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ÖNSÖZ
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN

TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı 

BİR FİKİR PAYLAŞIM PLATFORMU OLARAK 
BAŞLAYAN TÜSAP TOPLANTILARI 
GELENEKSEL HALE GELDİ
II. TÜSAP Sağlık Zirvesi, TÜSAP’ın ikinci yaşını bitirip üçüncü yaşına girdiği şu günlerde yapılmaktadır. 
Bu açıdan bu toplantı, önce deneme gibi başlayan ve ardından gelenekselleşen bu buluşmaların bir 
toplantı silsilesi haline geldiğinin de bir göstergesidir.

TÜSAP Toplantıları genelde yılda 4 kez, sağlık finansmanı, sağlık teknolojileri, ilaç ve sağlık hizmet sunumu 
olmak üzere 4 ana tema üzerinde yapılmaktadır. Bugün olduğu gibi bir zirve şeklinde gerçekleşen 5. 
Toplantımızda sene içinde yapılan toplantıların bir özet sunumu, bir ana konuşmacı sunumu ve bir 
panel yer almaktadır. Toplantının formatı gereği bu zirveler bir anlamda yıl içinde yaptığımız tartışmaları 
ana konuşmacının vizyonu ile biraraya getirerek bir sonuca ulaşma şeklindedir. 

TÜSAP Toplantıları, dijital olarak yapılan bir anket ile bu anketin cevapları üzerinde tartışmalar yürüterek 
ilerleyen bir fikir paylaşma platformudur. Genelde üyelerin katılımının yanında her ana temaya uygun, 
her sektörden farklı katılımcılar olabilmektedir. Hem anket soruları hem tartışmalar o günkü odak konu 
üzerinden olması ve hemen hemen her katılımcılın arkasında temsil ettiği bir grup adına burada var 
olması nedeni ile katılımcının görüşleri aslında temsil ettiği grubun görüşleri olarak yansımaktadır. 
Aslında az sayıda kişiyle ve belli bir anketle sonuca ulaşılıyor gibi görünse de görüşlerini beyan eden 
katılımcıların arka planında temsil ettiği kitle düşünüldüğünde Türkiye sağlık sisteminin önemli bir 
kesiminin görüşünü de buraya yansıtmış olmaktayız. 

TÜSAP Raporları www.tusap.org web sayfasında yayımlandığı gibi katılımcılara da hard copy olarak 
takdim edilmektedir. Tabi 2018 yılında geleneksel 4 toplantıyı 3 toplantı ile sonuçlandırdık. Bu dördüncü 
toplantımız oluyor. Sağlık Teknolojileri Toplantısında tıbbi cihaz konusunda tedarik zinciri ve sağlık market 
konusunu tartıştık. İlaç Toplantısında yerelleşme konusunu masaya yatırdık. Sağlık Hizmet Sunumunda 
da inovasyon konusunu ele aldık. Burada eksik kalan finansman konusu oldu. Bunu ister 2018 yılının 
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seçim ve yeni hükümet sistemi nedeni ile belirsizlikten ister ekonomik dalgalanmadaki belirsizlikten 
kaynaklanan bir cesaretsizlik olarak algılayın ya da belirttiğim gibi seçim ve yeni hükümet sistemi 
nedeni ile zamanı yönetememek olarak algılayın; sonuçta finansman konusunu masaya yatıramadık. 
Belki bu daha iyi oldu. Önümüzü daha iyi görüp bu konuları tartıştığımızda daha inanılır, daha güvenilir 
sonuçlara ulaşırız, diye düşünüyorum. 

II. TÜSAP Sağlık Zirvesinde geçtiğimiz 3 toplantının özet sunumlarını takdim edeceğiz ve bazı ana 
sorularımızın geçmiş yıllarla kıyaslamasını yapacağız. Ardından Sayın Recep Akdağ’ın bizlere hitabı 
olacak. Hepinizin bildiği gibi Sayın Bakanımız Recep Akdağ, sadece bir akademisyen, sadece 
ülkemizin kesintisiz en uzun Bakanlığını yapmış bir Bakanı değil, ülkemizin sağlık sisteminin önemli 
dönüm noktalarına imza atmış bir Bakandır. Şöyle ki, Türkiye sağlık sistemi deyince sağlık sisteminin 
tarihçesini gözden geçirdiğimde aklıma gelen birkaç köşe taşı var. Bir Refik Saydam aklama geliyor. 
Belki ondan sonra daha merkezileşme politikaları ile Behçet Uz geliyor. Temel sağlığı önceleyen Bakan 
olmasa bile Nusret Fişek aklıma geliyor. 80’li yıllarda birçok Bakan gelmiş olmasına rağmen ortak bir 
payda olarak Bakan değil ama daha çok liberal bir ekonomiye geçişle birilikte rahmetli Turgut Özal ve 
onun politikaların farklı Bakanlar üzerindeki etkileri aklıma geliyor. Ondan sonra da Sağlıkta Dönüşüm 
Programı ile Recep Akdağ aklıma geliyor. Bakanlıkta görev yapan bürokrat arkadaşlarım ve diğer 
Bakanlar inşallah bu sözlerime alınmazlar ama ben aciz bir kulum, benim aklıma gelenler bunlar…

II. TÜSAP Sağlık Zirvesine ev sahipliği yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet 
Erdöl Hocama, Üniversitenin afiliye hastanesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu yıl toplantılarımızı üniversitelerde 
gerçekleştirdik. İlki Medipol Üniversitesinde başlamıştı. İkincisi Bezmialem Üniversitesinin Beykoz’daki 
araştırma merkezinde oldu. Üçüncüsü Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem Üniversitesinde oldu. 
Dördüncüsünde de Sağlık Bilimleri Üniversitesi bize ev sahipliği yaptı. Ayrıca toplantımıza katkı yapan 
Abbott, Eczacıbaşı ve EY’ye de huzurlarınızda teşekkür ederim. 

"TÜSAP Toplantılarıyla 
Türkiye sağlık sisteminin 

önemli bir kesiminin 
görüşünü raporlara 

yansıtmış olmaktayız"
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AÇILIŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

RESTORASYON TAMAMLANDIĞINDA
TIBBİYYE-İ ŞAHANE’DE TÜSAP HEYETİNİ
TEKRAR AĞIRLAMAK İSTERİZ 
Aslında ev sahibi üniversite olarak siz konuklarımızı restorasyonu devam eden Tıbbiyye-i Şahane’de 
ağırlamak isterdik. Ancak restorasyon süreci epey daha süreceğe benziyor. Birkaç ay içinde bazı tarihi 
toplantı salonları bitmiş olacak. İnşallah orada hep birlikte böyle güzel toplantılar yaparız. 

TÜSAP’ın önemli kararlara vesile olan bu değerli hazirunun gerçekten sağlık sektöründe değerli 
katkıları var. Tabi ki, Sayın Bakanımızın tarihe mal olmuş katkılarını ben de burada vurgulamak istiyorum. 
Sağlıkta önemli adımlar ve atılımlar yaptı. Kendisinden Allah razı olsun. 

Sabahattin Bey konuşmasında söylemedi ama o dönemde önemli kararların hazırlayıcısı olarak 
kendisini de hayırla yad ediyoruz. Başarı ile görevlerini sürdüren bugünkü Bakanımız ve Bakanlık 
mensuplarının da başarılarının devamını diliyorum. Siyami Ersek’teki Sağlık Müdürümüz, Başhekimimiz 
ve hastane yetkililerimize de teşekkür ediyoruz. Türkiye sathında 58 eğitim ve araştırma hastanesi 
ile afiliasyonumuz var ve bunlardan güzide kurumlarımızdan biri de burası. Demin de belirttiğim gibi 
inşallah size Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi’nde ev sahipliği yapmak isteriz. Buranın 14 Mart 
1919’da Tıp Bayramının ilk kutlandığı bina olduğunu da hatırlatarak Tıp Bayramının 100. Yılında binamızı 
bir toplantı vesilesi ile şereflendirmenizi şimdiden talep ve arz ederim. 
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HARVARD ÜNİVERSİTESİ DENEYİMLERİ VE 
SAĞLIKTA GELECEK VİZYONU
Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programının arkasındaki ana güç, en önemli paydaşımız olan ‘halk’tır. Gerçek 
paydaşın halk olduğunu bilme, sürekli araştırıp öğrenme ve sahada zaman geçirme neticesinde sağlıkta 
dönüşümü gerçekleştirdik. Yaptıklarımız tüm dünya tarafından takdir ediliyor.

HARVARD TH CHAN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH
2013 Ocak ayında Sağlık Bakanlığından ayrıldım, 10 sene Bakanlık yapmıştım ve aslında biz Sağlıkta 
Dönüşüm Programımızı tamamlamıştık. Bir şeyi tamamlamış olmak değişmeyeceği anlamına gelmez. O 
nedenle Sağlıkta Dönüşümün 1. Fazı diyorum. 2. Fazına ihtiyaç var mı? Konuşacağız.

ANA KONUŞMACI
Prof. Dr. Recep AKDAĞ

TBMM Milletvekili
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Harvard Üniversitesindeki deneyimlerimden kısaca bahsetmek gerekirse; toplu resimde gördüğünüz 
kişiler arasında 2000-2006 yılları arasında Meksika Sağlık Bakanlığı yapmış olan Julio Frenk de var. 
Dünya Sağlık Örgütünde çalışmış bir halk sağlığı profesörüdür. 

2006 yılında Meksika’da Julio Frenk ile biraraya gelerek Sağlıkta Dönüşümü anlattığımda bana 
gerçekten bu kadar sürede bunları yaptınız mı, diye sordu. Evet, yapmıştık. Türkiye’de Sağlıkta 
Dönüşümde başarımızın ardında yatan en önemli nedenlerden biri de metodolojik olarak hızlı 
davranmamızdır. Reformdan biraz daha geniş olarak transformasyon anlamında düşündüğünüzde hiçbir 
dönüşümü yavaş yapamazsınız. Çünkü direnenler olacaktır. Direnenlerin önemli bir bölümü sadece 
pozisyon değişikliğinden korktuğu için direnir. Gerçekten menfaatlerine halel gelecekler de olabilir. 
Bunu sadece sağlık platformu için de söylemiyorum. Neyi değiştirmek istiyorsanız hızlı davranın. 

2013 yılından sonra Türkiye’nin başarısını yazan kuruluşlardan biri de Dünya Bankasıydı. Bir yetkili 
buraya gelip paydaşla görüşmüştü. Kendisine kaç paydaşla görüştünüz, dedim. 20 civarı, dedi. Halktan 
kimseyle görüştünüz mü, herhangi bir aile sağlık kurumuna gidip oradaki biri ile ya da bir hastanede 
görüştünüz mü, dedim. Yok, dedi. O zaman siz bir şey yapmamışsınız, dedim. Mutlaka halkı paydaş 
olarak almak gerekiyor. 

Bakanlığa ilk başladığım dönemde 200 civarı Sivil Toplum Örgütü beni ziyaret ettiği halde hasta 
hakları ile ilgili bir ziyaret eden olmadı. Kendim araştırarak İstanbul’da bir örgüt olduğunu öğrendim. 
Çağırdım. Geldiler. Derneği eşi kendisine göre malpractice nedeni ile hayatını kaybetmiş bir hanım 
kurmuştu. Ancak iki ay içinde fark ettik ki karşımızda tamamen Türk Tabipler Birliğinin arkasında olduğu 

6

Sağlık Bakanlığı yaptığı tüm dönemlerde başarılarının arkasında bir ekip olduğunu ifade eden TBMM Milletvekili Prof. Dr. 
Recep Akdağ, ekip olarak haftada ortalama 100 saat çalıştıklarından bahsetti. Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası gibi 
kurumlar ile başta Harvard olmak üzere farklı uluslararası üniversitelerden tecrübe anlamında ziyadesi ile istifade ettiklerine 
değinen Akdağ, analiz yapma ve öğrenmeye aç bir kişinin üstesinden gelemeyeceği bir iş olmadığını vurguladı.
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bir dernek var. Bu bir çelişkiydi. Hasta Hakları Derneği varsa bu derneğin, TTB’ye, özel hastanelere, 
Sağlık Bakanlığına, SGK’ya karşı hastanın hakkını koruyan bir yapıda olması lazım. Tabip örgütünün 
kontrolünde hasta hakları olur mu? Hasta hakları dernekleri kurulmasını çok teşvik ettim. Kuruldu ancak 
çok canlı bir hale maalesef gelemedi. Bu belki biraz da kültürle alakalıdır. Dolayısıyla paydaş olarak 
halkı ön plana çıkarmak gerekiyor. 

Harvard ile yaptığımız çalışma çok özel bir programdı. Bakanlar seviyesinde liderlik programıydı. 10 kişi 
kadar danışma kurulundaydık. Bu kuruldaki arkadaşların da olduğu 15 kişi kadar kaynak, öğretici grubu 
vardı. Politikacılar, Harvard ya da dışarıdan gelmiş hocalar vardı. Aralarındaki dört hocanın da ‘Halk 
Sağlığının Yeşil İncili’ diye bir kitabı vardır. Bu programa her yıl 10-15 civarında Sağlık Bakanı aldık. Son 
3 yılında da sağlık finansmanı ile alakalı olarak Maliye Bakanlarını almaya başladık. Toplamda 5 yılda 95 
Bakanla çalıştık. O toplantılarda 500 saat kadar bir zaman geçirdim. 

Harvard Üniversitesinin itibarlı bir kurum olmasında en önemli unsur kültür ve gelenektir. Harvard 
Üniversitesinde Halk Sağlığı Kurumu (Harvard TH Chan School of Public Health), 100 sene önce 
kurulmuş. Şimdiki adında ‘TH Chan’ vardır. Bu adı birkaç sene önce aldılar. Kuruluşlarının 100. Yılında 
bir fon toplama yılı belirlediler ve Çinli bir aile bağış yaptı ve adını buraya yazdırdı. Harvard hocalarının 
bir özelliği de öğretirken öğrenmeleriydi. Böyle olmak lazım. Öğretirken öğrenirsek başarabiliyoruz. 
TÜSAP Toplantılarını da bu anlamda çok kıymetli görüyorum. 

Harvard’ın başka özellikleri de var. Burada 23 bin öğrenci var ve bu öğrencilerin 3’te 2’si yüksek lisans 
öğrencisi. Profesörlerinin sadece yüzde 15’i sürekli kadroda. Burada üretmek ve başarınızı göstermek 
zorundasınız. İnovasyondan bahsediyorsak kadronuzun sabit ve garanti olduğu bir yerden bir şey 
çıkmaz. 

Bazen Türkiye’de bir ilaç formülümüz neden yok, diye soruyorlar. Basitçe cevap vereyim; neden cep 
telefonunu Amerika ya da Güney Korelilerden satın alıyorsak o yüzden ilacı da onlardan satın alıyoruz. 
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Bu bilgi ile olabilecek bir şey. Bilgi üretecek yer de 
üniversitedir. Harvard dünyanın en iyi beyinlerini getiren 
ve onlardan en iyi şekilde istifade eden üniversitedir. 

Harvard yaptığımız ikinci toplantıda bana 2003’ün 
sonbaharında bir sömestr misafir öğretim üyesi olarak 
yüksek lisans ve doktora dersi vermemi istediler. Misafir 
olmamıza rağmen ben öğrencilere not veriyordum, 
onlar da bana not verdiler. Biz üniversite kurduğumuz 
zaman önce rektörlük binası yapıyoruz. Hocasıyla, 
anlayışıyla, zihniyetiyle, üretme potansiyeli ile gerçekten 
üniversiteleri kurmadan yapamayacağız. Kazancı da ona 
bağlamamız lazım. Sabit parayla olmaz. 

TÜRKİYE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM 
PROGRAMI (2003-2012)
The Lancet, tıpta en önemli dergilerden biridir. Bu dergide 
Türkiye’den vaka özeti dışında çok fazla yayın çıkmamıştır. 
Burada müthiş bir yayınımız basıldı. Öncesinde British 
Journal of Medicine’de, sonra The New England Journal 
of Medicine’de ve Dünya Sağlık Örgütünün raporlarında 
basıldı ve Türkiye’de çok başarılı bir sağlık dönüşümü 
yapıldığını söylediler. Dünyada pek de benzeri olmayan 
müthiş bir iş başardık.

The Lancet, 2017 – Sağlık Hizmetlerine 
Erişim ve Kalite
The Lancet, sağlık hizmetlerine erişim ve kalitede 1990-
2015 yılları arasında ülkeler arası farkı gösteren bir 
makale yayımladı. 5 ülke ile birlikte Türkiye’nin en yüksel 
iyileşme olduğunu görüyorsunuz. Güney Kore, Çin, Peru, 
Maldivler.

8

“…30 yıllık yavaş ilerleme 
sonrası, 2003 yılından bu yana 
Türkiye, sağlık finansmanı, 
sağlık hizmetlerine erişim ve 
nihai sağlık göstergelerinde 
eşitsizlikleri önemli ölçüde 
azaltan evrensel sağlık 
kapsayıcılığına ulaşmak 
için geniş kapsamlı sağlık 
sistemi reformlarını tasarlayıp 
uygulayabilmiştir.”
Türkiye’de Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı: 
Hakkaniyetin artırılması, Atun e al, The Lancet, 
Temmuz 6, 2013

“Türkiye çok kısa bir süre 
içerisinde sağlık ve sağlık 
sistem çıktılarını önemli ölçüde 
iyileştirerek ancak birkaç 
ülkenin başarabildiği bir sonuç 
elde etmiştir..” 
Başarılı Sağlık Sistem Reformları: Türkiye Örneği, 
DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, 2012 
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SAĞLIK SEKTÖRÜ REFORMU ANA HEDEFLERİ
Ana hedefler

• Sağlık Durumu
• Memnuniyet
• Finansal Riskten Koruma
• Sürdürülebilirlik

Burada ve bundan sonra sağlığın geleceğini de konuşurken en önemli husus sağlık durumu, memnuniyet 
ve finansal riskten koruma olmak üzere 3 ana hedefe odaklanırsak başarılı oluruz. Sağlık durumu 
dediğimiz anne-bebek ölümü, doğumda beklenen yaşam süresi gibi toplumun sağlığını yansıtan ana 
göstergeler. Vatandaş memnuniyeti çok tartışılan bir konudur. Doğrudan doğruya memnuniyetin önemli 
bir parametre olduğunu biliyoruz. Sağlık Bakanlığına başladığımız zaman veriyi doğru toplamak için çok 
gayret gösterdik. Türkiye’de yaşam memnuniyeti anketi başlatıldı. Elimizde 2002’den itibaren bir set var. 
Bu set devam ediyor ve bize inanılmaz yardımcı oluyor. Finansal riskten koruma konusunda mütevazi 
olmayacağım. Birleşmiş Milletler’in 1000 yılın hedefleri vardı. Burada sağlık hedefleri de vardı. Yenisinin 
adı Sustainable Development oldu. Buraya özellikle finansal riskten koruma konusunu ben sokturdum, 
diyebilirim. Teknoloji ve dijitalleşme ile en iyi sağlık hizmetini verebilirsiniz ancak eğer parası olmayanlar 
bu imkanlardan yararlanamazlarsa bir şey yapmış olmazsınız. En meşhur örneklerinden biri ABD’dir. 
Sokakta 30 milyon insan hastalandığı zaman hastane kapılarında yatıyor. Amerikan kültürü ve politikası 
diyor ki, sağlık yiyecek gibi bir şeydir, parası olan satın alır. O zaman marketleri açın insanlar bedava 
ekmek alsınlar… Düşünceleri bizden, bizim etik anlayışımızdan ne kadar farklı… Dolayısıyla bu finansal 
riskten korunmayı görmeden bir sağlık sistemini kurduk diyemezsiniz. Tüm bunları başarabilirsiniz ama 
bir de bunun sürdürülebilir olması lazım. TÜSAP tartışmalarında ortaya çıkan finansal sürdürülebilirlik 
konusu da böyle bir şey. Sürdürülebilirlik için hem paranın hem de verimliliğin yeterli olması lazım. 
Amerika aslında para yeterli olsa da işin olmadığına ilişkin örneği bize gösteriyor. 

Sağlık Durumu Göstergeleri

1998 yılında Dünya Sağlık Örgütü Türkiye için 2025 yılında anne-bebek ölüm oranı ve doğumda 
beklenen yaşam süresi ne olacak, diye bir tahmin yapmıştı. 

DSÖ’nün Türkiye için 1998 Yılında Yaptığı 2025 Yılı Tahmini 
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Biz bu tahmini 2007’de aştık, 2015 yılına geldiğimizde bayağı ötesine geçmiştik.

Türkiye çok kısa bir süre içerisinde DSÖ’nün tahminlerini aştı (2007) 

2015 yılı tablolarına baktığımızda Türkiye’nin doğumda beklenen yaşam süresinin Avrupa bölgesinden 
daha yüksek olduğunu görüyoruz. 

10

Sağlık Göstergeleri 2002 2015
Doğumda Beklenen Yaşam Süresi (Yıl) 72,5 78,0
Anne Ölüm Oranı (100.000 doğum/ 64,0 14,7
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İçinde bulunduğumuz gelir grubu olarak orta ve yüksek gelir grubunda bir ülkeyiz. OECD ülkelerinin 
sağlık harcaması ve memnuniyet oranına baktığımızda orada 74,4 iken Türkiye’de 78… Kişi başı geliri 
30-40 bin dolar olan ülkelere neredeyse geldik. Ancak buradaki iyileşme hızımız ne ve bundan sonra 
ne olacak? Anne ölüm olanlarında da gerçekten Türkiye mükemmel bir seviyeyi yakaladı.

Sağlık Harcamaları ve Doğumda Beklenen Yaşam Süresi (OECD Ülkeleri) 
2015 yılında sağlık harcamaları ile doğumda beklenen yaşam süresi arasındaki ilişkiyi değerlendiren 
bir makale yayımlandı. O makaleden Türkiye’nin harcadığı paranın o gün için satın alma gücü paritesi 
itibari ile dolar olarak 1000 dolar civarında olduğunu görüyoruz. 2003 ile 2012 arası aşağı yukarı iki 
misline çıkan bir sağlık harcaması karşısında doğumda beklenen yaşam süresi hızlı bir şekilde artmıştır. 

Tabloda da dikkat ederseniz sağlık durumu ile ilgili yine iyi bir hedefi yakaladığımız görülüyor. 

SAĞLIK HARCAMASI VE MEMNUNİYET İLİŞKİSİ
Türkiye yine 2015 yılında sağlık harcaması ve memnuniyet ilişkisine bakıldığında diğer ülkelerden 
farklı olarak daha iyi ilerlemiş görünüyor. Bizimle benzer, hatta daha fazla parayı harcayan Letonya ve 
Polonya’da memnuniyet daha düşük. Türkiye ile aynı memnuniyet oranı İsveç’te, Çek Cumhuriyeti’nde 
var. Harcadıkları paralar 4 bin dolar, satın alma paritesine göre 5-6 bin dolar… Dolayısıyla bu bize 
kurduğumuz sistemin iyi çalıştığını gösteriyor. Doğumda beklenen yaş artmış, en önemli gösterge… 
Memnuniyet artmış, harcanan para az. Az ama nereye kadar az. Orada yine sektörün haklı olduğu taraf 
var. Bu finansal riskten koruma 10 yılın sonunda gördüğünüz gibi…
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FİNANSAL RİSKTEN KORUMA
Dünya Sağlık Örgütü yıkıma uğratan katastrofik harcamayı “eğer bir aile yıllık gelirinin içinden gıda 
harcamaları çıktığında yıllık gelirinin yüzde 40’ını o yıl sağlığa harcamışsa” diye tarif ediyor. Bir aile 
gıda dışında 10 bin liralık gelirinin 4 binini harcıyorsa bu katastrofik harcamadır. Bu biz geldiğimizde 10 
bin hanede 81’di. Hane sayısı ile çarparsanız 160 bin hane bu sıkıntıya düşüyordu. 10 binde 43 hane 
yoksullaşıyordu. Biz bunu 7 haneye düşürmüşüz. Bu da aşağı yukarı 15 bin aile yapıyor. Bu önemli bir 
sayı… 

Ekonominin dara düştüğü zamanlarda tabi olarak bizim gibi bütçesinin çoğunluğu maaşlara, emekli 
maaşlarına ve faize giden bir ülkede yatırımları ve sağlığı sıkarsınız. Allahtan hükümet bu sene bunu 
yapmıyor. Sağlığa harcanan bütçe genel bütçe ve sosyal güvenlik bütçesi olarak düşündüğümüzde 
yüzde 29 civarında artıyor. Bu beklenen enflasyonunun da üzerinde bir artış… Bu nedenle kötümser 
olmaya gerek yok. Sadece bu parayı nasıl kullandıracağımızı konuşmamız lazım. 

12
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LİDERLİK
Bir dönüşümde liderlik gerçekten çok önemli… Adanmış olması, meseleyi sahiplenmesi lazım. Liderlik 
derken liderden bahsetmiyorum, yönetme erkindeki her kimse o kişinin gerçekten liderlik yapması 
lazım. Bu hem kendisi hem ekipleri açısından çok önemli... Tekrar etmeliyim ki, benim ekibimde bu 
özellikler vardı. Birçok zorluğu aşmamızın en önemli sebeplerinden biri de budur. Bu liderliğin en başta 
hükümet başkanı ile diyalogunun iyi olması lazım ve tabi halk ve paydaşlarla…

Bir takım erken hedeflerle artan vatandaş memnuniyetini gösterip reformların arkasına bir güç koymak 
lazım. Aksi takdirde kısa ömürlü olursunuz. Sağlık gibi konularda hızlı değişiklikler gerçekleştiremezsiniz. 

DEVLET BAŞKANININ İKNA EDİLMESİ & BAKANLAR KURULU 

Politika geliştirme döngüsü özellikle bir hekimin yaptığı işe inanılmaz benzerlik gösterir. Bunu keşfettikten 
sonra kendime özgüvenim çok arttı. Sağlık reformunu yapmak ve devam ettirmek için doğru teşhisi 
koymak ve bu döngüyü 10 yılda bir tekrar etmek gerekiyor. Sağlık reformunun birinci 10 yılı bitti. İkinci 
faza başlamak gerekir. Devam ettiriyoruz, güzel şeyler yapıyoruz ama olayın bütününe bir bakmak 
gerekir. Türkiye gibi hızlı gelişen ülkelerde 10 yıl çok uzun bir zaman, İsveç ya da Danimarka’da değil. 

Sağlık politikası döngüsünün şartlara uygun olması gerektiği gibi değişimin de benimsenmesi gerekir. 
Aslında kabul edelim ki, biz geldiğimizde sağlık açısından değişime aç bir topluma geldik. Ne yapsak 
toplum kabul etti. Ancak doğru bir değişim yapmanız lazım. Bunu yaparken de çalışma modelinizde 
yukarıdan aşağıya talimatlarla ya da aşağıdan yukarıya size gelenlerle de değil, defalarca aşağıdan 
yukarıya gelip gitmeniz lazım. 



www.tusap.org
15

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI ÖNCESİ
Hem finans tarafında hem hizmet sunumunda yetersiz, parçalı ve verimsiz bir sağlık sistemi vardı. 
Resimdeki kağıdı cebimde taşıyorum. Bunu Konya’da bir hastanenin önünde 75 yaşlarında diyabet 
olan bir amca vermişti ve bu işlemler için 3 gündür uğraştığını söylemişti. O dönemde hasta kan ölçüm 
çubuklarını satın alır ve sonra SGK’dan parasını almaya çalışırdı. Bu kağıt parçası sistemimizin o günkü 
durumunu ifade etmek için yeter de artar bile…

POLİTİKA GELİŞTİRME VE SİYASİ KARAR
Siz Bakansınız ama bir uygulama ekibiniz, bir politika geliştirme ekibiniz ve bir de performans izleme 
ekibiniz olacak. Başlangıçta böyle üç ekip yoktu. Gece gündüz beraber olan bir ekiptik. Ama buna 
ömür dayanmaz, mutlaka bir sistem kurmak ve sürekli öğrenmek lazım. 

14
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İHTİYACA ÖZEL HAZIRLANMIŞ UYUMLU VE KAPSAMLI STRATEJİ
Şuna da inanıyorum ki, sağlıkta eğer bir şey yapacaksanız parça parça yapamazsınız. Sağlık öylesine 
kompleks bir sistemdir ki formülün içinde küçük bir şeyi değiştirdiğinizde her şey değişir. İhtiyaca özel 
hazırlanmış uyumlu ve kapsamlı stratejinin formülünü şemada gördüğünüz tüm maddelere dokunarak 
yaptık. 

İKİ YÖNLÜ YAKLAŞIM
Bütünüyle doğru çalışma ve iki yönlü yaklaşım lazım. Mutlaka erken kazanımlara ihtiyaç var. Görevdeki 
ilk günümde bir genelge yaptık. Hazırlıklıydık. İlk gün bunu yapınca bütün bir millet arkanızda duruyor. 
Samimi niyetinizi her sabah kalktığınızda devam ettirmeniz gerekiyor. 
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ÇOK SEKTÖRLÜ YAKLAŞIM
Sağlıklı yaşama döneceksek gıda sektöründen tutun eğitime kadar çok sektörlü yaklaşım sergilemeniz 
ve mutlaka uygulamaya odaklanmanız gerekiyor. 

Tüm Orta Doğu ülkelerinde hastanecilik açısından sağlık sektörünün en önemli problemi çift sektörlü 
çalışmadır. Yani çalışan doktorların hem kamu hem özel sektörde birlikte çalışmasıdır. Bu orada durduğu 
müddetçe kamu hastaneciliğinde hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Ancak biz yaptık. Bu hem cesaret, 
hem akılcı bir yaklaşım ister, hem de vatandaşın ve devlet başkanının desteğini almak gerekir. Tüm 
güne dönerken önce hekimlere bir opsiyon sunduk. İsterseniz ve muayenehaneyi bırakırsanız size 
performansınız çerçevesinde para vereceğiz, dedik. Önce genç hekimler bıraktı. Doktorların hepsinin 
muayenehanesi varken 4-5 sene içinde yüzde 80’i vazgeçti. Oraya gelince de kanun değiştirdik ve 
işi bitirdik. Ama üniversitelerde bu gerçekleşemediği için tüm üniversiteler inanılmaz verimsiz. Eğer 
benim kazancım işletmenin kazancından bağımsız olabiliyorsa, hatta işletme kötü yönetildiği, birikim 
olduğu müddetçe kazancım artıyorsa orası batar. Hasta normal rutinden hizmet alamayıp hocaya para 
verince hizmet alıyorsa orası sıkıntılı… Burada uygulamaya neden gidilmiyor? Çünkü alengirli işler var. 
Plan yaptıralım, bir daha yaptıralım, planın planını yapalım. Yok, uygulayacaksınız. Uygulamadan olmaz. 

16
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NİHAİ HEDEFLERDEN ARA PERFORMANS HEDEFLER VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Ana hedeflerden sonra bir de ara hedefler ve kontrol düğmelerinden de bahsetmek gerekiyor. Bize 
modern matematikte tümden gelimi öğrettiler. Belki de bunun etkisi ile ekip olarak tümden gelim ile 
ilerledik. Ama her zaman bizim kızıl elmamız ‘sürdürülebilirlik’. Vatandaş bu memnuniyetten geri döner 
mi? O nedenle belki memnuniyetimiz artmıyor, yeni işler yapmamız lazım, diyoruz. Sürdürülebilirlik her 
zaman önemli… 2050’de de önemli olacak.

TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ SAĞLIK SİSTEMİ
Bizde finansman nasıl sağlanıyor? Genel bütçeden prim katkısı var. Bunun dışında Sosyal Sigortanın 
açık finansmanını ve yoksullar için primleri de bütçeden yapıyoruz. Ayrıca Sağlık Bakanlığına doğrudan 
para da gidiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da prim topluyor. Fatura karşılığı ödeme yapıyor. Sağlık 
Bakanlığına ve şimdi üniversitelere de global bütçeden yapıyor, özel sektöre hizmet karşılığı yapıyor. 
Hizmet sağlayıcılar da vatandaşa hizmet veriyorlar. Vatandaş primleri dışında çok olmasa da ilave 
ödemeler yapıyor. Öyle bir denge kurmak gerekiyor ki hem vatandaş ezilmesin, hem de sağlık hizmet 
sağlayıcılar gereken parayı alsın. 
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GENEL SAĞLIK SİGORTASI: ÖZELLİKLERİ
Şöyle bir sistem kurduk: Bizde birinci basamak tamamen ücretsizdir. Bunu ücretsiz yaparsanız hastalık 
yükünü azaltırsınız. Aile hekimleri sigortaya bağlı olmaksızın tamamen ücretsiz hizmet veriyor. Acil 
transferler de böyledir. Türkiye’deki sigortanın özelliklerini biliyorsunuz. Gerçekten insani bir sağlık 
sigortası sistemi kurmuş durumdayız ve Türkiye’de bu sistemden faydalanamayan hemen hemen 
yoktur. 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI: SAĞLIK PAKETİ KAPSAMI
Cömert bir sağlık paketimiz var. Dünyada bu denli cömert bir sağlık paketi olan başka ülke bulunmuyor. 
Bu paket bu kadar cömert olmasına rağmen tüm harcamalarının içinde ilaç ve tıbbi malzeme aslında 
çok para tutuyor. Çünkü Türkiye’de biz bunu gerçekten çok ucuza mal ediyoruz. Dolayısıyla bu sektörü 
ezmemek lazım... Türkiye’de bir MR çekimi 4-5 Euro. Avrupa’nın neresine giderseniz gidin 200 Euro’dan 
aşağı yaptıramazsınız. Hindistan’da da 25 Euro. Dolayısıyla biz aslında yüksek teknolojiyi çok ucuza 
kullanan bir ülkeyiz. 

EVRENSEL SAĞLIK KAPSAYICILIĞI İÇİN BÜTÇE İHTİYACININ YÖNETİMİ
Problemimiz finans! Paranın bize yetmesi için aklımıza hep bütçeyi artırmak geliyor. Bunun için de 
yetkilileri ikna etmemiz gerekir. Sağlık bütçe açığını kapatmak için sağlık harcamalarını azaltıp sağlık 
bütçesini artırdığımızda sağlık bütçe açığını azaltmış oluruz. O nedenle büyüme ile ilgili konuda 
büyümenin ne olduğunu tanımlamak gerekiyor. Daha çok diyabetimiz olsun onları daha çok tedavi 
ederek mi büyüyelim? Bizim hastalık yükünü azaltmamız gerekir. 

18
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Sağlıkta dönüşümün birinci fazında hastalık yükümüzü 10 yılda yüzde 4 azalttık. Bulaşıcı hastalıkları 
azalttık, çocuk beslenmesi ile ilgili problemleri azalttık, anne-bebek problemlerini çözdük vesaire… Ama 
ileriye dönük olarak şişmanlık, hareketsizlik diyabet gibi bulaşıcı olmayan hastalıklarla alakalı olarak 
risklerimiz arttı. O zaman bu riskleri azaltmak için sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik edeceğiz. Sistemin 
fazla kullanılmasının bir sebebi de sağlık okur-yazarlığının az olması… Sağlık okur-yazarlığını artıracağız. 
Dünyada o kadar farklı bir tablo var ki; İspanya’da kişi başı yılda doktora gitme sayısı 11, İsveç’te 3,5. 
Bizde de 8,9. Bu rakam erişim açısından iyi bir şey ama sağlık okur-yazarlığı iyi olsa muhtemelen 6’ya 
düşer. Ayrıca sağlık okur-yazarlığı doğru yerde, doğru hizmeti almayı sağlayacak verimli bir yöntemdir. 
Maliyet açısından da çalışmak gerekir. Tabloda belirtilen maddelerin üzerinden geçerek iyileştirmekte 
fayda vardır. 

KAMU & ÖZEL DENGESİ: NO “LAISSEZ-FAIRE”
‘Laissez-Faire’ Fransızca bir tabirdir. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, anlamına gelir. Biz hiç bunu 
yapmadık. Biz özel sektörden çok istifade ettik. Hala da ediyoruz ve daha da etmeliyiz. Ama sağlık öyle 
bir alan ki bu alanı tamamen rekabet ortamına bırakamazsınız. Hele Türkiye gibi sağlık insan gücünün 
az olduğu bir ülkede bunu hiçbir zaman yapamazsınız. 

HEKİM SAYISI KARŞILAŞTIRMASI 
100 bin kişiye düşen toplam hekim sayısı, bizim dönemimizde arttı da grafikte yer bulabildik. 
Memnuniyetin kötü olduğu Yunanistan grafikte başı çekiyor. 

Kaynak: OECD Health Data 
2018, EUROSTAT Veri Tabanı

Not: Türkiye verisi 2017 
yılına aittir.

100.000 Kişiye Düşen Toplam Hekim Sayısının Uluslararası
Karşılaştırması 2016
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Hemşire sayısında da böyleyiz. Burada bu sefer Sağlık Bakanlığının haklı sızlanmaları var. Yeni 
hastaneler açılıp personelin olmaması önemli bir husus. Bu şartlar altında iş yükünü mutlaka başkalarına 
kaydırmamız gerekiyor. Hemşire olmayan birinin yapabileceği bir işi hemşireye yaptırmayalım. 

TÜRKİYE’DE İNSAN KAYNAKLARINDA ADİL DAĞILIM
Adil dağılım konusunda da çok şey yaptık. Uzman hekim başına düşen nüfusun en fazla olduğu il ile en 
az olduğu il arasındaki oran Aralık 2002’de 1/13 iken Kasım 2018’de 1/3’tür.

20

Kaynak: OECD Health Data 
2018, EUROSTAT Veri Tabanı

Not: Türkiye verisi 2017 
yılına aittir.

100.000 Kişiye Düşen Hemşire ve Ebe Sayısının Uluslararası
Karşılaştırması 2016
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KİŞİ BAŞI HEKİME MÜRACAAT SAYISI
Kişi başı hekime müracaat sayısı artmasına rağmen harcanan süre arttı. Şu anda Sağlık Bakanlığının 
randevu süreleri 10 dakikada 1. 

TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARININ GSYH'YE ORANI 
Türkiye’de OECD ülkelerine kıyaslarken yüzde 5,8 civarı para harcadığımızı düşünüyorduk ancak öyle 
değil, yüzde 4,5 harcıyoruz. Gerçekten sektör olarak hükümetten daha çok para istemeye hakkımız 
var. Kamunun harcadığı yüzde 3,5. Bu, sağladığımız başarı ile kıyaslanamayacak kadar çok küçük bir 
miktar. 
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SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI BİRİNCİ FAZ, YAKIN İZLEME
• Yerinde Değerlendirme: “Saha gözlemcileri”, valiler, belediye başkanları ve ilgili saha yöneticileri 

ile toplantılar 
• Halk ile samimi yüz yüze görüşmeler
• Toplantılar: 

- Halk 
- Sağlık personeli
- Yerel politikacılar
- Uzmanlık kurumları/kuruluşları

• Anketler ve Sağlık Sistemi Performans Analizleri 
• Geri bildirimler: Medya, Çağrı Merkezi, Politikacılar
Bakanlıkça 81 ilde 345 saha ziyareti gerçekleştirdik. Böylece geri bildirimi nereden alabiliyorsak 
oradan aldık. 
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PPP YÖNTEMİ İLE HIZLI İYİLEŞTİRME FIRSATLARI

PPP yönteminin çok yanlış eleştirildiğini belirten Prof. 
Dr. Recep Akdağ, “Şehir hastanelerin en pahalıya 
ihale edileni bile klasik hastane ile kıyaslandığında 
daha pahalı değil. 25 yılı düşünüp gecikme, sigorta, 
eskime, risk gibi tüm faktörler konulduğunda daha 
ucuza gelmektedir. Bu hastanelerin büyük olanlarına 
da başka itirazlar var. Bir şehir hastanesini tek 
bir hastane olarak düşünürseniz, bu doğru değil. 
Biz örneğin Bilkent’te bir hastane yaptırmadık. 8 
hastaneden oluşan bir hastane şehri yaptırdık” 
şeklinde konuştu. 
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SAĞLIK GÖSTERGELERİNDEN ANNE ÖLÜM ORANI
Anne ölüm oranında 2002’den 2007’ye kadar hızlı bir düşüş yaşadık. Sonrasında birbirine yakın 
oranlarda devam etti. Buna bir duraklama dönemi deniyor. Sistem devam ediyor, ayakta duruyor. 
Başarılmış bir iş var. Anne ölümleri bu işte çok başarılı ülkelerde 100 binde 10’un altındadır. Hiç değilse 
bu rakamın altına inmeliyiz. 

SAĞLIK GÖSTERGELERİNDEN BEBEK ÖLÜM HIZI
Burada anne ölüm oranına göre biraz daha iyiyiz. Ancak dikkat ederseniz grafik burada da yeni bir 
şeyler yapmak gerektiğini söylüyor. 
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KATASTROFİK SAĞLIK HARCAMASI
Bir politikacı olarak en önemsediğim ve üzerinde durduğum gösterge katastrofik sağlık harcaması. 
2012’de 10 bin hanede 14’e inmişiz. Sonra çıkmışız. Artık düz çiziyor diyebiliriz. Ama indirmemiz lazım. 
Sistemi böyle kurgulamamız lazım. Özellikle özel hastaneler ve üniversiteler mutlaka Sağlık Bakanlığının 
yanında durmalı. Sağlık Bakanlığının bunu aşağı indirmek için çok arzulu olduğunu biliyorum. Burada 
yapacak işimizin olduğunu biliyoruz. 

Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı

Sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranında da düz çiziyoruz. Bu oran yüzde yüze çıkmaz ama yüzde 
80’i hedeflemek lazım. 

DEMOGRAFİK DEĞİŞİM
Yaşlı nüfusumuz artıyor ancak bu bize karşılayamayacağımız bir yük getirmiyor. Nerede getirir? 
2050’de… Hala demografik durumda bir fırsat penceresi içindeyiz. Genç nüfusumuz var. Onları iyi 
eğitmek konunun başka bir tarafı… Dolayısıyla yakın vadede yaşlı nüfus bir risk oluşturmaz ancak orta 
ve ileri vadede oluşturur. Tedbirlerini almamız lazım. Önümüzdeki günler açısından finansal anlamda bu 
bizim bahanemiz olamaz. 

24
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OBEZİTE
Çocuk, genç, yaşlı olsun obezite başımızın derdi. Hele ki çocuklarda obezite artıyor. Her 4 çocuktan 
biri fazla kilolu veya obez. 

DİYABETLE MÜCADELE
Şükürler olsun ki diyabet artmadı. Diyabetle mücadele devam ediyor. 

Türkiye Diyabet Kontrol Programı 

• Diyabetteki artış eğilimini 2025’e kadar durdurmayı hedefliyoruz. 
• Hekimler için Klinik Rehberler ile hasta eğitimlerinde yararlanılmak üzere hemşire ve diyetisyenler 

için eğitim rehberleri hazırladık. 
• Hastanelerde oluşturulan Diyabet Okullarında diploma alan kişi sayısı 2018’de 51 bin’e ulaştı. 
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TÜTÜN MÜCADELESİ
Eğer şişmanlık ve tütün mücadelesini kazanamazsak o zaman geleceğimiz olmaz. Buna ne para yeter, 
ne başka bir şey. Hastalık yükümüz gittikçe artar. Hastalık yükümüzün ana sebebi tütün, şişmanlık ve 
hareketsizliktir. 

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM: DEVAM EDEN SÜREÇ 
Türkiye'de, Sağlıkta Dönüşüm Programının ikinci fazına ihtiyacımız var. Neler yapılmalı? 
• Ülke çapında etkin ve yaygın sağlık bilgi sistemi kurmak
• Sağlık sisteminde dijital imkan ve yenilikleri yaygın olarak kullanmak 
• Klinik kalite/intelijans uygulamalarını hayata geçirmek
• Sağlık okuryazarlığını arttırmak ve sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek
• Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini yeni şartlara uyumlu olarak güçlendirmek
• Sahada daha fazla aile hekimi ve aile hekimliğinin canlandırılması
• Bulaşıcı olmayan hastalıklara (BOH) daha fazla odaklanan yeni müfredat
• BOH risk faktörlerine karşı mücadele için yeni teşvik mekanizmaları
• Yeni iş tanımları ile çeşitlendirilmiş, hekim iş yükünü de azaltan işgücü
• Kamu-özel dengesini sağlamak
• Hastanelerdeki teşvik ve ödeme sistemlerini gözden geçirerek geliştirmek
• Şehir hastaneleri başta olmak üzere hastane yönetim biçimlerini geliştirmek, hesap verebilirliği 

belirginleştirmek
• Sosyal Güvenlik Kurumunun satın aldığı hizmetlerin fiyatlandırılması ve ödeme biçimlerini rasyonel 

hale getirmek
• Türkiye de üretilen ilaç ve tıbbi malzemenin oranını artırmak (yerlileştirme)
• Malpractice/kötü uygulama sigortası ile ilgili aksaklıkları gidermek
• Sağlıkta şiddeti önlemek
• Katastrofik harcama ve yoksullaştırıcı harcamayı engelleyici tedbirleri almak
• Kamu hastanelerinde hizmet açığını önlemek 
• Üniversite hastanelerinde özel muayene/işlem sebebi ile oluşan sorunları ortadan kaldırmak
• Özel hastaneler ile ilgili hususları düzenlemek.

26
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SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ 
Sağlıklı hayat merkezleri aile hekimlerinin eğitilebildiği merkezler haline gelebilir. Hastanede aile hekimi 
eğitilmez. Hocalar buralara gelerek aile hekimlerine eğitim verilmelidir. 

TESLİMAT ÜNİTESİ

REFORMLARI HIZLA GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 
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SUNUMA İLİŞKİN PAYLAŞILAN SORU VE CEVAPLAR 

Sağlık marketle ilgili olarak burada amaç malzemenin daha ucuza alınması için mi, yoksa bu 
malzemeleri belirli bir bedelden ve daha pozitif ayrımcılık yapıp oranı da belirterek bu malzemelerin 
yerlileştirilmesi için mi olmalı?

Sağlık market konusunda detaylı bir bilgi sahibi değilim. Bu, benden sonra geliştirilmiş bir proje. Burada 
söyleyebileceğim tek şey var; Aman Devlet Malzeme Ofisine benzemesin. DMO yapabilir ancak 
bugünkü usulüne benzemesin. Bu zaman zaman bana gelmiştir. İhalelerle ilgili sıkıntılar olduğu için 
devlet hastanelerinde yöneticilerimiz DMO’dan mal almayı çok sever. Kimse bir şey de soramaz. Bazen 
daha da hızlı olur. Şu marka ambulans istiyorlar, şeklinde öneriler gelmiştir. Nasıl, ihale yapmıyor muyuz? 
Efendim, DMO’dan alacağız. Nerede kaldı devletin şeffaf alım satımı. O zaman bir yönetici o marka 
ambulans firması ile önceden anlaşır. Bakanlığa da yazar. Bakanlık gider oradan alır. Ambulans başına 
10 bin lira verse iyi para yapar. O nedenle olmaz böyle bir şey. Devlet Malzemenin usulü de yanlış. 

Böyle bir şey yapılırken birincisi DMO’ya benzememeli, ikincisi de sektörü daraltmamalıdır. Genel 
Sekreterlikleri de İl Müdürlüklerini de kurarken şuna dikkat etmiştim; SGK’nın yaptığı gibi bir elden alım 
yaparsa bu ağır kirlenmelere neden olabilir. Ayrıca piyasayı daraltır. Sağlık Bakanlığı şundan 3 senelik 
satın alacak: Bir tek sizin firmanızdan satın alırsa piyasada bunu yapan herkes iflas eder. Bir sonraki 
seferde de siz bunu bize 3 misline satarsınız. Genel Sekreterliklerin mantığı şuydu; 8-10 yerden alım 
yapılsın, 81 yerden yapılsın ama 1500 yerden de yapılmasın. 
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2002 yılından bu yana devam eden AK Parti Hükümetlerinin ekonomi ve sağlık alanında 
büyük başarıları oldu. İki yerde çok temel bir doktrini vardı; Genel ekonomi konusunda bütçe 
disiplininden taviz vermemek ve bütçeyi her zaman tutturmak. Sağlık konusunda da bunu bütün 
halka yaymak ve kişinin elini cebine attırmamak. Herkes bugün adil, eşit ve erişimin arttığı bir 
yerde. Hem bütçede hem sağlıkta hiç taviz vermeyeceğiz dediğimiz zaman endüstri tarafında 
yaratıcı bir çözüm bulmamız gerekiyor. 

İkinci olarak katastrofik sağlık harcama grafiklerinize baktığımızda orada da yükselmeler var 
ancak bir yıl yükselmiş ertesi yıl yine düşmüş. Son birkaç senedir en düşük seviyenin iki katına 
çıkmışız ve oradan artık düşemiyoruz. Orada teşhis anlamında gördüğünüz en önemli etyolojik 
faktörler nelerdir?

İkincisinden başlayayım. Özel hastanelere ve üniversitelere onlarla da konuşarak makul bir ödeme 
yapılmalı ancak onun üzerinde 5 kuruş alanın da canına okumak lazım. Bunun için farklı yöntemler 
bulmak zorundayız. SGK bugün daha çok kağıt üzerinde denetlemeler yapmaya çalışıyor. Halbuki 
doğrudan doğruya hastane provizyonları ile de çalışabilir. Özel sigortacılar böyle çalışıyor. 

Birincisi ile ilgili olarak da; inovatif bir şey bulalım. Çok inovatif bir şey bulmaya gerek yok ama birçok 
inovasyonun biraraya gelip başarabileceği bir şey var: İnovasyonlarda verimliliği artırmak. Diyelim ki şu 
anda 400 MR cihazı ile hizmet veriyoruz. Ancak Türkiye’de çekilen MR’lerin belki yüzde 30’u ya da 50’si 
de lüzumsuz çekiliyor. Bu kadar MR çekmeye devam edersek yeni cihaz almamız lazım. Hizmet başına 
da ödesek daha çok ödememiz gerekiyor. O ödemeyi yapacak cihaz var, ekipman var, o ilave maliyet 
demek. Param aynı ama ödeyeceğim MR sayısı fazla olursa MR’nin fiyatını aynı tutmaya hatta azaltmaya 
çalışırım. Piyasayı yok eder. O zaman piyasaya diyeceğim ki, MR sayısının artacağına dair büyüme 
öngörüsü yapmayın. Sizin hakkınızı ödeyeceğiz. Bugün özel hastaneler gittiğiniz zaman SGK’nın 
onlara ödediği paralar açısından hepsi doğru tedavilerle ya da doğru başvurularla mı ödeniyor? Bunu 
kesip öbür tarafın hakkını vereceğiz. Bu iyi bir takip ve iyi bir sigortacılık gerektirir. Sektörün, halkın ve 
hekimlerin iyi bir eğitimini ve sağlıklı yaşama yönelmesini gerektirir. Ancak kısa vadede sektöre volüm 
büyümesi beklemeyin ama her yıl size daha fazla para vereceğiz, demek de lazım. 
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İleride insanlar sizi The Lancet’te yer alan ve bilim dünyasında yayınlanan yayınınızla hatırlayacak. 
Dolayısıyla bilim önemli bir şey… Tüm dünyanın içinden geçtiği ekonomik kriz bizim özelde 
sağlık sistemimizi etkiliyor. Sağlık ekonomisinin yönetimi ile bilim ve akademinin bir parça 
kopmuş olduğunu görüyorum. Sağlık politikalarında yeni bilim insanı yetiştirme ile ilgili bir konu 
görmedim. Bu konuda aşırı pragmatizm görüyorum. Bilimin lokomotifi şu anda akademi. 2002 
yılında ilk slaytınızla başlayan hümanizm zaman içinde popülarizme mi dönüştü? Bilimin şu andaki 
politikalardaki yeri nedir? Tıp fakültelerinde hekim yetiştirme ekonomisinden de bahsetmek lazım. 
Bir doktorun yetiştirilme maliyeti ABD’de 1 milyon Dolar. 

Bilim konusunda tüm söylediklerinize katılıyorum. Ancak kabul etmek lazım ki, Türkiye’de akademi 
pek üzerine düşeni yapmadı. Türkiye’deki akademiler aslında oldukça bağımsız. Söz konusu Sağlık 
Bakanlığı ise buradan tamamen bağımsız… İran’da tıp fakülteleri, medikal okullar Sağlık Bakanlığının 
çatısı altındadır. Halbuki biz sağlık meslek liselerini bile Milli Eğitim Bakanlığına verdik. Bu bizim işimiz 
değil. Ama ben Sağlık Bakanı olarak, sağlıkla ilgilenen kişi olarak ihtiyaçlarıma uygun bir insan kaynağı 
profilinin hem sayıca hem nitelikçe yetişmesini isterim. Türkiye’de bu pahalı da değil. Kübalıları da 
örnek alsak bugün İspanyolca bildikleri için Kübalılar İspanya da dahil dünyanın İspanyolca konuşan 
tüm ülkelerine hekim ihraç ediyor. Hekim sayısının artması zaman zaman konuşuluyor. Daha doğrusu 
öğrenci sayısının artması eğitimi bozar diye… Tedbirlerini alırsanız bozmaz. Baştan beri söylüyorum bir 
şeye karar vermişseniz formülün bütününe onu koyacaksınız. 

Biz popülist davranıyor muyuz? Hayatımda hiç davranmadım. Hakkaniyetle hizmetin herkese ulaştırılması 
ana fikri ile popülizm zaman zaman karışabilir. Ancak seçmen memnuniyetini ya da halk memnuniyetini 
sağlayacağım diye hakkaniyetten uzaklaşıp popülizme gitmemek lazım. Şunu da söyleyeyim ki, Türk 
halkının demokratik ferasetine çok inanıyorum.
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SAĞLIKTA GELECEK 
VE İNOVASYON PANELİ

Sağlıkta sürdürülebilirlik vizyonu ile yıl boyunca düzenlenen TÜSAP 
Vizyon Toplantısının çıktılarının değerlendirildiği ve bu yıl ikincisi 
yapılan TÜSAP Sağlık Zirvesi, başta T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, TBMM Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, 
İEİS Biyoteknolojik İlaç Platformu Başkanı Murat Barlas, TTGV Başkanı 
Cengiz Ultav, TSB Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, DEİK Sağlık İş 
Konseyi Üyesi Op. Dr. Genco Çetinkanat, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Sabahattin Aydın, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel ve 
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan olmak üzere 60’ın 
üzerinde sağlık sektör liderinin katılımı ile gerçekleşti.
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MODERATÖR
Dr. Şuayip BİRİNCİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı

GELİŞEN TEKNOLOJİ VE 
KARŞILANAMAYAN SAĞLIK FİNANSMANI 
BİZİ İNOVASYONA ZORLUYOR 
Gelişen teknoloji, dünya ile entegrasyon ve karşılanamayan sağlık finansmanı bizi artık inovasyona 
meyletmeye zorluyor. Bu anlamda TÜSAP Toplantılarında en hoşuma giden başlığı ‘Sağlıkta Gelecek 
ve İnovasyon’ oldu. 

Panel konuşmacılarının her bir doyurucu sunumları ile yolumuzu açtı. Birkaç akılda kalan konulara vurgu 
yapmak gerekirse; geleceğin iş gücünü planlamak, karmaşık düzenlemelere akılcı çözümler bulmak, 
miktardan değere doğru gitmek, maliyetleri düşürmek, erişimi kolaylaştırmak ve tedavi olanaklarını 
geliştirmek gerekiyor. Daha nitelikli bireyler yetiştirmek ve daha kapsamlı hizmet sunumu ile katma 
değer üretme potansiyeli olan bir hizmet anlayışını benimsememiz lazım. Sigortacılık ve finansman 
tarafından da dünyanın yaşlandığını, Türkiye’deki büyük aile yapısının bozulduğunu ve bu sebeple 
yaşlılık sigortası gibi bir kavramın gündemimize geleceğini konuştuk. Sağlıkta inovasyon konusunda 
akıllandırma, özellikle inovasyon tarafında güçlü bir lojistik, sürdürülebilirlik ve ihtiyaca yönelik inovasyon 
kültürü edinme konuları dikkatimize getirildi. Yine ilaçta, daha çok sağlık endüstrisinde gelecekte 
biyoteknolojik ilaçların öne çıkacağı ve burada hiç olmazsa fırsatı kaçırmamamız gerektiği belirtildi. 
Nitelikli işgücü ve Ar-Ge desteklerini kamunun artırması ve güçlü bir noktaya çekmesinin beklendiği ve 
gelecekte bizim için en büyük fırsatın bunlar olacağı söylendi. Sağlık turizmi ile ilgili en büyük tehdidin 
sağlık turizmi için gelecekte bizim ülkemizi tercih edememe durumu olduğu ve aslında bunun hekim ve 
sağlık personeli ile ilişki değil, geri kalan diğer ilişkileri doğru yürütemememizle ilgili olduğuna değinildi. 
Hindistan’ın sağlık turizmi elde etmek için eğitime nasıl yatırım yaptığı ve gelecekte duvarsız, yataksız 
hastaneler ve tamamı ile dijital ortamda hastanın işini gören sağlık sistemlerinin önümüze geleceği dile 
getirildi. 
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FARKLI BİR VİZYON VE PERSPEKTİF İLE 
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Üniversitemizden kısaca bahsedecek olursak; 2015 yılında kurulan üniversitemiz ve 2016’da 
hain darbe girişimi sonrasında Gülhane’nin de üniversitemize dahil edilmesi ile birlikte iki ayrı şehirde, iki 
ayrı üniversite büyüklüğünde yaklaşık 10 bin küsur lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile birlikte farklı bir 
üniversite hüviyetindeyiz. 

Prof. Dr. Cevdet ERDÖL 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü 
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Bununla birlikte askeri kuvvetlerin hem askeri hekim yetiştirme hem de silahlı kuvvetlere ait olan savunma 
ruh sağlığı, harp cerrahisi, askeri sağlık hizmetleri, sualtı hekimliği, uçuş gücü hekimliği gibi farklı ihtiyaçları 
yerine getirmek ve pek çok alanda hekim ve sağlık personeli yetiştirmek üzere görevli olan bir üniversiteyiz. 

3 sene gibi kısa bir sürede her iki şehirde yapılaşmamızı oluşturduk. Ön lisans, lisans ve lisansüstü olmak 
üzere Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesinde 6.407, Gülhane Külliyesinde 3.769 olmak üzere toplamda 
10.176 öğrencisi olan bir üniversite büyüklüğüne ulaştık. Bunun yaklaşık ortalama iki katına kadar büyümeyi 
planlamış, projelendirmiş durumdayız. 

Bunun yanında ülkemize 11 ayrı ülkeden misafir olarak gelen 154 öğrenciye, subay ve astsubay olmak 
üzere sağlık eğitimi vermekteyiz. Ülkemiz adına şu anda 440 askeri öğrenciye eğitim vermekteyiz. İlk defa 
Ankara’nın dışında bu sene İstanbul’da da askeri öğrenci almış olduk. Farklı bir vizyon ve perspektif ile 
sağlık eğitimi içinde yer aldığımızı vurgulamak istiyorum. Ayrıca bu sene aldığımız 64 ayrı ülkeden 1415 
misafir öğrencimiz var. 



 TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2018 / SAĞLIK ZİRVESİ

YURTDIŞI EĞİTİM FAALİYETLERİ
Somali’de meslek yüksek okulu açtık ve bu yıl 61 öğrencimizi mezun ediyoruz. Süper güç dediğimiz ülkelerin 
büyük elçilik bile açamadığı bir ülkede şu anda sağlık eğitimi veriyoruz. Onların ülke ihtiyaçlarını önceleyen 
branşlarda eğitim verdik. 

Aynı şekilde Sudan Hartum’da bir enstitü, Nyala’da da meslek yüksek okulu açmış bulunmaktayız. Yakın 
gelecekte Özbekistan Buhara’da meslek yüksek okulu açmayı düşünüyoruz. Kazan’da bir meslek yüksek 
okulu açmanın ön hazırlıklarını yapıyoruz. Ayrıca Kazan’daki üniversite ile sağlık eğitiminde kullanılacak 
materyallerle ilgili tasarım ve üretim hazırlığı içinde olduğumuzu da vurgulamak isterim. 

30’un üzerinde uygulama ve araştırma merkezimiz bulunmakta ve bunlarla ilgili çeşitli faaliyetleri yapmaktayız. 
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Gerek Avrasya, gerek Afrika, gerek Asya Pasifik, gerek Balkan, gerek Avrupa’da sağlık araştırma merkezleri 
kurarak, buralardaki ülke ihtiyaçlarına, dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarına göre nasıl bir sağlık eğitimi 
olması gerektiğini planlamaya gayret ediyoruz. Onların ihtiyaçları ile kendi imkanlarımızı örtüştürerek çareler 
üretmeye çalışıyoruz. Özellikle bazı ülkelerde tıp fakültesi için temel tıp ihtiyacını da göz önüne alarak ve 
bunu karşılayamayacağımızı da varsayarak pek çok ülke bizden yardım istediğinde şöyle söyledik. “İlk 3 yılı 
ülkenizde eğitim verin, temel tıbbı sizde öğrensin, bu arada Türkçe öğrensinler ve Türkçe öğrenen kişileri 
4, 5 ve 6 için ülkemize davet edelim” dedik. Böyle bir sistem kurduk. 

Bunun avantajı şudur; bir kere biz temel tıbba yatırım yapmak durumunda kalmıyoruz. İkincisi şu anda afiliye 
olduğumuz 58 değişik eğitim ve araştırma hastanesinin staj imkanlarından yararlanmalarını sağlamak, 
diplomalarını da yine kendi ülkelerinden almalarını temin etmek durumundayız. Çünkü bizim ülkemizden 
alacağı diploma ile başka ülkeleri gezecek ve kendi sorununu çözecek. Halbuki biz o ülkelerin sorununu 
çözmeye çalışıyoruz. Ülkesinden alacağı diploma ile yine ülkesine hizmet etmesini sağlamış olacağız. 

58 eğitim hastanesinde uzmanlık eğitimi verilmekte ve 9433 öğrencisi bulunmaktadır. Tıpta Uzmanlık Kurulu 
mevzuatı çerçevesinde toplamda 40 ayrı anabilim dalı 62 bilim dalında uzmanlık eğitimi verilmektedir. 
Üniversitemizin eğitim hastanelerinde 536 profesör, 544 doçent ve 427 doktor olmak üzere 1507 öğretim 
üyemiz var. Ana karargahlarımızı da buna dahil ettiğimizde 2000’in üzerinde akademik personele ulaşmış 
durumdayız. 

AMACIMIZ

• Nitelikli sağlık eğitimi sunmak
• Uzmanlık eğitiminde birliği sağlamak 
• Hekimlerin akademik ve özlük haklarını iyileştirmek
• Yurt dışı eğitim birimi açtığımız ülkelerin sağlık profesyoneli ihtiyaçlarını karşılamak
• Sağlık hizmetleri sunumunda önemli bir etken olan ara sağlık personeli yetiştirmek

Sonuç olarak 2-3 yıl içinde Türkiye’de organize olup, bir darbe teşebbüsü sonrasında Gülhane gibi eğitim 
kurumlarının yükünü üzerimize alıp, bir hafta içinde Gülhane’de bir sonraki yılın eğitimine başlayabildik. Bu 
arada da yurtdışında bu faaliyetleri yapabildik. Bundan sonra ne yapabileceğimiz konusunda en önemli 
şey belki Sağlık Bakanlığımızın elimizden tutması ile eldeki veri madenciliği konusunda ülkemizin ihtiyaçları 
doğrultusunda sağlık için eğitimde neler yapabileceğimizi tartışmak lazım. 
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İNOVASYON EKOSİSTEMİ VE SAĞLIK

İnovasyonda gerçek büyük fırsatlar nerelerde? Bunlardan birincisi artan karmaşıklık. Dünya nüfusuna 
bakarsanız 1950’lerde 3 milyar, günümüzde 8 milyara yakın fakat karmaşıklık yönünden baktığınız zaman 
eksponansiyel bir artış var. Burada çok büyük bir inovasyon potansiyeli yatıyor. 

Geçen yüzyılın başlarında Pazar ekonomisinin mimarlarından Profesör Schumpeter’e göre ‘inovasyon 
dediğimiz şey fikirle para arasındaki en hızlı yol’dur. Ancak burada artık değişen birtakım şeyler var. Bugün 
inovasyonun tarifi reel dünyada gittikçe daha kompleks hale gelen sorunlara en hızlı, en sürtünmesiz 
çözümleri üretebilmek meselesi. Yine bulunduğumuz dönemin sorunlarından bir tanesi iş yapma ve yaşam 
konusunda daralan bir emin alan, ‘Safezone’ konusu var.

Cengiz ULTAV  
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Başkanı Cengiz Ultav
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Çünkü artık iş yapma alanımız bir taraftan büyük toplumsal baskıların içinde, yani bu mülteci sorunu sadece 
Suriye’de olan bir şey değil. Hemen hemen dünyanın her tarafında insanların hareketi birtakım sefalet 
sorunlarını da birlikte getiriyor. Artık eski dönemde olduğu gibi çevresel sorunları sadece bir idealizm 
konusu olarak ele almak mümkün değil. Bir taraftan toplumsal sorunların diğer taraftan çevresel sorunların 
daralttığı bir ortamda yaşamak ve çalışmak mecburiyetindeyiz. 

Dünyanın en büyük inovasyonu ateşin bulunması. O da yine daralan emin alanda ortaya çıkan bir şey. 
Çocuklarını kaplanlardan, ayılardan, kurtlardan korumaya çalışan insanın hızlı bir şekilde geliştirdiği bir 
inovasyon olarak tarihe geçmiş vaziyette. Dolayısıyla bu daralan alanlarda inovasyon yapma kabiliyeti de 
artabiliyor. 

Bir de bulunduğumuz yüz yılda çok büyük bir kırınımla karşı karşıya olduğumuzu bir kere daha ifade etmekte 
fayda var. Çoğu kimse geçen yüz yılı elektron yüzyılı olarak tanımlıyor. 1897’de elektronun gözlemlenmesi, 
arkasından görelilikler ve arkasından kuantum mekaniği ve daha sonra neredeyse kuantum kromodinamiği 
var. Birçok teknolojiyi içinde barındıran fiziğe, kimyaya yansımalarını gördüğümüz bir ortamda radyodan 
GPS’lere, MR cihazlarına kadar birçok büyük gelişmeler yapıldı. Ama bu MR cihazının dahi geçen yüzyılda 
çok oportünistik bir cihaz olduğunu, insanların ölümüne yakın kullanılabildiğini ve önleyici tıpta çok az 
faaliyet yapılırken nükleer savaşların bir yan ürünü olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ancak bu paradigma 
çok yoğun bir şekilde değişmek üzere. Çünkü 2012’de Higgs Bozonunun ortaya çıkarılması hem atom altı 
yapılar hem de boşluğun bilimi konusunda son derece büyük atılımları da beraberinde getirdi. Kozmozun 
tepesinden vücudumuzdaki boşluğa kadar birçok alanın bilimi yönetilebilir bir noktaya da gelmekte. 
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20 yıldır Vestel’de çalışıyorum. 15 yıl Ar-Ge’sini yönettim, şimdi buzdolabından televizyonuna firmamızı 
yeni alanlara çıkarmak istediğimizde Vestel Ventures’i kurduk. Burada 20’ye yakın firmaya yatırımımız var. 
Geçenlerde Amerika’daki bir grup bu konuyu kullanan bir örnek getirdi. Bir dış cephe boyası… Boya atom 
altı parçacıkları ile oynanarak yazın yansıtıcı hale geliyor, daralıyor, boşluğun içine saklayıp dışarı ile içerisi 
arasında 6° fark yaratıyor. Kışın ise abzorban hale geliyor, azıcık da olsa bir güneş ışığı varsa onu alıyor, 
genişliyor, depoluyor ve yine 6° sıcaklık farkı yaratıyor. Bu, değişen paradigmayı şu şekilde etkiliyor: 5 yıl 
içinde bu boyanın fiyatı düştüğü zaman bir beyaz eşya firması nerede olursa olsun, ister Japonya’da ister 
Türkiye’de, ılıman bölgeler için klima diye bir şeyi imal edemeyecek. Geçmiş yüzyıldan kalan bir teknolojiyi 
son derece hızlı değiştiren bu gelişimler var. 

Tıp dünyasında çalışılan birkaç şeyi vurgulamak istiyorum. Mesela bu mikro yakıt pilleri ve kuantum çavlanları 
kullanan yeni lazer bilimleri ile çok rahatlıkla yutulabilen ve hücre bazında, molekül bazında istediğiniz noktaya 
yönlendirilebilen, çok küçük, mono seviyede birtakım ajanların vücutta gezdirilebilmesi gibi konularda tıp 
dünyasında da bu verdiğim örneklere paralel çok büyük gelişmelerin olacağını paylaşmak istiyorum. 

Bu konuda eğitim seviyesinden başlanmak üzere tıp dünyasını herkesin daha iyi anlamasında fayda 
görüyorum. Azheimer konusunu 70’ine yaklaşan biri olarak incelediğimde gördüm ki, insanların synaptik 
yapısının içinde 10 üzeri 11 adet amiloid beta dediğimiz şey, hepsini kapayamıyor. Bir kısmı kapanabiliyor. 
Dolayısı ile aynı şey toplumda da mevcut. Eğer geçmişte olduğu gibi Azheimer’ın bütün synapslarının amiloid 
betalarla bloke edilmesi düşünce şekli artık ortadan kalkmış gördüğüm kadarı ile… Yani çok sayıda açık ve 
kullanılmayan synapslar var ve onları harekete geçirmek için öğrenmek, sorgulamak, anlamak, ilişkilendirmek 
ve boyutlandırmak bunları harekete geçiriyor. Dolayısıyla da toplum tarafında gençlere olan bakış açısının 
tamamen bu toplumsal Azheimer’ın ortadan kaldırılması yönünde yepyeni bir yaklaşım olarak ele alınması 
gerektiğine inanıyorum.
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Yeni verimlilikler platformu olarak biraz daha tıbbın dışındaki dünyada çok daha fazla dile getirilen bir 
bütünsellik var. Bu bütünsellik üç alanı biraraya getirmek şeklinde ortaya çıkıyor. Akıllandırma, sürtünmesiz 
tedarik zinciri ve sürdürülebilirlik. Akıllandırma konusu ile ilgili olarak herkesin bir girişim yapması ve katma 
değer yaratması isteniyorsa bu üçgenin içerisine düşmesi öneriliyor. Dışarıdan bir finans almak istediğiniz 
zaman bu üçgenlerin içinde olup olmadığınıza bakıyorlar. 

Dizayn, data ve dijital ayaklarından oluşan akıllandırma’, ‘lojistiğin interneti, üretimin interneti ve servisin 
internetinden oluşan sürtünmesiz tedarik zinciri’ ve ‘enerji verimliliği, ileri malzemeler ve paylaşım 
ekonomisinden oluşan sürdürülebilirlik’ olmak üzere 3 sihirli üçgen... 

5-10 yıl içinde elektronik devre, yarı iletken devre vesaire dediğimiz şeylerin maliyeti ‘0’a gidecek. Yazılım 
kod satırları maliyeti ‘0’a gidecek. Paranın olduğu yer şu: Ne kadar algoritmaların sahibi olabiliyorsunuz? Ne 
kadar algoritmaların üzerine sistem kurabiliyorsunuz? Kurduğunuz sistemleri servisler şeklinde insanlara 
dokunur noktaya ne kadar çekebiliyorsunuz? 

Bu üçgenin arasındaki bütünselliğe dikkat çekmek gerekiyor. Akıllandırma, sürtünmesiz tedarik zinciri 
ve sürdürülebilirlik sistemlerinin planeter dişli sistemi gibi bir arada ve ahenkli bir şekilde çalışılması, dış 
taraftaki büyük kütleye yani 8 milyar insanın olduğu kütleye hareket, enerji ve mutluluk kazandırabiliyor.

Son olarak belirmek isterim ki, yeni verimliliklerin birtakım iş modelleri var. Artık bu iş modelleri fildişi 
kulelerden kesin söylemleri tamamen dışlamış vaziyette. 
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TÜRKİYE BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ PLATFORMU 

İlaç endüstrisi olarak Türkiye'de biyoteknolojik ilaç ekosistemini kapsayacak bir platform kurduk. Biyoteknoloji 
alanında endüstrimizin yetkinliğini ve rekabet gücünü artırmak, ülkemizde bu alanın gelişimine daha etkin 
katkı sağlamak hedefiyle 2016 yılının sonunda Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformunu (TBP) kurduk.

Dünyada ve Türkiye’de Biyoteknolojik İlaç Pazarı
İlaç teknolojilerinin yükselen bir konusu olarak biyoteknolojiyi görüyoruz. Dünyada ve Türkiye’de  2017 yılı 
biyoteknolojik ilaç pazarı incelendiğinde pazarın 1,1 trilyon Dolar ve bunun yüzde 20’lik kısmına denk gelen 
220 milyar Dolar’ını biyoteknolojik ilaç, yüzde 80’ine denk gelen 880 milyar Dolar’ını ise konvensiyonel ilaç 
oluşturuyor. Türkiye’de ise 6,5 milyar Dolar olan ilaç pazarının yüzde 17,5’lik kısmına denk gelen 1,13 milyar 
Dolar’ını biyoteknolojik ilaç, yüzde 82,5’lik kısmına denk gelen 5,33 milyar Dolar’ını konvansiyonel ilaç pazarı 
oluşturuyor. 

Murat BARLAS
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) 

Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu Başkanı 



www.tusap.org
4342

Tamamen ithalata bağlı bir biyoteknolojik ilaç tedarik modeli Türkiye için sürdürülebilir değil. Ar-Ge 
yetkinliğinin artırılarak özellikle biyoteknoloji alanında olmak üzere, daha yüksek katma değerli ürünler 
geliştirmek, biyoteknolojik ilaç ekosistemi oluşturmak için mevzuat, fiyat ve geri ödeme, teşvik ve nitelikli 
işgücü konularına eğilmek gerekiyor.

Türkiye Biyoteknolojik İlaç Pazarı 
TL bazında Türkiye biyoteknolojik ilaç pazarını ele alırsak referans ve biyobenzer dağılımı gözümüze 
çarpıyor. Referans ürünler pazarın yüzde 95’ini alırken biyobenzerler yüzde 5’ini alıyor. İthal ve yerli dağılımına 
baktığımızda ithalatın ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Referans ürünlerin yüzde 100’ü biyobenzerlerin ise 
yüzde 44’ü ithal ediliyor. 

Tamamen ithalata bağlı bir biyoteknolojik ilaç tedarik modelinin Türkiye için sürdürülebilir olmadığı açık. 
Bunu önlemek için Ar-Ge yetkinliğimizin artırılarak özellikle biyoteknoloji alanında olmak üzere, daha 
yüksek katma değerli ürünler geliştirilmesi en önemli konudur. Kamu da bunun farkındadır. 

Kamu belgelerinde ilaçta Ar-Ge ve biyoteknolojinin önemini gösteren belgeleri vurgulamak gerekirse; 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararları

• Sağlık alanının öncelikli alan olması. 
• Sağlık ve biyoteknoloji alanında araştırma altyapıları kurmak, geliştirmek ve desteklemek.

10. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı 

• Orta vadede yerli üretim kapasitesini artırmak, Ar-Ge ve girişim ekosisteminin geliştirmek.

İlaç Sektörü Strateji Belgesi

• İlaç sektöründe Ar-Ge, üretim ve yönetim merkezi olan bir Türkiye.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Karar No:1)

• Sağlık alanının öncelikli alan olması. 
• Tıbbi teknolojiler ve ilaç sanayinin yerlileştirilmesi için politika önerileri oluşturmak.
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Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Karar No:4 ) 

• Tıbbi ürün ve hizmetlerin üretimini teşvik etmek üzere mümkün olduğunca yurtiçi sanayi imkanlarından 
faydalanmak.

100 Günlük İcraat Programı

• İlaç ve tıbbi cihazlarda yerelleşme / yerlileşme / millileşme çalışmalarının hızlanması.

Yeni Ekonomi Programı

• Cari açığın düşürülmesi amacıyla ilaç, kimya, petrokimya, enerji, makine/teçhizat ve yazılım sektörleri 
öncelikli yatırım yapılabilir alanlar olarak belirlenmiştir.

• Ülkemizde üretilmeyen 20 biyoteknolojik ilacın yerli üretimi teşvik edilecek, biyoteknoloji alanında 
yetkinliklerimiz artırılacaktır. 

II. 100 Günlük İcraat Programı

• İlaç, aşı ve tıbbi cihazlarda yerelleşme/yerlileşme/millileşme çalışmalarına devam edilmesi ve 50 ilacın 
daha yerelleşme kapsamına alınması,

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) – Hazırlıkları Devam Ediyor – 

• Ülkemiz ilaç endüstrisinin küresel pazardaki rekabet gücünü artırmak ve dünya ilaç değer zincirinde 
ülkemizi daha üst konuma taşımak.

Türkiye İlaç Endüstrisi ‘Ar-Ge ve Biyoteknoloji’ Döneminde
İlaç endüstrisinin dönemine bakacak olursak 1850’lerde sektörün kuruluşu ve eczane döneminden Ar-Ge 
ve biyoteknoloji dönemine kadar geçen süreyi şemada görebilmekteyiz. Eczaneden laboratuar dönemine 
geçişte çok önemli olan konu 1928 yılında yayımlanmış ve o dönemin en ilerici yasalarından olan 1262 sayılı 
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“İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar" Kanunu var. 1948’den itibaren ilaç üretim tesisleri kurulmaya başlıyor. Çok 
önemli bir konu da 1984’te GMP yönetmeliğinde ilaç mevzuatının geliştirilmesi var. Bu şekilde ilaç mevzuatı 
ve ilaç sektörümüz gelişmiş ülkelerdeki standartlara eriştiriliyor. 1999 yılında ilaca patent koruması geliyor. 
Sonrasında daha fazla referans fiyat sistemi, sağlıkta dönüşüm ve AB ile uyum çalışmaları gibi ekonomik 
konulara geçilmiş oluyor. Çok önemli konulardan biri 2018 yılında PIC/S üyeliğidir. Yani Türkiye’deki denetim 
sisteminin tüm dünyada kabul edilmesi ve aynı standarda sahip olması…

Türkiye İlaç Endüstrisinde Ar-Ge
Türkiye İlaç Endüstrisinde Ar-Ge çalışmalarını geçmiş, bugün ve gelecek diye üçe ayırırsak, geçmişte 
inovatif formulasyon çalışmaları, eşdeğer ilaç geliştirme ve etkin madde çalışmaları vardı. Bugün ise inovatif 
taşıyıcı sistemler, farklı üretim metotları, biyobenzerler, sabit doz kombinasyon ilaçlar günümüzün konusu. 
Hedeflediğimiz şey ise; yeni kimyasal moleküller, referans biyoteknolojik ilaçlar ve biyoüstün ilaçlar.

Bunun için çalışmalara başlandı ve şu anda 31 olan akredite Ar-Ge merkezi bundan 10 yıl önce sadece 1 
adetti. Toplam Ar-Ge çalışanı ise şu anda 1316 kişi.

Biyoteknolojik ilaç projeleri ise mAb olarak 34 adet ürün 2024’te diğer biyobenzer olarak 5 adet ürün 2019-
2021 yılları arasında, biyoüstün olarak 1 adet ürün 2020’de, referans olarak 2 adet ürün 2022’de piyasaya 
verilmek üzere hazırlanmakta. En önemli konulardan biri de endüstriyel hücre hattı geliştirme. Şu anda 2 
tane var ve 21 adet planlanmakta yani tüm sektör buraya doğru kayıyor. Biyolojik madde şu anda 2 tane 
var ve planlanan 3 tane, formülasyon şu anda 1 tane var ve planlanan 15 tane, dolum şu anda 2 tane var ve 
planlanan 3 tane şeklinde toplamda 42 planlanan proje ve 7 tane mevcut proje var. 

Biyoteknolojik ilaç ekosistemi oluşturmak için neler yapmalıyız? 
Biyoteknolojik ilaç ekosistemi oluşturulmasında çeşitli olmazsa olmazlar ve yapılması gerekenler; 

• Mevzuat 
• Fiyat ve Geri Ödeme 
• Teşvik 
• Nitelikli İşgücü 



 TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2018 / SAĞLIK ZİRVESİ

Mevzuat 

• Sadece ABD ve AB mevzuatını dikkate alarak düzenleme yapmak yerine kendimize özgü bilimsel temele 
dayanan bir mevzuat oluşturulmalıdır. 

• Ülkemizin rekabet ettiği diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi bu ürünlerin pazara girişi kısa sürede 
sağlanmalıdır. Yoksa rekabetçi olamayacağız.

• Ruhsatlandırma Komisyonlarında yapılan değerlendirmeler önyargısız olmalı ve biyobenzer ilaçların 
pazara kısa sürede çıkmasını da gözetmelidir.

Fiyat ve Geri Ödeme 

• Endüstrinin inovasyona kaynak ayırabilmesi için öncelikle içinde bulunduğu darboğazı aşması zorunludur. 
Uygulanmakta olan Avro değerinin, güncel Avro kuruna yakınlaştırılması gerekmektedir. 

• Yurt içinde üretilen biyobenzer ürünlere rasyonel bir fiyatlandırmayla uzun vadeli alım garantisi verilmelidir. 
Ruhsat alan ürünler öncelikli olarak geri ödeme sistemine kabul edilmelidir.

• Klinik çalışmalarda kullanılan referans ürün bedelleri kamu tarafından karşılanmalıdır.
• Yeni hastalarda tedaviye biyobenzer ürün ile başlanması sağlanmalı, mevcut hastalarda ise biyobenzer 

ürünlere geçiş özendirilmelidir.

Teşvik 

• Şu andaki teşvikler inovasyon yapmaya çok uzak teşviklerdir. Çünkü ileriye yöneliktir. Teşviki verdiğiniz 
zaman bundan 15-20 sene sonra elde edeceğiniz kardan bazı avantajlar sağlamaktadır. Halbuki, fiziki 
yatırımlara verilen teşvikler çerçevesinde, firmalar bugüne kadar ciddi yatırımlar yapmıştır ve bunların 
teşvik edilmesi lazımdır. YEP’de belirtildiği gibi en az 20 biyoteknolojik ilacın yurtiçi üretimini sağlamak 
üzere etkin bir ürün teşvik sistemi oluşturulmalıdır. TÜBİTAK desteklerinde ürün geliştirme maliyetinin 
%80’ine kadar hibe verilmesi sağlanmalıdır. 

• Patent süresi dolan ya da dolması yakın ürünlerde hücreden itibaren ürün geliştirmek bu alanlara girişi 
geciktirebilecektir. Bu tür ürünlerde teknoloji transferinin desteklenmesi daha hızlı bir çözüm yaratabilir. 

Nitelikli İşgücü 

• MEB ve YÖK tarafından biyoteknoloji alanında meslek lisesi ve ön lisans eğitim programları kurgulanarak 
teknisyen gibi ara eleman açığı giderilmelidir.

• Endüstrinin ihtiyaçlarına uygun lisans ve lisansüstü eğitim programları açılmalı, mevcut programların 
müfredatları bu alana uygun kurgulanmalıdır.

• Yurtdışındaki Türk uzman ve akademisyenlerin ülkemize kazandırılmasına yönelik mevcut çalışmalarda 
biyoteknoloji öncelikli alan olarak kabul edilmelidir.
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Mehmet Akif EROĞLU 
Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) Genel Sekreteri

SİGORTA SEKTÖRÜNÜN SAĞLIK FİNANSMANI 
POLİTİKALARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 
Sigorta Sektörüne ilişkin bazı bilgileri paylaşmak gerikirse; sektörde aktif 62 şirket bulunuyor. Aktif 
toplamımız 9. ay itibari ile 175 milyar TL. Toplam prim üretimimiz 2017’de 46,6 milyar TL, bu yıl da 41 
milyar TL. Finans sisteminde bankacılıktan sonra ikinci sırada yer alıyoruz. Bankacılıkta toplam bilanço 
büyüklüğü 3,5 Trilyon TL, ikinci sırada yer alıyoruz ama arada muazzam bir fark var. Toplam finansal 
büyüklükte yüzde 5 ile ikinci sıradayız. Aradaki makasın büyüklüğüne örnek vermek gerekirse, bu oran 
Avrupa Birliğinde yüzde 60’dır. 
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Sektör olarak bazı kronik sorunlarımız var. Temeli ana branşlarımızın trafik ve kasko oluşudur. Sektörümüzün 
yüzde 50’si motor branşı dediğimiz bu iki branştan oluşuyor. Sağlık yüzde 13 seviyesinde. Yani aslında özel 
sağlık poliçelerinin, tamamlayıcı sağlığın, kritik hastalıkların ve diğer sağlık poliçelerinin yer aldığı toplam 
üretim toplam ürün gamında çok düşük seviyede… Dolayısıyla sektör olarak bunu büyütmeyi hedefliyoruz. 

Aktif 62 şirketin 39’u sağlık branşında üretim yapıyor. Normal şartlarda hayat sigorta şirketleri sağlık branşında 
üretim yapabiliyorken emeklilik şirketlerinin de sağlık branşında ruhsat almaları imkan dahilinde... 

Sağlık Sigortalarının Önemi 
Sektör olarak önemli işlerimizin olduğunu düşünüyoruz. Bir defa teminat veren bir sektörüz. GSMH’nın 35 
katı, yani 105 trilyon teminat vermiş durumdayız. Tazminat ödüyoruz. Sağlık sigortasında 2017 yılında sağlık 
sigortalarında ödenen tazminat 3,5 milyar TL. Tüm sağlık harcamalarının % 2,5’i özel sağlık sigortalarınca 
karşılanmaktadır. 

Sağlığın Finansmanında Sigorta Sektörü 
Sektörümüz tazminat ödeyerek sağlığın finansmanına katkı sağlamak yanında sağlık ekosisteminde kamuya 
önemli bir destek sağlayan özel sağlık kurumlarının sürdürülebilirliğine de yaşamsal destek vermektedir. 

Sağlık Harcamaları 
Sağlık harcamalarının yüzde 78’i kamu, yüzde 17’si cepten, yüzde 5’i ise özel sağlık sigortalarınca ödeniyor. 
Burada sendika ve sandıkların da özel sağlık sigortaları olduğunu düşünecek olursak buna rağmen oldukça 
düşük bir payda olduğunu görüyoruz. 
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Genel Sağlık Sigortası ile

• Nüfusun yaklaşık % 98.5’i sosyal sağlık güvencesi altına alınmış,
• Mevcut sosyal güvenlik sistemi içinde sunulan sağlık hizmetleri tek çatı altında birleştirilerek tüm nüfusa 

eşit sağlık hizmeti sunulması sağlanmış,
• Hizmet sunumu ve finansmanının ayrılması sağlanmış,
• Vatandaş memnuniyeti artmıştır. 

Türkiye’de ağırlıklı olarak devlet tarafından GSS kapsamında yüzde 98 olduğunu düşündüğümüzde, 
oldukça kapsayıcı ve geniş teminatların verildiği bir ortam var ve bunun da çok sürdürülebilir olmadığını, 
özel sağlık sigortalarının payının artması gerektiğini düşünüyoruz. 

Nitekim bunlara 

• Nüfusun yaşlanması
• Gelir artışı
• Toplumun artan ve değişen beklentisi 
• Teknolojik gelişmeler, iletişim ve ulaşım olanakları
• Kamu sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve yaygınlığının artması 
• Sigorta uygulamalarının yaygınlaşması, gibi unsurları eklediğimizde buradaki baskı daha da artacak. 

Sürdürülebilir Sağlık Hizmeti 
Sağlık ekosisteminde finansal sürdürülebilirlik için sigorta sektörünün desteklenmesi stratejik önem 
taşımaktadır. Sadece SGK primleri ile herkesin aynı hizmeti aldığı bir yapının çok sürdürülebilir olmadığını 
düşünüyoruz. Toplumdaki gelir seviyesi farklı kişilere farklı hizmetlerin verilmesinin sürdürülebilirliği daha 
çok sağlayacağını ya da herkesin kendi gelirine göre hizmet kalitesi değişmese bile herkesin elini taşın 
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altına daha fazla sokması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu noktada sağlık sigortaları yani özel sağlık 
poliçeleri oldukça önemli bir araç teşkil ediyor. 

Ancak baktığımızda özel sağlık poliçeleri 2014 yılında 2.149.593 iken 2018 yılında 2.166.394 olarak neredeyse 
değişmemiş, özel sağlık poliçesi sayımız hiç artmamış gibi görünüyor. Ancak tamamlayıcı sağlık 64.266’den 
807.375’e gelmiş. Özel sağlık poliçesi özel hastanelere gidilebilen bir poliçe ve burada gördüğünüz gibi 
doğal sınırlara gelmiş vaziyette. Artık artmıyor. Türkiye’de özel sağlık poliçesine bütçe ayırabilecek kesim 
bu kadar. Dolayısı ile özel sağlık poliçesi ile özel hastaneleri destekleyebileceğimiz alan sınırlarına gelmiş 
vaziyette. Ancak tamamlayıcı sigorta inovatif bir ürün aslında ve hedef kitleye baktığımızda özel sağlık poliçesi 
dışında ara bir segmente alabilecek özellikle bürokrat dediğimiz belki karı-koca çalışabilecek memurları, 
özellikle grup poliçe dediğimiz mavi yakalıları kapsayabilen bir ürün. Dolayısıyla sektör olarak bu üründen 
çok umutluyuz ve büyüyebileceğini düşünüyoruz. Nitekim son dört yıla baktığımızda 64 binden 807 bine 
çıkması da bunun göstergesi. Dolayısıyla bu ürünün desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
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Özel Sağlık Sigortalarının Önemi 
Tamamlayıcı sağlığın gelişmesi ile devlet hastanelerinden özel hastanelere giden bir grup hasta ile ve 
kontrol mekanizması ile devletin sağlık harcamalarının kontrol edilebileceğini düşünüyoruz. 

10. Kalkınma Planı ve 2019 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı 
2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planında;

• Sosyal güvenlik sisteminin nüfusun tamamını kapsayan, adil, kaliteli ve mali açıdan sürdürülebilir bir 
yapıya kavuşturulması temel amaç olarak belirlenmiş ve tamamlayıcı sağlık sigortacılığının teşvik 
edileceği belirtilmiştir.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda;

• 10. Kalkınma Planı’na atıf yapılarak tamamlayıcı sağlık sigortası modellerinin geliştirilmesine yönelik 
ihtiyacın devam ettiği ifade edilmiştir. 

Sağlık Sigortacılığının geliştirilmesi 

Ülkemizde de sağlık sigortasının yaygınlaşabilmesi ve beklenen faydaların sağlanabilmesi için;

• Teşvik sistemi uygulaması,
• Sağlıklı veri paylaşımının sağlanması,
• Kamu hastaneleri ile entegrasyon önerilmektedir. 

Teşvik Sistemi Uygulaması 
Gelir vergisi ve Kurumlar vergisi matrahından sağlık sigortası özelinde indirim, grup poliçeler için işverene 
ve çalışana sağlanacak avantajlar gibi kamu tarafından sağlanacak finansal teşvikler sağlık sigortacılığının 
geliştirilmesi adına önemlidir. 
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Sağlıklı Veri Paylaşımının Sağlanması 
MEDULA sisteminin kısıtlı olarak sigorta şirketlerinin kullanımına açılması sigorta sektörünün riziko analizi 
yapabilmesi ve SGK ile paralel provizyon alınabilmesi adına önemlidir. 

Kamu Hastaneleri ile Entegrasyon 
Şehir hastanelerinden hem özel sektörün, hem kamunun, hem de vatandaşın azami faydayı sağlayabilmeleri 
açısından bu hastanelerde hizmet farklılaşmasına gidilmeli ve sağlık sigortası ile entegrasyonu sağlanmalıdır. 

Bu amaçla, kamu ve şehir hastanelerinde;

• özel hasta karşılama bankosu, 
• özel oda, 
• özel hemşire, 
• özel yemek gibi farklılaştırılmış otelcilik hizmetleri ve
• kişiye özel hizmet sunumunun yapılacağı alanlar oluşturulmalıdır.

Tüm bunlar şehir hastanelerine yapılan yatırımların geri dönüş süresini kısaltacaktır. 

Sigorta Penetrasyonu 

Sigorta penetrasyonu ile ilgili grafiklere baktığımızda Avrupa’da yüzde 6,45 iken Türkiye’de 1,42 olduğunu 
görüyoruz. Kişi başı sağlık harcamasına baktığımızda da OECD ile kıyasladığımızda Türkiye’de sağlık 
harcamaları oldukça düşük kalıyor. Dolayısıyla gidilecek oldukça büyük bir yol var ve sağlık branşının da 
özellikle gelişebileceğini düşünüyoruz. 
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Tüm bu konularla alakalı sektör olarak, sigorta birliği olarak 7 Şubat 2019’da bir Çalıştay planlıyoruz. 
Amacımız bu branşı büyütmek. Sağlık branşı sektörün büyüme potansiyeli olan önemli branşlarındandır.

Sürdürülebilirlik noktasında devletin yükünün özel sektöre ve vatandaşlara devredilmesi ve özel 
hastaneciliğin teşvik edilmesinin sağlığın finansmanında zorunlu bir durum olduğunu düşünüyoruz. 

Orta Vadede Yapılabilecekler

• Uzun Dönemli Sağlık Sigortası
• Bakım Sigortası

Burada sizlere tamamlayıcı sağlık sigortası ve bakım sigortasının önemini anlatmaya çalıştım. Biliyorsunuz 
ki yaşlılık artık ciddi bir olgu. Avrupa’da realize olmuş vaziyette ama Türkiye’de henüz yaşlılık konusu 
devam eden bir süreç. Yaşlanma olgusu tam olarak realize olduğunda bakım sigortasının önemli bir talebi 
olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle ekosistemin şimdiden buna göre hazırlanması, özel hastanelerin, 
belki yatırımcıların yatırım yapması, devletin burada teşviki artırması ve sigorta sektörünün de bu ürünleri 
çıkartması önemli olacaktır. Çünkü demografik yapı da değişiyor. Eskisi gibi büyük aile yok, çekirdek aile 
var. Burada da artık yaşlılar için modern ailede geleneksel ananelerimizin çok işlemeyeceğini, dolayısı ile 
önümüzdeki 20 yıllık süreçte bakım sigortasının ve bakımevlerinin yaygınlaşması gerektiğini ve bu işlerin 
bugünden yapılması gerektiğini düşünüyoruz. 
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SAĞLIK TURİZMİ VE TÜRKİYE’NİN
YURTDIŞINDA TANITILMASI

İŞ DİPLOMASİSİ ÖRGÜTÜ
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) aslında bir iş diplomasisi örgütüdür. Amacımız yurtdışındaki paydaşlarımıza 
ülkemizi anlatabilmek. Ülkemizin itibarını onların gözünde artırarak işbirliği imkanlarını çoğaltmak. 

Sağlık İş Konseyi 

Sağlık İş Konseyi, 2010 yılında kuruldu. İlk hedef noktamız sağlık turizmiydi ancak sağlık bir bütündür ve 
parçalara bölmek hiçbir zaman doğru değil. Yurtdışına çıkıp “biz şunları yapıyoruz, iyi de yapıyoruz, bize 
hasta gönderin”, dediğimizde insanlar rahatsız oluyor. Türkiye’de sadece sağlık hizmeti üretmiyoruz, sağlık 
adına çok güzel işler yapıyoruz. Bu manada kendimizi dışarıda daha iyi tanıtabilmek için gittiğimiz ülkelerde 
ülkemizde yapılan üretimleri paylaşabilmek için Sağlık İş Konseyi olarak dönüştük ve tıbbi malzeme, ilaç, 
hastane inşaatı ve mefruşatı sektörleri ile bakım evlerini bünyemize dahil ettik. Paydaşlarımız arasında Sağlık 
Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, THY, büyükelçilikler ve ticari ataşeler var.

Sağlık İş Konseyinin hedefleri Türk özel sağlık sektörünün yurt dışında tanıtımı

• Türk özel sağlık sektörü ile uluslararası karar verici merciler arasında işbirliği kurulmasına zemin hazırlamak 

• Yurtdışından Türkiye’ye doktor, sağlık sigorta şirketi ya da sağlık turizmi şirketlerinden oluşan sağlık alım 
heyetleri düzenlemek veya Türkiye’den çeşitli ülkelere SAİK sağlık heyet ziyaretleri gerçekleştirmek

• Sağlık sektörü paydaşlarının eğitim ve teknik işbirliği konularında kapasitesini artırmak

Yani amacımız Türkiye dışarıda iyi bir şekilde tanıtarak iş hacmimizi oralarda artırabilmek. Özellikle bugünkü 
ekonomik konjonktürde bizim yurtdışından çok acilen paraya ihtiyacımız var. Sağlık turizmi de bunun için çok 
güzel bir fırsat. Biz de dünyanın aslında en güzel yerinde yaşıyoruz. 

Op. Dr. Genco ÇETİNKANAT
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 

Sağlık İş Konseyi Üyesi (Health Business Council) 
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Türkiye aslında asırlardan beri bir sağlık destinasyonu, kültürler arası bir geçiş bölgesi. Bunu son zamanlarda 
yeniden keşfediyoruz. Sağlık turizmi, 2002-2003’lerde özel şirketlerin, hastanelerin girişimi ile başladı. 
Daha sonra maalesef bir savaş turizmi haline döndü. Bu hem fırsat hem de dezavantaj olarak karşımıza 
çıktı. Savaş turizminden çok para kazandık ama hızlı bir şekilde medikal turizme geri dönmemiz gerekiyor. 

Napolyon’un bir sözü vardır: “Eğer dünya bir ülke olsaydı, İstanbul buranın başkenti olurdu” diye. Türkiye 
6 saatlik bir uçuş mesafesinde dünyanın neredeyse yüzde 60’ına ulaşabilecek bir noktadadır. Gerçekten 
dünyanın tam da merkezinde yer alıyoruz. Bunu bir fırsat olarak değerlendirmemiz lazım. 

Sağlık Turizmi,

• 70-490 milyar Dolar
• Onlarca yeni iş kolu
• İstihdam 
• Kalite-akreditasyon
• Hukuki sorumluluk 
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Sağlık turizminde dünyada 70-490 milyar Dolar arasında rakamlar dönüyor. Büyük bir hacim, onlarca yeni iş 
kolu, istihdam yaratma fırsatı var. 

Baktığımız zaman Asya Pasifik ülkelerinin bu konuda daha çok gündeme geldiğini görüyoruz. Eskiden 
Amerika, Almanya ve belki kısmen İngiltere Ar-Ge çalışmaları nedeni ile dünyadan sağlık turisti alırken şimdi 
artık Asya Pasifik ülkeleri, Singapur, Tayland ve son zamanlarda özellikle dikkat etmemiz gereken Güney 
Kore çok büyük hasta alıyor. Hedefimiz 2023 yılında en az 2 milyon sağlık turisti ile 20 milyar dolar gelir elde 
etmek. Hedef çok güzel ama ne yazık ki pratikte biraz uzağız. 
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Amerika’da yapılan bir çalışmaya göre Türkiye, dünyada kişilerin sağlık turizmi amacı ile gitmeyi tercih 
ettikleri ülkeler arasında Amerika ve Almanya’dan sonra üçüncü ülke olarak görünüyor. Ancak ülkemizin şu 
anda dış algısı büyük bir tehdit… 

Kimler, hangi ülkeler geliyor?

1. Teknoloji ya da alt yapı eksikliğinden yetersiz tedavi alan hastalar 
Ortadoğu, Doğu Avrupa, Eski Sovyet Ülkeleri ve Afrika
2. Uzun Bekleme Süreleri (Batı ve Kuzey Avrupa)
3. Sigortasız olan ya da Pahalılık nedeni ile kendi ülkesinde hizmet alamayan hastalar (ABD) 
4.Sigortaların karşılamadığı durumlar için cepten ödeme yapacak hastalar 

Şu an için Türkiye’nin sağlık turizm geliri yıllık 2-7 milyar Dolar olduğuna dair tevatürler var. Ancak, 2023 
hedefi 20 milyar Dolar olunca 4-5 sene içinde bunu sağlamak çok zor ve Trademap’in verilerine göre 
de gerçek rakam 763 milyon Dolar. Yani burada da veri eksiğimiz var. Ya kayıt dışı çok yaşıyoruz ya da 
kendimizi yanlış konumlandırıyoruz. 

Sağlık turizmi için Trademap verileri 
2013-746 milyon USD
2014-1.1 milyar USD 
2015-904 milyon USD 
2016-637 milyon USD 
2017-763 milyon USD 
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Şu an için Türkiye’nin sağlık turist sayısı 400.000 (Genel Turist sayısı 30 milyon -%1.3) 2023 hedefi 2 milyon. 
Yani hedeflerimize ulaşmak için çok hızlı bir şekilde çok çalışmamız lazım. 

İstanbul bir dünya markası. Google’a İstanbul yazdığınızda Türkiye ile başa baş gittiğini görüyorsunuz. Sağlık 
turizmine İstanbul ile birlikte diğer şehirlerimizi de katmamız lazım. Diğer şehirler direkt uçuş olmayışını bir 
handikap olarak düşünse de nitelikli ve kaliteli sağlık hizmetine herkes gelir. 

Hastaların yüzde 26’sı 10.000 Doların üzerinde harcıyor. Yani bir sağlık turisti bir turistin bize bıraktığı paranın 
neredeyse 10 katı kadar para bırakıyor. 

Kaynak: GHR Global Healthcare Resources, 2017 Raporu
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Bunu yaparken de hem ortalama en az 1-2 hafta kalıyor hem de mutlaka beraberinde ailesiyle geliyor. Yani 
bir sağlık turistini hedeflediğiniz zaman ülkenize 3-4 kişiyi çekmiş oluyorsunuz. 

Türkiye’nin adı tabloda da gördüğünüz gibi kozmetik cerrahide geçiyor. Bu bizim gerçekten kendimizi 
konumlandırmak istediğimiz yer mi? Şu anda dünyada karaciğer naklinde canlı vericiden nakil yapan 
Güney Kore’den sonra ikinci ülkeyiz ve biz bunu duyuramıyoruz. Avrupa standartlarının üzerinde yapıyoruz. 
Amerika’da birçok doktor canlı vericiden organ naklini Türk doktorlardan öğreniyor. Ancak biz bunu 
yeterince duyurabiliyor muyuz? İnsanlar bizi hala saç ekimi ile, plastik cerrahi ile biliyor. 

FIRSATLAR

• Turizm Ülkesi (Yaşlı Bakım ve Kaplıca)
• Coğrafi konum avantajı
• Gurbetçiler
• Yabancı çalışanlar
• Türkiye'de Tıp Eğitimi
• Bölgemizdeki savaş ve istikrarsızlıklar

KALIŞ SÜRELERİ

1-2 Hafta                2-4 Hafta               1 haftadan           4 hafta üzeri 
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• Gelişmiş ülkelerde hızlı yaşlanma
• Gelişmiş ülkelerde pahalı sağlık harcamaları
• Gelişmiş ülkelerde sağlık sigortası harcamaları
• Gelişmiş ülkelerde sıra bekleme
• Aynı anda turizm imkanı
• USHAŞ
• Devlet kültürü
• Çevre ülkeler ile tarihi, kültürel ve ticari bağlar
• Türkiye'nin artan ekonomik gücü
• Hizmet sektöründe kalite artışı
• THY, İstanbul üçüncü havalimanı 
• İyi yetişmiş hekim, hemşire ve yardımcı sağlık personeli
• İyi düzeyde sağlık eğitimi veren üniversite ve hastaneleri
• Sağlıkta Reform uygulamaları
• Sağlık Turizmine Hükümet tarafından sağlanan teşvikler
• Türk hastanelerinin akredite başarısı
• Türk Sağlık ekiplerinin yurt dışı faaliyetleri
• Rekabet

Fırsatlar konusunda Uluslar arası Sağlık Hizmetleri (USHAŞ) yeni kuruldu. Çalışmaları ne durumda bilmiyorum 
ama Türkiye için çok büyük bir fırsat. Eğer USHAŞ’ı doğru değerlendirebilirsek diğer ülkelerdeki muadilleri 
gibi Türkiye’nin tanıtımında, Türkiye Sağlık Turizmi markasının konumlandırılmasında çok kritik bir öneme 
sahip. 

TEHDİTLER
• Yabancı ile iletişim sorunlarımız:
• Yüksek fiyat verme
• Dillerini bilmeme
• Bakım kalitemiz ve disiplinimizin eksikliği
• Terör, savaş
• Siyasi-Ekonomik istikrarsızlık
• Sigorta ödeme sorunları
• Nüks ya da revizyonlarda ikinci ödemede sıkıntı
• Bulaşıcı hastalık sonrası ödeme(AİDS, Hepatit)
• Vize sorunları
• Donanım ve Personel yetersizliği olan sağlık kuruluşları
• Avrupa Birliği ülkelerinin iş trafiği tercihi
• Sağlıkta geri kalmış ülkelerin eksiklerini kapatması
• Rakip ülkelerin avantajları
• Tanıtım pazarlama eksikliklerimiz
• İşbirliği ve koordinasyon eksiklikleri
• SATURK? (Mevzuat ve Organizasyon belirsizliği)
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Bizim iletişim problemimiz var. Sağlık turizmi dediğimiz zaman hastayla ilgilenen doktor değil. Havaalanındaki 
taksi şoföründen kapıdaki simitçiye kadar sağlık turizmi kapsamının içinde… Biz bir değer üretiyoruz. 
Ülkemizin dış algısı şu anda çok büyük bir tehdit. 2012’lerde parlayan bir yıldızdık. Fakat son senelerde 
dış algı biraz değişti. Bunun üzerinde çok çalışmamız lazım. Çünkü burada çok güzel hizmetler üretiyoruz 
ancak kendimizi tanıtamıyoruz. 

İnsanlar başka bir ülkeye gittiği zaman güvenlik problemini öne sürüyor. Güvende hissediyorlarsa kendini 
ondan sonra turistik faaliyetler, sağlık turizmi dikkatlerini çekiyor. 
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Türkiye’ye sağlık turisti gönderen acentelerin yüzde 26’sı bir daha buraya hasta göndermeyeceğini belirttiği 
bilgisi yer alıyor. Bunun nedeni de sağlık turizmi yaparken iletişim ve koordinasyon problemimizin oluşu. Bir 
şeyler yapılıyor ancak arka planda altyapı ve organizasyon hazırlanmadığı için hasta Türkiye’ye geldiğinde 
memnuniyetsizlikler yaşıyor.

Nature Index’in dünyadaki kaliteli ilk on sıralamasında ne yazık ki Türkiye yok. Türkiye burada 39. sırada. 
Biz ya yaptığımızı gösteremiyoruz ya da bilim üretemiyoruz. Sağlık turizmi, sağlık ihracatı yapacaksak Ar-Ge 
çalışması ve bilgi ihracatını ön plana çıkarmamız gerekiyor. İnsanlar bizleri ürettiğimiz bilimle bilmeli. Yoksa 
zaten Almanya’dan aldığımız bir teknolojik ürünü burada daha ucuza kullandığımız için kimse gelmeyecek. 
Aynı ürünü bir süre sonra çevremizde bize gelen ülkeler de almaya başlayacak. Bizim onlara bir katma değer 
verebilmemiz lazım. 
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Hindistan 2014 yılında 116 milyon Dolar harcayarak Hindistan ve Afrika kıtası arasında fiberoptik kablo döşedi 
ve telemedicine yapabilmek üzere bir de uzaya uydu fırlattı. 52 Afrika Birliği üyesi ülkeden 48’i Hindistan ile 
anlaşma imzaladı. Hindistan şu anda orada tele eğitim yapıyor. Yani bizim eğitim verebilmemiz için illa gidip 
orada bina yapmamıza da gerek yok. İyi organize olmamız lazım. Bizim de tele eğitime geçmemiz lazım. Bu 
günümüzle ilgili, ileride artık duvarsız hastaneler dönemi gelecek. 

Bahsettiğim gelişmekte olan ülkelere verilecek sağlık turizmi hizmeti için, bir de Kuzey Avrupa ülkelerine 
hizmet vermek durumundayız. O zaman biran önce dijital gelişmeleri de yapıp, hastaneleri dijitalleştirip 
hastaları evlerinde buradan sağlıklarını öncelikleyerek tedavi etmemiz lazım. 

Özel sektörün de bir an evvel koruyucu hekimliğe girmesi, burada inovatif, giyilebilir teknolojiyi kullanarak 
hastalara evlerinde ulaşmaları gerekiyor. Hatta İsveç’te bir hastanın Türkiye’den takip edilerek sağlığını 
koruması gerekiyor. Çünkü gelecek artık koruyucu bakımda. Tedavi edici, bir şeyi bozulduktan sonra 
düzeltmenin hiçbir anlamı olmuyor. Sağlık turizminde hedefimiz artık yavaş yavaş esenlik tıbbı dediğimiz 
spaların, termal turizmin olduğu alanlar olmalı. Bu konuda dünyanın en şanslı ülkesindeyiz. Sağlık turizmi ile, 
welness turizmle, yenileme tedavileri ile ve koruyucu bakım ile ilgilenmemiz lazım. 

Özellikle ilerleyen yaşlar için burada özel sektörün işbirliği içinde yine termal turizmi de işin içine katarak 
palyatif bakım merkezleri ve geriatrik merkezler kurması lazım. Artık geleceğimiz burada. Şu hastalığı çok 
iyi tedavi ediyoruz, siz bir tane yapıyorsunuz ama biz 10 tane yapıyoruz, demenin hiçbir anlamı kalmayacak 
ve mutlaka özel sektör, TİKA, Sağlık Bakanlığı, inovatif şirketler birlikte el ele vermemiz lazım. 

Hastasız - Duvarsız Hastaneler Zamanı

Koruyucu Hizmetler
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SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA BAŞARILI BİR İNOVASYON SAĞLIK 
BİLEŞENLERİNİN TÜMÜNÜ ETKİLEYECEKTİR
Türkiye’nin görece rekabet üstünlüğünün en fazla olduğu alanın hizmet sunumundaki başarısı olduğu 
vurgulanarak bunun gelir getirecek ve pastayı büyütecek boyutu ile ilişkilendirilmesi gerektiği söylendi. 
Türkiye’nin bazı alanlarda rekabet etme şansı bulunmadığı belirtilerek sağlık hizmet sunumunda elde edilen 
başarının inovatif bir şekilde yurtdışına ihraç edilmesinin yol ve yöntemleri başarılabildiğinde bunun sağlık 
hizmeti sunumu bileşenlerinin tümüne etki edeceği dile getirildi. 

PAYLAŞIM EKONOMİSİ İLE BİRLİKTE İŞ YAPIŞ ŞEKLİ FARKLI KURGULANMALI
Pastanın büyütülmesi konusunda sektörün önündeki dönemde sıkıntılarının olacağı ve insanların sağlıklı hale 
getirilmemesi halinde bu işte bir gelecek de olmayacağı söyledi. Bununla birlikte paylaşım ekonomisi ile 
birlikte iş yapış şeklinin de farklı kurgulanmasının gerektiği belirtildi. Veriye dayalı işlere ilişkin kurgulamaların 
yapılması gerektiğine dikkat çekilerek belirli konularda hedefler ortaya konduğu zaman geçen yüzyıldan 
kalan yönetici alışkanlıklarıyla ve yasakçı anlayışlarla ilerlenemeyeceği vurgulandı. 

EĞİTİM TURİZMİ DE ÖNEMLİ 
Hangi konuda olursa olsun işin sırrının kalite ve donanımlı olmak olduğuna dikkat çekilerek bunun da eğitimden 
geçtiği söylendi. Eğitim turizminin ayrıca önemli olduğu ve buraya odaklanmak gerektiği kaydedildi. Dijital 
dönüşüme iyi ayak uydurmak ve sağlıkta dönüşüm gibi eğitimde de dönüşüm yapmak gerektiği vurgulandı. 

KIT KAYNAKLARLA PAYDAŞLARIN SORUNLARI ÇÖZÜLMÜYOR
Kolay erişilebilir, kaliteli sağlık hizmeti sunumu konusuna dikkat çekilerek tıbbi cihaz firmalarının da bu sunuma 
katkısı olduğu, SGK bunu finanse etmeye çalışsa da kıt kaynaklarla üniversiteler, özel sağlık kuruluşları 
ve firmalar gibi paydaşların sorunlarının çözülemediği belirtildi. Bir yandan da çok büyük sağlık yatırımları 
yapıldığından sektöre para olmadığını izah etmenin güç olduğuna değinilerek toplam sağlık harcamalarının 
2016 yılında ise 120 milyar TL olduğu ve bunun 27 milyarının ilaç, 8 milyarının tıbbi sarf malzemesi olduğu 
kaydedildi. 2003 yılında 14 milyon Dolar olan tıbbi cihaz ihracatın 2018 yılında 600 milyon Dolar'lara geldiği 
ve tüm üreticilerin tamamen ihracata yöneldiği ifade edildi. Sağlık Endüstrisi Yönlendirme Komitesi (SEYK)’in 

TOPLANTIDA ÖNE ÇIKAN
KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
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çıktı olarak plazma ve ilaç yerelleşme ile ilgili güzel çalışmaların olduğu, ilaç endüstrisinin atıl kapasitelerinin 
doldurulduğu belirtilerek benzerinin, özellikle atıl kapasitenin kamu garantili satın alma yöntemi ile tıbbi cihaz 
sektörü açısından da yapılması talebi dile getirildi. 

HİZMET SUNUMUNDA KALİTE YAKALANARAK 
DAHA ÜSTÜNÜ HEDEFLEMEK DE İNOVASYONDUR
Özel hastanelerin günü kurtarma ile uğraşırken geleceğe bakamadıkları belirtilerek son günlerde maliyet 
artışları nedeni ile özel hastanecilik sektörünün durumunun iyi olmadığı söylendi. İnovasyonun yapılan işi daha 
iyi yapıp, hizmet sunumunda kaliteyi yakalayarak daha üstünü hedeflemek şeklinde de olacağı ifade edilerek 
sağlık turizminde hastaların fiyat için değil kalite için geldiği hatırlatıldı. Kaliteli hizmet verilemediği sürece 
uzun vadeli hizmet vermenin imkansızlığına değinilerek ve İstanbul’da özel hastanelerin cirosunun yüzde 
25’inin, tüm grupta ise yüzde 16’sının sağlık turizminden geldiği belirtilerek o sayede ayakta durulabildiği 
kaydedildi. Sağlık turizm bölgelerinde hastalara yapılan yanmış uygulamaların sektöre zarar verdiği ve Sağlık 
Bakanlığının denetim mekanizmasının bu anlamda kritik olduğu söylendi. Sağlık turistinin ülkenin içindeki bir 
kurumdan ziyade ülkeyi seçtiği belirtilerek buradaki odak vurgunun ‘Türkiye’ olması gerektiği ifade edildi. 
‘Türkiye’ markası yaratmak için de birlikte çalışılamadığı ve nedeninin ise birlikte çalışma kültürünün olmaması 
olduğuna değinildi. 

SAĞLIK TURİZMİNİN DE BİR ÖMRÜ VAR
Türkiye’de sağlık turizminin de bir ömrü olduğu, sağlık turisti gönderen ülkelerin de kendi sistemlerini 
kurarak sağlık turizmi yapmaya başlayacağı, sağlık turizminde bir sonraki aşamanın Türk girişimci sağlık 
hizmet sunucularının o ülkelere gidip oralarda hizmet sunmaları olacağı söylendi. Bu adım görülerek devletin 
bu konuda hızlı ve sonuç odaklı aksiyonlarla özel sektörün önünü açması ve desteklenmesinin gelecek 
açısından vizyoner ve inovatif bir yaklaşım olacağı kaydedildi. 

TÜRKİYE’DEKİ BİLİM ADAMI İLE GİRİŞİMCİNİN 
BİRLİKTE ÇALIŞMASI HAYATİ BİR KONU
Bilim adamının çalıştığı konudan o bilgi elde edilerek yenilik yapmak sureti ile para elde edilemiyorsa 
Türkiye’deki bilim adamının bilgisini Almanya’da bir girişimcinin kullanabileceği, bir cihaz üreterek tekrar 
Türkiye’ye satacağı ve bundan dolayı bilim adamı ile yenilikçinin birlikte çalışması gerektiği belirtildi. 
Türkiye’de 150 bin araştırmacı olduğu ve 1000 kişi başına doktoralı sayısının 0,4 olduğu kaydedilerek bunun 
Amerika’da 1,7, Çin’de ise 2,2 olduğu söylendi. 150 bin araştırmacının da üniversitedeki akademisyenler 
olduğu ve bunların ürettiği bilgiyi tüm dünyanın eşit şartlarda kullandığı söylendi. Oysa yeni fikir üretecek 
girişimcilerin hala ne girişim yapar, ne üretirsem başarılı olurum, diye deneme yanılma yolu ile bir şeyler 
üretmeye çalıştığından bahsedildi. Sağlık Bakanlığının hem yenilik hem Ar-Ge için güdümlü projelerde 
ihtiyacını doğru ifade edebiliyor olması gerektiği belirtilerek 150 bin araştırmacı ve az sayıda girişimci ile 
yapılan işlerde 10 yıl sonra “şu konularda yanlış yapmışız” deme lüksünün olmadığı söylendi. Patent odaklı 
sonuç üretmenin şart olduğuna değinilerek ülke ihtiyaçlarında önceliklerin belirlenmesi gerektiğine dikkat 
çekildi. 

AR-GE AŞAMASINDA TİCARİLEŞMEYE YETECEK KADAR 
ALIM GARANTİSİ VERİLEBİLİR
Ar-Ge aşamasında ticarileşmeye yetecek kadar alım garantisi verilmesi konusunda metodoloji geliştirildiğinden 
bahsedilerek uygun bir ortamda bu metodolojinin paylaşılabileceği söylendi. 

64
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1. TÜSAP VİZYON TOPLANTISI:  Sağlık Teknolojileri, 27 Nisan 2018
2. TÜSAP VİZYON TOPLANTISI:  İlaç,  3 Eylül 2018
3. TÜSAP VİZYON TOPLANTISI:  Sağlık Hizmet Sunumunda İnovasyon,  23 Kasım 2018

TÜSAP Vizyon Toplantılarının değerlendirildiği II. TÜSAP Sağlık Zirvesinde, sağlık teknolojileri, ilaç ve sağlık 
hizmet sunumunda inovasyon konusunda sorulan ortak sorulara verilen cevaplar kıyaslandı. Buna göre sağlık 
sektöründe büyüme olacağı öngörüsü ile birlikte katılımcıların bir önceki yıla göre daha temkinli bir yaklaşım 
içinde oldukları görüldü. 

Önümüzdeki yıl sağlık sektörü için öngörünüz nedir?

Sağlık Teknolojisi ve İlaç
 1.  Büyüme yılı olacak
 2.  Bu yıl ile aynı kalacak
 3.  Küçülme yılı olacak

Sağlık Hizmet Sunumu
 1.  Büyüme yılı olacak
 2.  Bu yıl ile aynı kalacak
 3.   Küçülme yılı olacak

2018 SAĞLIK SEKTÖRÜ İÇİN BÜYÜME YILI OLACAK AMA…

TÜSAP Vizyon Toplantıları 
Değerlendirmeleri 
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Özel sektörde azalacak fakat kamu sektöründe artacak

 Yine üç toplantının sonuçlarına göre katılımcılar önümüzdeki 5 yıllık süreçte sağlık yatırımlarının özel sektörde 
azalacağı fakat kamu sektöründe artacağı yönünde öngörülerini paylaştı.

SAĞLIK YATIRIMLARI

68

57%

0%

7%

37%

32%

4%

8%

56%

38%

3%

18%

41%

16%

20%

11%

53%

25%

10%

24%

41%

Özel sektörde ve kamu sektöründe
artacak

Özel sektörde ve kamu sektöründe
azalacak

Özel sektörde artacak fakat kamu
sektöründe azalacak

Özel sektörde azalacak fakat kamu
sektöründe artacak

Sağlık Teknolojileri 2017 Sağlık Teknolojileri 2018 Sağlık Hizmet Sunumu 2017 Sağlık Hizmet Sunumu 2018 İlaç 2018



 TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2018 / SAĞLIK ZİRVESİ

Türkı̇ye Jeopolı̇tı̇k Konumu ve Coğrafı̇ Kapsayıcılığı ile 
Global Fı̇rmalar İçı̇n Cazı̇p Bı̇r Pazar
TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi Türkay Ufuk Eren’in sunumunu yaptığı TÜSAP Sağlık Teknolojileri Raporuna 
göre, Türkı̇ye’de ı̇yı̇ tesı̇sler yapıldığı ancak ı̇şletmecı̇ yetı̇ştı̇rme becerı̇sı̇nin yetersiz kaldığı belirtti. Türkı̇ye’nin 
jeopolı̇tı̇k konumu ve coğrafı̇ kapsayıcılığı nedenı̇ ı̇le global fı̇rmalar ı̇çı̇n cazı̇p bı̇r Pazar olduğu vurgusunun 
yapıldığı raporda, yenı̇ gı̇rı̇şı̇mcı̇lerden yeterli düzeyde faydalanılmadığına dikkat çekildi. Raporda ayrıca 
sağlık market kurgusunun tedarı̇kçı̇nı̇n ödeme sorununa ı̇yı̇ geleceği ve sağlık market uygulamasının en 
önemlı̇ faydasının fı̇nansal rı̇sklerı̇n azaltılması ve hızlı sonuç alınması olduğu belirtildi. 

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. 

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

Sağlık teknolojilerinin getireceği süreç iyileştirmeleri, daha düşük 
maliyetle sağlık hizmeti sunulmasıyla ne kadar bağlantılı?

 1. Hiç ilgisi yok
 2. İlgisi yok
 3. Fikrim yok
 4. İlgili
 5. Oldukça ilgili
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Hiç ilgisi yok İlgisi yok Fikrim yok İlgili Oldukça ilgili
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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 Tek. ve Robotik Tedavi Tek.
 4. Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka
 5. Hastane Yönetim Yazılımları
 6. Büyük veri ve İleri Analitik Teknolojiler
 7. Mobil Sağlık Teknolojileri
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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 
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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 teknolojilerinde yerelleşmede uluslararası rekabet gücünü arttırmak 
için iyileştirmeye en fazla ihtiyaç duyulan alan sizce nedir? (Lütfen konuyu 
AR-GE bağımsız olarak ele alın)

 1. Hiç Önemli Değil
 2. Önemli Değil
 3. Fikrim Yok
 4. Önemli
 5. Çok Önemli
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SAĞLIKTA TEDARİK ZİNCİRİ SÜREÇLERİNDE KALİTE UNSURU ÖNEMLİ
Katılımcıların yüzde 54’ü 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 
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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 
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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 
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AKREDİTASYON KURUMLARI YETERLİ DEĞİL
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 
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Yüksek Yatırım Gerektirmesi Yeni Molekülden Özgün 
İlaç Üretebilmenin Önündeki Engel
TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi Türkay Ufuk Eren’in sunumunu yaptığı TÜSAP İlaç Sektörü Raporuna 
göre, ilaç endüstrisinin orta ve uzun dönemde yeni bir molekülden özgün ilaç üretebilme kapasitesi 
olduğu belirtildi. Yeni bir molekülden özgün ilaç üretilebilmesinin önündeki en önemli engelin firmaların 
karşılayamayacağı kadar yüksek bir yatırım gerektirmesi olduğunun vurgulandığı raporda, fiyatlandırma 
ve geri ödeme politikalarının endüstrinin yerelleşme ve millileşme hedeflerini destekler nitelikte olmadığı 
kaydedildi.

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL İÇİN EN ÖNEMLİ RİSK: GENEL EKONOMİK 
KONJONKTÜR VE KUR SORUNU
Önümüzdeki 5 yıl ilaç sektörü için en önemli riskin genel ekonomik konjonktür ve kur sorunu olduğunu 
düşünen katılımcıların oranı yüzde 45 olurken, yüzde 25’i düşük ve yetersiz karlılık, yüzde 24’ü ise Kamu 
ilaç bütçesinin yetersizliği seçeneklerini işaretledi. Fiyatların daha fazla düşmesi ile geri ödeme listesinin 
daraltılması en önemli riskler olarak görülmedi. 

İLAÇ

Önümüzdeki 5 yılda ilaç sektörü için en önemli risk nedir?

 1. Genel ekonomik konjonktür ve kur sorunu
 2. Kamu ilaç bütçesinin yetersizliği
 3. Fiyatların daha fazla düşmesi
 4. Geri ödeme listesinin daraltılması
 5. Düşük ve yetersiz karlılık
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YERELLEŞME: SERMAYEDARIN KİMLİĞİNE BAKILMAKSIZIN YURTİÇİ 
ÜRETİMİN PAZAR PAYININ ARTIRILMASI 
İlaç ve aşıda yerelleşmeden ne anlaşıldığı konusunda katılımcıların yüzde 88’i sermayedarın kimliğine 
bakılmaksızın yurtiçi üretimin Pazar payının artırılması ifadesini seçeneklerken yüzde 12’si yerli sermaye 
firmalarının Pazar payının artırılması yönünde şeklinde görüş belirtti.

İlaç ve aşıda yerelleşmeden ne anlamalıyız?

 1. Sermayedarın kimliğine bakılmaksızın yurtiçi üretiminin pazar payının artması
 2. Yerli sermayeli firmaların pazar payının artması
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İLAÇ VE AŞI ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİ İÇİN YERELLEŞME VE MİLLİLEŞME 
BİRLİKTE YÜRÜTÜLMELİ
İlaç ve aşı endüstrisinin gelişimi için yerelleşme ve millileşmenin birlikte yürütülmesi gerektiği konusunda 
yüzde 74 gibi bir oran ile ortak görüş belirten katılımcılardan yüzde 12’si yerelleşme, diğer yüzde 12’si 
ise millileşmenin öncelikli olması gerektiği konusunda görüş belirtti. 

İlaç ve aşı endüstrisinin gelişimi için hangisi öncelikli olmalı?

 1. Yerelleşme
 2. Millileşme
 3. İkisi birlikte yürütülmeli
 4. İkisi de olmamalı
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İLAÇ VE AŞI ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİ İÇİN YERELLEŞME VE MİLLİLEŞME 
UYGULAMASI DOĞRU BİR YAKLAŞIM
Katılımcıların yüzde 94 gibi bir çoğunluğu ilaç ve aşı endüstrisinin gelişimi için yerelleşme ve millileşme 
uygulamasının doğru bir yaklaşım olduğu; üretim, istihdam ve ihracatı artırırken ithalatı düşüreceği 
görüşünde birleşti. Yüzde 6’lık bir kesim ise çok uluslu firmaların ilgi ve yatırımlarını azaltacağından 
doğru bir yaklaşım olmadığı yönünde görüş belirtti.

İlaç ve aşı endüstrisinin gelişimi için yerelleşme ve millileşme uygulaması 
doğru bir yaklaşım mıdır?

 1. Evet, üretimi, istihdamı, ihracatı artırır, ithalatı düşürür.
 2. Hayır, çok uluslu firmaların ilgisini ve yatırımlarını azaltır.
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İLAÇ ENDÜSTRİSİ ORTA VE UZUN DÖNEMDE YENİ BİR 
MOLEKÜLDEN İLAÇ ÜRETEBİLİR
Katılımcıların yüzde 47’si ilaç endüstrisinin yeni bir molekülden ilaç üretme kapasitesinin uzun dönemde 
olduğunu, yüzde 37’si orta dönemde olduğunu düşünürken, yüzde 16’lık bir kesim ise bu kapasitenin 
olmadığı yönünde görüş belirtti.

İlaç endüstrisinin yeni bir molekülden özgün ilaç üretebilme 
kapasitesi var mıdır?

 1. Kısa dönemde vardır
 2. Orta dönemde vardır
 3. Uzun dönemde vardır
 4. Yoktur
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ÖZGÜN İLAÇ ÜRETİMİNİN FİRMALARIN KARŞILAYAMAYACAĞI KADAR 
YÜKSEK YATIRIM GEREKTİRMESİ ÖNEMLİ BİR ENGEL
Katılımcıların yüzde 40’ı yeni bir molekülden özgün ilaç üretilebilmesinin önündeki en önemli engeli 
firmaların karşılamayacağı kadar yüksek bir yatırım gerektirmesi olarak görürken yüzde 24’ü Ar-Ge 
yetkinliğinin yetersizliği, yüzde 21’i ise Kamu-üniversite ve özel sektör işbirliğinin yeterli düzeyde 
olmaması seçeneğini işaretledi. Bu seçenekleri yüzde 10 oranında oyla fiyatlandırma ve geri ödeme 
sorunları yüzde 5 oranında oyla nitelikli insan kaynağı eksikliği izledi. 

Yeni bir molekülden özgün ilaç üretilebilmesinin önündeki en önemli 
engel nedir?

 1. Fiyatlandırma ve geri ödeme sorunları
 2. Ar-Ge yetkinliğinin yetersizliği
 3. Nitelikli insan kaynağı eksikliği
 4. Firmaların karşılamayacağı kadar yüksek bir yatırım gerektirmesi
 5. Kamu-üniversite ve özel sektör işbirliğinin yeterli düzeyde olmaması
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FİYATLANDIRMA VE GERİ ÖDEME POLİTİKALARI YERELLEŞME VE 
MİLLİLEŞME HEDEFLERİNİ DESTEKLEMİYOR
Katılımcıların yüzde 93 gibi büyük bir oranı fiyatlandırma ve geri ödeme politikalarının endüstrinin 
yerelleşme ve millileşme hedeflediğini destekler nitelikte olmadığını ifade ederken yüzde 7’lik bir 
kesim aksi yönde görüş belirtti.

Fiyatlandırma ve geri ödeme politikaları, endüstrinin yerelleşme ve 
millileşme hedeflerini destekler nitelikte midir?

 1. Evet
 2. Hayır
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AR-GE VE YATIRIM TEŞVİKLERİ YERELLEŞME 
VE MİLLİLEŞME İÇİN YETERLİ DEĞİL
İlaç ve aşı sektörüne yönelik mevcut Ar-Ge ve yatırım teşviklerinin sektörün yerelleşme ve millileşmesi 
için yeterli olmadığını düşünen katılımcıların oranı yüzde 87 olurken, yüzde 13’lük bir kesim yeterli 
olduğu yönünde görüş belirtti. 

İlaç ve aşı sektörüne yönelik mevcut Ar-Ge ve yatırım teşvikleri sektörün 
yerelleşme ve millileşmesi için yeterli midir?

 1. Yeterlidir
 2. Yeterli değildir
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Türkiye’nin Sağlık Sistemindeki En Önemli Sorun 
Finansal Sürdürülebilirlik 
TÜSAP Başkanı ve Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın’ın sunumunu yaptığı 
TÜSAP Sağlık Hizmet Sunumu Raporuna göre, Türkiye’nin sağlık sistemindeki en önemli sorunun 
finansal sürdürülebilirlik olduğu belirtti. Sağlık hizmet sunumunda değer bazlı modele geçişin kalite 
ve sürdürülebilirliğin anahtarı olarak görüldüğü raporda, Sağlık Bakanlığının en başarılı politikasının 
sağlık sistemine erişim olduğu vurgulandı. İnovasyon bazlı yeni sağlık uygulamalarının yeni değerler 
üreteceğinin ve dijital iş modeli olan yatırımcıların gelecekte hakim işletmeciler olacağının belirtildiği 
raporda, dijitalleşmenin yeni dönemde hasta, hekim ve sağlık çalışanları deneyimine etkisinin de olumlu 
olacağına dikkat çekildi. 

TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ EN ÖNEMLİ SORUN 
FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Katılımcıların yüzde 73’ü Türkiye sağlık sistemindeki en önemli sorunu finansal sürdürülebilirlik olarak 
değerlendirdi. Yüzde 10 oranı ile dışa bağımlılık ikinci en önemli sorun olarak işaretlendi. Bu seçenekleri 
sırasıyla inovasyonda yetersizlik, vatandaşların beklentileri, kronik hastalıklar ve yaşlanma seçenekleri 
takip etti.

SAĞLIK HİZMET SUNUMU

Türkiye sağlık sistemindeki en önemli sorun hangisidir?

 1. Yaşlanma 
 2. Kronik hastalıklar
 3. Vatandaşların beklentileri
 4. İnovasyon yetersizliği
 5. Finansal sürdürülebilirlik
 6. Dış bağımlılık
 7. Diğer 
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SAĞLIK REFORMU İÇİN ÖNCELİKLİ KONU: EKİP ESASLI VE TOPLUMA 
DÖNÜK BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ 
Türkiye’de sağlık reformu için öncelikler sorulduğunda katılımcıların yüzde 36’sı ekip esaslı ve topluma 
dönük birinci basamak sağlık hizmetleri seçeneğini işaretledi. Bu seçeneği yüzde 20 ile tıp ve sağlık 
meslekleri eğitiminin gözden geçirilmesi ve dönüştürülmesi;  yüzde 16 İlaç, cihaz, sarf malzemeleri 
ve veri güvenliği için ulusal Ar-Ge yatırımı; yüzde 12 ile sağlık bakım hizmetlerinin dikey ve yatay 
entegrasyonu; yüzde 10 ile kanıta dayalı, veri odaklı bir tıp uygulaması kültürünün oturtulması ve yüzde 
4 ile sağlık hizmetlerinin hızla dijitalleşmesi seçenekleri izledi. 

Türkiye’de sağlık reformu için sizce aşağıdakilerden hangisi önceliklidir?

1. Tıp ve sağlık meslekleri eğitiminin gözden geçirilmesi ve dönüştürülmesi
2. Kanıta dayalı, veri odaklı bir tıp uygulaması kültürünün oturtulması
3. Sağlık hizmetlerinin hızla dijitalleşmesi
4. Sağlık bakım hizmetlerinin dikey ve yatay entegrasyonu
5. Ekip esaslı ve topluma dönük birinci basamak sağlık hizmetleri
6. İlaç, cihaz, sarf malzemeleri ve veri güvenliği için ulusal Ar-Ge yatırımı
7. Diğer
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KALİTENİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ANAHTARI SAĞLIK HİZMET 
SUNUMUNDA DEĞER BAZLI MODELE GEÇİŞ
Katılımcıların yüzde 58’i sağlık hizmet sunumunda değer bazlı modele geçişin kalitenin ve 
sürdürülebilirliğin anahtarı olabileceğini düşünürken, yüzde 22’si aksi yönde görüş belirtti. Yüzde 20’si 
ise fikrim yok yanıtını verdi.

Sizce sağlık hizmet sunumunda değer bazlı modele geçiş 
kalitenin ve sürdürülebilirliğin anahtarı olabilir mi?

 1. Kesinlikle olur
 2. Olur
 3. Fikrim yok
 4. Olamaz
 5. Kesinlikle olamaz

20%20%

38%

20%
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BAKANLIĞIN EN BAŞARILI POLİTİKASI SAĞLIK SİSTEMİNE ERİŞİM
Sağlık Bakanlığının sağlık sisteminde uyguladığı strateji ve politikalar içinde en başarılısını yüzde 
58 ile sağlık hizmetlerine erişim olarak gören katılımcıların yüzde 18'i ilaca erişimi, yüzde 13'ü sağlık 
hizmetlerinde düşük fiyat ve maliyeti, yüzde 9'u sağlık hizmet kalitesini başarılı strateji ve politikalar 
olarak işaretledi. 

Sağlık sisteminde Bakanlık uyguladığı strateji ve politikalarda sizce 
hangi alanda en başarılı olmuştur?

1. Sağlık hizmetlerine erişim
2. İlaca erişim 
3. Sağlık hizmetlerinde düşük fiyatlar/maliyet
4. Sağlık hizmet kalitesi
5. Diğer
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ŞEHİR HASTANELERİNİ ARTAN VATANDAŞ BEKLENTİLERİNİ 
KARŞILAYACAK ŞEKİLDE YÖNETMEYİ MÜMKÜN GÖRMEYENLER 
ÇOĞUNLUKTA 
Şehir Hastanelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından artan vatandaş beklentilerini karşılayacak şekilde 
yönetebileceğini mümkün görmeyen katılımcıların oranı yüzde 48 oldu. Katılımcıların yüzde 16’sı 
yönetebilmesini mümkün görürken, yüzde 36’sı ise kısmen mümkün şeklinde görüş belirtti. 

Şehir Hastanelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından artan vatandaş 
beklentilerini karşılayacak şekilde yönetilebileceğini mümkün 
görüyor musunuz?

 1. Evet
 2. Hayır
 3. Kısmen

16%

48%

36%

1 2 3
Evet Hayır Kısmen
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ŞEHİR HASTANELERİNİN ÜLKE SAĞLIK HİZMETLERİNE 
EN YÜKSEK KATKISI ARTAN KAPASİTE
Şehir Hastanelerinin ülke sağlık hizmetlerine en yüksek katkısı sorulduğunda katılımcıların yüzde 40’ı 
artan kapasite olarak işaretledi. Yüzde 23’ü hasta konforu, yüzde 21’i teknolojik modernleşme ve yüzde 
9’u tedavi kalitesinde artış şeklinde görüş belirtti. Kısalacak hastane kalış süreleri seçeneği ise kimse 
tarafından işaretlenmedi.

Şehir Hastaneleri’nin ülke sağlık hizmetlerine ne tür 
katkıları olacak?

 1. Tedavi kalitesinde artış 
 2. Teknolojik modernleşme 
 3. Hasta konforu
 4. Kısalacak hastane kalış süreleri 
 5. Artan kapasite
 6. Diğer 
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GELECEKTE DE BİNA MERKEZLİ HASTANECİLİK DEVAM EDECEK
Katılımcıların yüzde 39’u bina merkezli hastaneciliğin gelecekte devam edeceği, yüzde 39’luk bir kesim 
de kısmen devam edeceği yönünde görüş belirtti. Yüzde 22’lik kesim ise gelecekte bina merkezli 
hastaneciliğin devam etmeyeceğini düşündü.

Bina merkezli hastaneciliğin gelecekte devam 
edeceğiniz düşünüyor musunuz?

 1. Evet
 2. Hayır 
 3. Kısmen

39%

22%

39%

1 2 3
Evet Hayır Kısmen
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TIBBİ HİZMETLERİN DİJİTALLEŞMESİNİN BİR İŞ MODELİNE 
DÖNÜŞMESİ ZAMAN ALACAK
Katılımcıların yüzde 48’i 4-6 yıl gibi orta vadede tıbbi hizmetlerin dijitalleşmesinin bir iş modeline 
dönüşeceğini düşünürken yüzde 33’ü 7 yıl ve daha uzun vadede, yüzde 19’u ise 1-3 yıl gibi kısa vadede 
bunun gerçekleşeceği yönünde görüş belirtti. 

Tıbbi hizmetlerin dijitalleşmesinin ne zaman bir iş 
modeline dönüşeceğini düşünüyorsunuz?

 1. 1-3 Yıl (kısa vade)
 2. 4-6 Yıl (orta vade)
 3. 7 Yıl ve fazlası (uzun vade)
 4. Hiçbir zaman

0%

48%

19%

33%
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DİJİTAL İŞ MODELİ OLAN YATIRIMCILAR 
HAKİM İŞLETMECİLER OLACAK
Katılımcıların yüzde 65’iı dijital iş modeli olan yatırımcıların dijital hastanecilik hizmetinde hakim 
işletmeciler olacağını düşünürken, yüzde 20’si bugünkü mevcut yatırımcıların, yüzde 15’i ise yeni bir 
yatırımcı türünün hakim işletmeciler olacağı yönünde görüş belirtti. 

Dijital Hastanecilik hizmetinde hakim işletmeciler 
hangi girişimciler olacak?

 1. Bugünkü Mevcut Yatırımcılar 
 2. Dijital İş Modeli Olan Yatırımcılar
 3. Yeni bir yatırımcı türü

20%

65%

15%

1 2 3
Bugünkü mevcut yatırımcılar Dijital iş modeli olan yatırımcılar Yeni bir yatırımcı türü
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DİJİTALLEŞMENİN YENİ DÖNEMDE HASTA DENEYİMİNE 
ETKİSİ OLUMLU OLACAK
Dijitalleşmenin yeni dönemde hasta deneyimine etkisini katılımcıların yüzde 59’u olumlu, yüzde 29’u 
çok olumlu buldu. Yüzde 10’luk kesim fikir belirtmezken yüzde 2 gibi bir oranda katılımcı olumsuz etki 
yapacağı konusunda görüş belirtti. 

Dijitalleşmenin yeni dönemde hasta deneyimine 
etkisini nasıl görüyorsunuz?

 1. Çok olumlu
 2. Olumlu
 3. Fikrim yok
 4. Olumsuz
 5. Çok olumsuz
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DİJİTALLEŞMENİN YENİ DÖNEMDE HEKİM VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI 
DENEYİMİNE ETKİSİ DE OLUMLU OLACAK
Dijitalleşmenin yeni dönemde hekim ve sağlık çalışanları deneyimine etkisini katılımcıların yüzde 59’u 
olumlu, yüzde 31’u çok olumlu buldu. Yüzde 5’lik kesim fikir belirtmezken yüzde 5 gibi bir oranda 
katılımcı olumsuz etki yapacağı konusunda görüş belirtti. 

Dijitalleşmenin yeni dönemde hekim ve sağlık çalışanı 
deneyimine etkisini nasıl görüyorsunuz?

 1. Çok olumlu
 2. Olumlu
 3. Fikrim yok
 4. Olumsuz
 5. Çok olumsuz
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İNOVASYON BAZLI YENİ SAĞLIK UYGULAMALARI 
YENİ DEĞERLER ÜRETECEK
Katılımcıların yüzde 98’i dijitalleşmenin ve inovasyon bazlı yeni sağlık uygulamalarının sağlık sektörüne 
yeni değerler üreteceğini düşünürken yüzde 2’si aksi yönde görüş belirtti.

Dijitalleşmenin ve inovasyon bazlı yeni sağlık uygulamalarının sağlık 
sektörüne yeni değerler üreteceğini düşünüyor musunuz?

1. Kesinlikle düşünüyorum
2. Düşünüyorum
3. Fikrim yok
4. Düşünmüyorum
5. Kesinlikle Düşünmüyorum
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ÜNİVERSİTELER EĞİTİMİN GEREKTİRDİĞİ ÖLÇEĞE UYGUN GELİR ELDE 
ETME AMACI İLE İŞLETMECİLİK YAPMALI
Bugünkü sağlık hizmeti sunan kurumların yatırım ve gelişim durumu dikkate alındığında, üniversitelerin 
eğitimin gerektirdiği ölçeği aşan bir şekilde gelir elde etme amacına yönelik hastane işletmeciliği 
yapmasını katılımcıların yüzde 39’u doğru bulmazken yüzde 24 oranında katılımcı aksi yönde görüş 
belirtti. Katılımcıların yüzde 37’si ise koşullu olarak olabileceği yönünde görüş belirtti. 

Bugünkü sağlık hizmeti sunan kurumların yatırım ve gelişim 
durumu dikkate alındığında, Üniversitelerin eğitimin gerektirdiği 
ölçeği aşan bir şekilde gelir elde etme amacına yönelik hastane 
işletmeciliği yapması doğru mudur?

 1. Evet
 2. Hayır
 3. Olabilir ama...

24%

39% 37%

1 2 3
Evet Hayır Olabilir ama...
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DEVLET ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE İŞLETME MODELİNİN HATALI 
OLUŞU MALİ SORUNLARIN ÖNCELİKLİ KAYNAĞI
Devlet üniversitesi hastanelerinin mali sorunlarının arka planındaki en önemli faktör sorulduğunda 
katılımcıların yüzde 45’i işletme modelinin hatalı oluşu, yüzde 24’ü hükümetin bilinçli olarak 
desteklenmemesi, yüzde 19’u üniversitelerin yapısal durumu, yüzde 12’si ise yönetim zafiyeti yanıtını 
verdi. 

Devlet Üniversite hastanelerinin mali sorunlarının arka 
planındaki en önemli faktör sizce nedir?

 1. Yönetim zafiyeti
 2. Üniversitenin yapısal durumu
 3. İşletim modelinin hatalı oluşu
 4. Hükumetin bilinçli olarak desteklememesi
 5. Diğer
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DEVLET ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ SAĞLIK BAKANLIĞINA 
DEVREDİLMEMELİ
Katılımcıların yüzde 74’ü SSK, TCDD, Polis ve Askeri Hastanelerin Sağlık Bakanlığına devri gibi Devlet 
Üniversitesi Hastanelerinin de Sağlık Bakanlığına devrini doğru bulmazken yüzde 26’sı aksi yönde 
görüş belirtti. 

SSK, TCDD, Polis ve Askeri Hastanelerin Sağlık Bakanlığına devri 
gibi Devlet Üniversite Hastanelerinin de Sağlık Bakanlığına devrini 
doğru bulur musunuz?

 1. Evet
 2. Hayır
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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 
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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.
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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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