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SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UZUN VADELİ BAŞARI İÇİN 
SAĞLIĞIN TÜM ALANLARI BİRLİKTE ELE ALINMALI
Sağlık alanında 2000’li yıllarda Türkiye’nin kendine güveni artmaya başladı. Özel hastanelerle birlikte 
sağlık turizmi gelişirken tıbbi cihaz, ilaç endüstrisi, sağlık bilişimi, sağlık hizmet sunumu gibi her biri ayrı 
ayrı alanlarda gelişmeler devam etti. Günümüzde de tüm bu gelişmeler sürerken aslında her bir alanı 
birbirinden kopuk olarak ele alıyoruz. Bu da başarıların sürdürülebilir ve uzun vadeli olmasına engel 
olabiliyor. Bu noktada tüm paydaşları içine alan bir politika ile ortak noktanın bulunması gerekmektedir. 
Artık sadece hizmet sunumu değil, sağlık ile ilgili değerlerin dünya ile paylaşılması noktasında nasıl bir 
yol alınacağı konusunda kamu sahipliğinde ama özel sektör dinamizmi ile USHAŞ gibi bir yapılanmaya 
gidilmiştir.

2019 yılı TÜSAP Sağlık Teknolojileri Vizyon toplantısının ana konuşmacısı USHAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Cevat Şengül, “Sağlık Endüstrisinde İhracatın Geliştirilmesi ve Globalleşme” konusunda 
USHAŞ’ın yaklaşımlarını ve vizyonunu bizlerle paylaşıyor olacak. 

Bu toplantıya teşrif eden tüm katılımcılarımıza ve toplantının ev sahipliğini yapan Boğaziçi Üniversitesi’ne 
teşekkür ediyor, faydalı bir toplantı olmasını diliyorum.

ÖNSÖZ
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN

TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı 
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TERSİNE BEYİN GÖÇÜNDE İLK ADRES: 
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
TÜSAP Sağlık Teknolojileri Vizyon Toplantısına ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyetimi belirterek 
söze başlamak isterim. 150 yılı tarihi olan Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasının kütüphanesinde 
yapılan bu anlamlı toplantının ülkemizin geleceğine katkı sunmasını temenni ederim. 

Boğaziçi Üniversitesi, 4 bini yüksek lisans düzeyinde 17 bin öğrencisi ve 468 öğretim görevlisi ile hayatına 
devam etmektedir. Üniversitenin bir Tıp Fakültesi olmamakla birlikte temel bilimler iddialı olduğu bir 
konudur. Kurulduğu yıldan beri temel bilimlere öncelik ve ağırlık verilmesi değişmez ilkelerimizden biridir. 
Sağlık sektörünün klinik boyutu çok önemli olmakla birlikte teknolojilerinin üretildiği yerde aslında Tıp 
Fakültesinin olması zorunluluğu yoktur. Bugün baktığınızda tıp teknolojilerine ilişkin ürünlerin kaynağını 
klinik boyuttan ziyade temel bilim, mühendislik, eczacılık, kimya gibi farklı alanlarda yapılan çalışmaların 
oluşturduğunu görmekteyiz ve Üniversitemiz de sağlık teknolojilerinde burada varlık göstermektedir. 
Başlıca araştırma alanlarımız içinde yaşam bilimlerini en üstte görmek mümkün. 

TÜBİTAK 1000 projelerine bakıldığında biyoteknolojinin strateji planlarımız içinde yer aldığını 
görebilirsiniz. Boğaziçi Üniversitesi’nin bu iddialı başarısının en büyük etkenleri başarılı öğretim üyesi ve 
araştırmacı kadrosu ile doğru kurulmuş ekosistemidir. TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar 
Programı çağrısında üniversitemiz Türkiye’deki kurumlar içinde en fazla lider araştırmacıyı çeken kurum 
olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi tersine beyin göçünde ilk adrestir ve yurtdışından Türkiye’ye gelen 
kişiler için bir çekim merkezidir. Başarımızın en büyük faktörlerinden biri de öğrencilerimizdir. Bu yıl ve 
geçen yıl ilk 100’e giren öğrencilerden 67’si Boğaziçi Üniversitesi’ne gelmiştir. Tüm bunların sonucunda 
Üniversitemizin etki faktörü olağan üstü düzeyde ortaya çıkmaktadır. 

SUNUŞ
Prof. Dr. Mehmed ÖZKAN

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü



www.tusap.org
5

Boğaziçi Üniversitesi’nin tümörü hedefleyen akıllı ilaç taşıyıcısı molekül geliştirme, mikroyosun 
biyoteknolojileri, CERN standartlarında bir algıcı üretimi, soğuk zincirsiz aşı taşıyıcı teknolojileri gibi 
çalışmaları bulunmakta olup Üniversitemiz 2020 yılı U.S. News & World Report Best Global University 
Ranking, yani dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında 186. sırada yer almıştır. Umarım hep birlikte 
tüm üniversitelerimizi de bu sıralarda göreceğiz ve ileride hep birlikte daha büyük hizmetler sunacağız. 

4

"BU ANLAMLI TOPLANTININ 
ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE KATKI 
SUNMASINI TEMENNİ EDERİM."
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SAĞLIK ENDÜSTRİSİNDE İHRACATIN 
GELİŞTİRİLMESİ VE GLOBALLEŞME
Konuşmama bugün burada yaşadığım birkaç ilki paylaşarak başlamak istiyorum. Birincisi USHAŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı olduktan sonra USHAŞ’ın vizyonunu geniş kapsamlı bir toplantıda anlatma 
fırsatı ilk bu toplantı ile doğuyor. İkincisi ise bugün benim doğum günüm. Genellikle bu günü ailemle 
geçiririm ancak Sabahattin Hocamın daveti çok kıymetli idi ve sizinle birlikte olmaktan son derece 
memnunum. Üçüncüsü ise Boğaziçi Üniversitesi’nde ilk kez bulunuyorum. Bu Üniversite ile ilgili bir 
anımı anlatmak isterim: Bizim dönemimizde üniversite sınavları ÖSS ve ÖYS olmak üzere iki aşamalı 
idi. ÖSS sınavında çok yüksek bir puan alıp sonrasında tercihlerim konusunda ailemle istişare etmeye 
başlamıştım. Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Tıp Fakültesi’nden birini tercih edecektim. Rahmetli 
babam, “Oğlum doktor olursan dikkat et, tüm hayatın boyunca dert dinleyeceksin, eğer buna hazırsan 
doktor ol ama sana tavsiye etmem” demişti. Baba tavsiyesi dinlemeyip tıbbı tercih ettim ancak Boğaziçi 
Üniversitesi’ni de uzaktan imrenerek takip ettim. Bugün bu güzide kurumun içinde olmaktan dolayı son 
derece mutluyum. 

USHAŞ bildiğiniz gibi benim için de ülke için de yeni bir kuruluş, bir anonim şirket… USHAŞ’ın hisseleri 
hazineye ait ama ilgili olduğu bakanlık Sağlık Bakanlığı’dır. Doğrusu bu bağlamda da eğer ihtisas 
dönemini saymazsak benim aynı zamanda ilk Kamu görevim. Bu toplantıda sizlere sağlık endüstrisinde 
globalleşme ve ihracatın geliştirilmesine ilişkin bir sunum yapacağım. 

Sağlık endüstrisi bir bütündür
Sağlık endüstrisi, sağlık hizmeti sunumunu sağlayan hastaneler, poliklinikler, laboratuvarlar ile ilaçlar ve 
tıbbi cihazların oluşturduğu bir bütündür. İlaç, tıbbi cihaz ve sağlık hizmet sunumu olarak değerlendirecek 
olursak;

ANA KONUŞMACI
Dr. Cevat ŞENGÜL

USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
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İlaç Pazarı
Dünya ilaç pazarı 2018 yılında 1,2 trilyon ABD Dolarına ulaşmıştır. Türkiye ilaç pazarı Haziran 2019 
itibarıyla son 12 ayda üretici fiyatları ile 35,5 milyar TL’ye ulaşmıştır. Türkiye ilaç endüstrisi ihracatı ise 
Haziran 2019 itibarıyla son 12 ayda 1,2 milyar ABD Dolarıdır.

İthal-imal ilaç oranlarında ilacın kutu bazında 2010 yılında yüzde 79,6’sının imal, yüzde 20,4’ünün ithal 
iken bugün baktığımızda yüzde 85’inin imal yüzde 15’inin ise ithal olduğunu; ciro bazlı baktığımızda 
2010 yılında yüzde 43,2’sinin imal, yüzde 56,8’inin ithal iken bugün baktığımızda yüzde 50,1’inin imal, 
49,9’unun ithal olduğunu görmekteyiz.  

Türkiye’de olup bulunmayan ya da ruhsatlı olmayan ilaçların ithal edilmesi gerekiyor. Bunun bedelinin 
önemli bir kısmı SGK tarafından ödeniyor. SGK Başkanı ile yaptığımız görüşmede bunun toplam 
cirosunun 2019 yılında 4 milyar TL’yi aşarak 5 milyar TL’ye gittiği belirtilmiştir. Burada SGK bütçesini 
etkileyen ciddi bir maliyet artışı bulunuyor. Bundan 3-4 yıl önce 1,5 milyar dolaylarında olan bu gider 
kalemi bugün 5 milyarlara ulaşıyor. USHAŞ ilaçla ilgili ilk operasyonunu Türkiye’de ruhsatı olup ‘yok’ta 
olan ilaçlar ya da Türkiye’de ruhsatsız ilaçların ithali ile ilgili kanunla kendine verilmiş görev dolayısı ile 
fonksiyon ve aksiyon almak durumundadır. Bu bağlamda SGK ve Sağlık Bakanlığı ile gerekli yazılmaları 
yapıyoruz. 2019 sonu 2020 ilk çeyreğinde bu operasyonun başlayacağını söyleyebilirim.

Tıbbi Cihaz Pazarı
Dünyada tıbbi cihaz pazarı cirosu 2018 yılında 425,5 milyar ABD Doları; Türkiye’de ise 2,5 milyar ABD 
Doları’dır. Türkiye’de tıbbi cihaz ihracatı da 2018 yılında 570 milyon ABD Doları iken ithalatı 2018 yılı 
itibari ile 1,9 milyar ABD Doları’dır. 

USHAŞ’ın kanuni mesuliyetleri ve çalışma alanları son derece geniştir ancak her şeyi bir anda yapmak 
isterseniz hiçbir şey yapamazsınız. Bu alanda ilk etapta ithal ilacı ve sağlık turizmini birinci aksiyon 
hamlesi olarak düşündük. Tıbbi cihazlarla ilgili 2020’nin ikinci yarısında aksiyon alınacak. 
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Sağlık Turizmi 
Sağlık hizmet sunumunda ise 2018 yılında dünyada medikal turizm cirosu yaklaşık 100 milyar ABD 
Doları iken Türkiye’de ise bu rakamın 552 bin turist, kişi başı ortalama 2 bin ABD Doları ile toplamda 
yaklaşık 1.1 milyar ABD Doları’dır. Sağlık turizmi denince spa, welnes, yaşlı turizmi, engelli turizmi gibi 
birçok alanlar görülmektedir. Burada verilen rakamlar ise sadece medikal turizmi yani sadece tedavi 
amaçlı Türkiye’ye gelen hastalardan oluşan ciroları yansıtmaktadır. 

Globalleşme 

Küreselleşme ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin alışverişinden doğan bir uluslararası 
bütünleşme sürecidir. Ekonomik globalleşme, ülkeler arasında mal, sermaye ve emek akışkanlığının 
artması sonucu ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin yoğunlaşması ve ülkelerin birbirlerine 
yakınlaşmasıdır.

20. yüzyılın son çeyreğinde başlayan duvarların yıkılması, dünyanın düzleşmesi (Thomas L. Freidman’ın 
10 adımda bahsettiği –Berlin Duvarının yıkılışı, Netscape’in halka arzı, Windows ve kişisel platformlar), 
bilgisayar ve web teknolojilerindeki gelişme, bilgiye ulaşmada kolaylık, paranın hızlı ve kolay hareket 
etmesi ile globalleşme dünyanın gündemine oturmuş durumdadır. Açık Toplum, Açık Ekonomi, Serbest 
Pazar ve Serbest Ekonomi (Friedrich Hayek 1974 Nobel ödülü) teorisinde globalleşmenin kişisel 
özgürlüklerin güvence altına alınmasının en önemli yolu olduğu belirtilmektedir.
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Globalleşmenin önemli bir aşaması: 
“Global Marka” oluşturmak
Globalleşme denince mutlaka bir global 
markadan bahsetmek gerekir. Dünya ticaretinde 
Pazar fiyatlarını global marka sahipleri belirler. 
Global marka sahipleri ‘ürün ve hizmet’ten 
daha üst bir ‘değer’ üretir ve genelde ürün ve 
hizmeti üretmeyi kapılarının önünde kuyrukta 
bekleyen, değer üretemeyen ülkelere bırakırlar. 
Ülkeler sahip oldukları global markalar kadar 
zengindir. Markasız ülkeler, markaların zihinlerde 
değil patent dairelerinde tescil edilen varlıklar 
olduğunu zanneder, başka bir deyişle, zihinlerde 
tescillenmemiş markaların patent dairelerindeki 
belgelerinin çöp değerinde olduğunu bilmezler. 
Dünyada insanların zihinlerine markanızı ne kadar 
kazırsanız o kadar global marka olursunuz. 

Dünyanın en değerli markaları (Brand 
Finance 2019):
Brand Finance 2019’un yayınladığı dünyanın en 
değerli markaları sıralamasında ilk dokuzunun 
sıralaması Amazon, Apple, Google, Microsoft, 
Samsung, AT&T, Facebook, ICBC ve Verizon 
şeklindedir. Bu listenin ilk 500’ünde tahminen 
kaç Türk markası vardır? Hiç! Bu çalışmanın bir 
de Türkiye listesi var. Bu listedeki Türkiye’de en 
değerli 100 markanın değer toplamı maalesef bir 
Starbucks’ın değeri kadar etmiyor.

Global marka yaratmak istiyorsanız bulunduğunuz 
ülkede lokal partnerlerle çalışmanız önemlidir. 
Bu ülkelerde lokal partnerler olmadan yola 
çıkmaz denizde pusulasız yola çıkmak gibidir. 
Birçok sağlık kuruluşlarının Türkiye dışındaki 
yatırımları ile önemli görevlerde bulundum. İlk yurt 
dışındaki özel hastaneyi Kosova’da kendi hastane 
grubumda açtım. Sonrasında Acıbadem’in yurtdışı 
operasyonlarında en üst düzeyde görev aldım. 
Bulgaristan operasyonunu yönettim. Orada iki ayrı 
grup hastaneyi aldık ve birleştirdik. Daha birçok 
yatırımlarım ve tecrübelerim oldu. Son olarak da 
Amerika’daydım. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, 
lokal partner yurtdışındaki operasyonlarda son 
derece önemlidir. 

GLOBAL MARKA 
OLUŞTURMAK
• Ülke kimliği veya kaldıracı 

kavramı
• Şirket kimliği veya kaldıracı 

kavramı

MARKA İLETİŞİMİ
• Markanın hedef ülkelerde 

bilinirliğini ve itibarını 
sağlamak

• Her ülke için ayrı bir marka 
iletişim stratejisi

• Marka ile ilgili tescil ve telif 
haklarının hedef ülkelerde 
önceden sağlanması

• Zihinlerde marka tescili, 
marka iletişimi, hedef 
ülkeye yönelik reklam 
stratejisi

GLOBAL YATIRIM VE 
OPERASYONLARDA 
TEMEL KURALLAR
• Lokal partnerler
• Sivil toplum örgütleri, 

kanaat önderleri, 
siyasiler, merkezi ve yerel 
yönetimler ile ilişkiler

• Ülkenin genel yapısı, 
sosyoekonomik durumu, 
risk analizleri, mevzuat ve 
regülasyonlar
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Sağlık sektöründe USHAŞ’ın globalleşme vizyonu
Sağlık sektöründe marka oluşturma potansiyeli Türkiye’nin elindeki en önemli imkanlarından biridir. 
Bazı şeylere alışmış ve şu an sağlık sektörünün geldiği noktayı göremiyor olabiliriz ancak yurtdışına 
çıktığınızda Türkiye’nin özellikle sağlık hizmet sunumunda gelmiş olduğu noktayı çok net görüyorsunuz. 
Daha dün İngiltere’de bir NHS hastanesini gezdim. İngiltere’nin çok övündüğü bir sistem ama Türkiye 
ile kıyasladığınız zaman kesinlikle bizim sistemimizin üstün yönleri ondan çok fazla. Ziyaret ettiğim 
hastanenin 81 milyon Pound borcu vardı. NHS İş Geliştirme Direktörü ile yaptığımız toplantıda özellikle 
elektif vakalarda uzun bekleme sürelerinden bahsetti. Hatta bu bekleme süresi olan branşları bizimle 
paylaşacağını söyledi. Acillerde dahi 3-4 saate varan bekleme süreleri var. Bazı vakalar daha teşhis 
konulmadan tedavi şanslarını kaybediyor. 

Biz neredeyiz? Bulunduğumuz yeri tam olarak görebilmemiz için kendimizi geçmişle kıyaslamamız 
lazım. Bizzat yaşadıklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Göğüs hastalıkları uzmanıydım. 1992-94 arası 
dönemde Süreyyapaşa SSK Hastanesi’nde ihtisas yapıyordum. Yaklaşık 1000 kişinin kaldığı bir blokta 
tek asistan hekim olarak nöbet tutardık. Hemşire arkadaş 200 kişilik servise bakardı. Hasta fenalaştı 
diye bizi çağırırlardı ve gittiğimizde bir bakardık hasta vefat etmiş. Asistanlık dönemimde şair yönü 
güçlü bir hastamın yazdığı dizeler beni çok etkilemişti. “Bu hastane örümceklerin ağ bağladığı bir 
hastane ve hastalar da örümcek ağlarına takılan sinekler gibi çırpına çırpına ölüyor.” Bazen geç saatte 
uyandırılırdık, sabah saatlerinde poliklinik için onlarca insan kendi aralarında kuyruğa girip, numara 
dağıtmış olurdu. İlk muayenesini olan hasta reçetesini alıp ilaçlarını alabilmek için SSK eczanesinde 
ayrı bir kuyruğa girerdi.
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O dönemdeki sağlıkta dönüşümün mimarlarından Sabahattin Hoca da aramızda. O dönemde 
yapılanlara saygı duymamak ve hizmeti verenleri takdir etmemek mümkün değil. Şu an sağlık hizmet 
sunumunda neredeyiz? Özel sektörde özellikle son 15 yılda kurulan yüksek teknoloji cihazlarla dolu 
nitelikli hastaneler, sağlık turizminde gelinen nokta, insanların genel anlamda memnuniyetinin yüzde 
70’inin üzerine çıktığı bir süreç, yüksek teknoloji cihazlarla hizmet veren şehir hastaneleri… Biliyorsunuz 
10 tanesi açıldı ve önümüzdeki yıllarda bir 10 tanesi daha açılacak. Sağlık Bakanımız da açıkladı. Artık 
Sağlık Bakanlığının kendi bütçesi ile bu Şehir hastanelerini yapıyor olacağız. Üniversitelerin özellikle 
Tıp Fakültelerinin yaşadığı sıkıntıları biliyoruz ama hala dünyanın en iyi hizmetini veren hekimlerin bu 
ülkede olduğunu biliyoruz. Bu yapı bize sağlık turizminde çok büyük bir potansiyel sağlıyor. Türkiye’nin 
zaten çok iyi lokasyonu ve destinasyonu ile birlikte çevrede Avrupa ülkelerinin birçoğunda dahi çeşitli 
sebeplerle iyi verilemeyen sağlık hizmetlerini hastalara vermeye hazırız. 

Türk sağlık sektörü ve global marka yaratma fırsatı! 
Global Buyers Report 2017’nin sağlık turizmi ile ilgili hizmet veren hastane, kurum ve acentelere 
sorduğu hastalarınız/müşterileriniz tıbbi tedavi için hangi ülkelere seyahat ediyor, sorusuna verilen 
“Türkiye” yanıtı ile ülkemiz yüzde 12,2 ile üçüncü sırada yer almıştır. Bu çok önemli bir bilgidir. Birçok 
raporda Türkiye ilk 10’da görünmezken sağlık turizmi ile ilgili hizmet veren hastane, kurum ve acenteler 
bu yanıtı vermiştir. 

USHAŞ olarak ne yapacağız! Çok önemli bir merhaleyi global marka oluşturmak olarak görüyoruz. 
Türkiye’nin sağlık turizminde bir global markası olmak zorundadır. Ülkeler sahip oldukları global 
markalar kadar zengindir. Şu an bir marka üzerinde çalışıyoruz. Tescil çalışmaları devam ediyor. Bir 
lansman ile tüm kamuoyu ile paylaşacağız ve bir müddet sonra USHAŞ’ın ismini daha az duyacaksınız. 
Tüm operasyonlar bu global sağlık hizmetleri markası altında yapılıyor olacak. 

GLOBALLEŞME
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USHAŞ’ın Global Sağlık Marka Vizyonu 
• 22 ülke

• Outpatientklinikler (4000 m2 kapalı alan, 35-40 farklı klinik, 10 günü birlik yatak) ve ofisler 

• Sağlık ataşeleri

• Özel-kamu aynı marka altında

• Yurt içi lojistik –transport 

• Havaalanı karşılama noktaları, Hasta Takip Sistemi

• Sağlık turizmi datası: istatistik -ölçme -değerlendirme

• İlaç sektörü: sektörel danışma kurulları ile ortak hareket stratejisi

• Tıbbi cihaz sektörü: 2020 ilk çeyreğinde tıbbi cihaz sektörü danışma kurulu oluşumu ve ihracat artış 
stratejileri

USHAŞ olarak 13’ü Faz 1 ülke olmak üzere Almanya, Sırbistan, İngiltere, Azerbaycan, Özbekistan, 
Gürcistan, Cibuti, Irak, Cezayir gibi ülkelerin de yer aldığı 22 ülkeyi belirledik. Bu 13 ülkenin bir 
kısmında yaklaşık 5-6 bin metrekarelik Outpatientklinikler açacağız. Bir kısmında ise geniş tanıtım 
ofisleri kuracağız. Bu Outpatientklinikler ağırlıklı olarak diagnoz hedefi bulunan klinikler olacak. Teşhis 
amaçlı klinikler ama küçük cerrahi işlemleri de yapıyor olacak. Bu kliniklere koyulacak diagnostik tıbbi 
cihazlar en yüksek kalite ve teknolojide olacak. Bu üniteleri kamu hastanelerine hasta getirmek için 
kullanmayacağız. Böyle bir şeyi düşünmüyoruz. Sağlık turizminin geldiği noktada Türkiye’nin toplam 
cirosunun yaklaşık yüzde 90’ının özel sektör tarafından yapıldığı bir sağlık turizmi pastasında Kamu 
olarak özel sektörü dışlayan ya da özel sektörü düşünmeden bir aksiyon almamız mümkün değil. Hem 
ofisler hem de Outpatientkliniklerde Türkiye’nin global markası altında Kamu, üniversite hastaneleri ve 
özel hastaneler birlikte yararlanıyor olacak. Bu operasyonun önemli bir soru işareti; “dağılım anahtarı”. 
Bu dağılım anahtarını da özel sektör, üniversiteler ve özel hastanelerle birlikte halledeceğiz. USHAŞ 
olarak bir sağlık turizmi danışma kurulu oluşturduk. Burada sağlık hizmet sunumunda önemli dernek, 
kuruluş ve birliklere yazıları gönderdik ve onlar üyelerinin isimlerini bize bildirdiler. Burada Üniversite 
Hastaneler Birliği, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği, Özel Hastaneler Platformu, DEİK ve 
TİM var. Hep birlikte karar vereceğiz ve 2023 yılında Türkiye’yi sağlık turizminde bir numaralı ülke 
yapma hedefine koşacağız. Türkiye’nin bu potansiyeline inanıyorum. 

Cumhurbaşkanı kararnamesi yayınlandı ve sağlık turizminde destinasyon olarak belirlediğimiz ülkelerde 
sağlık ataşesi görevlendiriliyor olacak. Bunun kadroları Dışişleri Bakanlığı tarafından oluşturuluyor. 
Özellikle mevzuat tarafında ilgili ülkelerin sigorta kurumları, Sağlık Bakanlığı ve resmi kurumları ile 
iletişimimizi sağlık ataşeleri üzerinden yapıyor olacağız. USHAŞ’ın oluşturacağı global marka altında 
çalışacak çok kapsamlı ve etkili bir lojistik hizmeti veriyor olacağız. İlk etapta 6 ilde havaalanlarının 
uluslararası çıkış noktalarında USHAŞ’ın bu markasının karşılama ofisleri olacak. Buradan hastaları yine 
o marka altında çalışan araçlarla alıp ilgili Kamu, özel ya da üniversite hastanesine ileteceğiz. Bununla 
ilgili özel bir yazılım da geliştiriyoruz. Bu hastaların tüm operasyonların bu yazılımla takip ediliyor olacak 
ve çok daha önemlisi sağlık turizminde hep soru işareti olan, biraz güvensiz baktığımız sağlık verilerinin, 
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o çok önemli datanın yıllar içinde oluşmasını sağlayacağız. Bu data nerede yanlış ya da doğru yapıyoruz 
şeklinde operasyonumuza katkı yapabilmemize olanak tanıyacak. Şu an elimizde sağlık turizminde bu 
tarzda kullanacağımız bir data yok. Yine ilaç ve tıbbi cihazla ilgili sektörel danışma kurulu kuruyoruz. 
Burası ile ilgili de yazılarımıza yazdık ve isimler geldi. Çok yakında toplantımızı yapıyor olacağız. Özellikle 
ilacın ihracat kısmında dikkatli hareket etmemiz gereken hassas dengeler var. USHAŞ olarak bunu da 
danışma kurulun değerli temsilcileri ve büyük ilaç firmaları ile birlikte yapacağız. Çünkü bildiğiniz gibi 
ilaç firmasının ithal edeceği ülkede ruhsatlı ürünü, paralel ilaç problemi gibi durumları var. Bunlarla 
ilgili de alınacak aksiyonları istişare metodu ile alıyor olacağız. Tıbbi cihazla ilgili ilk etapta operasyona 
girmiyoruz. 2020’nin 2. ya da 3. çeyreğinde hem danışma kurulunu oluşturuyor hem de bununla ilgili 
operasyonlara başlıyor olacağız. 
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SORU - CEVAP VE ÖNERİLER
Genelde gelişmiş ülkelerde, Avrupa ülkelerinde bu tür çalışmalar yapılırken adeta kurgusu 
önceden yapılmış, çekimi tamamlanmış ve seyredilmeye hazır bir film gibi tasarlanır. Ancak 
bizde ise çekimi ve izlenmesi aynı anda başlıyor. Hastalar havaalanlarında ilgili noktalara gelip 
bir Kamu ya da özel hastaneye gittiği zaman oradaki tüm ekip senaryoyu baştan sonra okumuş, 
çalışmış ve ne yapacağını baştan biliyor olacak mı?

Genelde ülke olarak kervanı yolda dizmeyi severiz. Ancak burada böyle bir aksiyon almayacağız. 
Önce hareket planı oluşturuyoruz. Her bir aşamada Outpatientkliniklerin çalışmaları ve oradaki işleyiş, 
hastalarının kabulü, yine ofislerdeki hastaların kabulü, transferleri, havaalanlarındaki karşılama deskleri, 
oradaki işleyiş, onların gideceği hastanelerde -örneğin 6 kamu hastanesi belirlendi ve buralarda 
kurulacak ünitelerle- farklı bir sağlık turizmi karşılama birimi ile hizmet verilecek. Burada çalışacak 
personelin alımlarını ve eğitimlerini gerçekleştiriyoruz. Yetişmiş, yerleşmiş ve düzenli çalışacak bir 
yapınız olmazsa ve hastayı getirirseniz aslında o hastayı kaybederseniz. Hasta ile birlikte marketi 
kaybedersiniz. Bu bağlamda bu hizmetin en doğru şekilde verilmesi ile ilgili her detayı ayrı ayrı 
çalışıyoruz. Özel sektör bu konuda çok daha deneyimli. Büyük grupların çoğunda üst düzey yöneticilik 
yaptım. Dış ticaret operasyonları bana raporlanıyordu. Sağlık turizminde orada daha organize bir yapı 
var. Türkiye’nin sağlık turizminde geldiği noktada özel sektörün payı büyük. Kamu hastanelerin bu 
yönde ciddi bir açığı var. Yine gelen sağlık turizmi hastalarının hekimler, hemşireler ve sağlık personeli 
tarafından bir şekilde angarya olarak görülmemesi gerekiyor. Bunların hizmet ettiği hastalardan elde 
ettiği hak edişlerle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yeni bir ödeme yönetmeliği taslağı hazırlandı ve maliye ile 
paylaşıldı. Görüldüğü gibi çok fazla detay var ve bu detayların hepsini değerlendirerek yola çıkacağız. 
Elbette ki bazı durumlarda kitapta ya da teoride kuralları belirlediğiniz şekli ile pratikte görmediğiniz 
bazı aksamalar olabilecek. Bunları elbette yolda düzelteceğiz. Ancak eskiden olduğu gibi kervanı 
yolda dizmeyeceğiz. 

Yurtdışında karşılama ve Kamu hastanelerinde döner sermaye tamamlanmış diye düşünüyorum. 
Biz hizmet olarak ne yapıyoruz diye baktığımız zaman Amerika sağlık turizminin yüzde 40’ını 
yapıyor ama Amerika kanserle uğraşırken biz saç ekiyoruz, implant ve estetik yapıyoruz. 
Rakibimiz de Amerika ve Almanya ve 2023’te sağlık turizminde Türkiye’nin birinci olması 
hedefini koydunuz. Peki yurtdışında nasıl baş edeceğiz? İstanbul dünyanın en güzel 
şehirlerinden biri ancak Paris’in yüzde 20’si oranında turist çekebiliyoruz. Türkiye tarihi ve 
kültürel güzellikleri ile hak etmiş olduğu turisti getiremezken nasıl olacak da sağlıkta büyük bir 
hamle ile bu ülkelerin önüne geçecek?

Sağlık turizminde ülkeler, Amerika, Tayland, Singapur, Hindistan gibi ülkelerde ilgili acentelerle 
anlaşmalar yaparak, dijital medya, ulusal medya ve tanıtım kanallarını kullanarak hasta çekmeye çalıyor. 
USHAŞ’ın burada yaptığı sağlık turizminde yeni bir hamle...  Türkiye tanıtımını öncelikli olarak ele alıp 
sağlık turizminde küresel anlamda oyunu yeniden kuracak hamleler yapacağız. Gelmiş olduğumuz 
1.1 milyar dolar kesinlikle küçümsenecek bir rakam değil. Artık sağlık turizmi prosesini ilgili ülkeden 
başlatacağız. Bunu yapan kaç ülke var! Hamle yapmış birkaç ülke var. Almanya’nın bir hamlesi var. 
Amerika yine özellikle Ortadoğu ülkelerinde bu bağlamda bir hamle yapmış ama bizimki gibi devletin 
tüm desteği ile gerekirse orada kurulan Outpatientkliniklerde ve ofislerde kar amacı gütmeden tüm 
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giderini sübvanse ederek total sağlık turizmi pastasını büyütme amacına yönelik bir hamle şimdiye 
kadar yok! Türkiye olarak oyunu tekrar kuracağız. Eğer operasyonlara dair detay konuşulacak olursa, 
her ülkenin ayrı dinamiği var. Bahsetmiş olduğum Faz 1’deki ülkelerin her birinin kendine özgü bir 
dinamiği var. Örneğin dört gündür İngiltere’deydim. İngiltere’deki uygulamamızı anlatabilirim. Ukrayna 
ve Rusya’yı anlatabilirim. Ancak Sırbistan’da bunlardan farklı bir uygulamamız olacak. Her ülke için 
ayrı stratejiler geliştirerek ayrı uygulamalar yapağız. Sonuçta oradaki hastaya dokunacağız. Prosesi 
ilgili ülkenin hastasından başlatacağız. Sağlıkta güvenilirlik için hastaya dokunarak birebir ilişki kurmak 
son derece önemli. Birçok ülkede özellikle büyük operasyonlardan sonra hasta ülkesine döndüğünde 
takip, komplikasyon ve malpraktis durumlarında ne yaparım diye tedirginlik yaşıyor. Bu bağlamda da 
orada kurumsal olarak bulunuyor olmamız bir güven sağlayacak. Türkiye’de olmayan komplikasyon 
sigortası üzerinde çalışıyoruz. Paketleri bu sigortalarla birlikte sunuyor olacağız ve Türkiye’de bu ilk kez 
olacak. Malpraktis ile ilgili biliyorsunuz kanuni bir zorunluluk var. Hekimler malpraktis yasasına göre bu 
sigortayı Kamuda ya da özelde yaptırmak zorunda. 

Mesela İngiltere’de ne yapacağımızı net olarak biliyoruz. NHS’nin bize vermiş olduğu bekleme süreleri 
uzun olan branşları orada Outpatientkliniklerde kuruyor olacağız. MR cihazlarımızı, üst seviyede tomografi 
cihazlarımızı koyacağız, oradaki diyagnostik branşları özellikle bekleme sürelerine göre yapıyor ve 
kuruyor olacağız. Mevzuatı ile ilgili de çalışma yapıyoruz. Hekim çalışmasında elbette her ülkede farklı 
problemler var. Buradaki hekimlerin direkt olarak çoğu Avrupa ülkelerinde eğer akredite değillerse 
görev yapmaları mümkün değil. Orada yerel hekimlerle çalışıyor olacağız. Oradaki hekimlere prosedür 
ile ilgili kamu, özel veya üniversiteden destekler vereceğiz. Hekim arkadaşlar gidip orada hastalarla ilgili 
bilgilendirme toplantısı yapacak. Mesela İngiltere’de kanser ya da onkoloji vakalarına eğilmeyeceğiz. 
Bundan yaklaşık 1-2 ay önce NHS’in almış olduğu yeni bir uygulama ile kanser vakalarında GP’ler 15 gün 
içinde onkoloji doktoruna sevk etmek zorunda. Daha doğrusu konsültan hekimler görmek zorunda. 
Konsültan hekim de 62 gün içinde o vakaların tedavisini düzenlemek zorunda. NHS yetkilileri onkolojik 
vakaların gelmeyeceğini net olarak söyledi. Bununla birlikte ortopedik vakaların uzun bekleme süreleri 
var. Ancak mesela Ukrayna’da ağırlıklı onkolojik vakalara yöneliyor ve oradaki Outpatientkliniklere pet-
ct de koyuyor olacağız. Yani aslında ilgili ülkeden prosesi başlatma hamlesi ile sağlık turizminde oyunu 
tekrar kuracağız. 

Özellikle belirttiğiniz 13 ülke ve bu yapılanmalar için insan kaynakları ve sürdürülebilir bir sistem 
kurmak, oradaki yatırımları hayata geçirmek için karşınıza ne kadar bir bütçe çıktı? Muhtemelen 
bir 5 yıllık plan da yapmışsınızdır. Ayrıca siz bu vizyonu çizesiye kadar bu ülkede önden gidenler 
oldu. Kişisel çabaları ile yatırım yapanlar oldu. Türkiye’deki yatırımı, özel hastaneler ve klinikleri 
ne tarafa koyacaksınız? Ayrıca Kuzey Irak örneği ile ilaçta benzer bir uygulamanın sıkıntıları 
çekildi. DEİK’te ve ihracatçılar meclisinde ilaççılar geldi ve sıkıntıyı belitti. Muhtemelen siz de 
bu sıkıntıyı çözmek için uğraşıyorsunuz. Benzer bir durum burada size davalar açılmasına, hak 
iddialarına yol açabilir. Çünkü bu insanlar varını yoğunu oraya koyup bir gelir elde etmek istiyor. 
Ayrıca burada büyük bir Ar-Ge ve big data da oluşacak. Ar-Ge’ye ayıracağınız bütçe ne olacak?

Operasyonla ilgili net olmayan kısım dağılım ve belirttiğim gibi bu dağılım da danışma kurullarında 
istişare edilerek bulunuyor olacak. Onların önerileri doğrultusunda en doğru dağılım anahtarını 
oluşturacağız. Sektörün diğer paydaşları ile çalışarak karar vereceğimiz bir konu. 
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Irak’taki ihracat özel bir durumdu. Bunu ziyaret eden arkadaşlara da anlattık. 200 küsur bin dolarlık iki 
ülke Sağlık Bakanlığı’nın biraraya gelmesi ile özel ve acil bir durum sebebi ile gelişen bir operasyondu. 
İlaçla ilgili özellikle ihracat kısmında çok hassas dengeler var. İlaç ihracatı ile ilgili yine danışma kurulu 
üyeleri ile istişare ederek yol alıyor olacağız. Paralel ihracat konusunda sektörün ihtiyaçlarını biliyoruz. 
Bu bağlamda hareket ediyor olacağız. 

İşin toplam bütçesi oldukça büyük. Bununla ilgili kaynak çalışması devam ediyor. Bahsettiğimiz 
operasyonlar 5 yıllık süre içinde toplamda 1 milyar TL civarında bir rakama ulaşıyor olacak. 

Ar-Ge sağlık turizminin bahsetmiş olduğumuz rutin operasyonlarında kısmen önemli bir bütçe 
oluşturuyor. Ar-Ge ile ilgili çalışmalar hakkında size şu an net bir rakam vermem yanlış olur. Ancak 
teknoloji çalışmaları ile ilgili henüz USHAŞ’ın objektif olarak şöyle bir hedefi var dersek yanlış olur. 
Teknoloji ile ilgili uluslararası alanda çalışan TÜSEB’dir. 

Katılımcı yorumu… 

Sağlık bir bütün ve burada hizmet, eğitim ve araştırmayı birarada düşünmek gerekiyor. Bu vizyonunuz 
eğitim ve araştırma ile birleştiğinde daha büyük başarılara imza atılabilir. Biyoteknoloji, bilişim, inovatif 
ilaç konularında iyi olunan alanları da bu vizyonun içine koymak; bunu tek yönlü olarak oradan sadece 
bize hasta gelsin şeklinde düşünmemek ve özel sektörü de yurtdışı yatırımlar için cesaretlendirmek 
lazım. 
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METODOLOJİ
Sağlık sektörünü temsil eden fikir önderlerine 22 farklı soru soruldu. Katılımcılar her soruyu 
kendilerine verilen keypadler üzerinden tercih ettikleri şıkları işaretleyerek yanıtladılar. 
Kamuyu, STK’ları, özel sektörü ve üniversiteleri temsil eden 50 üst düzey yöneticinin verdiği 
yanıtlar üzerinden hazırlanan sonuç grafikleri yine katılımcılar tarafından yorumlandı. 
Katılımcıların yüzde 32’ünü STK temsilcileri, yüzde 18’sını kamu yöneticileri oluşturdu. Özel 
sektör yöneticileri yüzde 28’luk, sağlık alanına odaklanmış üniversiteler ise yüzde 22’lik 
oranla yerini aldı.
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2020 SAĞLIK SEKTÖRÜ İÇİN 
BÜYÜME YILI OLACAK
TÜSAP Vizyon Toplantılarının on ikincisi sağlık sektörüne yön veren 50 kişinin katılım ile 
yapıldı. Sağlık sektörünün bütüncül bir gözle gelişimini ölçmeyi hedefleyen “2020 yılında 
sağlık sektörü için özellikle teknolojik yatırımlar gön önüne alındığında öngörünüz nedir?” 
sorusuna katılımcıların yüzde 49’u “büyüme yılı olacak” yanıtını verdiği görüldü. Yüzde 40 
oranında katılımcı “2019 ile aynı kalacak”, yüzde 11 oranında katılımcı ise “küçülme yılı olacak” 
seçeneklerini işaretledi. 

2020 yılı sağlık sektör için (teknolojik yatırımlar) 
öngörünüz nedir?

1. Büyüme yılı olacak
2. 2019 ile aynı kalacak
3. Küçülme yılı olacak

49%
40%

11%

1 2 3
Büyüme yılı olacak 2019 yılı ile aynı kalacak Küçülme yılı olacak
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ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA SAĞLIK 
YATIRIMLARINDA BÜYÜME BEKLENİYOR
Önümüzdeki 5 yılın değerlendirilmesi istendiğinde katılımcıların yüzde 76’lık bir kesiminin 
büyüme beklentisi içinde olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 24’ü ise GSMH büyüme hızının 
altında büyüyeceği yönünde görüş belirtti. Yüzde 27’lik kesim GSMH ile aynı oranda büyüme 
beklerken, yüzde 49’luk bir kesim ise GSMH’nin büyüme hızından daha fazla büyüme olacağı 
öngörüsünde bulundu. 

Önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımları;

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

24% 27%

49%

1 2 3
GSMH büyüme hızının altında 

büyüyecek
GSMH büyüme hızı ile aynı oranda 

büyüyecek
GSMH büyüme hızının üzerinde 

büyüyecek
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SAĞLIK YATIRIMLARI ÖZEL SEKTÖRDE 
AZALACAK KAMUDA ARTACAK
Sağlık yatırımlarındaki artış beklentisine ilişkin katılımcıların yüzde 26’sı önümüzdeki 5 yılda 
sağlık yatırımlarının hem kamu hem de özel sektörde artacağı yönünde değerlendirme 
yaparken hiçbir katılımcı bunun tam tersi olarak her ikisinde de azalacağına yönelik bir 
öngörüde bulunmadı. Yüzde 13 oranında katılımcı özel sektörde artış, kamuda azalma 
seçeneğini, yüzde 61’lik bir kesim ise kamu yatırımlarında artış, özel sektör yatırımlarında ise 
gerileme beklentisini işaretledi. 

Önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımları;

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

61%

0%

26%
13%

1
Özel sektör ve kamu sektöründe 

artacak

2
Özel sektör ve kamu sektöründe 

azalacak

3
Özel sektörde artacak kamu 

sektöründe azalacak

4
Özel setörde azalacak kamu 

sektöründe artacak
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ÖZEL SEKTÖR RÖLATİF OLARAK KÜÇÜLECEK
Özel sektörün yatırım yapamadığı belirtilerek büyüyen şehir hastaneleri ve açılacak olan devlet 
hastaneleri ile birlikte son kısıtlayıcı yönetmelik ve genelgelerle özel sektörün rölatif olarak 
küçüleceği söylendi.

KAMU BÜYÜRSE ÖZEL SEKTÖR DE BÜYÜR
Terminolojide bir hata olduğu belirtilerek özel sektör denilince sadece hastanelerin algılandığı 
ancak tıbbi teknoloji, malzeme, hastane, ilaç gibi dallarının olduğu ve aynı zamanda kamunun 
içinde de hizmet alımları ile özel sektörün bir parçasının bulunduğu ifade edildi. Kamu 
büyüyünce özel sektörün de büyüyeceği söylenerek hastanelerin durumunun ayrı bir konu 
olduğu belirtildi. 

HASTANE YATIRIMLARI BUNDAN SONRA 
KAMU TARAFINDAN YAPILACAK
Yatırımların ilaç, üretim, lojistik, sağlık teknolojileri gibi her alanda artabileceği ancak Türkiye’de 
en fazla sağlıkta hastane alanında yatırım yapıldığı belirtilerek bu yatırımların bundan sonra 
Kamu tarafından yapılacağı dile getirildi. 
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TÜRKİYE’NİN İHRACAT VE EKONOMİK HEDEFLERİ 
İÇİN GLOBAL OYUNCULAR GELİŞMELİ
Türkiye’de sağlık endüstrilerinde global oyuncuların gelişmesinin neden önemli olduğunu 
sorusuna katılımcıların yüzde 51’i ihracat kapasitesinin artması ve Türkiye’nin ekonomik 
hedeflerine ulaşması yanıtını verirken yüzde 27’si dünya pazarlarında rekabet gücünün artması, 
yüzde 15’i ise Türkiye markasına katkı sağlanması seçeneklerini işaretledi. 

Türkiye’de sağlık endüstrilerinde global oyuncuların 
gelişmesi neden önemli?

1. İhracat kapasitesinin artması ve Türkiye’nin ekonomik hedeflerine 
ulaşması 

2. Dünya pazarlarında rekabet gücünün artması
3. Türkiye markasına katkı sağlanması
4. Diğer

7%

27%

51%

15%

1
İhracat kapasitesinin artması ve 

Türkiye’nin ekonomik hedeflerine 
ulaşması

2
Dünya pazarlarında rekabet 

gücünün artması

3
Türkiye markasına katkı 

sağlaması

4
Diğer
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İHRACATIN GELİŞMESİ İÇİN;
ÖLÇEK EKONOMİSİ, FİYATLANDIRMA VE 
DÜZENLİ GERİ ÖDEME ÖNEMLİDİR
Katılımcıların yüzde 32’si firmaların üretimde ölçek ekonomisine geçmeleri için Türkiye’de 
sağlık endüstrilerinde ihracatın gelişmesinin gerekli olduğunu düşündü. Yüzde 7’si ulusal 
pazarda (kamu) fiyatlandırma/gelir öngörüsü problemleri ve yüzde 5’i ulusal pazarda (kamu) 
geri ödemede gecikme problemleri nedeni ile ihracatın gelişmesi gerektiği yönünde 
seçeneği işaretlerken yüzde 56’sı ise her üç nedenden dolayı sağlık endüstrilerinde ihracatın 
gelişmesinin önemli olduğunu belirtti. 

Türkiye’de sağlık endüstrilerinde ihracatın gelişmesi 
firmalar için neden önemli?

1. Üretimde ölçek ekonomisine geçmeleri için gerekli
2. Ulusal pazarda (kamu) fiyatlandırma/gelir öngörüsü problemleri var
3. Ulusal pazarda (kamu) geri ödemede gecikme problemleri var
4. Hepsi

56%

7%

32%

5%

1
Üretimde ölçek ekonomisine 

geçmeleri için gerekli

2
Ulusal pazarda (kamu) 

fiyatlandırma-gelir öngörüsü 
problemleri var

3
Ulusal pazarda (kamu) geri 

ödemede gecikme problemleri 
var

4
Hepsi
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ULUSLARARASI REKABET İÇİN KURUMSAL VE 
HUKUKİ ALTYAPI İYİLEŞTİRİLMELİ
Yerli sağlık hizmeti veren kuruluşların uluslararası rekabet gücünü arttırmak için iyileştirmeye en 
fazla ihtiyaç duyulan konunun ne olduğu sorusuna katılımcıların yüzde 34’ü ‘kurumsal ve hukuki 
altyapı, iş yapma kolaylığı ve mülkiyet hakları’ yanıtını verdi.  Yüzde 27’si ‘yetkin ve yetişmiş 
insan kaynağı’, yüzde 24’ü ‘finansal güç ve destekler’, yüzde 15’i ise ‘markalaşma yatırımları’ 
seçeneklerini işaretledi. Katılımcıların hiçbiri uluslararası rekabet gücünü artırmada iyileştirilmesi 
gereken alan olarak teknolojik altyapı seçeneğini işaretlemedi. 

Yerli sağlık hizmeti veren kuruluşların uluslararası rekabet gücünü arttırmak için 
iyileştirmeye en fazla ihtiyaç duyulan konu sizce nedir? 

1. Teknolojik altyapı
2. Kurumsal ve hukuki altyapı, iş yapma kolaylığı ve mülkiyet hakları
3. Markalaşma yatırımları
4. Finansal güç ve destekler
5. Yetkin ve yetişmiş insan kaynağı

24%

15%

34%

0%

27%

1
Teknolojik altyapı

2
Kurumsal ve hukuki altyapı, 

iş yapma kolaylığı ve 
mülkiyet hakları

3
Markalaşma yatırımları

4
Finansal güç ve destekler

5
Yetkin ve yetişmiş insan 

kaynağı
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SEKTÖRLE TARTIŞILMADAN ÇIKAN MEVZUATLAR 
YATIRIM ÖNGÖRÜLERİNE IŞIK TUTMUYOR
Bir şeyin hukuki olmasının kanuni olduğu anlamını taşımadığı söylenerek sıklıkla sektörle ya da 
mevzuattan etkilenenlerle tartışılmadan alelacele çıkan mevzuatların yatırım öngörülerine ışık 
tutmadığı ifade edildi. Mülkiyet hakları konusunda ise diğer ülkelere bakıldığında Türkiye’nin 
sicilinin kötü olmadığı belirtildi. 

HUKUK VE FİNANSMAN EŞİT ÖNEMDE
SUT’ta ciddi bir hukuksuz sistem olduğu, sistemin sürdürülebilir olmadığı söylendi. Bu durumun 
finans için de bağlayıcı olması sebebi ile rekabet gücünü artırmak için hukuk ve finansmanın 
eşit şekilde önemli olduğu vurgulandı. 

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK EKSİĞİ 
SAĞLIK HİZMET SUNUMU MARKASI
Uluslararası rekabet gücünü arttırmak için en önemlisinin altı dolu bir marka olduğu belirtilerek 
sağlık hizmet sunucularının marka anlamında yurtdışı bilinilirliğinin fazla olmadığı kaydedildi. 
Türkiye’nin hak ettiği sağlık hizmet sunumu markasının en büyük eksiklik olduğu, ülkenin 
potansiyelinin bir global marka ile taçlandırılması gerektiği söylendi. 

YETKİN VE YETİŞMİŞ İNSAN KAYNAĞI OLMAZSA OLMAZ
Yetkin ve yetişmiş insan kaynağına değinilerek bu olduğu takdirde hepsinin olacağı, insan 
kaynağının olmaması halinde ise ne marka ne teknolojik altyapı ne de finansal gücün 
olabileceği belirtildi. 
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AR-GE, İNOVASYON VE KATMA DEĞERLİ ÜRETİM 
DESTEKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKİR
Yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretiminde uluslararası rekabet gücünü geliştirmek için iyileştirmeye en 
fazla ihtiyaç duyulan konunun Ar-Ge ve katma değerli üretime ve inovasyona yönelik destek 
olduğunu düşünen katılımcıların oranı yüzde 48 oldu. Katılımcıların yüzde 23’ü iş yapılan 
ülkelerle yaşanan sorunlarda devletin desteğini iyileştirmeye en fazla ihtiyaç duyulan konu 
olarak düşünürken sektöre özel ihracat teşvikleri ve katma değerli ihracata yönelik destek 
konusu yüzde 17, yurt içindeki mevzuatın ihracatı destekleyecek şekilde oluşturulması konusu 
yüzde 12 oranında işaretlendi. 

Yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretiminde uluslararası rekabet gücünü geliştirmek 
için Türkiye’nin aşağıdaki konu başlıklarında iyileştirmeye en fazla ihtiyaç 
duyulan alan sizce nedir? 

1. İş yapılan ülkelerle yaşanan sorunlarda devletin desteği
2. Sektöre özel ihracat teşvikleri ve katma değerli ihracata yönelik destek
3. Ar-Ge ve katma değerli üretime, inovasyona yönelik destek
4. Yurt içindeki mevzuatın ihracatı destekleyecek şekilde oluşturulması

12%17%23%

48%

1
İş yapılan ülkelerde yaşanan 
sorunlarda devletin desteği

2
Sektöre özel ihracat teşvikleri ve 
katma değerli ihracata yönelik 
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3
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4
Yurt içindeki mevzuatın 

ihracatı destekleyecek şekilde 
oluşturulması
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SAĞLIK TURİZMİ, İHRACAT POTANSİYELİ 
BAKIMINDAN EN FAZLA VE 
HIZLI GELİŞECEK KONU
Sağlık alanında ihracat potansiyeli ve fırsatları bakımından en fazla ve hızlı gelişecek 
konuyu katılımcıların yüzde 33’ü ‘sağlık turizmi’ olarak görürken yüzde 19’u ‘tıbbi cihaz ve 
tıbbi malzeme’, yüzde 17’si ‘sağlık bilgi sistemleri’ olarak işaretledi. Yüzde 10’arlık kesimler 
‘konvansiyonel ilaç’ ve ‘biyoteknolojik ilaç’ seçeneklerini işaretlerken bunları yüzde 6 ile ‘sağlık 
eğitimi’, yüzde 5 ile ‘sağlık tesis inşaat ve yatırımları’ izledi.

Sağlık alanında ihracat potansiyeli ve fırsatları bakımından 
en fazla ve hızlı gelişecek konu hangisidir?

1. Sağlık turizmi
2. Konvansiyonel İlaç
3. Aşı
4. Biyoteknolojik İlaç
5. Tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme
6. Sağlık bilgi sistemleri
7. Sağlık eğitimi
8. Sağlık tesis inşaat ve yatırımları, (PPP modeli dahil)

6% 5%

17%19%
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33%

1
Sağlık turizmi

5
Tıbbi cihaz ve 
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TÜRKİYE SAĞLIKTA DÜNYADA BİR MARKA
Sağlık alanında ihracat potansiyeli ve fırsatları bakımından en fazla ve hızlı gelişecek konunun 
sağlık turizmi olduğu ifade edilerek bunu herkesin forse etmesi gerektiği söylendi. Türkiye 
dışında bilinen çok fazla sağlık markası olmadığı ama Türkiye’nin sağlıkta dünyada marka 
olduğu belirtildi. Türkiye’nin marka şehirleri olduğu, coğrafi konumunun avantaj sağladığı 
vurgulanarak hastanecilikte marka olmanın tıbbi cihaz sektörünü de tetikleyeceği ifade edildi. 
Tıbbi cihaz konusunda Türkiye’nin Çin, Malezya, Kore gibi finansal altyapıları gelişmiş saldırgan 
ve güçlü rakipleri olduğundan ihracat potansiyeli ve fırsatları bakımından işinin daha zor 
olduğuna dikkat çekildi. Sağlık alanında ihracat potansiyeli ve fırsatları bakımından en fazla ve 
hızlı gelişecek konunun sağlık turizmi olduğu ve amacı daha ziyade sağlık turizmi olan çok fazla 
nitelikli özel hastaneye ihtiyaç olduğu söylendi. 

İŞBİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR
Sağlık turizmi denince sadece saç ekme ya da cerrahi küçük operasyonlar için insanların ülke 
değiştirmeyeceği medikal branşlarda sağlık turistini çekmek gerektiği söylendi. Burada işbirliği 
eksikliği vurgulanarak saç ekmeden kök hücre transferine kadar her hizmete özel olarak 
yaklaşmak gerektiği hastanelerle tıbbi cihaz sektörü, tıbbi cihazcılarla bilişim sektörünün yoğun 
işbirliğine ihtiyacı olduğu belirtildi.

  

SATINALMADAN TIBBİ CİHAZA HER KONUDA 
HİZMET İHRAÇ ETMEK GEREKİYOR
İnsanların artık hizmet aldığı belirtilerek hizmet denildiğinde sadece sağlık hizmetini anlamamak 
gerektiği ve satınalmadan tutun tıbbi malzemeye kadar her sektörü bir üst basamağa taşıyıp 
hizmetini ihraç etmek gerektiği söylendi. 
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SAĞLIK EĞİTİMİNDE ÇOK DAHA BÜYÜK PAZARA 
AÇILMA ŞANSI VAR
Sağlık turizminin hacimsel olarak artacağı ümidi taşındığı ancak sağlık eğitiminin de 
ihracat potansiyeli bakımından hızlı gelişecek bir konu olduğu söylendi. Sağlık meslek 
eğitimi taleplerinin Batı ülkelerinden gelmeye başladığı ve sağlık eğitiminde çok daha 
büyük pazara açılma şansı olduğu ifade edildi. 

TIBBİ CİHAZ İHRACATINDA ORTOPEDİ ALANINDA 
ARTIŞ DAHA FAZLA
2013 yılından 2018 yılına kadar olan süreçte tıbbi cihaz sektörünün durumu paylaşılarak 
ithalatta yüzde 14’lük bir azalma ihracatta da yüzde 21’lik bir artış olduğu belirtildi. Bu 
yılların GSYH’nın ve milli gelirin düştüğü yıllar olmasına rağmen sektörün dolar bazında 
yüzde 21’lik bir artış sağladığı söylendi. Ortopedi grubundaki artışın yüzde 33 olarak 
yansıdığı vurgulanarak ülke olarak ortopedi alanında hem sayıda hem ihracatta artış 
olduğu belirtildi.  Artışın bir nedeninin de dövizdeki artışla birlikte global firmaların 
pazardan çekilmesi ile yurtiçi pazarda etkinleşen ve büyüyen üreticinin ihracat pazarına 
da yönelmesi olduğu kaydedildi. SGK verilerine bakıldığında yerli kullanım/geri ödeme 
oranının 2017’de yüzde 26 iken 2018’de yüzde 35’e yükseldiği söylendi. Tıbbi cihaz 
potansiyelinin artacağı öngörüsü belirtilerek buradaki eşiğin MDR olduğu, en fazla 
ihracatın Çin, Almanya ve Irak’a yapıldığı ve CE sertifikasının Avrupa ülkeleri dışındaki 
ülkelere ihracat yapılsa dahi önemli bir belge olarak durduğu söylendi. MDR eşiğinin 
başarı ile geçilememesi halinde ihracatın artmak şöyle dursun azalacağını düşünmek 
gerektiği kaydedildi. Türkiye’nin tıbbi cihaz ithalatı yaptığı ülkeler ise ABD, Çin ve 
Almanya olarak sıralandı. 
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TÜRKİYE’NİN MARKA DEĞERİNİ SAĞLIK EĞİTİMİ VE 
HİZMET İHRACATI GELİŞTİRİR 
Türkiye’nin sağlık alanında marka değerini geliştirecek, uzun vadede daha kalıcı olumlu katkı 
sağlayacak ve sağlık diplomasisi bakımından önemli iki konuyu katılımcıların yüzde 33’ü ‘sağlık 
turizmi ve sağlık hizmet ihracatı’, yüzde 31’i ise ‘sağlık eğitimi ve yabancı sağlık mezunlarımızla 
iletişim ve ilişkilere önem verilmesi’ seçenekleri olarak işaretledi. Türkiye’nin marka değerini 
yükseltecek önemli konulara ilişkin katılımcıların yüzde 21’i ‘ilaç, tıbbi cihaz ve ürün ihracatı’, 
yüzde 10’u ‘yurt dışında geri kalmış bölgelerde ve afetlerde kamu kurumları öncülüğünde 
sağlık yardımları ve hizmetleri yapılması’, yüzde 5’i ise ‘sağlık bilgi sistemleri ve bilişimi ihracatı’ 
seçeneklerini işaretledi. 

Türkiye’nin sağlık alanında marka değerini geliştirecek, uzun vadede daha kalıcı 
olumlu katkı sağlayacak ve sağlık diplomasisi bakımından hangisi daha önemlidir

1. Sağlık turizmi ve sağlık hizmet ihracatı
2. İlaç, tıbbi cihaz ve ürün ihracatı
3. Sağlık bilgi sistemleri ve bilişimi ihracatı
4. Sağlık eğitimi ve yabancı sağlık mezunlarımızla iletişim ve ilişkilere önem 

verilmesi
5. Yurt dışında geri kalmış bölgelerde ve afetlerde kamu kurumları öncülüğünde 

sağlık yardımları ve hizmetleri yapılması
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yardımları ve hizmetleri 
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SAĞLIK EĞİTİMİNİ GÖZ ARDI EDİYORUZ 
Türkiye’de sağlık maliyetlerinin yüksek olduğu ve dünyada da sağlık maliyeti kadar pahalı 
bir konunun sağlık eğitimi olduğu ve bunun göz ardı edildiği söylendi. Sağlık eğitimi yapan 
vakıf üniversitelerine değinilerek ülkenin sağlık politikalarının kurtarıcısı olarak sağlık 
turizmine bel bağlandığı ifade edildi. Sağlık eğitiminin sağlık hizmetleri ve turizmi kadar 
önemli olduğu vurgulandı. 
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İHRACAT ALANINDA GİRİŞİMCİ 
ŞİRKETLER YETERİNCE DESTEKLENMİYOR
Katılımcıların yüzde 98’i Türkiye'de sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi ve ihracatı alanında 
girişimci şirketlerin (start-up) desteklendiğini düşünmedi. Katılımcıların yüzde 80’i ‘yeterince 
desteklenmiyor’, yüzde 18’i ise ‘desteklenmiyor’ seçeneklerini işaretledi.  

Türkiye'de sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi ve ihracatı alanında 
girişimci şirketlerin (start-up) yeterince desteklendiğini düşünüyor 
musunuz?

1. Desteklenmiyor,
2. Yeterince desteklenmiyor
3. Destekleniyor

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 
KONUSUNDA YANLIŞ DESTEK YAPILIYOR
Devletin sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi için hayli kaynak ayırdığı ancak 
yanlış destekleme yapıldığı ve kaynakların ürüne dönüşümünde sıkıntı olduğu 
belirtildi. 

18%

80%

2%

1 2 3
Desteklenmiyor Yeterince desteklenmiyor Destekleniyor
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SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİN İHRACATI İÇİN 
ULUSAL SATIŞ YA DA GERİ ÖDEME SİSTEMİNE 
KAYIT, ÖNKOŞUL OLMAKTAN ÇIKARTILMALI
Türkiye'de geliştirilen sağlık teknolojilerinin ihracatı için ulusal satışı ve geri ödeme sistemine 
kaydının bir önkoşul olması gerekmediğini düşünmeyen katılımcıların oranı yüzde 66 oldu. 
Katılımcıların yüzde 32’si bunun tam tersi yönünde görüş belirtti. 

Türkiye'de geliştirilen sağlık teknolojilerinin ihracatı için ulusal 
satışı ve geri ödeme sistemine kaydı bir önkoşul olmalı mıdır?

1. Evet
2. Hayır
3. Fikrim yok

32%

66%

2%

1 2 3
Evet Hayır Fikrim yok

MEVCUT GERİ ÖDEME SİSTEMİNE GİRMEK 
ULUSLARARASI PAZARDA RİSK
Türkiye’de ihracat yapılmak isteniyorsa ürünün bir şekilde geri ödeme sistemine girmesi gerektiği, 
mevcut sistemde de geri ödemeye girmesinin başka bir risk olduğu söylendi. Dünyanın en ucuz tıbbi 
cihaz geri ödeme sisteminin bulundu bir ülkede bu sisteme girmenin ne kadar doğru olduğu soruldu. 
Bu geri ödeme sisteminde fiyatı maskelemeden uluslararası pazara çıkma riski olduğu ifade edildi. İlaçta 
bir ürün ihraç edilirken ilk olarak kendi menşei pazarda satılıyor mu ve orada geri ödeme kapsamına 
girebilen bir ürün mü olduğuna bakıldığı ve tıbbi cihazda da durumun aynı olduğu söylendi. 
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KAMU ALIMLARINDAKİ YERLİ ÜRÜNE FİYAT AVANTAJI 
TEORİDE UYGULANMIYOR
Ülke olarak kamu alımlarında yerli ürünlere yüzde 15 fiyat avantajı olduğu, bunun pratikte olduğu 
halde teoride uygulanmadığı söylendi. SUT eklerindeki fiyat listelerinde yerli, yabancı ve ithalin aynı 
listede olduğu belirtilerek yerli ürünler/üretimler için ayrı bir liste olabileceği fikri paylaşıldı. 

SATINALMACI YÜZDE 15 PAHALI ALMAYLA CEZALANDIRILIYOR
Yerli ürünü yüzde 15 pahalı alma cezasının neden satınalmacıya yüklendiğinin anlaşılmadığı bunun 
yerine satınalana devlete onu yüzde 15 daha pahalıya fatura edebilme hakkının verilmesinin 
daha doğru olduğu söylendi. Yerli ürün ile ilgili satınalmacıya daha yüksek bir teşvik olursa daha 
faydalı olacağı ifade edildi. Sektörün bu konuda Sağlık Bakanlığına hangi hastane ne kadar yerli 
ürün kullanıyorsa oraya o oranda destek verilsin gibi bir önerisi olduğu, bunun olması halinde 
satınalmacıya ceza gibi değil teşvik gibi geleceği belirtildi. 

YERLİ ÜRETİM DENİNCE NE ANLAŞILIYOR?
Türkiye’de yerli üretim denilince net olarak bir tanımının olmadığı ancak 5 kategoride yüzde 40 
yerlilik oranı gibi bir alt sınır olduğu söylenerek katma değer olarak bakıldığında da bu katma değerin 
satış ve pazarlamadan mı, yurtdışından gelecek kısımdan mı gelecek gibi yoruma açık kısımlarının 
olduğu belirtildi. 

ÜRETİCİLER YERLİLİK BELGESİ ALIYOR
Yerlilikle ilgili ticaret ve sanayi odalarında orta-yüksek, yüksek-yüksek teknolojinin ve yerlilik 
oranlarının belirlendiği ve birçok üreticinin de yerlilik belgesini almakta olduğu vurgulandı. 
Üniversitelerden eksperler gelerek fabrikada yetkinliği, üretimi olan proseslerdeki komponentlerin 
yerlilik oranına göre yüzdesi ile birlikte teknolojisini belirlendiği söylendi.

ÜRÜNÜN KATMA DEĞERİNİN NE KADARINI SİZİN ALDIĞINIZ ÖNEMLİ
Küresel marka konusunda Apple örneği verilerek ABD ürünü bir marka olarak dünyada bilindiği 
ancak bu ürünün hiçbir parçasının ABD’de üretilmediği ancak nihayetinde katma değerinin ABD’ye 
gittiği söylendi. Neyi ürettiğinizin ve bu ürünün katma değerinin ne kadarını sizin aldığınızın önemli 
olduğu ifade edildi. Sağlık teknolojilerinde ve ilaçta yeni ve inovatif ürün üretmenin markalaşmada 
önemine dikkat çekildi. İlaçta kutunun içindeki ilacı değil, arkasındaki bilgiyi kimin ürettiğinin önemli 
olduğu kaydedilerek tıpkı bir yazılım geliştirmek gibi bu yazılımı geliştirdikten sonra nerede CD’ye 
basıldığının önemli olmadığı söylendi. Marka olmanın kendini farklı kılmak için odaklanmayı ve hangi 
ihtiyaca nereden cevap vereceğiz sorusunu sormayı gerektirdiği belirtildi.
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SEKTÖRÜN YETERLİLİK VE GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ 
İHRACATIN ÖNÜNDE ENGEL
Türk sağlık teknolojileri endüstrisinin ihracat kapasitesi ve potansiyelinin gelişmesi yolunda 
en büyük eksikliği katılımcıların yüzde 61’i sektörün yeterlilik ve gelişmişlik düzeyinin yetersiz 
oluşu, yüzde 30’u ise Türkiye’de uygulanan fiyat ve ödeme istikrarsızlıklarının olumsuz 
yansımaları olarak gördü. Yüzde 6 ile Sağlık Bakanlığının yeterince öncülük etmemesi ve 
desteğinin yetersiz oluşu ve yüzde 3 ile Ticaret Bakanlığı teşvik ve desteklerinin yetersiz oluşu 
en büyük eksiklik olarak gördü. 

Türk Sağlık Teknolojileri Endüstrisinin ihracat kapasitesi ve potansiyelinin 
gelişmesi yolunda sizce en büyük eksiklik hangisi?

1. Sağlık Bakanlığının yeterince öncülük etmemesi ve desteğinin yetersiz oluşu
2. Ticaret Bakanlığı teşvik ve desteklerinin yetersiz oluşu
3. Türkiye’de uygulanan fiyat ve ödeme istikrarsızlıklarının olumsuz yansımaları
4. Sektörün yeterlilik ve gelişmişlik düzeyinin yetersiz oluşu (knowhow, insan 

kaynağı, pazarın büyüklüğü, inovasyon ekosistemi, vb)

61%

3%6%

30%

1
Sağlık Bakanlığının yeterince 

öncülük etmemesi ve desteğinin 
yetersiz oluşu

2
Ticaret Bakanlığı teşvik ve 

desteklerinin yetersiz oluşu

3
Türkiye’de uygulanan fiyat 

ve ödeme istikrarsızlıklarının 
olumsuz yansıması

4
Sektörün yeterlilik ve gelişmişlik 

düzeyinin yetersiz oluşu 
(knowhow, insan kaynağı, 

pazarın büyüklüğü, inovasyon 
ekosistemi, vb.)
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TÜRKİYE’DE GİRİLEN SEKTÖRLERDE SÜREÇ HAKİMİYETİ YÜKSEK
Türkiye’de ihracatta 2023 hedefinin 500 milyar Dolar, hizmet ihracatının 180 milyar Dolar 
olduğu ve eldeki istatistiklerle bu rakamlara ulaşmanın mümkün görünmediği belirtildi. Dünyada 
Türkiye’nin sağlığı bir şekilde bir tanıdığın gelip ameliyat olduğu, şehir hastanelerini duyduğu 
lokomotif bir sektör olarak bilindiği, Türkiye’de üretilen bir elektronik cihazın komponentinin 
yüzde 75’inin yurt dışından geldiği düşünüldüğünde yurtdışına hizmet ihracatı yapıldığında işin 
patronu olunduğu söylendi. Türkiye’de girilen sektörlerde süreç hakimiyetinin yüksek olduğu ve 
süreci bilen sektörlerin yurt dışında iş yapmasının kolay olduğu kaydedildi. Türkiye’de destekler 
olmakla birlikte yanlış bir model olduğu ve ihracat odaklı bir destek modelinin olmadığı söylendi. 
Kamu garantili Ar-Ge konusunun yıllarca konuşulan bir konu olduğu ancak bu şekilde yapılmış 
bir ürün ile bugüne kadar karşılaşılmadığına değinildi. Start-upların desteklenemediği, doğru 
bir modelin olmadığı söylendi. Markadan önce Ticaret Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla birlikte 
geliştirilen bir modelle ihracata dönük bir mevzuat yapısına ihtiyaç olduğu vurgulandı. Uluslararası 
pazarlarda talip olunan bir işte Türkiye’de ne yaptığınızın önemli olduğu ve veri toplama kavramını 
oturtmak gerektiği belirtildi. 
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İNOVATİF ÜRÜNLER ÜRETMEK VE PAZARLAMAK 
ULUSLARARASI ALANDA TANINIRLIK İÇİN ÖNEMLİ
Türkiye’de üretilen tıbbi cihaz ve malzemelerin uluslararası alanda tanınması ve tercih edilmesi 
için aşağıdakilerden hangisi en önemli adımı katılımcıların yüzde 46’sı ‘inovatif ürünler üretmek 
ve pazarlamak’ olarak işaretledi. Tanıtım ve tercih için katılımcıların yüzde 20’si ‘Sağlık Bakanlığı 
(USHAŞ) öncülüğünde fuar, kongre, reklam tanıtım ve benzeri etkinlikler yapılması’, yüzde 17’si 
‘üretim ve lojistik maliyetlerini düşürecek önlemler alınması’, yüzde 9’u ‘kalite ve standartların 
geliştirilmesi için ilgili personelin eğitilmesi’, yüzde 3’ü ise ‘reklam, tanıtım faaliyetlerinin 
arttırılması’ seçeneklerini işaretledi. 

Türkiye’de üretilen tıbbi cihaz ve malzemelerin uluslararası alanda 
tanınması ve tercih edilmesi için aşağıdakilerden hangisi en önemli 
adımdır?

1. Reklam, tanıtım faaliyetlerinin arttırılması
2. Kalite ve standartların geliştirilmesi için ilgili personelin eğitilmesi 
3. Üretim ve lojistik maliyetlerini düşürecek önlemler alınması
4. Sağlık Bakanlığı (USHAŞ) öncülüğünde fuar, kongre, reklam tanıtım ve 

benzeri etkinlikler yapılması 
5. İnovatif ürünler üretmek ve pazarlamak
6. Diğer

46%

20%17%
9%

3% 5%

1
Reklam, tanıtım 
faaliyetlerinin 

arttırılması

2
Kalite ve standartların 
geliştirilmesi için ilgili 
personelin eğitilmesi

3
Üretim ve lojistik 

maliyetlerini 
düşünerek önlemler 

alınması

4
Sağlık Bakanlığı 

(USHAŞ) öncülüğünde 
fuar, kongre, reklam 
tanıtım ve benzeri 

etkinlikler yapılması

5
İnovatif ürünler 

üretmek ve 
pazarlamak

6
Diğer
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TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI HASTA SAĞLIK İHRACATI OLARAK 
YORUMLANMIYOR
Türkiye’den ihracat dendiğinde Türkiye’de üretilen bir şeyin yurtdışına satılmasının anlaşıldığı 
sağlık turizmi denince ise yabancı bir hastanın tedavi için Türkiye’ye gelmesinin anlaşıldığı 
belirtilerek bunun kimileri için ihracat olarak yorumlanmadığı belirtildi. Yurtdışında bir eğitim ya 
da sağlık hizmet kurumu kuruluyorsa onun bir ihracat olduğu söylendi. Sağlıkta tıbbi cihaz ve ilaç 
ihracatından söz edilebileceği ve biyoteknolojik ilaç üretimi ile ilgili ciddi yatırımlar olduğu ifade 
edildi. 

PAZAR MANTIĞI İLE BAKMAK GEREKİYOR
Pazar olmak gerektiği söylenerek önemli olanın alıcıyı o pazara sokmak olduğu söylendi. Migros 
örneği verilerek müşterinin sadece Migros markalı ucuz, inovatif ve kaliteli ürünün almadığı 
gelmişken diğer ürünlere de bakıp aldığı söylendi. Böyle bir Pazar mantığı ile olaya yaklaşmak 
gerektiği vurgulandı. Özellikle hizmet sektöründe HBYS’nin çok önemli olduğu belirtildi.
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YENİLİKÇİ ÜRÜNLER GELİŞTİREREK 
DIŞ PAZARDA REKABET SAĞLANABİLİR
Türkiye’de üretilen tıbbi cihaz ve biyomalzemelerin dış pazarda düşük fiyat politikası 
uygulayan firmalar ile rekabetini katılımcıların yüzde 61’i yenilikçi ürün seçenekleri geliştirerek 
sağlayabileceğini belirtti. Yüzde 23’lük kesim ürün kalitesini arttırarak, yüzde 16’lık kesim 
ise üretim kapasitesini arttırıp düşük fiyat politikası ile satış hacmini yükselterek rekabetin 
sağlanabileceğini düşündü.

Türkiye’de üretilen tıbbi cihaz ve biyomalzemelerin dış pazarda düşük 
fiyat politikası uygulayan firmalar ile rekabetini nasıl sağlayabiliriz?

1. Ürün kalitesini arttırarak
2. Yenilikçi ürün seçenekleri geliştirerek
3. Üretim kapasitesini arttırarak düşük fiyat politikası ile satış hacmini 

yükselterek

23%

61%

16%

1 2 3
Ürün kalitesini arttırarak Yenilçi ürün zeçenekleri geliştirerek Üretim kapasitesini arttırarak düşük 

fiyat politikası ile satış hacmini 
yükselterek
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TIBBİ CİHAZ ÖDEMELERİ ÖNCELİKLİ ÖDEMELER 
ARASINA ALINMALI VE YASAL BİR SİSTEME 
OTURTULMALI 
Sağlık Hizmeti sunumunun sürdürülebilir olması için tıbbi cihaz ödemelerinin öncelikli ödemeler 
arasına alınması ve yasal bir sisteme oturtulması gerektiğini düşünen katılımcıların oranı yüzde 75 
oldu. Katılımcıların yüzde 9’u sağlık hizmeti sunumunun sürdürülebilir olması için öncelikli kriter olan 
ödemelerin (Tıbbi Cihazlar için) yasal bir güvenceye bağlanmasını gerekli görmezken yüzde 16’lık 
bir kesim fikir belirtmedi. 

Sağlık Hizmeti sunumunun sürdürülebilir olması için öncelikli kriter olan ödemelerin 
(Tıbbi Cihazlar için) yasal bir güvenceye bağlanmasını gerekli buluyor musunuz?  

1. Evet, Tıbbi Cihaz ödemelerinin öncelikli ödemeler arasına alınması ve yasal bir 
sisteme oturtulması gerekli

2. Hayır,  
3. Fikrim yok

75%

9% 16%

1 2 3
Evet, Tıbbi Cihaz ödemelerinin 

öncelikli ödemeler arasına alınması 
ve yasal bir sisteme oturtulması 

gerekli

Hayır Fikrim yok

SAĞLIK HİZMET SUNUMUNUN TÜM KOMPONENTLERİNE 
GARANTİ VERİLİRSE MANTIKLI
Sağlık hizmet sunumunun birçok komponentlerden oluştuğu ve bunun içinde tıbbi cihazın küçük 
bir alan olduğu söylendi. Ona garanti verip çok daha büyük ve riskli alanlara vermemenin dengeyi 
bozacağı belirtildi. Sağlık hizmet sunumunun tüm komponentlerine güvence verecekse mantıklı 
olduğu aksi halde içinden bir komponenti alıp, ilaca vermeyip tıbbi cihaza verecekse mantıklı 
olmayacağı ifade edildi.  

SADECE TIBBİ CİHAZ VE İLACI KAMUYA SATAN 
ECZA DEPOLARINDA SORUN VAR 
Sağlık Hizmeti sunumunun sürdürülebilir olması için öncelikli kriter olan ödemelerin yasal bir 
güvenceye bağlanmasını gerekli buluyor musunuz, sorusunun aslında sorulmamasının gerektiği 
çünkü ticarette iş yapıp para kazanmanın esas olduğu, bu sorunun konunun doğasına aykırı olduğu 
belirtildi. Türkiye’de sağlık hizmet sunumunun tüm komponentlerinin içinde sadece tıbbi cihaz ve 
ilacı kamuya satan ecza depolarında sorun olduğu söylendi. 
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İHRACAT ODAKLI ORTAK TEMATİK PAZARLAMA 
ŞİRKETİ KURULMASI DENENEBİLİR
İhracat odaklı ortak tematik pazarlama şirketi kurulması fikrine katılımcıların yüzde 44’ü 
‘denenebilir ve bazı özel alanlar için çalışabilir’ yorumunu yaparken yüzde 23’ü ‘denenebilir 
ama zorluklar çıkacaktır’, yüzde 10’u ise ‘olabilir, zaten yapılıyor’ şeklinde görüş belirtti. 
Katılımcıların yüzde 20’si ise kurulacak bir ihracat odaklı ortak tematik pazarlama şirketinin 
işlemeyeceğini belirtti. 

İhracat odaklı ortak tematik pazarlama şirketi kurulması fikri 

1. Tabi ki olabilir – zaten yapılıyor
2. Bazı özel alanlar için çalışabilir, denenebilir
3. Denenebilir ama zorluklar çıkacaktır
4. İşlemeyecektir
5. Fikrim yok

20%23%

44%

10%
3%

1
Tabiki olabilir - zaten 

yapılıyor

2
Bazı özel alanlar için 

çalışabilir, denenebilir

3
Denenebilir ama zorluklar 

çıkacaktır

4
İşlemeyecektir

5
Fikrim yok

SAĞLIK SEKTÖRÜ YENİ NESİL KOOPERATİFÇİLİĞİ DÜŞÜNMELİ
İhracat odaklı ortak tematik pazarlama şirketinden ziyade yeni nesil kooperatifçilik sisteminin daha 
uygun olduğu ve sağlık sektörünün bunu düşünmesi gerektiği belirtildi. 
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TÜRKİYE, YURTDIŞINDA HASTANELERİ AKREDİTE EDİP, 
SONRA DA DENETİMLERİNİ YAPABİLECEK DURUMDA 
SEİS olarak bu konuda bir çalışma olduğu ve sektörel dış ticaret şirketi kurulması kararı alındığı 
belirtildi. 2018 yılında HIMSS Eurasia’ya katılan firmalarla bir şeyler yapılmak istendiği, tıbbi cihaz 
sektörünün ihracatının 2003’te 14 milyon dolar iken bugün 600 milyon dolarlara gelmesinde ana 
nedenin tıbbi cihazlar yönetmeliğinde Avrupa ile olan uyumu olduğu söylendi. Oradaki akreditasyon, 
CE belgesi, standart ve sürdürülebilir kalitenin bu ihracatı sağladığı ve globalde bakıldığından 
HIMSS’te Amerika, Türkiye ve Çin’de iyi olunduğu ifade edildi. Türkiye’nin CE belgesinde olduğu gibi 
HIMSS’te bir konvansiyonel hastanenin ihtiyaç analizini ve danışmanlığını yapıp o hastaneyi dijitale 
çevirebilecek bilişim ve HBYS tarafında çok iyi olduğu, tıbbi teknolojilerde de ciddi anlamda iyi bir 
noktada olduğundan bahsedildi. Türkiye’nin HIMSS’in Avrasya bölgesel merkezi olup hastaneleri 
akredite edip, sonra da denetimlerini yapabilecek yetkinlikte olduğu söylendi. Ülke olarak bir konuya 
odaklanıp o alanda sıçrama yapılabileceği ifade edildi. 

USHAŞ’TAN SAĞLIK TURİZMİNİ GELİŞTİRECEK 
LOBİ FAALİYETLERİNİ YAPMASI BEKLENİYOR
USHAŞ’ın da böyle bir oluşum içinde olması konusunda USHAŞ’tan sağlık turizmini geliştirecek lobi 
faaliyetlerini yapmasının beklendiği söylenerek, tıbbi cihaz sektörünün de STK’lar olarak aktif olarak 
orada rol alması ve Pazar açıcı bir rol üstlenmesi gerektiği ifade edildi.  USHAŞ’ın sağlık turizminde 
seyahat acenteleri gibi bir görevi öncelediği ve dolayısıyla ilaç sektörünün rakibi gibi görüldüğü, tıbbi 
cihaz sektörünü bu durumda öteleniyor olmasının sektörü mutlu ettiği belirtildi. USHAŞ’ın yurtdışı 
ziyaretleri olacağı ve ilkinin Özbekistan’a yapılacağı söylenerek tıbbi cihazcılar olarak sektörel dış 
ticaret şirketi kurulursa USHAŞ’ın lobi faaliyetini yapıp “bu işleri de yapacak firmamız bu” diye bu 
şirketi lanse edeceğinin düşünüldüğü ifade edildi. USHAŞ’ın “ilaç sektörüne, tıbbi cihaz sektörüne 
ve sağlık kuruluşlarına yol haritasını siz belirleyin, biz sadece size lobi faaliyeti yapalım” demesinin 
beklendiği söylendi. 

USHAŞ’IN HEDEFİ TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİNE İLİŞKİN 
LOBİCİLİK FAALİYETLERİ YAPMAK 

USHAŞ’ın ilaç ve tıbbi cihazda hedefinin ihracat yapmak olup olmadığı konusuna ilişkin ana hedefinin 
bu olmadığı, sağlık turizminin ana hedef oluğu ancak bunları da yapabilir diye sonradan eklemeler 
yapıldığı belirtildi. Esas hedefinin Türkiye’nin potansiyeline ilişkin lobicilik faaliyetlerini yapıp arada 
engeller varsa bu engelleri kaldıracak sorumluluklar üstlenmek olduğu ifade edildi. 

TEKNOLOJİ FİRMALARININ USHAŞ’TAN BEKLENTİSİ 
EN BAŞTA ÜRÜNÜN KULAKTAN SATIŞINI YAPMAK 
Teknoloji firmalarının USHAŞ’tan beklentisinin en başta ürünün kulaktan satışını yapmak ve 
Özbekistan’a gidildiğinde “Sağlık Bakanına biz biliyoruz, çok da memnunuz, siz de alın” denmesi 
olduğu söylendi. Bu yöntemin firmaların pazarlama maliyetlerini düşüreceği kaydedildi.
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SERBEST BÖLGEDE BİR KULUÇKA-HIZLANDIRICI 
VE ORTAK ÜRETİM TESİSİ KURULMASI 
DENENEBİLİR
İhracat odaklı yeni tıbbi cihaz firmaları için serbest bölgede bir kuluçka-hızlandırıcı ve ortak 
üretim tesisi kurulması fikrine katılımcıların yüzde 50’si ‘denenebilir ve bazı özel alanlar için 
çalışabilir’ yorumunu yaparken yüzde 14’ü ‘denenebilir ama zorluklar çıkacaktır’, yüzde 18’i ise 
‘olabilir, zaten yapılıyor’ şeklinde görüş belirtti. Katılımcıların yüzde 7’si ise kurulacak bir ihracat 
odaklı yeni tıbbi cihaz firmaları için serbest bölgede bir kuluçka-hızlandırıcı ve ortak üretim 
tesisinin işlemeyeceğini belirtti. Katılımcıların yüzde 11’i ise fikir belirtmedi. 

İhracat odaklı yeni tıbbi cihaz firmaları için serbest bölgede bir kuluçka-
hızlandırıcı ve ortak üretim tesisi kurulması fikri 

1. Tabi ki olabilir – zaten yapılıyor
2. Bazı özel alanlar için çalışabilir, denenebilir
3. Denenebilir ama zorluklar çıkacaktır
4. İşlemeyecektir
5. Fikrim yok

7%
14%

50%

18%
11%

1
Tabiki olabilir - zaten 

yapılıyor

2
Bazı özel alanlar için 

çalışabilir, denenebilir

3
Denenebilir ama zorluklar 

çıkacaktır

4
İşlemeyecektir

5
Fikrim yok



www.tusap.org
4544

İHRACATTA EN KISA ZAMANDA MÜMKÜN OLDUĞU KADAR 
BÜYÜK BİR HAMLE YAPILMALI 
İnovatif ürünleri geliştirici bir ekosistem olduğu doktora öğrencilerinin az bir destekle çok 
yol alabildiği ancak mevcut ülke şartlarında ihracatı ve inovatif ürün ihracatını öncelemek 
gerektiği söylendi. Tam karşılığı ödenmeyen bir sağlık sistemini ayakta tutmak için hem 
çalışanların hem firmaların yerli sağlık sistemine sponsor olmak zorunda olduğu dile 
getirildi. İhracatta en kısa zamanda mümkün olduğu kadar büyük bir hamlenin yapılması 
gerektiği kaydedildi. Kişi başı 400 Dolar sağlık harcamasının sürdürülebilir olmadığı ve 
zorlama ile yapıldığı belirtildi. 

SERBEST BÖLGELERDE MEVZUATLA DESTEKLENEN 
PAZARLAMA ŞİRKETLERİNE İHTİYAÇ VAR 
İhracat odaklı yeni tıbbi cihaz firmaları için serbest bölgede bir kuluçka-hızlandırıcı ve 
ortak üretim tesisi gibi konularda Sanayi Bakanlığının zaten bir şeyler yaptığı ancak 
serbest bölgelerde mevzuatla desteklenen pazarlama şirketlerine ihtiyaç olduğu söylendi. 
Ticaret Bakanlığının serbest bölgelerde Ar-Ge ve yazılım seraları oluşturması konusundan 
bahsedilerek start-upların pazarlamayı bilmediği ifade edildi. İki mühendisin yaptığı inovatif 
bir ürünün özellikle ihracat pazarlamasının maliyetinin yüksek olduğu serbest bölgelerde 
Ar-Ge değil de pazarlamaya yönelmenin daha kıymetli olacağı belirtildi. 

YURT DIŞINDA ORTAK ÜRETİM TESİSİ KURULABİLİR
Tıbbi cihaz ve sağlık teknolojilerinin daha gelişmiş olduğu ülkelerde ortak üretim tesisi 
kurulması konusunda bir proje geliştirilmesi gerektiği ifade edildi. Riskleri olacağı gibi 
ülke ekonomisine ve tıbbi cihaz sektörüne büyük fayda sağlayacağı kaydedildi. Avrupa’da 
üretim yapmanın MDR ile ilgili çözüm olabileceği belirtildi. İran pazarına Türk malı olarak 
girilemediği ancak üretimin bir kısmı burada yapılıp Almanya’da tamamlanan ürünlerin 
Alman malı olarak ve CE’si de Almanya’dan çıkarak gönderilebildiği söylendi. 
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YERLİ TIBBİ CİHAZ VE BİYOMALZEME 
ÜRETİCİLERİ KAMU OTORİTESİ TARAFINDAN 
YETERİNCE DESTEKLENMİYOR 
Yerli tıbbi cihaz ve biyomalzeme üreten firmaların, ihracat kapasitelerini geliştirmeleri için Sağlık 
Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından yeterince desteklendiğini düşünmeyen katılımcıların 
oranı yüzde 81 oldu. Katılımcıların yüzde 59’u ‘yeterince desteklenmiyor’,  yüzde 22’si ise 
‘desteklenmiyor’ seçeneklerini işaretledi. Yüzde 4’lük bir kesim desteklendiğini düşünürken 
katılımcıların yüzde 15’i fikir belirtmedi. 

Yerli tıbbi cihaz ve biyomalzeme üreten firmaların, ihracat kapasitelerini 
geliştirmeleri için Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından yeterince 
desteklendiğini düşünüyor musunuz?

1. Desteklenmiyor
2. Yeterince desteklenmiyor
3. Destekleniyor
4. Fikrim yok

15%

59%

22%

4%

1
Desteklenmiyor

2
Yeterince desteklenmiyor

3
Destekleniyor

4
Fikrim yok
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KAMU GARANTİSİ OLARAK ÇALIŞILIYOR
SEYK’in kapsamına değinilerek sağlık endüstrisi alanında yatırım, üretim, ihracatın artırılması ve 
teknolojinin geliştirilmesi için fiyatlandırma, geri ödeme, ruhsatlandırma, kamu alımları, kamu 
destekleri, ticaret politikaları, sağlık teknolojileri politikaları, veri yönetimi, özel kesimle diyalog 
gibi tüm hususları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeye ve koordine etmeye ilişkin faaliyetleri 
kapsadığı söylendi. Bu konuda tecrübe ve bilgi olduğu, kamu garantisi olarak çalışıldığı, bunların 
büyük kurgular olduğu ancak en azından bazı yasal düzenlemelerin yapıldığı söylendi. 

DAHA FAZLA İHRACAT YAPAN FİRMAYA YURT İÇİNDE 
DAHA FAZLA ÖDEME YAPILMALI
Türkiye’de daha fazla ihracat yapan firmaya yurt içinde de daha fazla ödeme olanağı 
verilebilmesinden bahsedilerek Sağlık Bakanlığı olarak doğrudan desteğin çok mümkün 
gözükmediği belirtildi. SEYK’in 2019 yılında 2016-18 yılları gibi yoğun toplanamadığı ancak aldığı 
kararlar hayata geçirilirse bu konu için önemli bir organizasyon olacağı ifade edildi. 

TEŞVİK SADECE ÜRETİCİYE DEĞİL ALICIYA DA VERİLMELİ
Yerli tıbbi cihaz konusunda istihdam, KDV gibi teşviklerle üreticinin desteklendiği, ancak yerli ürün 
alımlarında Almanya’nın Hermes kredisi gibi Hollanda, Japonya, Amerika gibi ülkelerin malları 
alındığında o ülkenin kredisinin verilmesi gibi bir sistemin olmadığı belirtildi. Hastanenin tıbbi 
cihaz satın almasında dövizin maliyetinin yüzde 9.5, yabancı ürünlerin kredi maliyetinin 10 yıllık 
ödemede yüzde 1,5 olduğu ve bunun toplam maliyeti yüzde 60 aşağı çektiği söylendi. Teşvikin 
sadece üreticiye verilip sahaya verilmediğinde doğru yere gitmediği belirtildi.

GSS ÜZERİNDEN TEŞVİK YAPMAK DOĞRU DEĞİL
Genel Sağlık Sigortası üzerinden teşvik yapmanın doğru olmadığı, vatandaşın GSS için bir prim 
ödediği, bunun bir sağlık sigortacılığı işlemi olduğu ve bir sağlık riski karşısında ödenen primin 
karşılığının alınacağından bahsedildi. Bununla birlikte toplantıya katılan herkesin var olma 
nedeninin ‘hastaya hizmet ve değer yaratma’ olduğu ancak toplantıda ‘hasta’yı temsil eden 
birinin olmadığı söylendi. 

BİR KARAR ALINIRKEN ETKİLENEN TARAFLARIN 
GÖRÜŞLERİ DE ALINMALI
Bir karar alınırken karardan etkilenen tüm tarafların görüşlerinin alınmasının önemli ve 
sürdürülebilir olduğu belirtildi. SEYK’in 5 bakanlığın en üst düzey yöneticilerinin katılımı ile 65 gün 
toplantı yaptığı ve çıktısının bir plazma olduğu belirtildi. USHAS ile ilgili de aynı durumun geçerli 
olduğu etkilenen taraf ile konuşma gerektiği vurgulandı. 
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SEYK’TE TEK ÇIKTI PLAZMA DENİLMESİ HAKSIZLIK OLUR
SEYK’te tek çıktı plazma denilmesinin haksız bir söylem olduğu ilaç sektörüne ilişkin önemli kararlar 
alındığı ve SGK tarafında uygulandığı, aşı tarafında da benzer durumlar olduğu, tıbbi cihaz tarafında 
da bunların denenmeye çalışıldığı ancak ilaç tarafındaki eş zamanlı uygulamalar mahkemeye 
taşınmış olduğu için bir bekleme safhasına girilmek durumunda kalındığı kaydedildi. SEYK’te sektör 
firmalarının da yer aldığı, sektörün tamamen dışarıda olmadığı, daimi bir temsilcisinin olmasının daha 
iyi olabileceği belirtildi. 

FATURALAR 11 AY GERİDEN TAHSİL EDİLİYOR
Kalkınma planında tıbbi cihaza ilişkin destek olduğu ancak Sağlık Bakanlığının 10 aydır faturaları 
ödemediği söylendi. Üretici olarak her türlü desteğin devletten alındığı ancak ürünü ürettikten ve 
devlete verdikten sonra 11 ay geriden faturaların tahsil edildiği belirtildi. Küçük yerli firmaların global 
ölçekli firma haline gelebilmesi için desteklenmesi gerektiği, Sanayi Bakanlığının Kamu Bankaları 
vasıtası ile yıllık enflasyon + 3 puan ivme kredisi çıkardığı, nace kodu olarak tıbbi cihaz ve ilaççılara 
uyduğu ancak firma önünü göremediğinden hiçbir bankanın kredi vermediği ifade edildi. Otoritenin 
günleri belli olan ödeme sistemini getirmediği sürece Türkiye’de hiçbir şeyin gelişmeyeceği söylendi. 

YURTDIŞINA GİDERKEN YANINIZDA 
PARA GÖTÜRMENİZ ÖNEMLİ
Sağlık Bakanlığına 3 yıl önce verilen aşı ve stok takip hizmetini yurtdışında bir ülkeye satma durumu 
olduğu ancak Eximbank’ın böyle bir hizmete kredi vermediğini, orada bir hastane yapılacaksa para 
verebileceğini söylediği belirtildi. 3 ay önce Çin Bankası ICBC’nin ise hangi ülke olursa olsun çok hızlı 
kredi verebileceğini söylediği, yurtdışına giderken en kritik olanın aslında para götürebilmek olduğu 
ifade edildi.
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YURTDIŞINDA TİCARET OFİSLERİ 
YETERLİ DEĞİL
Yurtdışında ticaret ofislerinin, doğru ülkelerde kurulduğunu ve tanıtımının yeterince iyi 
yapıldığını düşünmeyen katılımcıların oranı yüzde 76 oldu. Katılımcıların yüzde 8’i aksi yönde 
görüş belirtirken yüzde 16’sı fikir belirtmedi.

Yurt dışında ticaret ofislerinin yeterli olduğunu, doğru ülkelerde 
kurulduğunu ve tanıtımının yeterince iyi yapıldığını düşünüyor musunuz?

1. Düşünmüyorum
2. Yeterli olduğunu düşünmüyorum
3. Düşünüyorum
4. Fikrim yok

16%

44%
32%

8%

1
Düşünmüyorum

2
Yeterli olduğunu düşünmüyorum

3
Düşünüyorum

4
Fikrim yok
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DEİK İHRACATIN GELİŞİMİ İÇİN KATKI VERME 
GAYRETİ İÇİNDE 
Türkiye’de sağlık alanındaki ihracatın gelişimi için DEİK yapılanmasının katkılarını 
değerlendirmeleri istenen katılımcıların yüzde 46’sı katkı vermeye başlama gayretleri olduğunu, 
yüzde 32’si ise önemli bir katkısı olmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 21’i ise fikir belirtmedi. 

Türkiye’de sağlık alanındaki ihracatın gelişimi için DEİK yapılanmasının 
katkılarını değerlendirir misiniz?

1. Önemli bir katkıları bulunmamaktadır
2. Katkı vermeye başlama gayretleri bulunmaktadır
3. Oldukça önemli katkıları vermektedirler
4. Fikrim yok

21%

46%

32%

0%

1
Önemli bir katkıları 
bulunmamaktadır

2
Katkı vermeye başlama gayretleri 

bulunmaktadır

3
Oldukça önemli katkıları 

vermektedirler

4
Fikrim yok

DEİK ELİNDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR
DEİK ekibinin bugüne kadar sağlık turizminin geliştirilmesi için bir çalışma yaptığı ilaç ve tıbbi 
cihazın yeni gündeme geldiği belirtilerek DEİK’in elinden geleni yapmaya çalıştığı belirtildi.
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MEVCUT İHRACATÇI BİRLİKLERİ İHRACATIN 
GELİŞİMİ İÇİN KATKI VERMEYE ÇALIŞIYOR
Türkiye’de sağlık alanındaki ihracatın gelişimi için mevcut ihracatçı birliklerinin katkılarını 
değerlendirmeleri istenen katılımcıların yüzde 47’si katkı vermeye başlama gayretleri olduğunu, 
yüzde 31’i ise önemli bir katkısı olmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 3’ü oldukça önemli katkı 
verdiğini düşünürken yüzde 19'u ise fikir belirtmedi. 

Türkiye’de sağlık alanındaki ihracatın gelişimi için mevcut ihracat 
birliklerinin katkısını değerlendiriniz:

1. Önemli bir katkıları bulunmamaktadır
2. Katkı vermeye başlama gayretleri bulunmaktadır
3. Oldukça önemli katkılar vermektedir
4. Fikrim yok

19%

47%

31%

3%

1
Önemli bir katkıları 
bulunmamaktadır

2
Katkı vermeye başlama gayretleri 

bulunmaktadır

3
Oldukça önemli katkıları 

vermektedirler

4
Fikrim yok
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USHAŞ, PAZARA GİRİŞİ KOLAYLAŞTIRICI 
ROLLER ÜSLENMELİ 
Sağlık endüstrisi ihracatında USHAŞ nasıl konumlanması gerektiği sorusuna katılımcıların 
yüzde 80’i ihracat yapmayıp pazara girişi kolaylaştırıcı roller üslenmesi gerektiği yönünde görüş 
belirtti. Yüzde 7’lik bir kesim kendisinin ihracatçı olması gerektiğini düşünürken katılımcıların 
yüzde 13'ü 'diğer’ seçeneğini işaretledi. 

Sağlık endüstrisi ihracatında USHAŞ nasıl konumlanmalıdır?

1. Kendisi ihracatçı olmalıdır
2. İhracat yapmayıp pazara girişi kolaylaştırıcı roller üstlenmelidir
3. Diğer

7%

80%

13%

1 2 3
Kendisi ihracatçı olmalıdır İhracat yapmayıp pazara girişi 

kolaylaştırıcı işlev üstlenmelidir
Diğer
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USHAŞ İHRACAT YAPMAYIP YAPANLARA DESTEK OMALI
İhracat yapanlar varken USHAŞ’ın onların yerine bu görevi üstlenmek yerine onlara destek 
olmasının daha doğru olacağı belirtildi.  

USHAŞ İHRACAT YAPMAYIP PAZARA GİRİŞİ 
KOLAYLAŞTIRICI ROLLER ÜSTLENMELİ 
Sağlık turizmi ile ilgili mevzuat geliştirilmesi ile ilgili ilk çalışma yapılırken aslında yola çıkış 
amacının regülasyon olduğu sonrasında kamu hastanelerine birtakım görevler biçildiği, şehir 
hastanelerini sağlık turizmi ile kalkındırma gibi düşüncelerin dile geldiği ancak baştan beri 
hedefin USHAŞ’ın ihracat yapmayıp pazara girişi kolaylaştırıcı roller üstlenmesi olduğu söylendi. 

USHAŞ BİR İKTİSADİ İŞLETME
USHAŞ’ın bir iktisadi işletme olduğu fatura kesip kar-zarar belgeleyeceği söylendi ve 
yurtdışında işleri takip etmek için şirketlere danışmanlık verip fatura mı keseceği, bu işletmenin 
nasıl döneceği ile birlikte buradan nasıl bir küresel marka olacağı sorusu gündeme getirildi. 
Sadece Türkiye’ye mi hizmet vereceği, yoksa Amerika’daki bir şirkete de bu hizmeti verip 
veremeyeceği soruldu.

Sağlık Bakanı ile yapılan görüşmede kendisinin üniversite hastanelerinde mal alımı ile ilgili 
birtakım sıkıntılar olduğunu ve bunları USHAŞ’ın alımı ile belki aşılabileceğini dile getirdiği 
belirtildi. Bakan beyin Kamu hastaneleri için de böyle bir şeyin düşünebileceğini söylediği ifade 
edildi. 

TÜM KURUMLAR UZMAN
Üreticinin ürünü tasarlama, üretme, pazarlama, satma aşamalarında birçok kuruma gittiği, 
Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, DEİK gibi tüm kurumların her birinin uzman olduğu ve üreticinin bu 
kurumlar arasında sürekli gidip geldiği ve bir karmaşa oluştuğu söylenerek USHAŞ’ın buna bir 
çare olmasının ümit edildiği söylendi. 

USHAŞ’I TEHLİKE OLARAK GÖRMEYE 
BAŞLAYAN BİR ÖZEL SEKTÖR VAR 
USHAŞ’ı tehlike olarak görmeye başlayan bir özel sektör olduğu ve bu algıyı değiştirmek 
gerektiği belirtilerek USHAŞ’ın Sağlık Bakanlığı, ilaç firmaları, tıbbi cihaz firmaları ve sağlık 
hizmet sunucuları ile birlikte yurtdışına giderek ülke potansiyelini göstermeyi ve lobi yapması 
gerektiği bilgisi paylaşıldı. USHAŞ’ı özel sektöre rakip olacak değil, özel sektörün önünü açacak 
ve Pazar açacak bir kuruluş olarak görme beklentisi paylaşıldı.  İç pazarda sıkıntılı olan malzeme 
alımında belki aktif olabilir denildiği ancak torba kanun gibi her şeyi bir yerden beklememek 
gerektiği lobiyi yapacak başka alımı yapacak başka kuruluş olabileceği söylendi. 
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USHAŞ’IN KURULUŞ AMACI SAĞLIK TURİZMİ
USHAŞ’ın kuruluş amacının sağlık turizminde zorluklar ne ise bunların önünü açıp devlet 
adına sahiplenip, sektörün önüne düşerek yurtdışında tanıtmak ve marka olmalarına yardımcı 
olmak olduğu söylenerek USHAŞ’ın en azından algı düzeyinde kuruluş amacının dışına 
çıkarak bir transformasyon yaşadığı ifade edildi. Sağlık turizmi nedir, hizmeti sadece burada 
mı üretmektir, yurtdışında mı üretmektir, bunun içinde hizmet ihracı varsa ürün ihracı yok 
mudur konularının tartışılabileceği söylendi. Ancak sıkıştığımızda bulunamayan ilacı buradan 
temin edelim, üniversite alamıyorsa neden buradan almayalım gibi yetkiler konulunca 
tıpkı arabayı kullanan şoföre göre aracın gideceği gibi sürücüye göre gitmesi gibi bir risk 
bulunduğu belirtildi. 

SAĞLIK TURİZMİNDE STRATEJİLER DOĞRU DEĞİL
Sağlık turizmi stratejisinin doğru olmadığı belirtildi. Mevcut hastaneleri büyüterek 10 yıl 
sonraki hastane modellerinin hangi hizmeti verip vermeyeceğinin düşünülmediği; tıbbi 
cihazı, ilacı, teknolojiyi ithal edip burada üzerine ne katılarak ihraç edileceğinin belli olmadığı 
söylendi. Hastanelerin kamu kaynakları ile gelecekten borçlanarak kurulduğu, bunları finans 
edenler ile hasta gönderen ülkeler de bunları kurmaya başladığında ve iyi Türk doktorlar 
burada az paraya çalışmak yerine oraya gittiğinde sağlık turizmi olarak ne yapılacağı soruldu. 
Geleceğin hastanelerinde robotlar olduğu ancak Türkiye’nin bu robotların kartuşlarına para 
ödediği, kişiye özel tedaviler geliştirildiği 3-5 yüz bin dolar faturalar olduğu, onların buraya 
getirilip kanser ameliyatı mı yapılacağı soruldu. Sağlık turizminde yapılan şeyin altının bilimsel 
ve inovatif stratejilerle doldurulmadığı, Türkiye’nin sağlık sistemini kuran firmaların gidip başka 
ülkelere de bunu kurabileceği belirtildi. 
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SEKRETERYA
Beşir Kemal ŞAHİN / Ekspoturk CEO'su

TÜSAP Vizyon toplantıları her yıl ‘Sağlık Teknolojileri’, ‘Sağlık Hizmet Sunumu’, ‘İlaç ve Eczacılık’ ile ‘Sağlık 
Finansmanı’ olmak üzere 4 ana başlıkta gerçekleşmekte ve bu toplantıların sonrasında TÜSAP Sağlık Zirvesi ile 
toplantı raporlarının genel değerlendirmesi yapılarak sağlıkta gelecek projeksiyonları belirlenmektedir. Toplantılar 
sadece davetlilerin katılımı ile yapılmakta olup toplantı öncesi ilgililere davetiye gönderilmektedir. Her yıl 
eşzamanlı olarak yılda 4 kez yapılması planlanan TÜSAP Vizyon Toplantıları ve TÜSAP Zirvesi hakkında kurumsal 
bilgilerine www.tusap.org sitesinden ulaşılabilir.
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TÜSAP HAKKINDA
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 gerçekleştirilen bu toplantılarda yapılan çalışmalar her yıl sonunda 
gerçekleştirilen “Sağlık Platformu Zirvesi” adlı özel etkinlikte daha geniş katılımla 
tekrar değerlendirilerek sektör ve diğer ilgili kurum temsilcilerine doğrudan sunuluyor.

Daha geniş bilgi ve etkinliklere katılım için www.tusap.org adresini ziyaret 
edebilirsiniz. 
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