektiği, 
hastanenin sağlığı koruyan ve geliştiren bir kurum olarak tanımlanması gerektiği belirtildi. “Bu 
tanımlanmadığı zaman kuluçka merkezleri de aynı akreditasyon merkezleri gibi -mış gibi olur”, 
denildi. Devlet hastanelerinin özel sektör gibi çalışan kurumlar haline getirildiği, bundan geri 
dönmek gerektiği kaydedildi. 
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TÜRKİYE’DE SERTİFİKASYONU VERİLMEYEN SERTİFİKALARIN 
TALEP EDİLMESİ YERLİ FİRMALAR İÇİN ENGEL
Sağlık bilişiminin bir kolunun da siber güvenlik alanı olduğu, çıkılan ihale şartnamelerinde 
Gartner Magic Quadrant maddesi aranmadığı ve hiçbir siber güvenlik firmasının sağlayamadığı 
bir madde olduğu söylendi. Yine çıkılan şartnamelerde Türkiye’de sertifikasyonu verilmeyen 
birtakım sertifikaların talep edilmesinin yerli üreticilerin önünde bir engel olduğu ifade edildi. 
İtirazların da mahkemelik olunmadığı sürece sonuçlanmadığı belirtildi. 

4 ANAHTAR KELİME
4 anahtar kelimeye vurgu yapılarak "bilgiyi yönetmenin yolu bulunmalı, yatırım politikaları 
mutlaka buna yönelik oluşturulmalı, paydaşlarla birlikte çalışılabilirlik öğrenilmeli ve değere 
odaklanılmalı" denildi. Değere odaklarken hastayı yönetme ve hastaya sorumluluk vermeye 
öncelik verilmesi gerektiği, böylelikle HBYS’de klinik verileri de dikkate alan bir yola gidilmiş 
olacağı belirtildi. 

SAĞLIK BİLİŞİMİNDE NEDEN TÜRKİYE SEÇİLMELİ?
Sağlık bilişiminde neden Türkiye seçilmeli sorusunu destekleyen açıklamalar ve istatistiklerle 
birlikte gerçekten inanarak yurtdışına gitmek gerektiği söylendi. Sağlık bilişiminin Türkiye’de 
diğer ülkelerden daha  ivmeli olarak geliştiği konuşulurken diğer yandan kaynak temelli 
yazılımlar gibi ciddi eksiklerin de olduğu belirtildi.

KAMU BANKALARI ÖZEL BİR ŞİRKET KURARAK İHALE 
SORUNUNU ÇÖZDÜ
Bu toplantıya benzer bir toplantının finans dünyasının 1985’li yıllarda yaptığı, özellikle kamu 
bankalarının teknolojilerini yönetmekte zorluk çektiği, çağı ve günceli yakalayamadığı 
söylendi. Kamu bankalarının radikal bir hareket yaparak satın alma sorununu çözdüğü ve 
bugünkü ismi Ziraat Teknoloji olan bir teknoloji şirketi kurdukları ve bunu bir yasa ile Kamu 
İhale Kanunun dışına çıkardıkları belirtildi. Ziraat Teknolojinin ihaleye çıkmadan istediği 
yazılımı, istediği firmadan herhangi bir özel şirket gibi aldığı ve Kamu bankalarının kullanımına 
sunduğu kaydedildi. Sağlık Bakanlığının böyle bir radikal hareketinin çözüm olabileceği 
söylendi. 
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KATILIMCI LİSTESİ
Feyzullah AKBEN / Ajansfa Yönetim Kurulu Başkanı
Temel AKGÜN / Akgün Yönetim Kurulu Başkanı
Burçak AKSÖZ / Livewell Genel Müdür Yardımcısı
Akın ALTUNBAŞ / Borda Tek CEO
Korhan AN / Beckman Coulter Proje Yöneticisi
Tayfun ARABALI / Medipol Sağlık ve Eğitim Grubu Bilgi Teknolojileri Genel Koordinatörü
Ahmet Hamdi ATALAY / Havelsan Genel Müdürü
Fatih AYDIN / Kolan Hospital Grup Bilgi Teknolojileri Direktörü / CEO
Bülent BARAN / Zebra Satış Müdürü
Dr. Şuayip BİRİNCİ / T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Ziya BOLGÖNÜL / Probel Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Melih BULUT / Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Bilim Kurulu Üyesi
Hüseyin ÇAĞIL / Emsey Hospital
Nejat ÇAKMAK / Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı
Hüseyin ÇELİK / Sağlık Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı
Metin DEMİR / SEİS Başkanı
Halit Ümit DİKER / Emsey Hospital Direktör
Mete DÖNMEZ / Rönesans IT Direktör Şehir Hastaneleri
Dr. Tayfun ENÜNLÜ / Acıbadem Üniversitesi
T. Ufuk EREN / Volitan Consulting CEO
Güler ERTÜRK / Ankaref Kıdemli Satış Yöneticisi
Mehmet GÜLEZ / EY Danışmanlık
Zühtü HANEDAR / Emsey Hastanesi Bilgi Sistemleri Müdürü
Haluk HÜSMEN / Medicana Sağlık Grubu Bilgi Sistemleri Direktörü
Aykut IŞIK / Memorial Sağlık Grubu IT Manager
Eray KAPLAN / TİTCK Başkan Yardımcısı
Kemal KAPLAN / Acıbadem Sağlık Grubu Acıbadem Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi
Hatem KARAPINAR / Ordinatrum IT Direktörü
Rajat KAROL / Ge Healthcare Genel Müdür
Resul KEBİR / Consol Medical Genel Müdür
Özkan KIRIK / Epati Bilgi Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Sinan KORUKLUOĞLU / T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Danışmanı
Dr. İlker KÖSE / Medipol Sağlık ve Eğitim Grubu Bilgi Teknolojileri Genel Koordinatörü
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Bekir Sami NALBANTOĞLU / Bilgi Sistemleri Genel Müdürü
Murat ÖRSÇÜ / Vademecum Genel Müdür
Aslı ÖZDEMİROĞLU / Gemini İş Geliştirme Müdürü
Doç. Dr. Haluk ÖZSARI / Acıbadem Üniversitesi
Mehmet Serdar ÖZTEKİN / Hitachi Healthcare Satış Temsilcisi
Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK / Boğaziçi Üniversitesi, Koordinatör İSEK
İlhan SEMERCİ / Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bilgi Teknolojileri Direktörü
Alp SEVİNDİK / Abbott Lab Direktör
Aziz Ahmet SÜREL / Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi
Beşir Kemal ŞAHİN / Satur Y.K. Üyesi
Emre TAVŞALCIL / Profesyonel Hizmetler Yöneticisi, Abbott
Zeynep TECİK / Tübitak İş Analisti
Cenk TEZCAN / YASTED Başkanı
Mahmut TOKAÇ / İVEK Vakfı İcra Kurulu Başkanı
Ömer Faruk TÜRK / Destek Grup Müdürü
Cengiz ULTAV / TTGV Başkanı
Recep USLU / TİTCK Başkan Yardımcısı
Nejat ÜNSAL / Aniventi – Marand CEO
Yasin YARBAY / T.C. Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri Bilgi Sistemleri Koordinatörü
İsmayil YILMAZ / Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi
Adem Ali YILMAZ / Tiga Bilgi Teknolojileri Kurucu Başkan

* 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
Elif ARAL / AİFD Yönetim Kurulu Başkanı
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 / T.C. Sayıştay Başkanı
Ümran BENLİ / T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü
Erol BİLECİK / TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Şuayip BİRİNCİ / T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Ecz. Cengiz CELAYİR / TİSD Yönetim Kurulu Başkanı
Metin DEMİR / SEİS Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet ERDEM / Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Sermed Gün ERDEM / SASDER Başkanı
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL / Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
M. Akif EROĞLU / Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri
Dr. Hakkı GÜRSÖZ / Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
Rifat HİSARCIKLIOĞLU / TOBB Başkanı
Prof. Dr. Erkan İBİŞ / Üniversite Hastaneleri Birliği Başkanı
Hüseyin İNCEÖZ / T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü
Abdurrahman KAAN / MÜSİAD Başkanı
Prof. Dr. Sefa KAPICIOĞLU / YÖK Başkan Vekili
Doç. Dr. Fatih KARA / T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü
Prof. Dr. Fahrettin KELEŞTİMUR / TÜSEB Başkanı
Dr. Bekir KESKİNKILIÇ / Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Rahmi KILIÇ / T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Müdürü
Dr. Semih KORKUT / T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
Nail OLPAK / DEİK Genel Başkanı
Dr. Mustafa ÖZDERYOL / SGK, GSS Genel Müdürü
Doç. Dr. Haluk ÖZSARI / Acıbadem Üniversitesi, Üniversite Hastaneleri Derneği Genel Sekreteri
Dr. Abdulvahit SÖZÜER / T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı
Prof. Dr. Ahmet TEKİN / T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Mahmut TOKAÇ / İVEK Vakfı İcra Kurulu Başkanı
Yılmaz TUNA / T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı
Dr. M. Mahir ÜLGÜ / T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü
Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR / TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı
Kemal YAZ / TÜMDEF Genel Başkanı



www.tusap.org
5352

TÜSAP YÜRÜTME KURULU
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / Medipol Üniversitesi Rektörü (Tüm taraflara yakın konumu ve sağlık yönetimi müktesebatı ile)
Dr. Şuayip BİRİNCİ / Sağlık Bakanlığı Bakan 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 / TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi (Sağlık Endüstrisi Yönetimi müktesebatı ile)
Feyzullah AKBEN / TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi (Sağlık İletişimi ve Organizasyonu müktesebatı ile)

SEKRETERYA
Beşir Kemal ŞAHİN / Ekspoturk ve Satur CEO'su

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.



TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜ LİDERLERİ 
SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIK İÇİN

BİR ARAYA GELİYOR

Kore Şehitleri Cad. Yonca Apt. A Blok No:1/5
Zincirlikuyu / Şişli - İSTANBUL

Tel: 0212 272 61 06 Faks: 0212 272 61 07
bilgi@tusap.org

Yürütme Kurulu Sekreteryası

ISBN: 978-605-4123-39-1

İLETİŞİM

TÜRKİYE SAĞLIK 
SEKTÖRÜ LİDERLERİ 
TÜSAP TOPLANTILARINDA
BİRARAYA GELİYOR

2018 ETKİNLİKLERİ

www.tusap.orgwww.tusap.org

HIMSS EURASIA’18 KAPSAMINDA YAPILAN 
TUSAP UYDU TOPLANTISI RAPORU
(24 Ekim 2018)

SAĞLIK BİLİŞİMİ ÜSSÜ
TÜRKİYE

SAĞLIK
TEKNOLOJİLERİ

İLAÇ
VE ECZACILIK

SAĞLIK BİLİŞİMİ ÜSSÜ
TÜRKİYE

SAĞLIK
HİZMET SUNUMU

SAĞLIK PLATFORMU 

3 EYLÜL 2018

27 NİSAN 2018

24 EKİM 2018

23 KASIM 2018

22 ARALIK 2018


