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TÜSAP TOPLANTILARI 3. YILINI TAMAMLADI
TÜSAP olarak 2019 yılında her yıl olduğu gibi 4 ana toplantı yaptık. Bu 4 toplantının bir anlamda 
değerlendirildiği bir de zirve yapıyoruz. Bu yılki toplantılarımızdan Sağlık Finansmanı toplantısında 
finansal sürdürülebilirliği, Sağlık Hizmet Sunumu toplantısında üniversitelerin sorunlarını, İlaç ve Eczacılık 
toplantısında biyoteknoloji ekosistemini ve Sağlık Teknolojileri toplantısında sağlık endüstrisinde 
globalleşmeyi konuştuk. İlk toplantımız olan Sağlık Finansmanını İstanbul Medipol Üniversitesinde 
yaptık. Ana konuşmacı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Yılmaz TUNA, moderatör 
Prof. Dr. Haluk ÖZSARI idi. İkinci toplantımız Sağlık Hizmet Sunumunu İstanbul Üniversitesinde yaptık. 
Buradaki ana tema üniversite hastanelerinin durumu idi. Yoğun tartışmalı, güzel bir toplantı oldu. 
Bu toplantıda Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda 
Politikaları Kurul Üyesi Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR ana konuşmacılar, İstanbul Üniversitesinin eski 
Rektörü Prof. Dr. Yunus SÖYLET de moderatördü. İlaç ve Eczacılık toplantısını Üsküdar Üniversitesinde 
yaptık. Burada Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Adil MARDİNOĞLU ana 
konuşmacı, Türkiye İEİS’ten Murat BARLAS da moderatördü. Bu yılın son toplantısını da Boğaziçi 
Üniversitesinde gerçekleştirdik. Sağlık endüstrisinde globalleşmeyi konuştuk. USHAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Cevat ŞENGÜL ana konuşmacı, Türkay Ufuk EREN de moderatördü. 

Fikirlerinin tüm ülke için değerli olduğuna inandığımız seçkin bir katılımcı grubu ile 3 yıldır yaptığımız 
bu toplantılarda ana konuşmacıları dinliyor ve daha sonra yaptığımız anketle onların görüşlerine 
başvurup anket üzerinden tartışma yapıyoruz. Burada konuşulan tüm sorular, cevaplar ve yorumlar da 
dahil toplantı sonrasında bir rapor olarak yayınlıyoruz. Tüm bu raporlar www.tusap.org adresinde yer 
almaktadır. 

ÖNSÖZ
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN

Medipol Üniversitesi Rektörü
TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı
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3. TÜSAP Zirvesi’nde bizi kırmayarak yurtdışından buraya gelen ve ülkemizi yurtdışında gururla temsil 
eden Prof. Dr. Utkan DEMİRCİ ana konuşmacı olarak yer alıyor. Kendisinin Harvard Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde görevi var. Şu anda Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesinde Profesör olarak görev yapıyor. 

Bu toplantımıza destek partneri olan Sanofi Türkiye ve Eczacıbaşı Monrol ile ev sahibimiz Sağlık Bilimleri 
Üniversitesine teşekkür ediyor, toplantının sektöre fayda sunmasını temenni ediyorum. 

Son olarak Dünden Bugüne TÜSAP Sunumunda da gördüğünüz gibi bu toplantılarımıza hiç kaçırmadan 
katılan bir isim var: İstanbul İl Sağlık Müdürü Dr. Kemal MEMİŞOĞLU. İstanbul’un bulunduğu yerdeki en 
üst düzey yöneticisi Dr. Kemal MEMİŞOĞLU’nun ilgisi de TÜSAP olarak değerlidir. 

3. TÜSAP Zirvesi’nin verimli ve faydalı bir toplantı olması temennisi ile sağlıklı günler dilerim.
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3. TÜSAP ZİRVESİ’Nİ TIBBİYYE-İ ŞAHANE’DE 
AĞIRLIYOR OLMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak 3.TÜSAP Zirvesi’ni Tıbbiyye-i Şahane’de, bu tarihi binada ağırlıyor 
olmaktan memnuniyet duymaktayız. Sayın Rektörümüz yurtdışında olması hasebi ile arzu etmesine 
rağmen bu toplantıya katılamadı. Kendisinin selamlarını sunuyorum. TÜSAP Zirvesinde, bu tarihi binada 
sizlerle birlikte olmak bizleri mutlu etti. Binamızın tarihi dokusuna uygun restorasyon çalışmaları devam 
ettiğinden birtakım aksaklıklarımız olabilir. Bunlardan doyalı sizlerden özür diliyoruz. Zaman zaman diğer 
programlarımızda da benzer birtakım yapıdan dolayı aksamalarımız oluyor. Ancak Rektör hocamızın 
da önceliklendirdiği bu salonu, üst düzey toplantılara sunmuş olması bizler için bir mutluluk kaynağı 
oldu. Çünkü diğer alanlarımızın tamamı şu anda restorasyon altında. Başhekimliğimizin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen TÜSAP Toplantısı’na da katılmıştım. Bu zümrenin Türkiye sağlık politikalarına yön veren 
üst düzey topluluk olduğunu ve çok değerli sunumların olduğunu gördüm. Tekrar teşekkür ediyor, 
saygılar sunuyorum. 

Prof. Dr. Yunus KARAKOÇ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı
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TÜSAP TOPLANTILARINA 
KATILMAYA DEVAM EDECEĞİM
Sabahattin Hoca bizi onurlandırdı ama bir kere bu organizasyonun uygulayıcısından fikir babasına kadar 
herkese teşekkür ediyorum. İl Müdürü olarak sağlık alanında yönetirken bilmek zorundayım. Hazır bu 
kadar fikir sahibi, bilen insanın ve politikaların tartışıldığı ortama gelmemek eza olurdu aslında. Burada 
her toplantıda olmam gerektiğini düşünüyorum.  Bilmediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz. Burada çok 
şey öğreniyorum. Sağlık sektörünü, uygulamalarını, sorunlarını ve politikalarını öğreniyorum. Esasında 
benim size teşekkür etmem ve minnet duymam lazım. Çünkü gerçekten konusunda dahi insanlar var. 
Her toplantı katılımcısına bir şey katıyor. Bu katkılarla her sorunu tartışır hale geliyoruz. Gelecekte de bu 
toplantılara katılmaya devam edeceğimi belirtmek isterim. Böyle bir onuru bana verdiği için TÜSAP’a 
teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum.  

Dr. Kemal MEMİŞOĞLU 
İstanbul İl Sağlık Müdürü 

6
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DÜNDEN BUGÜNE TÜSAP

3. TÜSAP Zirvesi’nde Bugüne kadar yapılan 12 toplantı ve 2 
zirvenin istatistiki değerlendirmelerini paylaşan TÜSAP Sekreteri 
Beşir Kemal ŞAHİN katılımları ile kamu, özel, üniversiteler ve 
STK’lar olmak üzere sektörün tüm bileşenlerinin bu toplantılara 
verdikleri önemi vurgulayan bir konuşma yaptı. 

TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI / SAĞLIK ZİRVESİ
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12 VİZYON TOPLANTISI, 2 ZİRVE
3 yıldır süren TÜSAP Toplantıları ve Zirvelerinin istatistiki verilerine bakıldığında 683 kişinin 
173 kurum/kuruluş ile katıldığı görüldü. En yoğun katılımlı toplantı 77 katılımcı ile 12 Nisan 2019 
tarihinde Sağlık Hizmet Sunumu toplantısında gerçekleşti. 

KAMU, ÖZEL SEKTÖR, STK VE AKADEMİSYENLER 
YAKLAŞIK ORANLARDA KATILDI
TÜSAP Toplantılarına katılım oranlarına bakıldığında STK’ların yüzde 28.37, akademisyenlerin 
yüzde 28.68, Kamu’nun 21.71 ve özel sektörün 21.24 oranı ile birbirlerine yakın oranlarda katılım 
sağladığı görüldü. 
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300’ü aşkın soru ile 14 raporun hazırlandığı 
toplantılarda 18 destek partneri de yer aldı.

DESTEK PARTNERLERİMİZ

14
Rapor

300+
Soru-Cevap

400+
Dağıtım

560+
Sayfa

RAPOR VE DAĞITIM
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MERAK EDİLENLER…
Katılımcılar hep aynı yüzler mi? Katılımcıların profili nedir? Sıkı takipçiler kimler?

Direktör, müdür, başkan, genel müdür ve yönetici konumunda sektör temsilcilerinin yüzde 48 
oranı ile katıldığı toplantılardan hepsine katılan isim olarak İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal 
MEMİŞOĞLU öne çıktı. 

Direktör / Müdür / Yönetici / Başkan Yrd. / Koordinatör 163
Başkan 99

Genel Sekreter 66
Dekan 49

Mütevelli Heyeti Üyesi / Yürütme Kurulu Üyesi, Yönetim kurulu Üyesi 49
Rektör 48

Genel Müdür / CEO 47
Yönetim Kurulu Başkanı / Mütevelli Heyet Başkanı 44

Uzman / Doktor 30
Danışman 24

Bakan Yardımcısı / Müsteşar 14
Rektör Yardımcısı 12

Akademisyen 12
Başhekim 12

Cumhurbaşkanlığı Kurul Üyesi 7
Genel Müdür Yardımc ısı / Daire Başkanı 4

Milletvekili 1

KATILIMCI PROFİLİ

KATILIMCI PROFİLİ

%23,40
2 defa
katılanlar

%9,19
3-5 arası
katılanlar

%3,90
5-10 arası
katılanlar

%1,11
katılanlar

%62,40
5-10 arası katılanlar 14
10 ve üzeri katılanlar 4

3-5 arası katılanlar 33
2 defa katılanlar 84
1 kez katılanlar 224

1 kez
katılanlar



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2019 / SAĞLIK ZİRVESİ

TÜSAP TOPLANTILARINA İLİŞKİN 
KATKI VE YORUMLAR
• Sağlığın sadece teknoloji, ilaç, finansman ya da hizmet sunumu olmadığı TÜSAP Toplantılarında 

amacın konuya bir sistem gibi 360 derece bakabilmek olduğu söylendi. Sağlığın her alanından 
yetkililerin katılımcı olarak yer aldığı belirtilerek üyelerin kişiden bağımsız olarak pozisyonlar 
olduğu belirtildi. Yarın kişi değiştiğinde pozisyona gelecek kişinin bu toplantıda yerini alacağı, 
Türkiye’ye yön veren yaklaşık 52 pozisyonlardan oluşan bir üye grubu olduğu söylendi.  

• Yabancıların TÜSAP toplantılarını ilgi ile karşıladığı belirtilerek raporların İngilizceye çevrilip yurt 
dışında da takip edilmesi konusuna değinildi. 

• 4 toplantının sunumlarında kıyaslamalı grafiklerin daha anlaşılır olarak, altına açıklamalar yaparak 
ve grafiklerin üzerine yüzde rakamları yazarak sunulmasının grafiği daha anlaşılabilir hale 
getirebileceğine değinildi.  

• TÜSAP toplantılarının katılımcıların birbiri ile etkileşimi açısından çok önemli olduğu ve iyi bir 
tartışma platformu olduğu söylendi. Her toplantıda gelecek yıla ilişkin beklentilerin sorulduğu 
ve tüm toplantıların değerlendirildiği zirvede de bu beklentilerin ne oranda gerçekleştiğinin 
paylaşılmasının gerektiği dile getirildi. Büyüme kriterinin bir yere referanslanması gerektiği TL 
mi, enflasyon mu, ayarlanmış-ayarlanmamış mı gibi kıstaslarla mı yapılıp yapılmadığı konusunda 
belirsizlik olduğu söylendi. 2020 yılının ilk toplantısında 2017, 2018 ve 2019 büyüme tahminleri 
ve gerçekleşme trendi ve gerçekleşmenin enflasyonla ayarlanmış trendinin kıyaslamasının 
görülmesinin iyi olacağı ifade edildi. 

• TÜSAP’ın 2020 ve sonrası işlevselliği ile ilgili TÜSAP toplantılarında katılımcıların TÜSAP eli ile 
birtakım tespitlerde bulunduğu, öneriler geliştirdiği, beklentilerini ortaya koyduğu ve bunların 
gerçekle uyuşup uyuşmadığının da ortaya konulmasını istedikleri belirtilerek toplantı çıktılarının 
seçilmiş odak konularda yeni bir metodoloji geliştirilerek sorunlara çözüm önerileri de ortaya 
koyacak ve politika yapıcıları yönlendirecek tarzda yön alması konusunda öneri yapıldı. 

• Ufuk taraması metodolojisinden bahsedilerek bazı konularda daha uzun bir zaman ayırarak ufuk 
taraması yönteminin düşünülebileceği söylendi. 

• TÜSAP’ın kurulduğu andan itibaren çok yararlı olduğu ve bir ihtiyaca cevap verdiği belirtilerek 
şimdi ihtiyacı tekrar tespit etmek gerektiğine değinildi. Sektörün neye ihtiyacı var ve bu platformu 
nasıl değerlendiririz diye bakıldığında inovasyon, ihracat ve işbirliği alanlarına odaklanmanın 
kamu ve özel sektör açısından iyi olacağı belirtildi. Şimdiki sorunların eskiden olduğu gibi 
konuşarak çözülebilen sorunlardan çok farklı, komplike ve çetrefilli olduğu, belki bu nedenle yeni 
usul toplantılar yapmaya ihtiyaç olduğu belirtildi. Hizmet, eğitim ve araştırma üç ayağına TÜSAP’ı 
oturtmak ve sorunlardan çok fırsatlara odaklanmak gerektiğine değinildi. 

• Türkiye’nin yeniliklere ihtiyacı olduğu ve bu tür toplantılara örneğin önceden sorular gönderilerek 
üzerinde düşünülmesi gibi yaklaşımlarla daha konsantre olunması ve sinaptik aktivite artırılarak 
ürünler çıkarılması ve burada onların tartışılması önerisi yapıldı. Sağlık Bakanlığı politikalarına fikir 
üretebilmek için bu tür istatistik değerler için homojen gruplar gerektiği belirtildi. 



www.tusap.org
1312

• Her TÜSAP toplantısında bir keynote speaker ile o toplantıya ilişkin ön bir giriş yapıldığı ve bir miktar 
konuşulacak konuya ilişkin fotoğrafı vermeye çalıştığı belirtilerek zenginleştirilmiş bir ön bilgi ile de 
gelinebileceği önerildi. 

• Bundan önceki TÜSAP toplantısında buna benzer format değişikliğinin de önerildiği ve orada 
TÜSAP’ın lobi yapmak, politika belirlemek ya da insanlara baskı yapmak gibi bir yaklaşımının 
olmadığı söylendi. TÜSAP’ın bir beyin fırtınası, güncel tespitler, beklentiler, tehditler ve fırsatları 
gündeme getirdiği ifade edildi. Ancak herkesin bir sıkıntısı olduğundan bir format değişikliği ile 
TÜSAP’ın tüm sorunları halletmek konusunda bir misyon edinmesi beklentisi belirtildi. Sektörün çok 
konuştuğu, sorunları tespit ettiği ancak çözüm noktasında bir aşama kaydedilmediği, karar verici 
noktasında iletkenlik sorunu olduğu söylendi. 

• Yeni sistemde politikayı kurulların belirlediği ve TÜSAP toplantılarına Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve 
Gıda Politikaları Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyelerinin 
de katıldığı ve ayrıca Sağlık Bakan Yardımcılarının ve Kamu kısmında yöneticilerin de toplantıda 
olduğu söylendi.  Her toplantının sonunda 2-3 konu tespit edilerek bunun politikası için Bakanlık 
kısmı, ilgili kurul kısmı ve son olarak da Cumhurbaşkanı’na sunup onaylanarak harekete geçmek 
gerektiği belirtildi.

• TÜSAP’ın farklı düşünceleri, farklı kurumları ve farklı entelektüel çevreleri biraraya getirip iletişim 
kurmasının önemli olduğu belirtilerek buradaki eksiğinin “kral çıplak” diyen birinin olmaması olduğu 
söylendi. Spesifik, uzman kişilerden gelen cevaplarla politikaların belirlenmesi halinde daha dertle 
dertlenen kişilerin yönlendiriyor olacağı ifade edildi. 
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SAĞLIK 2020-23 YILLARI ARASINDA 
ÇOK HIZLI BİR GELİŞME SAĞLAYACAK
Dr. Osman COŞKUN / Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi

Türkiye’nin ilaç ve tıbbi cihaz konusunda dünya çapında bir ekosisteme sahip olduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman COŞKUN, “Artık 
burası sağlık vadisi olmuş durumda. Sağlık turizmi olsun, diğer konular olsun Avrupa’da bu alandaki 
olumsuzlukları duyup bizdeki başarıyı da görünce gelecekten ümit var. Bununla ilgili bir kültürün 
de oluşması gerekiyor. Sağlık 2020-23 yılları arasında çok hızlı bir gelişme sağlayacak. TÜSAP 
Toplantılarında bu anlamda çok istifade ediyorum.” diye konuştu.

TÜSAP’IN ÖZGÜNLÜĞÜNÜ KORUYARAK
TOPLANTILARI DAHA DA YAYGINLAŞTIRMAK GEREK
Dr. Şuayip BİRİNCİ  / Sağlık Bakan Yardımcısı 

TÜSAP’ın farklı kurum, kuruluş, oluşum ve entelektüel çevreleri biraraya getirerek fikirlerin tartışıldığı 
bir ortam yaratması açısından önemli bir işlevinin olduğu konusunda ortak kanının paylaşıldığı zirvede 
Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip BİRİNCİ, TÜSAP’ın kuruluş amacından bahsetti. Sorunların yüksek 
sesle konuşularak toplantıda olmayan tarafların bu konuşmalardan etkilenmesi amacı ile bu oluşumun 
sağlandığını dile getiren Dr. Şuayip BİRİNCİ, “Bu toplantılara başladığımızda sorunlarımız farklı idi ve 
bizim sorunlarımıza benzer sorunları dünyada birçok ülkenin yaşadığını görmüştük. Yine sorunlar 
dünyada da bizde de aynı ama şimdi sorunlar hepimiz için ortak hale geldi.” dedi. Bundan sonraki 
süreçte TÜSAP’ın özgünlüğünü koruyarak toplantıları daha da yaygınlaşmak gerektiğini söyleyen 
BİRİNCİ, sağlığın finansman tarafına değinerek “Evet, belki inovatif şeylerle bir süre daha bu fiyatlarla bir 
yere gidilebilir ama hepimizin ortak kabulü finansman tarafında bir inovasyon yapmak. Sağlık finansmanı 
tarafındaki problemler bazı çözümlerin hızlı elde edilmesini engelliyor. Değere odaklı bir yaklaşımla 
burayı çözümlemek gerektiği ortada. Son olarak bu platformun Kamu’nun tavrı içine giren, Kamu’nun 
reflekslerini barındıran bir ortam değil de TÜSAP’ın kalması gereken yerin sivil zihniyette olması 
gerektiğine inanıyorum. Aksi taktirde bir süre sonra Kamu’nun beklentilerine hizmet etmeye başlar ve 
fikirlerin realize olamadığı bir yere gider. Orada durmak gerektiğini düşünüyorum.” diye konuştu. 
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FARKLI ŞEY NE OLMALI?
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı

“Önümüzdeki yıl farkı bir şey yapın” şeklinde bir ortak konsensüs var. “Farklı şey ne olmalıdır” sorusunun 
da artıları ve eksileri var. Herkes bulunduğu konuma göre kendine bir kalıp biçmiş, o kalıpla var olmuş 
durumda. Eğer bir şeyi herkesin görüldüğü hale getirirseniz bu kalıbın dışına çıkmayan insanlar oluşuyor. 
Herkes ezberlediği sözleri tekrarlamaya başlıyor. Bir ilerleme olmuyor. Onun için mümkün olduğu 
kadar kayıtsız, mümkün olduğu kadar başkası ne der kaygısından uzak bir şekilde görüşlerimizi rahat 
rahat tartışalım. Eğer kendinize biçtiğiniz misyon başka kurum, birlik ve kuruluşlarla çatışmaya başlarsa 
hareket alanınız daralır. Fazla iş yapamaz olursunuz. Dolayısı ile TÜSAP olarak kendinize nasıl bir 
misyon çizdiğimize dikkat etmemiz lazım. Burada çok iyi niyetli, hatta burada olduğundan daha fazla 
beklenti içinde arkadaşlarımız olduğunu gördüm. Burada bir potansiyel görüyorlar ve bu beklentiyi çok 
samimi bir şekilde açığa çıkarıyorlar. Haklılar. Fakat bazı heyecanlı atılımlar sonrasında bazı kaygıları 
da oluşturuyor. Bu açıdan “bizim şu yeteneğimiz var, şunu da yaparız” dersek böyle bir riski alamayız. 
Bugün Cumhurbaşkanlığı Politika Kurul üyelerimiz “sizden faydalanıyor” derler ama yarın arkadaşlar “bu 
politikayı biz yapacağız, siz kim oluyorsunuz” da diyebilir. Bu açıdan biz politika mı yapacağız, politika 
mı empoze edeceğiz, Sağlık Bakanlığı’nı mı yönlendireceğiz! Sağlık Bakanlığını yönlendiremeyiz. 
Biraz evvel Sayın Bakan Yardımcım değindi; Aslında bizim 3 yıldır burada temel eksiğimiz SGK’nın, 
Hazine Bakanlığı’nın yetkililerinin çok rağbet etmemiş olması. Aslında ne fikir çıkacağını biliyorlar ama 
kendi başarı kriterlerine uymayacak bir fikir çıkacağı ve kendi başarı ölçeklerine göre davranmak 
zorunda kaldıkları için katılmıyorlar. Belki o pozisyonda ben olsam ben de öyle davranırdım. O zaman 
‘zorda kalmayayım’ diye bakıyorlar. Son zamanlarda kendilerinden teklif geldiği için çok mutlu oldum. 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan üç kişi gelip “Bizi de davet edin, bu toplantılara 
katılmak istiyoruz” dedi. Buna çok sevindim. Demek ki bizim rahatsız edecek bir davranışa girmediğimiz 
fark ediliyor ki daha güvenli olarak “biz de katılalım bu toplantılara” deniliyor. Bunun için tüm bu görüşleri 
alalım, tartışalım ama bu hassas noktaları da çok iyi gözetelim. ‘Çok iş yapacağız’ diye iş yapamaz hale 
gelmeyelim. 
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1. TÜSAP VİZYON TOPLANTISI:  Sağlık Finansmanı 1 Mart 2019
2. TÜSAP VİZYON TOPLANTISI:  Sağlık Hizmet Sunumu 12 Nisan 2019
3. TÜSAP VİZYON TOPLANTISI: İlaç ve Eczacılık 6 Eylül 2019
4. TÜSAP VİZYON TOPLANTISI:  Sağlık Teknolojileri 25 Ekim 2019

2019 yılında gerçekleşen 4 vizyon toplantısının çıktılarının paylaşılarak sektör değerlendirmelerinin yapıldığı 
TÜSAP Zirvesi’nde, Sağlık Finansmanı toplantısı ve Sağlık Hizmet Sunumu toplantısı Prof. Dr. Haluk ÖZSARI’nın, 
İlaç ve Eczacılık toplantısı Turgut TOKGÖZ’ün ve Sağlık Teknolojileri toplantısı Türkay Ufuk EREN’in sunumları 
ile katılımcılarla paylaşıldı. 

TÜSAP Vizyon Toplantıları 
Değerlendirmeleri
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Genel Değerlendirme

2020 YILI BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜNDE 
DÜŞÜNCELER FARKLI 
TÜSAP 2019 Sağlık Zirvesinde finansman, hizmet sunumu, ilaç ve eczacılık ile sağlık teknolojisi 
alanlarında yapılan 4 toplantıda sorulan 3 ortak soruya verilen yanıtlar kıyaslandı. 

2020 yılı için öngörüleri sorulan 4 toplantının katılımcıları farklı öngörüler belirtti. Sağlık 
Teknolojileri toplantısının katılımcılarının yüzde 49’u büyüme öngörüsünü paylaşırken, İlaç 
toplantısının katılımcıları yüzde 54 ile bir önceki yıl ile yani 2019 yılı ile aynı oranda büyüyeceği 
öngörüsünü belirtti. Sağlık Hizmet Sunumu toplantısının katılımcıları ise yüzde 53’lük oran ile 
küçülme yılı olacağı seçeneğini işaretledi. 



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2019 / SAĞLIK ZİRVESİ

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ TOPLANTISI 
KATILIMCILARI DİĞERLERİNDEN DAHA İYİMSER 
Yine 4 toplantının katılımcılarına sorulan önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımlarının GSMH’ya 
oranla nasıl büyüyeceğine ilişkin soruya verilen cevaplar karşılaştırıldığında Sağlık Teknolojileri 
toplantısının katılımcıları yüzde 49 ile GSMH büyüme oranının üzerinde büyüyecek derken, 
İlaç toplantısının katılımcıları yüzde 40 ile GSMH büyüme oranının altında büyüme olacağını 
öngördü. Sağlık Hizmet Sunumu toplantısı katılımcıları ise GSMH ile aynı oranda büyüyeceğini 
düşünenlerin arasında yüzde 43 ile en yüksek oranı teşkil etti. 
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SAĞLIK HİZMET SUNUMU KATILIMCILARI 
DİĞERLERİNDEN DAHA KARAMSAR
Sağlık yatırımlarının kamu ve özel sektör açısından önümüzdeki 5 yılda nasıl olacağına ilişkin 
öngörüleri yine 4 toplantıda da soruldu. 4 toplantının cevapları karşılaştırıldığında Sağlık 
Teknolojileri toplantısının katılımcıları en yüksek oran olan yüzde 61 ile yatırımların Kamu’da 
artarken özel sektörde azalacak öngörüsünde bulundu. Sağlık Hizmet Sunumu toplantısı 
katılımcıları diğerlerinden daha karamsar bir profil sergileyerek yüzde 40 oran ile hem Kamu 
hem özel sektörde azalacağı yönünde seçeneği işaretledi. 
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KÜÇÜLME YILI OLACAĞINI ÖNGÖRENLERİN 
ORANINDA ARTIŞ  
TÜSAP 2019 Sağlık Finansmanı Vizyon Toplantısı’nın değerlendirmesi Prof. Dr. Haluk 
ÖZSARI’nın sunumu ile yapıldı. Önceki yıllarda yapılan sağlık finansmanı toplantılarının ortak 
sorulara ilişkin verileri değerlendirildi. Büyüme ve sağlık yatırımları öngörüleri konusunda 
sorulan 3 soruya verilen cevaplar kıyaslandı. 

Sağlık sektörü için 2020 yılı büyüme öngörüleri sorulan katılımcılar, 2019 yılında önceki yıla 
oranla daha temkinli bir tutum sergileyerek yüzde 40’lık bir oranla bir önceki yıl ile aynı olacağı 
yönünde öngörü belirtti. Katılımcıların iki yıl arasında küçülme yılı olacağına ilişkin öngörülerinde 
2019 yılında artış dikkat çekti. 

SAĞLIK FİNANSMANI



www.tusap.org
2322

GSMH ORANINDA VE ÜZERİNDE 
BÜYÜME YAŞANACAK
Önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımlarının GSMH’ya oranla nasıl büyüyeceğine ilişkin öngörüleri 
sorulan katılımcıların bir önceki yıla ilişkin büyüme öngörüleri kıyaslandığında GSMH büyüme 
oranının üzerinde büyüyecek diyenlerin oranında 2019 yılında yarı yarıya düşüş görüldü. Bir 
önceki yıla kıyasla 2019 yılında GSMH büyüme oranının altında büyüme olacağını öngören 
katılımcıların oranında ise yükselme izlendi.  

SAĞLIK FİNANSMANI
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SAĞLIK YATIRIMLARI KAMUDA ARTACAK
Sağlık yatırımlarının Kamu ve özel sektör açısından önümüzdeki 5 yılda nasıl olacağına ilişkin 
öngörüleri sorulan katılımcılar 2019 yılında da bir önceki yıl olduğu gibi yatırımların Kamu’da 
artacağını öngörüsünde bulundu. 2019-2018 yılları arasındaki karşılaştırmada Kamu’da azalırken 
özel sektörde artacağı öngörüsünde bulunanlarının oranının 2019 yılında bir önceki yıla oranla 
arttığı görüldü. 
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ÖZEL SAĞLIK SİGORTACILIĞI DİĞER SİGORTA 
BRANŞLARINDAN DAHA FAZLA BÜYÜYECEK 
Önümüzdeki 5 yıllık periyotta özel sağlık sigortacılığına ilişkin öngörüleri sorulduğunda, 
katılımcıların yüzde 55’i diğer sigorta branşlarının ortalamasının üzerinde büyüyeceğini 
öngörürken, yüzde 25’i ‘büyümeyecek’, yüzde 20’si ‘diğer sigorta branşları ortalaması kadar 
büyüyecek’ seçenekleri işaretlendi.

SAĞLIK FİNANSMANI
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İSTİHDAMI İÇİN YENİ 
İSTİHDAM MODELLERİ GEREKİYOR 
Sağlık Bakanlığı 2023 projeksiyonlarına göre başta hekim ve hemşire olmak üzere sağlık 
çalışanlarının mevcut kamu politikalarıyla istihdam edilmesi konusunda görüşleri istenen 
katılımcıların yüzde 46’sı Kamu, özel ve üniversitelerin arasında geliştirilecek yeni istihdam 
modelleri ile istihdamın sağlanabileceği yönünde seçeneği işaretledi. Yüzde 35’i Sağlık 
Bakanlığının 2023 projeksiyonlarına göre sağlık çalışanlarının mevcut politikalarla istihdam 
edilebileceğini belirtirken yüzde 19’u aksi yönde görüş belirtti.
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SAĞLIK SİSTEMİ KAMU VE ÖZEL SAĞLIK 
SİGORTASI İLE BİR ARADA FİNANSE EDİLMELİ 
Katılımcıların yüzde 46’sı sağlık sisteminin Kamu ve özel sağlık sigortacılığı bir arada finanse 
edilmesi gerektiği yönünde görüş belirtti. Yüzde 23’lük bir kesim ‘belli gelir düzeyinde kamu, bu 
düzeyi aşması durumunda özel sigortacılık’ seçeneğini işaretlerken, yüzde 17’lik bir kesim ise 
‘vergi, prim ve özel sağlık sigortasının tümünün yer aldığı karma bir model’ ile finanse edilmesi 
gerektiği yönündeki seçeneği işaretledi. Katılımcıların yüzde 14’ü ise ‘Kamusal ve vergi + prim 
ile’ sağlık sisteminin finanse edilmesi yönünde görüş belirtti.

SAĞLIK FİNANSMANI
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MEVCUT SAĞLIK SİSTEMİNİN FİNANSAL AÇIDAN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SORUNU BULUNUYOR 
Nüfus artışı, yaşlanma ve diğer sorunlar dikkate alındığında Türkiye’de mevcut sağlık sisteminin 
finansal açıdan sürdürülebilirlik sorunu olduğunu düşünen katılımcıların oranı yüzde 67 oldu. 
Katılımcıların yüzde 28’i ise henüz olmamakla birlikte önümüzdeki yıllarda sürdürülebilirlik 
sorunu oluşacağına yönelik seçeneği işaretledi. Yüzde 5’lik bir kesimi ise böyle bir sorunun 
olmadığı yönünde görüş belirtti.
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MEVCUT KAYNAKLARLA DAHA VERİMLİ BİR 
SAĞLIK SİSTEMİ BAZI ÖN ŞARTLAR YERİNE 
GETİRİLİRSE KURULABİLİR 
Katılımcıların yüzde 58’i mevcut kaynaklarla daha verimli bir sağlık sisteminin bazı ön şartlar 
yerine getirilirse kurulabileceğini düşünürken, yüzde 26’sı kurulmasının kolay olmayacağı 
yönünde görüş belirtti. Katılımcıların kalan yüzde 8’erlik kesimleri ‘kurulabilir’ ve ‘hiçbir zaman 
kurulamaz’ seçeneklerini işaretledi.

SAĞLIK FİNANSMANI
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SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANINDA 
İKİNCİL MEVZUATTAN KAYNAKLANAN 
SORUNLAR YAŞANIYOR 
Türkiye’de mevcut GSS ile ilgili sorunların değerlendirilmesi istendiğinde katılımcıların yüzde 
46’sı ikincil mevzuattan yani SUT'tan kaynaklanan sorunların yaşandığını ve ikincil mevzuat 
değişikliği gerektiğini ifade etti. Yüzde 40’lık bir kesim uygulamadan kaynaklanan sorunlar 
yaşandığını ve iyi uygulanırsa düzeleceğini belirtirken katılımcıların yüzde 14’ü yasalardan 
kaynaklanan sorunlar yaşandığını ve yasa değişikliğinin gerektiğini belirtti.
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KAMU GERİ ÖDEME MODELİNİ 
DEĞİŞTİRMELİ 
Katılımcıların yüzde 84’ü Türkiye’de Kamu sağlık sigortası için ayrılan bütçenin verimli 
kullanılması için Kamu’nun geri ödeme modelinin değişmesi gerektiğini düşünürken yüzde 
8’lik iki ayrı katılımcı grubu ‘Kamu hizmet alım fiyatlarını (SUT) arttırmalıdır’ ve ‘Kamu çekilmeli, 
sadece özel sektör finansman sağlamalıdır’ seçenekleri işaretlendi.

SAĞLIK FİNANSMANI
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TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI 
TÜM SAĞLIK KURUMLARINDA 
BİRLİKTE UYGULANMALI 
Katılımcılara Tamamlayıcı Sağlık Sigortası konusundaki fikirleri sorulduğunda katılımcıların 
yüzde 80’i Kamu, özel sektör ve üniversite olmak üzere tüm sağlık kurumlarında birlikte 
uygulanmalıdır derken, yüzde 20’si sadece özel sağlık kurumlarında uygulanması gerektiği 
yönünde görüş belirtti. Katılımcıların hiçbiri ‘Sadece Kamu sağlık kurumlarında uygulanmalıdır’ 
ve ‘Tüm sağlık kurumlarında birlikte uygulanmalıdır’ yönünde seçenekleri işaretlemedi.
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TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI 
PRİM VE VERGİ TEŞVİKİ İLE BİRLİKTE 
UYGULANMALI 
Katılımcıların yüzde 74’ü tamamlayıcı sağlık sigortasının prim ve vergi teşviki ile birlikte 
uygulanması gerektiği görüşünde birleşirken, yüzde 22’si ‘prim teşviki ile uygulanmalı’, yüzde 
4’ü ise ‘vergi teşviki ile uygulanmalı’ yönünde görüş belirtti.

SAĞLIK FİNANSMANI
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UZUN SÜRELİ VE BAKIM SİGORTASI GİBİ 
SİGORTALAR KAMU VE ÖZEL SİGORTACILIK İLE 
TÜM KURUMLARDA BİRLİKTE UYGULANMALI 
Türkiye’de uzun süreli sigorta ve bakım sigortası gibi sağlık sigortalarına ilişkin nasıl yol almak 
gerektiği sorulduğunda katılımcıların yüzde 96’sı Kamu ve özel sigorta ile tüm kurumlarda 
birlikte uygulanması gerektiğini ifade etti. Yüzde 4’ü ise sadece özel sigorta ile Kamu 
kurumlarında uygulanmalıdır seçeneğini işaretledi.
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SAĞLIK FİNANSMANI
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KÜÇÜLME YILI OLACAK
TÜSAP 2019 Sağlık Hizmet Sunumu Vizyon Toplantısı’nın değerlendirmesi Prof. Dr. Haluk 
ÖZSARI’nın sunumu ile yapıldı. Bugüne kadar yapılan sağlık hizmet sunumu toplantılarının 
ortak sorulara ilişkin verileri değerlendirildi. Büyüme ve sağlık yatırımları öngörüleri konusunda 
sorulan 2 soruya verilen cevaplar kıyaslandı. 

Sağlık sektörü için 2020 yılı büyüme öngörüleri sorulan katılımcılar, 2019 yılında yüzde 
53’lük oranla küçülme yılı olacağı konusunda öngörüde bulundu. 2017 yılında bu soruya 
verilen cevaplardan en yüksek oran olan yüzde 56 ile katılımcılar büyüme olacağına yönelik 
öngörülerini belirtmişti.

SAĞLIK HİZMET SUNUMU
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SAĞLIK YATIRIMLARINDA ÖZEL SEKTÖRDE 
AZALMA ÖNGÖRÜLÜYOR 
Önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımlarının nasıl olacağı konusunda katılımcıların yüzde 40’ı 
hem özel sektörde hem kamuda azalacağı, yüzde 33’ü ise özel sektörde azalacağı fakat 
Kamu’da artacağı şeklinde öngörüde bulundu. Önceki yıllarla kıyaslandığında bu soruya verilen 
yanıtlardan özel sektörde azalırken Kamu’da artacak seçeneğinde 2019 yılında düşüş olduğu 
görüldü. 

SAĞLIK HİZMET SUNUMU
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SAĞLIK YATIRIMLARI GSMH BÜYÜME HIZI İLE 
AYNI ORANDA BÜYÜYECEK 
Katılımcıların yüzde 43’ü önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımlarının Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 
büyüme hızı ile benzer bir büyüme seyri izleyeceğini öngördü. Yüzde 35’lik bir kesim GSMH 
üzerinde bir büyüme değerlendirmesinde bulunurken katılımcıların yüzde 22’si sağlık 
yatırımlarının GSMH büyüme hızının altında büyüyeceğini öngördü.



www.tusap.org
3938

ÜNİVERSİTELERİN KİMLİĞİ ARADA KALMIŞ! 
Gerçek hayatta Üniversite Hastanelerinin durumu konusunda katılımcıların yüzde 35’i ‘diğer 
hastanelerle rekabete sokulmaması gereken “özellikli” sağlık kurumlarıdır’ derken, yüzde 
33’ü ‘Üniversite tarafından yönetilen sağlık işletmeleridir’ ve yüzde 28’i ‘diğer hastaneler gibi 
(üniversite mülkiyetindeki) kamu sağlık kuruluşlarıdır’ seçeneğini işaretledi.

SAĞLIK HİZMET SUNUMU
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BÜTÇELER EĞİTİM VE HİZMET 
PERFORMANSLARINA GÖRE AYRI 
OLUŞTURULMALI 
Daha verimli Üniversite Hastanesi için bütçe yapısı hakkında öncelikli görüşleri sorulan 
katılımcıların yüzde 41’i sağlık hizmeti bütçesi ile eğitim hizmetleri bütçelerinin eğitim ve 
hizmet performanslarına göre ayrı oluşturulması ve ayrı yönetilmesi gerektiği görüşünü belirtti. 
Katılımcıların yüzde 26’sı bütçe gelirlerini oluşturan kaynakların artırılması, hastane eğitim ve 
araştırma bütçelerinden kurum hissesi olarak ayrıca pay alması gerektiği seçeneğinde birleşti. 
Yüzde 19’u bütçe modelinin önemli olmadığı esas olanın hastaneye daha fazla mali kaynak 
aktarılması olduğu, yüzde 7’si ise döner sermaye ile genel bütçe gelirleri birleştirilerek tek 
bütçe halinde esnek bir yapıda rektörlük tarafından yönetilmesi gerektiği yönünde seçeneği 
işaretledi.
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ÇALIŞMA VE ÜCRETLENDİRME KONUSUNDA 
HASTANE YÖNETİMİ YETKİLİ OLMALI 
Daha verimli Üniversite Hastanesi için istihdam yapısı hakkında öncelikli görüşü sorulan 
katılımcıların yüzde 38’i esnek çalışma ve ücretlendirme konusunda hastane yönetiminin 
yetkili olması gerektiğini belirtti. Bu seçeneği yüzde 29 oranı ile başta doktorlar olmak üzere 
tüm hastane çalışanlarının süreli sözleşmeli istihdam edilmesi, yüzde 13 oranı ile hastanede 
çalışacak doktorların rektör öğretim üyesi atama modelinden bağımsız istihdam edilmesi 
seçeneği takip etti. Daha verimli istihdam yapısı ile ilgili olarak mevcut istihdam modeli 
uygundur; maaşların tümüyle Genel Bütçe’den ödenmesi yeterlidir, diyenlerin oranı ise yüzde 13 
oldu.

SAĞLIK HİZMET SUNUMU
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SUT FİYATLARI “ÜNİVERSİTELERE ÖZEL” 
BELİRLENMELİ 
Daha verimli Üniversite Hastanesi için fiyat ve geri ödeme yapısı hakkında görüşü sorulan 
katılımcıların yüzde 44’ü Üniversite Hastanelerinin eğitim ve araştırma yükü hesaba katılarak 
SUT fiyatlarının “Üniversitelere özel” olarak belirlenmesi gerektiği söylendi. Katılımcıların 
yüzde 32’si ise değer bazlı ödeme modeli başta olmak üzere alternatif ödeme modellerinin 
geliştirilmesi gerektiği yönünde görüş belirtti. Diğer yüzde 8’erlik kısımlar ise “Geri ödeme 
modeli hizmet hacmini değil, hastanenin giderlerini esas almalıdır” ve “GSS bir sağlık sigortası 
olduğuna göre geri ödemede sadece sunulan sağlık hizmeti onu ilgilendirir. Diğer gider 
kalemleri üniversitenin sorunudur.” seçeneklerini işaretledi.
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PLANLAMADAN BAĞIMSIZ OLARAK 
ÜNİVERSİTELERİN HASTANELER AÇMASI 
VERİMLİLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 
TEHDİT EDER 
Sağlık Bakanlığının coğrafi bölge, nüfus ve hastalık yüklerine göre planlama yaptığı göz 
önüne alındığında, Devlet Üniversiteleri ve Vakıf Üniversitelerinin kendi kararları ile hastane 
açabilmesini katılımcıların yüzde 47’si doğru bulmayıp “Üniversitelerin bu planlamadan bağımsız 
hastaneler açması kaçınılmaz olarak verimliliği ve sürdürülebilirliği tehdit eder”, şeklinde fikir 
belirtti. Yüzde 41’lik kısmı ise “Üniversiteler özerk olmalı, Sağlık Bakanlığı ve YÖK koordineli 
planlamalı” seçeneğini işaretledi.

SAĞLIK HİZMET SUNUMU
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DEVLET ÜNİVERSİTE HASTANELERİ 
DİĞER DEVLET HASTANELERİ İLE 
MALİ AÇIDAN EŞİT DEĞİL 
Katılımcıların yüzde 61’i Devlet Üniversite Hastanelerinin gelir politikaları yönünden diğer 
devlet hastaneleri ile eşit olmamalarını mali sorunlarının arka planındaki en önemli faktör 
olarak nitelerken, yüzde 19’u yapısal durumlarını, yüzde 17’si ise işletim modeli hatasını mali 
sorunlarının arka planındaki en önemli faktör olarak gördü.
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EĞİTİMİN GEREĞİNE UYGUN BİR 
İŞLETMECİLİK YAPILMIYOR 
Bu fiyat politikaları ile Devlet Üniversitelerinin Hastaneleri dikkate alındığında eğitimin 
gerektirdiği ölçeği aşan bir şekilde gelir elde etme amacına yönelik hastane işletmeciliği 
yapılmasının mümkün olmadığını düşünen katılımcıların oranı yüzde 48 oldu. Katılımcıların 
yüzde 45’i de eğitimin gerektirdiği ölçeği aşan bir şekilde gelir elde etme amacına yönelik 
hastane işletmeciliği yapılmadığını düşündü.

SAĞLIK HİZMET SUNUMU



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2019 / SAĞLIK ZİRVESİ

KURUMLARI TEK TİP YAPMAMAK GEREKİR 
Üniversite Hastanelerinin ortak kullanım modeli (afiliyasyon) hakkında görüşü sorulan 
katılımcıların yüzde 41’i “Birlikte kullanım çift başlılık oluşturur. Doğru değildir. Üniversitelerin 
kendi hastanelerini işletmesi daha verimli olur” diye düşünürken yüzde 32’si “Ülke kaynaklarının 
verimli kullanımı için birlikte kullanım modelleri geliştirilmelidir” seçeneğini işaretledi.
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YENİ ÜNİVERSİTE - HASTANE ORTAK KULLANIM 
MODELİ GELİŞTİRİLEBİLİR 
Yeni Üniversite - Hastane ortak kullanım modeli geliştirilebilir mi, sorusuna verilen cevapların 
oranları ise aşağı yukarı aynı oldu. Katılımcıların yüzde 27’si “Tüm kaynakların, ortak kullanıldığı 
birlikte kullanım yönetim modeli oluşturulabilir” derken, yüzde 20’si “sadece öğretim üyesi 
(doktor) kadrosunun üniversite tarafından sağlandığı diğer alt yapı ve kaynakların Bakanlık 
tarafından karşılandığı model daha verimli olabilir” şeklinde görüş belirtti. Diğer yüzde 20’si 
ise “özel sektör + SB + Üniversite ile üçlü birlikte kullanım modeli mümkündür” seçeneklerini 
işaretledi.

SAĞLIK HİZMET SUNUMU



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2019 / SAĞLIK ZİRVESİ

BÜYÜME KONUSUNDA TEMKİNLİ BİR 
TUTUM MEVCUT
TÜSAP 2019 İlaç ve Eczacılık Vizyon Toplantısı’nın değerlendirmesi Turgut TOKGÖZ’ün sunumu 
ile yapıldı. Bugüne kadar yapılan ilaç ve eczacılık toplantılarının ortak sorulara ilişkin verileri 
değerlendirildi. Büyüme ve sağlık yatırımları öngörüleri konusunda sorulan 3 soruya verilen 
cevaplar kıyaslandı. 

Sağlık sektörü için 2020 yılı büyüme öngörüleri sorulan katılımcılar, 2019 yılında önceki yıllara 
oranla daha temkinli bir tutum sergileyerek tüm toplantıların en yüksek oranı olan yüzde 54’lük 
bir oranla bir önceki yıl ile aynı olacağı yönünde öngörü belirtti. 

İLAÇ VE ECZACILIK
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GSMH’NİN ALTINDA BÜYÜME 
ÖNGÖRÜSÜNDE ARTIŞ VAR
Önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımlarının GSMH’ya oranla nasıl büyüyeceğine ilişkin öngörüleri 
sorulan katılımcılar, önceki yıllara ilişkin büyüme öngörülerinin aksine küçülme olacağını işaret 
ederek 2019 yılında yüzde 40’lık oran ile GSMH büyüme oranının altında büyüme olacağı 
yönünde seçeneği işaretledi. 

İLAÇ VE ECZACILIK
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SAĞLIK YATIRIMLARI ÖZEL SEKTÖRDE 
AZALIRKEN KAMUDA ARTACAK
Sağlık yatırımlarının Kamu ve özel sektör açısından önümüzdeki 5 yılda nasıl olacağına ilişkin 
öngörüleri sorulan katılımcılar 2019 yılında da bir önceki yıl olduğu gibi yatırımların özel 
sektörde azalırken Kamu’da artacağını öngörüsünde bulundu. 2019-2018 yılları arasındaki 
karşılaştırmada Kamu ve özel sektörde azalacak öngörüsünde bulunanlarının oranının 2019 
yılında arttığı dikkat çekti. 
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MEVZUAT EKOSİSTEMİ VE 
KAMU-ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ 
İKİ ÖNEMLİ FAKTÖR 
Katılımcılar biyoteknolojik ilaç sektörünün gelişimi için en önemli faktörü yüzde 30’arlık eşit 
oran ile “Ruhsatlandırma alanında uygun mevzuat ekosisteminin oluşturulması” ve “Kamu-
üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması” olarak işaretledi. Yüzde 23’ü etkin bir teşvik sisteminin 
kurulmasının sektörün gelişimi için en önemli faktör olduğunu düşünürken yüzde 17’lik bir kesim 
ise uygun fiyat ve geri ödeme politikaları oluşturulması yönünde görüşünü belirtti. 

İLAÇ VE ECZACILIK
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KAMU STRATEJİ BELGELERİNE BİYOTEKNOLOJİK 
İLAÇ ATILIMININ ÖNEMİ YANSIMIŞ AMA… 
Biyoteknolojik ilaç atılımının öneminin kamu strateji belgelerine yansıyıp yansımadığı 
konusunda görüşleri sorulan katılımcıların yüzde 53’ü belgelere yansıdığı ancak eylemlere 
yansımadığı yönünde görüş belirtti. Katılımcıların yüzde 11’i yansıdığı ve etkin eylemlerle 
desteklendiği; yüzde 36’sı yansımadığı ve gözden geçirilmesi gerektiği seçeneklerini işaretledi.
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RUHSAT ALANINDAKİ DÜZENLEMELER 
BİYOTEKNOLOJİK İLACIN GELİŞİMİNİ 
DESTEKLEMİYOR 
Katılımcıların yüzde 65’i ruhsat alanındaki düzenlemelerin biyoteknolojik ilaç alanındaki 
gelişmeleri destekler nitelikte olmadığını düşünürken yüzde 26’sı düzenlemelerin destekleyici 
nitelikte olduğu yönünde görüş belirtti. Yüzde 9’luk bir kesim “diğer” seçeneğini işaretledi. 

İLAÇ VE ECZACILIK
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FİYATLANDIRMA VE GERİ ÖDEME POLİTİKALARI 
BİYOTEKNOLOJİK İLACIN GELİŞİMİNİ 
DESTEKLEMİYOR 
Katılımcıların yüzde 91’i fiyatlandırma ve geri ödeme politikalarının biyoteknolojik ilaç alanındaki 
gelişmeleri destekler nitelikte olmadığını düşünürken yüzde 5’i politikaların destekleyici 
nitelikte olduğu yönünde görüş belirtti. Yüzde 4’lik bir kesim “diğer” seçeneğini işaretledi.
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TÜRKİYE POLİTİKA VE UYGULAMADA 
REKABET ETTİĞİ ÜLKELERİN GERİSİNDE 
Katılımcıların yüzde 74’ü Türkiye’nin biyoteknolojik ilaç alanındaki politika ve uygulamalarının 
bu alanda rekabet edilen ülkelerin uygulama ve politikalarının gerisinde olduğunu düşündü. 
Yüzde 17’lik kesim “Aynı seviyededir” seçeneği işaretlerken yüzde 9 oranında katılımcılar ise 
Türkiye’nin rekabet ettiği ülke uygulama ve politikalarının ilerisinde olduğu yönünde görüş 
belirtti. 

İLAÇ VE ECZACILIK
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MEVZUAT OLUŞTURULURKEN REKABET EDİLEN 
ÜLKELER DİKKATE ALINMALI 
Biyoteknolojik ilaç mevzuatı oluşturulurken nasıl bir yol izlenmesi gerektiği sorusuna 
katılımcıların yüzde 83’ü rekabet ettiğimiz gelişmekte olan ülke uygulamaları dikkate alınarak 
kendimize özgü bilimsel temele dayanan bir mevzuat oluşturulmalıdır yanıtını verdi. Yüzde 
13 oranında bir kesim ise sadece AB ve ABD mevzuatını dikkate alarak düzenleme yapılması 
gerektiği yönünde görüş belirtti. Yüzde 4’lük bir kesim ise “diğer” seçeneğini işaretledi.
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İÇ PAZARLA BİRLİKTE GELİŞMEKTE OLAN 
PAZARLAR HEDEFLEMELİ 
Türkiye’de geliştirilecek biyoteknolojik ürünler ile ilgili hedef pazarlar sorulduğunda 
katılımcıların yüzde 60’ı ülkemizde geliştirilecek biyoteknolojik ürünlerin ilk etapta iç pazarla 
birlikte gelişmekte olan pazarları hedeflemesi gerektiği yönünde görüş belirtti. Yüzde 35’lik 
bir kesim ise başlangıçtan itibaren ABD ve AB gibi gelişmiş pazarların hedeflemesi gerektiğini 
düşündü. Yüzde 5 oranında katılımcı “diğer” seçeneğini işaretledi. 

İLAÇ VE ECZACILIK
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BİYOTEKNOLOJİK İLAÇLARA YÖNELİK MEVCUT 
AR-GE YATIRIM TEŞVİKLERİ YETERSİZ 
Biyoteknolojik ilaçlara yönelik mevcut Ar-Ge yatırım teşviklerinin yeterli olmadığını düşünen 
katılımcıların oranı yüzde 76 oldu. Yüzde 12’lik bir kesim yeterli bulurken yine yüzde 12’lik kesim 
“diğer” seçeneğini işaretledi.
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İHALELERDE BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ 
ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİ DİKKATE ALINMALI 
Biyoteknolojik ilaçlara yönelik ihalelerde maliyetin mi yoksa endüstrinin gelişiminin mi dikkate 
alınması gerektiği sorusuna katılımcıların yüzde 88’i uzun vadeli çıkarlar gözetilerek hem 
maliyet hem de biyoteknolojik ilaç endüstrisinin gelişiminin dikkate alınması gerektiği yanıtını 
verdi. Yüzde 10’luk bir kesim ise biyoteknolojik ilaçlara yönelik ihalelerin sadece maliyet 
gözetilerek yapılması gerektiği yönünde görüş belirtti. 

İLAÇ VE ECZACILIK
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NİTELİKLİ İŞGÜCÜ YETERSİZ 
Katılımcıların yüzde 93’ü biyoteknolojik ilaç alanında nitelikli işgücünü yetersiz bulurken 
yüzde 7’si ise yeterli buldu.
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İLAÇ VE ECZACILIK
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2020 SAĞLIK SEKTÖRÜ İÇİN 
BÜYÜME YILI OLACAK
TÜSAP 2019 Sağlık Teknolojileri Vizyon Toplantısı’nın değerlendirmesi Türkay Ufuk EREN’in 
sunumu ile yapıldı. Bugüne kadar yapılan sağlık teknolojileri toplantılarının ortak sorulara ilişkin 
verileri değerlendirildi. Büyüme ve sağlık yatırımları öngörüleri konusunda sorulan 3 soruya 
verilen cevaplar kıyaslandı. Sağlık sektörü için 2020 yılı büyüme öngörüleri sorulan katılımcılar, 
2019 yılında diğer yıllarda olduğu gibi büyüme yılı olacağı yönünde öngörü belirtti. 

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ
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GSMH’NİN ÜZERİNDE BÜYÜME ÖNGÖRÜLÜYOR
Önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımlarının GSMH’ya oranla nasıl büyüyeceğine ilişkin öngörüleri 
sorulan katılımcılar yine bir önceki yıla benzer bir oran olan yüzde 49’lık oran ile GSMH’nın 
üzerinde bir büyüme beklentisini belirtti. 2019 yılında GSMH’nin altında büyüyeceğini 
düşünenlerde yüzde 24 oranındaki artış dikkat çekti.  

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ
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SAĞLIK YATIRIMLARI ÖZEL SEKTÖRDE 
AZALIRKEN KAMUDA ARTACAK
Sağlık yatırımlarının Kamu ve özel sektör açısından önümüzdeki 5 yılda nasıl olacağına ilişkin 
öngörüleri sorulan katılımcılar 2019 yılında da bir önceki yıl olduğu gibi yatırımların özel 
sektörde azalırken Kamu’da artacağını öngörüsünde bulundu. 
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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. 

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ
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AR-GE VE KATMA DEĞERLİ ÜRETME İLE 
İNOVASYONA YÖNELİK DESTEK İYİLEŞTİRMEYE 
EN FAZLA İHTİYAÇ DUYULAN ALAN
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. 
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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.

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ
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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. 
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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 oluşunu ve yüzde 3 ile Ticaret Bakanlığı teşvik ve desteklerinin yetersiz 
oluşunu en büyük eksiklik olarak gördü. 

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ
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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 adımdır diye sorulan 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. 
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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.

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ
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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 21’i ise fikir belirtmedi. 
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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 17’si ‘diğer’ seçeneğini işaretledi. 

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ
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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. 

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ
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NOTLAR…
 ✓ Sağlık hizmet sunumu alanında “Kurumsal ve hukuki altyapı, iş yapma kolaylığı 

ve mülkiyet hatları” uluslararası rekabet konusunda öne çıkıyor. 

 ✓ Yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretiminde uluslararası rekabet gücünü geliştirmek için 
“Ar-Ge ve katma değerli üretime, inovasyona yönelik destek” en önemli konu.

 ✓ “Sağlık turizmi” ihracat potansiyeli en yüksek alan.

 ✓ “Sağlık turizmi ve eğitimi” ülkemizin marka değerine katkı sağlayacak iki önemli 
alan.

 ✓ Sağlık teknolojileri alanında “know how, İK, pazarın büyüklüğü ve inovasyon 
ekosistemi” yetersiz.

 ✓ Globalleşme yolunda “inovasyon”a önem vermek gerekiyor.

 ✓ Fiyat rekabeti için “yenilikçi ürünler” üretmeliyiz.

 ✓ İhracatın gelişimi için ihracat birliklerinin katkılarını artırmaları gerekiyor.

 ✓ USHAŞ “pazarlara girişi kolaylaştırıcı rol” üstlenmeli.

 ✓ Bazı alanlarda “ihracat odaklı tematik pazarlama şirketleri” kurulabilir.

 ✓ Tıbbi cihaz ödemeleri öncelikli ödemeler arasına alınmalı ve yasal bir sisteme 
oturtulmalı.

 ✓ Serbest bölgede kuluçka/hızlandırıcı ve ortak üretim tesisi kurulmalı.

 ✓ Sağlık turizminde sunulan modelin altı bilimsel ve inovatif stratejilerle 
doldurulmamakta, Türkiye’nin sağlık sistemini kuran firmalar gidip başka 
ülkelere de bunu kurabilir.

 ✓ Türkiye’de sağlık teknolojilerini geliştiren ve ihracat alanında girişimci şirketler 
(Start up) yeterince ve doğru modelle desteklenmiyor.
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İNOVASYON GLOBALDİR YERLİLEŞTİREREK VE 
İÇSELLEŞTİREREK ÜRÜNE DÖNÜŞEBİLİR
Kısaca kendimden bahsederek sunumuma başlamak isterim. 1995 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilk 100 
burslusu olarak Amerika’ya gittim. Stanford Üniversitesinde Elektrik Mühendisliğinde doktora yaptıktan 
sonra kariyerimde bir değişiklik oldu ve hep Tıp Fakültelerinde hoca oldum. Harvard Medical School’da 
MIT Health Sciences and Technology’lerinde Doçent olduktan sonra Stanford Üniversitesinde Profesör 
olarak görevime devam ediyorum. 

Stanford Üniversitesi Radyoloji Bölümü bünyesinde erken evre kanserlerin teşhis tanı merkezi Canary 
Center bulunuyor. Kanarya ismi de burada önemli bir tanım. Eskiden maden işçileri yer ocaklarına 
girerken omuzlarında bir kanarya tutarlarmış. Biliyorlarmış ki o kanarya bayılırsa ortamda kötü gaz 
bulunuyor demektir. Biz de bu merkezde ürettiğimiz teknolojilerle kanserin kanaryası olmak istiyoruz. 
Biz de o merkezin direktörü Dr. Sam Gambhir ile Co-Director’üyüm. 

CANARY CENTER KANSERDE ERKEN TEŞHİS KONUSUNDA 
ÇALIŞAN KAPSAMLI BİR MERKEZ

Günümüzde inovasyon ve beyin gücü dünyanın neresinde olursa olsun “İlim Çin’de bile olsa gidin 
alın” sözü gibi insanlar artık inovasyonu yerli yetiştirelim düşüncesinde. Ama dünyanın her yanından 
bu inovasyon getirilebilir. Kurduğum ve anlatmaya çalıştığım bazı teknolojiler şu anda ürüne dönüşmüş 
durumdadır. Merkez olarak akademik tarafındaki temel mantık, biyoloji ve mühendisliği biraraya getirip 
özellikle tıpta problemlerden hareket ederek yeni teknolojiler geliştirmek ve bunları daha sonra sağlığa 
uygulamaya çalışmaktır. Bunu tek başımıza yapmıyoruz. Kanarya Merkezi’nin altında çok sayıda farklı 

Prof. Dr. Utkan DEMİRCİ
Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Kaliforniya - ABD
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geçmişleri ve bilgileri olan insanlar var. Asıl amacımız kanseri erken teşhis etmek ise bunu tek bir 
mühendis ya da bilim insanının biraraya gelip çözemeyeceği kadar büyük ve komplike problemlerden 
söz etmekteyiz. Bu sebepten dolayı temel fakülte ve yaklaşık 34 tane diğer bölümlerden bize katılan 
hocalarımızla birlikte üzerinde çalışıyoruz. Çok farklı geçmişleri olan laboratuvarlar aynı çatının altında. 
Mesela Pitteri Laboratuvarı Mass Spect Proteomics çalışıyor, Mallick Laboratuvarı Genomics çalışıyor, 
biz alet üretiyoruz, Gambhir Laboratuvarı her türlü MR imaging, PET imaging tarzı teknolojiler geliştiriyor, 
Dahl Laboratuvarı ultrason ve akustik konularında uzman, Stoyanova Laboratuvarı kanser teknolojileri, 
biomarker, Soh Laboratuvarı DNA aptemerleri konusunda çalışıyor. Bunların hepsi aynı zamanda 
matematik modelleme ile dört bir koldan biraraya gelerek kanserde erken teşhis konusunda çözüm 
üretmeye çalışıyoruz. 

İNOVASYONUN ASIL ÇIKTIĞI YER İHTİYAÇ

Yıllar önce Amerikan Dekanlar Birliğine “İnovasyon nereden geliyor?” diye bir konuşma yapmıştım. 
Bu noktada yeni teknolojiler üretmeye çalışıyoruz ama inovasyon nereden geliyor, diye düşünmek 
durumunda kalmıştım. Asıl çıktığı yer ihtiyaç. İhtiyaç yoksa düşünme yok, düşünme yoksa inovasyon 
yok. Bir şekilde insanın bir dertle dertlenmesi, bir sorunun karşısına konulması ve bununla çok farklı 
geçmişleri ve uzmanlıkları olan insanların, klinikçilerin, doktorların, biyologların ve teknolojinin temel 
ihtiyaç çerçevesinde biraraya gelmesi gerekiyor. Bunu önce temelde bir laboratuvar sıralarında 
çözmesi, 1-2 sefer çalıştığını göstermesi lazım ama asıl problem burada bitmiyor. Bunun nasıl tüm 
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genele yayılabileceği, nasıl ürünleşebileceği, sağlık ve diğer sektörlere nasıl kullanılabilir, herkesin 
elinde çalışabilir bir teknoloji olacağına kafa yormak gerekiyor. Bu inovasyon çözümünün üzerine 
bir ürünleştirme kısmı geliyor. Problemden hareketle, platform teknolojilerinin çıkması ve sonra 
bu teknolojilerin çok değişik alanlarda ve değişik ülkelerde nasıl uygulanabildiği üzerine iki örnek 
vereceğim. Örneklerden biri benim geliştirdiğim bazı teknolojileri Türkiye bağlamında nasıl geliştiğini 
anlattığım konuda olacak. 

YERÇEKİMSİZ ORTAMDAN KANSERİN HIZLI TEŞHİSİNE BİR LABORATUVAR 
EKİPMANLARI İLE GELİŞEN BİR TEKNOLOJİ…

İlk örneğimiz Magnetic Levitation… Bu birçok şeyi uçurabiliyoruz. Andre Geim’ın 1970’lerde yaptığı 
deneyde bir oda büyüklüğünde likit nitrojenle -200’lere kadar soğutulmuş bir set up’ın içinde bir canlıyı 
veya herhangi bir şeyi koyduğumuzda o kadar güçlü bir manyetik gradyant çıkıyor ki, bu manyetik 
gradyant her şeyi yer çekimsiz ortamdaymış gibi yükseltebiliyor ve bunun için manyetik veya magnet 
kullanmamız gerekmiyor. Bu teknolojiye baktıktan sonra bu uçma işleri ile ilgilenmeye başladım. 
Yeryüzünde yerçekimsiz ortam yaratmanın yollarından biri de yerçekimsiz Boing uçuşu. Bu zamanında 
10 bin dolarlık bir uçuştu. İnsanlar buna binip bir süre yerçekimsiz ortamda asılı kalıyor. Stephan 
Hawking de bu uçuşlardan birini vefat etmeden önce yapmıştı. Tesla’nın uzay mekiği de bir örnek ama 
yerçekimsiz ortam yaratabilmek için uzaya gitmek çok pahalı bir şey. Yeryüzünde yer çekimsiz ortamı 
nasıl yaparız? 

Kompleks bir hücre sistemini yer çekimsiz ortama, bir mikro kanalın içine verdiğinizde her hücre 
değişik şekilde yer çekiminden uzaklaşmaktadır. Buradaki asıl etmen hücrenin kendi özgül ağırlığı 
oluyor. Bu özgül ağırlığın, bu yoğunluğun kanser hücrelerinde daha az olduğunu da biliyoruz. 
Böyle olunca bir kanı kanalın bir ucundan koyup diğer taraftan kan hücreleri ve kanser hücrelerini 
ayırabiliyoruz. Laboratuvar aşamasında yer çekiminden kanser hücresinin ayrımına geldik. Bunu 
nerelerde kullanabiliriz? Gününüzde precision medicine dediğimiz kokteyl ilaçlar değil de kişinin 
kendi kanserine özgü, kendi kanserindeki mutasyonlara özgü, kendi kanser hücrelerinin sekanslaması 
sonucu kişinin erken teşhisine özgü teknolojiler gelişmeye başladı. Bu teknolojilerden biri de bizim bu 
geliştirdiğimiz teknoloji. Neden? Çünkü belki 10 binlerce dolar değerindeki hücre ayrıştırma prosesi 
çok basit, yerçekimsiz bir teknolojiyi kullanarak hızlı bir şekilde, yarım saat için 10’larca mililitre kanı 
proses ederek ayırabiliyor. Hastanın kanda dolaşan metastatik kanser hücrelerini alıyorsunuz, kanser 
hücrelerinden hangi mutasyonları olduğunu görüyorsunuz ve buna bağlı olarak 10 tane kemoterapi 
ilacı kullanacağınıza 1-2 tane kullanıyorsunuz. Belki bilinen kemoterapi ilaçlarını kullanmıyorsunuz. Belki 
bu ilaç o hastanın o mutasyonunda kanserin büyümesi konusunda karşı etki yapıyor. Bu durum tüm 
popülasyon için geçerli değil ancak o hasta için geçerli. 

Cambridge’de Rebecca Fitzgerald ile yaptığımız özofagus kanseri, solunum borusu ya da mide borusu 
kanseri konusunda hızlı bir şekilde milyonlarca hücre arasında kanser hücresi var mı, yok mu diye 
geliştirilen teknolojiden de bahsetmek istiyorum. Bu teknolojide ise sünger bir hap içinde yutuluyor ve 
sonra sünger iple geri asılıyor ardından tüm özofagus içindeki hücreler toplanıyor ve kanser mi, değil 
mi diye ayrılıyor. Yani bu yerçekimsiz ortamdan kanserin hızlı teşhisine bir laboratuvar ekipmanları ile 
gelişen bir teknoloji…
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AKADEMİK BİR İNOVASYONUN GLOBALLEŞMESİNE ÖRNEK 

En son bir öğrencim aynı teknolojiyi aldı ve Uganda’ya gitti. Uganda’da bunu cep telefonu ile birleştirdik. 
Özellikle Uganda’da, dağın başında sıtmanın etkisi önemli. Orada bunu hızlı bir şekilde teşhis etmek 
mümkün değil. Ama şunu biliyoruz ki kırmızı kan hücrelerine nüfus ediyor ve öyle olunca hücrenin 
yoğunluğu değişiyor. Kan hücrelerini belli bir levitasyona getirdiğinizde içinde Sıtma olan hücreler ya 
yukarıda ya da aşağıda toplanıyor. Buna bağlı olarak çok hızlı bir şekilde belki 10 dakikada hastanın 
ateşinden dolayı bir durum var mı, diye biraz da yapay zeka uygulayarak milyonlarca hücre arasından 
bu az bulunan hücreleri bir cep telefonundan levitasyon teknolojisini uygulayarak kullanabiliyorsunuz. 
Bu sadece Afrika’da mı kalacak? 

Bu tarz teknolojiler kanser örneğinde gördüğünüz gibi sadece gelişmekte olan ülkeleri değil, gelişmiş 
ülkeleri de etkiliyor. Şunu giderek daha fazla göreceğiz; artık insanlar kan testi için hastanelerde kan 
verip sonuçları beklemek yerine az miktarda kanları alınarak evlerinin konforunda, hastaneye gitmeden 
bu bilgileri güvenli cloud sistemleri üzerinden yapabilecek. Bugün glikoz testlerinde ya da kan şekeri 
ölçüm cihazlarında olduğu gibi mesela kronik hastalar özellikle, diyabet hastaları, kanser hastaları, 
beyaz kan hücrelerinin sayımlarının yapılması gereken hastalar kullanabilecek. 

Bir inovasyon yaptığınızda ve o inovasyon basıldığında sizde durmuyor. Bu bir platform teknolojisi olması 
hasebi ile birçok konuya uygulanabiliyor, ürünleşebiliyor. Ürünleştiğinde de çok değişik konularda, 
değişik alanlarda etki yaratabiliyor.  

Vermeye çalıştığım örnekte kendimizde bu teknolojiyi Stanford Üniversitesinde daha sonra ürünleştirdik. 
Levitas Bio diye bir şirket kurduk. Yani sadece bu yaptığımız deneylerle bırakmadık. Burada özellikle 
bu teknolojinin kanserde uygulanmasında yine Türkiye’nin yetiştirdiği bilim insanlarından Dr. Gözde 
Durmuş’un geliştirdiği birçok teknoloji, bizim birlikte çalıştığımız bir teknoloji… Onu da burada anarım. 
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İNOVASYONA BEYİN AVCILIĞI, TEKNOLOJİ AVCILIĞI OLARAK BAKABİLİYOR MUYUZ?

Bu toplantıda değerli beyinlerin olduğu bir ortamda hangi soruyu sorarız? Teknolojinin ürünleştirilmesi 
için Türkiye’nin inovasyon olarak son senelerde kurduğumuz transposition’a yönelik yerler ya da verilen 
fonlar çok faydalı. Peki, sadece kendi bulduğumuz inovasyonlarla, kendi üniversitelerimizde bulunan 
inovasyonlarla mı yetiniyoruz yoksa belli komiteler olarak tüm dünyada beyin avcılığı, inovasyon avcılığı, 
teknoloji avcılığı yapacak şekilde dünyada nelerin döndüğüne bakabiliyor muyuz? Bu şekilde stratejik 
konumlandırmalarımız, düşüncelerimiz var mı? 

Bir örnek de IVF konusunda vereyim. Türkiye’de son 5 senedir çip bebek diye bilinen ve Sağlık 
Bakanlığından 2004 yılında alınan CE onaylı ve daha sonra 2017 yılında FDA onayı alınan, Avrupa ve 
Japonya’da olan ve ABD’de giderek yaygınlaşan bir teknoloji var. Bizim tahminlerimize göre 10 binin 
üzerinde bu teknolojiyle bebek doğumu olmuştur. Burada ne yapmaya çalıştık ya da neyi düşünüyoruz? 
Çok basit bir sebebi var aslında… Çevre kirliliği, alınan ilaçlar, geçirilen hastalıklar ve yaş faktörleri 
insanın spermlerini yaşlandırıyor. Özellikle çevredeki faktörler ve insanların artık kariyer yapmaları 
nedeni ile daha geç yaşlarda çocuk sahibi olmaları… 20 yaşında biri ile 40 yaşında birinin sperminin 
kalitesi veya infertilitesi aynı olmuyor. Bir erkekte milyonlarca sperm bulabiliyorsunuz ama bunlardan 
hangisini seçeceksiniz? Elinizde sadece 3-5 yumurta var ve bu yumurtalar için 3-5 tane spermin 
seçilmesi gerekiyor. Bunlar tüp bebeğin gerçekleri ve bu gerçek içinde doğada nasıl yapıldığına ve 
bizim nasıl yaptığımıza bir bakalım! 

Doğada öyle bir mekanizma dizayn edilmiş ki bu mekanizmada milyonlarca sperm düştükten sonra  
reproductive track’den, incecik bir kanaldan geçiyorlar, belki sadece 100 tanesi 3-5 gün süren bu 
yolu geçebiliyor ve sadece 1 tanesi yumurtayı dölleyip embriyo yapabiliyor. Biz tüp bebekte ne 
yapıyoruz? Spermi alıyoruz, dakikalarca santrifüj’lüyoruz, santrifüj yaparken DNA fragmantasyonuna 
sebep oluyoruz. Dediğim gibi inovasyonun kaynağı problemdir. Bu bizi spermi düşünmeye itti. Sperm 
hücrelerinin kafaları ve 50 mikron kuyrukları var.  Sperm hücrelerini bir sinüs dalgaları gibi simüle 
ettiğinizde, küçük mikrokanallara koyduğunuzda bunlar sadece yüzmüyor, salladıkları kuyruklardan 
çıkan dalgalarla hidrodinamik ortamda birbirleri ile ve çevrelerindeki duvarla aslında konuşuyorlar. Bu 
interaksiyon aslında hangi spermin bu 3-4 günlük yolculuk sonunda yumurtaya ulaşabileceğine karar 
veriyor. Sperm sanki bir dalgaymış gibi hareket ediyor ve bu hareketi sonucu eğer sperm koca kafalı 
ise yolunu kaybediyor, ayrışıyor. Eğer doğru periyottaysa, hidrodinamik olarak doğru boyuttaysa ve 
doğru yüzüyorsa o zaman daha da hızlanarak hedefe doğru gidiyor. Bunu tamamı ile ortamın geometrik 
yapısı, şekillenmesi, spermin kendi yapısı, kendi yüzme yetisi kuyruğunu nasıl çırptığına bağlı olarak iyi 
sperm milyonlarca sperm arasından seçiliyor. Tamam, hızlıları seçiyorsunuz ama biyolojik olarak değeri 
var mı? Belli tarafa giden spermlerin DNA kırıklarının sıfıra yakın olduğunu gösterdi. Bu konuda birçok 
yayın çıktı. Aşılamanın 300 - 600 TL arasında bir prosesi olduğunu, tüp bebeğin ise nereden bakarsanız 
10 bin TL’ye kadar bir rakamı olduğunu düşünürseniz, çiftliğini, sabanını, tarlasını satıp bununla çocuk 
sahibi olmaya çalışan kişiyi, o bölgedeki poliklinikte bu teknoloji ile ona aşılama imkanı sunarak çok 
hızlı bir şekilde hastalara hizmet sağlayabilirsiniz. Bunu halkın sosyo-ekonomik kazancına vurduğunuz 
zaman bunun değeri çok yüksek. Türkiye’de siklus sayılarının senelik kayıtlı 90 kayıtsız belki 150 bin 
olduğunu düşünürseniz bunun ne denli büyük bir sosyo-ekonomik etkisinin olduğunu da buradan 
düşünebilirsiniz. Bu teknolojileri götürüyoruz, elektriğe takılan küçük bir inkübatör veriyoruz ve sonra 
diyoruz ki; 1 ml’lik şırınga tüpünden spermi inkübatör’e koyuyor, yarım saat bekliyor. Daha sonra bu 
inkübatör’den çıkan spermi enjektöre koyuyor ve aşılıyor. Bu proses herhangi bir poliklinikte herhangi 
bir periferide yapılabiliyor. İlk Ödemiş İzmir’de yapılmıştı şimdi Güneydoğu Anadolu’da bile bunun 
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kullanıldığını biliyorum. Bu halka sağlık hizmetinin ucuz bir şekilde, inovasyonla götürülebilmesine bir 
örnek. Peki, bu çip nasıl ve nerede ürünleştirildi? İzmir Ege Serbest bölgede Hasköy cleanroom’da 
yapıldı. Ben Denizli Hasköylüyüm ve bu çipleri yapan arkadaşlar benden habersiz üretim yapılan bu 
temiz odalara Hasköy adını vermişler. Şu an serbest bölgede duruyoruz, daha önce de İzmir 9 Eylül’deki 
Teknokent’te üretiyorduk. Şimdi Avrupa’ya da ürün satmayı düşündüğümüz için, vergi avantajlarından 
faydalanabilmek için serbest bölgeye taşıdık. 

Özetlemek gerekirse biz Harvard ve Standford üniversitesindeki patentleri kullanıyoruz. Bu patentler 
dünyadaki her şirketin lisanslamasına açıktır. Siz eğer bunu yapabileceğinizi, gerekli kapitali 
koyabileceğinizi gösterirseniz bir şirket kurarak dünyanın her yerinde üzerinize alabilirsiniz. Bunun Ür-
Ge’sini Türkiye’de yaptık. Ege Üniversitesinde KOSGEB bünyesinde fonlama aldık. Bu miktar projenin 
kontağını çevirdi. Daha sonra üretim bugün anlattığım noktalara geldi. Bu tarz inovasyon ve teknolojilerle 
doğru takımlar kurarak fonlama ile her yerde yüksek katma değerli ürünleri üretebiliriz. Çünkü gerekli 
olan beyin ve eğitim gücü, vizyon ve para Türkiye’de gereğinden fazlasıyla vardır. 

İhtiyaçtan inovasyon doğuyor ve bu inovasyon birçok disiplin biraraya geldiğinde doğuyor. Hala 
akademide “ben elektrik doktoruyum, tıp fakültesinde hocayım” dediğimde insanlar uzaydan gelmişim 
gibi bakıyor. Harvard Tıp’ta 2-3 sene dirsek çürütüp tıp öğrenmeseydim, elektronik devre bilgimle 
yapamazdım. Bunun sürekli bir öğrenim olduğunu anlamak gerekiyor. İnovasyon zaman, para, akıl ve 
emek alıyor. Akıl demek strateji demektir. Sizin ilgi alanlarınıza giren dünyadaki üniversitelerdeki stratejik 
alanlardaki teknolojileri nasıl buraya getirirsiniz, bunların eksik gediklerini kendi patent ofislerinizde 
nasıl patentlersiniz, konusuna kafa yormak lazım. Çünkü artık Türkiye’de patentleme iyi bir konuma 
geldi. Böyle akılcı bir strateji ile belirli 1-2 tane katma değer sağlayacak alan seçilip zaman, para, akıl ve 
beyin gücü aktarılırsa tüp bebek örneğindekine benzer şeyler gerçekleştirilebilir. 

İnovasyon ve beyin gücü global bir sermaye. Milli Eğitim Bakanlığı burslusu olarak yurt dışına 
gitmemden bugüne kadarki geçtiğimiz 20 küsur senede severek anlattığım şey, oralarda yaptığım şeyi 
Türkiye’ye getirip ürünleştirebilmem, buradan işgücü yaratabilmem ve Türkiye’de ürün olarak kısırlık 
yaşayan bireylere sunabilmiş olmam. Bu sadece şahsıma özgü bir yetenek değil, birçok insana eğer 
imkanlar yaratılırsa bunun çalışan bir örnek olduğunu ben gösterdim. Başkaları da gösterebileceği 
için Türk olsun yabancı olsun Türklerin yetiştirdiği öğrencileri olsun dünyanın her yerindeki bilim 
adamları olsun eğer kendinizi sinir uçları olarak görürseniz, bunları değerlendirebileceğiniz kaynaklar 
olarak görürseniz bu çerçevede bahsettiğim inovasyon global bir sermayedir ve bu sermayede bizim 
de hakkımız var. Çünkü bunların öğrencileri bizim toprağımızdan yetişti. Bunları buraya teknolojileri 
boyutunda kazan kazan şeklinde getirip bu beyin gücüne nasıl sahip çıkabiliriz, nasıl bunlara yatırım 
yapabiliriz, bunları nasıl ürünleştirebiliriz, nasıl kullanabiliriz, diye düşünüp bir akıl yürütürsek bence bu 
sadece bir şirket olarak değil, Türkiye’ye inovasyon adına dönebilir. Gerekli altyapı ve beyin gücünün 
olduğunu zaten görüyorum. Teknokentlerde çok güzel şirketlerimiz var. Ege Serbest Bölgede gezdiğim 
bazı şirketleri görüyorum. İnovasyonu stratejilendirmek ve arkasına ciddi bir özel ve devlet tarafından 
bir fonlama oluşturulması lazım. Bu beyin ile bakılırsa Türkiye’den bir tane yüksek teknoloji ürün değil, 
binlercesi çok hızlı bir şekilde, bir 10 sene içinde bu vizyon çıkar. Bunu Singapur yaptı. Stratejik bir 
yaklaşımla yaptılar. Bizim de bu tarz 2 adım öncesini, 10 adım sonrasını düşünen, inovasyon tarafında 
akıllı stratejiler kurduğumuz inovasyonu nasıl biz yaparız değil, nasıl buraya getiririz, daha ileri nasıl 
götürürüz, kullanırız konusuna bakmamız gerekiyor. 
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SORU - CEVAP & KATKILAR
Amerika gerçekten inovasyon üreten bir ülke. Biyoteknolojik biyofarmasötik olarak sadece San 
Diego’da 800 küsur tane start up var. Burada start up’ların oluşturduğu ekonomik büyüklük 
Türkiye ilaç pazarından daha büyük. Siz konuşurken Global Inovation Index’e baktım. Singapur 
ilk 10’da, Türkiye 50. sırada. İnovasyon ekosistemini yeşertmek için neyi farklı yapmalıyız?

Bu sorunun tek bir cevabı yok, oldukça kapsamlı ancak bildiğim tarafından cevap vermeye çalışayım. 
İki boyutlu olarak cevap vereyim; Birincisi inovasyon burada değilse bile olan yerden almak gerekir. 
Eğer bir yerde gerçekten Silikon Vadisi gibi havasından, suyundan, ekosisteminden daha iyi inovasyon 
çıkıyorsa bizim ilk bakmamız gereken buradaki inovasyona bir şekli ile damarlarından nasıl dahil 
olabilirizdir. Bunu yapmıyor da değiliz. Bunu hem devlet boyutunda hem özel sektör boyutunda 
buradaki yatırımcılarımıza adım adım yapmaya başladık. Bence hızlandırmak gerek. 

İkinci boyutu ile nedir inovasyon? Akademik inovasyon tarafından konuşayım bulunduğum her akademik 
noktada Tenured Profesör olmama rağmen sistem sizi devamlı üretmeye zorluyor. Üretmeyen insanın 
o Vadide tutunabilmesine imkan yok. Doğal bir seleksiyon var ve bu doğal seleksiyon özellikle Silikon 
Vadisi’nde acımasız bir şekilde… İnsanların Akademik inovasyonda sürekli yeni bir şeyler üretmesi lazım. 
Ta ki emekli olana ya da son nefeslerine kadar… Bu şart, bu akademik zorlama, her başaramadığınızda 
yeniden motive olup tekrar tekrar yapmanız. Silikon Vadisini Silikon Vadisi yapanlardan biri Stanford 
gibi çok iyi üniversitelerin olması ve akademik kadronun yoğun olarak çalışması. 

Bir diğer konu bu Silikon Vadisi’ne VC - Venture Capital şirketlerine dünyadan para geliyor. Dünyanın 
bütün beyin gücü ve bütün parası da bunları yapabilmek için iyi fikri olan ve çalışmayı seven insanlara 
imkanlar sunuyor. Bunu belirli boyutta kendimiz stratejik olarak 1-2 alanı seçip daha mantıklı bütçeler 
ve daha mantıklı yaklaşımlarla keskin nişancı edası ile vurabiliriz. Bir akademisyen olarak yaptığım 
teknolojileri tanımadığım insanların elinde onlara fayda göstermesini isteyen bir ihtirasım olmasaydı, 
bunu yapmama gerek yok derdim. Bu ekosistemi sağlamamız gerekiyor. 

Katkı…

Söylediklerinizden bir kez daha şunu ortaya koymuş olduk; Bizde eksik olan koordinasyon. Ekosistemin 
tüm elemanları var. Harvard Üniversitesinden bir akademisyen ileri teknoloji malzeme konusunda 
carbon nanotube ve graphene konusunda yaptığı çalışma ile Nobel ödülü aldı.  ODTÜ Teknokent’te 
4 genç mühendis patentini alıp bu ürünü üretti ve Harvard’a sattı. Şu anda tüm dünyaya satıyorlar. 
Çok başarılı oldular. Bunların dünya markası olması gerekir. Onların cirosu olan bir firma ile şirket 
evliliği yapmalarını sağladık ve şu anda Avrupa’da birinci, dünyada da üçüncü sıradalar. Hedefleri 
dünya birincisi olmak. Yani koordinasyon hakikaten çok önemli. Bu birleşmeyi sağlayacak bir çalışma 
platformunun oluşturulması gerekiyor. 

Katkı…

İnovasyon yapalım diyoruz ama Türkiye’deki akademik yarışın, o ‘kırbaç’ın olmamasından 
kaynaklanıyor. Siz inovasyon yapacaksanız hazır ortamlarda yapın diyorsunuz ama Türkiye’ye hazır 
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ortamlar yaratmamız lazım. İnovasyonu herkes söylüyor ama bunu yapacak insan gücü ve akademik 
yarış ortamını sağlatmamız gerekiyor. Türkiye’de kişisel başarılar var ama bu ortamları da yaratmamız 
gerekiyor.  

Siz devletin yatırım yaptığı, burs verdiği ve Amerika’ya gönderdiği bir kişisiniz. Keşke devletimizin burs 
vererek Amerika’ya gönderdiği eğitim alan kişiler sizin gibi ülkesine dönüp bu şekilde hizmetler vermiş 
olsa. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi aynı sizin ilk 100 kişi arasından burs almanız gibi her yıl ilk 300’den 
öğrenci alıyor. Türkiye’nin en parlak beyinleri Cerrahpaşa İngilizce Tıbbı tercih ediyor. En yüksek puanla 
öğrenci alan devlet tıp fakültesi. Bu öğrencileri alıp hekim yetiştiriyoruz ve onların geçmiş olsun neyin 
var, diye tedavi yapmasını planlıyoruz. Bu hafta öğrencelere çift ana dal yapmak ister misiniz diye 
sorduk. Bizde mühendislik fakülteleri de var. Öğrencilerin çoğunluğu bunu çok arzu ettiğini söyledi. 
Belki bunu gerçekleştirebilirsek bu parlak beyinleri işte bu inovasyon ve araştırmaya yönlendirebiliriz.  
Klinisyenden ziyade temel bilimleri biraz daha parlatmamız gerekiyor. Devletin de bu noktada belki 
birtakım çalışmalar yapması lazım. Bir ufuk göstermesi lazım. Ama herkes iş garantisini ve maddi tarafı 
ön planda tutuyor. 
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Katkı…

Bu bağlamda ben de bir katkı yapmak isterim. Mesela Hacettepe Üniversitesinin MD PHD programları 
vardı. Medikal dereceyi buradan alıyorlar PHD için iki seneliğine Harvard’a ya da herhangi bir üniversiteye 
gönderiyorlardı. Bundan 5-6 yıl önce bunu öğrendiğimde dediğiniz bağlamda bunun önemli olduğunu 
görmüştüm. Harvard Tıp Fakültesi ve Stanford’ta gördüğüm bu üniversiteler araştırma hastanesi diye 
geçiyor. Oradaki araştırma hastanesini araştırma hastanesi yapan hem MD hem PHD yapabilecek 
kişiler var. Gördüğünüz gibi bu insanlar hem bir mühendis, biyolog gibi araştırma yapıyor hem de 
ameliyatlarını yapıyor, hastalarını görüyorlar. Mühendislik ve tıbbı biraraya koyan Tıp Fakültesi içinde 
lisanstan sonra doktora almaya yönelik programlar var. Bu tarz eğitimlerden geçen İTÜ ve Cerrahpaşa 
gibi bir taraftan tıp derecesini yaparken diğer taraftan da orada bir doktora programına kayıtlı olup bu 
şekilde yürüyebilir. Ama bunun üstüne öğrencinin istediği bir alanda son 2 sene PHD eklenirse çok 
daha farklı klinikçiler çıkabilir. Bunu da çevirip hastane döner sermayesi içinde araştırma yapabileceğini 
göstermiş hocalara TÜBİTAK yada başka yerden aldığınız fonlarla destek sağlarsanız tıp fakültesinden 
mühendislik kesişimli değişik tıbbi araştırmalar çıkabilir. Amerika’da böyle sistemleştiriyorlar. MD PHD 
programlarına ulaşamıyor olmak gerçekten üzücü çünkü o bir miheng noktası. 

Türkiye’de sağlık ve yaşam bilimlerindeki inovasyon ekosistemi Moore Eğrisini aratmayacak 
şekilde çok hızlı gelişiyor. Burada olan herkesin de bunda katkısı var. Eksikliklerimizi biliyoruz, 
sektöre de anlatmamız lazım. Fon eksiğimiz var. Bunları da bulmaya çalıyoruz. Bir eksiğimiz de 
şurada; Türk bilim insanlarına ve Türkiye’ye hala bir oryantalist bakış açısı var. Sizin gibi kişilerin 
desteğine daha fazla ihtiyacımız var. Binlerce Türk genci mesela yapay zeka konusunda proje 
yapmak isteyen genç var. Moleküler biyoloji, genetik öğrencisi var. Hepsi Aziz Sancar olmak 
istiyor. Oradaki şirketleriniz bu arkadaşlarla çok rahat çalışabilir. Tüm bunların altyapısını çok 
kolay sağlayabiliriz. Bizim sadece Türkiye’ye değil, Asya ve Afrika’ya karşı da sorumluluklarımız 
var. Bu köprüyü sizlerle birlikte inovasyon konusunda oralara da ulaştıracak, geliştirecek şey 
bizde var. Sadece Amerika’dan doktora öğrencisi almak yerine sizin gibi kişilerin zamanının bir 
kısmını buraya ayırmanızda büyük yarar var. 

Bu konuda aslında güzel gelişmeler var, Koç Üniversitesinde ve Boğaziçi Üniversitesinde pozisyonlarım 
var. Türkiye’ye geldikçe oradaki hocalarla, öğrencilerle çalışabilme, yeni kolograsyonlar başlatma 
imkanı sağlıyor. Dediğiniz şeylerin önü açılabilirse… Çin bunu yaptı. Çin’in bin seçkin bilim adamı tarzı 
programları var. Ben de Çin’den geliyorum. Çok iyi üniversitelerde bayağı bir bilim adamı olduğu için 
bana da teklif ettiler ancak zamanım yok. Şöyle yapıyorlar; senede 3 ay gibi bir sürede Çin’de, istediğiniz 
bir üniversitede geçiriyorsunuz. Size fon veriyorlar, üretici veriyorlar. Bildiğiniz buradaki laboratuvarı 
Çin’de kuruyorlar. Öncelikle bunu Çinli bilim adamları için yapıyorlardı. Öyle bir noktaya geldiler ki 
Çin kökenli Amerikalı bilim adamları için ‘thousand scientist’ diyorlardı. Geçtiğimiz 10 sene boyunca 
bu hocaların iki laboratuvarları oldu. Çin’de iyi fonlanmış lab’lar. Biri Amerika’da biri Çin’de… Ufak 
stratejik düşünüşlerle bu tarz programların bizde de olmaması için hiçbir sebep yok. Ama TÜBİTAK’ın 
yaptığı güzel şeyler var. Geçenlerde saydım 33 tane bizim laboratuvardan geçmiş, doktorasının belirli 
bir kısmını yapmış öğrenci Türkiye’de birçok üniversitede akademik görevde. Türkiye akademisine 
katkımız var. Her üniversitede bir hocamız ya da öğrencimiz var. Bu nasıl mümkün oldu? TÜBİTAK’ın 
başlattığı ve hala da devam eden doktora öğrencilerini 1 sene bizim laboratuvarımızda araştırmasının 
bir kısmını yapıyor. Burada çok ciddi çalışıyorlar.  Onlara sadece öğrencim olarak bakmıyor ilerideki 
ortağım, arkadaşım olarak bakıyorum. Bu motivasyonla bu öğrenciler çok yüksek düzeyde sayısız 
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makaleler hazırlıyor, Türkiye’de birçok iyi üniversitede hoca oluyorlar. Bu programlar var ve artırılabilir. 
TÜBİTAK’ın fonları var. Güzel bir akıldan çıkıyor. bunları daha da geliştirip, stratejilendirip yönlendirmek 
lazım. 

İVEK olarak bahsettiğiniz konularda eksik gördük. Birçok buluşçu kişiler var ancak kendi 
dertlerini anlatamıyorlar.  Mart ayında İVEK Bio yapacağız. Orada ilaç ve medikalden birçok 
buluşçu kişiyi bir havuzda toplamaya çalışacağız. Devlette de bununla ilgili TÜSEB diye bir 
kuruluş var. Asıl liderlik onlarda. Onlarla görüşerek, bağlantılı yapıyoruz. Piyasa tecrübemiz 
ile doğru olan projelerde onlara yardımcı olmayı ve daha sonra bu işin lideri olan TÜSEB’e 
paslamayı sağlamaya çalışıyoruz. 

Bu projelere bakarken elini taşın altına koyacak, parasını koyacak yatırımcıların mikrosisteminin 
artırılması lazım. Özellikle Silikon Vadisi’nden Türkiye’deki yatırımlara hem melek yatırım hem de daha 
sistematik yaklaşımlar oluşmaya başladı. Türkiye’de ciddi yüksek maddi değeri olan projelere, Start 
up’lara belki küçük fonlarla erken yatırım yapacak Venture Capital’ler oluşturulabilir mi? Oluşturulursa 
bu insanlar gerçekten Venture Capital’in sağlayabileceği 10X, 20X tarzındaki return’leri Türkiye’deki 
inovasyonlardan alabilir mi veya nasıl alabilir? Mesela bunu Çin’in oturtma sistemi, Guangzho’nun 
oturtma sistemi,  tüm dışarıdan gelen ithalatı Çin kesiyor. Tüm yerli üretimi tüm hastanelerinde devlet 
eli ile kullandırıyor. Böyle olunca oraya giden yatırımcı da üretici de biliyor ki, doğru ve düzgün bir 
şekilde üretirse yarın tüm Çin bu aleti kullanacak. Dünyanın en büyük marketine satıyor hale gelecek. 
Bu bir devlet aklı. Türkiye’de biz bunu Avrupa’ya satabilir miyiz, derken sadece devlet boyutunda 
değil… Bizde eksik dediğiniz gibi melek yatırımcı, fonların daha ileri gitmesi için biraz daha KOSGEB 
gibi şeylerle artırılması lazım. Ama asıl yaratılması gereken; bizim eksiğimiz Silikon Vadisi gibi ortamda 
sürü ile milyonlar dolaşmıyor. Bunlar da senin fikrin ne deyip para yatırmaya hazır değil. Belki orayı 
fonlayan, belki 100 bin Dolar ile fikrinizi denemek isteyen bulmak istediğinizde bunu Silikon Vadisi’nde 
çok rahat yapabiliyorsunuz. Burada da o kadar rahat olmasa bile o fonlama atmosferini yaratmak lazım. 
Bunları yaymak ve genele indirgemek lazım. Bu da ekosistem içinde yatırımın bir parçası. Özetle o 
inovasyonların hangileri gerçekte markette para eder, bunu anlayan arada bir iş aklı lazım. O akıl da bu 
işe bu parayı verecek insanların daha fazla artması lazım. 

TÜSEB olarak daha önce yurtdışına değişik ülkelere gitmiş postdoc’u getirip onlarla birlikte 
çalışmaları yürütmek şeklinle bir yönelimimiz var. Prosedürler buna müsaade etmiyor. Eğer 
prosedürler tamamlanırsa önümüzdeki yıl ya da ondan sonraki yol böyle bir açılım olacak. 
İletişim kuracağımız alanlardan biri de siz olacaksınız. Kendi ilgi alanımla ilgili bir sorum olacak. 
Siz bu sperm hareketlerini yönlendirerek veya seçici davrandırarak baba tarafından geçen bazı 
hastalıkları, hatta bazı çocukluk çağı tümörlerini engellemiş oluyorsunuz. Acaba bu teknolojileri 
birtakım gen teknolojileri ile birleştirerek bazı hastalıkları eradike etmeyi düşünür müsünüz?

2 yıl önce bir yayın çıktı. Spermin içinde bazı eser onaylar varsa çocuk diyabetik oluyor. Bunu Nature’da 
bastılar. Demek ki sperm seçimi bu açıdan çok önemli hale geliyor. Bu ikisinde amaç daha sağlıklı bir 
bireyin doğmasını sağlamak. Şu an gittiği trend sperm, embriyo genetiği…

Çin’den bahsettiğiniz, Çin ekosistemine örnek verdiniz, Çin örneğinin Türkiye ile bağdaşabilmesi 
için özellikle inovasyonda kamu alımlarının önünü açmamız gerekiyor. Çünkü inovasyondan, 
yeni ürünlerden bahsettiğiniz zaman hele medikal ilaçtan bahsettiğinizde Türkiye’de 
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kamunun alımı ile start up’lar arasında büyük engeller var. Büyük yatırım gerekiyor. Melek 
yatırımcıların yatırım rakamları çok düşük. Biraz daha Venture Capital’e dönmemiz gerekiyor. 
O konuda TÜBİTAK 1514 programı başlattı. Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarından dolayı tam 
başarıya ulaşmadı ama ulaşacaktır. Orada amaç, Türkiye’de hazinenin fonların fonunu değil, 
Teknokentlerin ve üniversitelerin kurmuş olduğu fonları fonlamasının önünü açtık. Dolayısıyla 
artık devlet fonlara ortak oluyor. Şu an 5 fon bu hakkı kazandı. Ancak bunların özellikle medikal 
ve biyoteknolojik alandaki start up’lara işlemesi biraz zaman alacak. Çünkü fonların da temel 
amacı para kazanmak. Bizim daha Türkiye’deki özellikle biyoteknoloji alanındaki sanayicimiz 
start up’ları fonlayabilecek düzeyde değil. Yani paranın geri dönüşü Türkiye atmosferinde 
mümkün değil. Dolayısı ile bunları uluslararası çaptaki yatırımcılarla biraraya getirecek 
mekanizmaları aktive etmek gerekiyor. Aslında Çin’in en güzel başardığı kısım bu. Bizim de 
onu yapmamız gerekiyor. Belki bunu bizim sizlerle çalışıyor olmamız lazım. Özellikle start 
up’ların o coğrafyada olan bitenle ilişkilendirilmesi, yatırımcılarla biraraya gelmesi, Türkiye’deki 
yatırımcılarla onları eşleştirmek gibi…

Mesela Türkiye’de bir ürün ürettiniz. Bu ürünün CE onayını almanız gerekiyor. CE onayını nereden 
alıyorsunuz? Hollanda, Almanya bazlı şirketler var. Peki, CE onayına neden ihtiyacımız var? Türkiye’de 
aslında Sağlık Bakanlığı yada Türk Standartları Enstitüsünün bazı onaylamalarını daha belki zor hale 
getirerek özel sektörde sağlık sektöründe çok hızlı kullanılabilecek hale getirebiliriz ki, kullanıcılar 
bunu kullanırken rahat hissederler. Ama CE onayını almak için bir Hollanda şirketine 30 bin Dolar para 
ödemek ve eğer siz o aşamada Avrupa’ya açılmayacaksanız her sene geldiklerinde tekrar tekrar para 
ödemek stratejik olarak belki iyi sizi dünya standardına getirir. Ama siz yerel bir standardı oraya taşıyarak 
daha hızlı bir şekilde bazı ürünlerin markete girmesini sağlayabilirsiniz. Böyle ufak tefek mevzuatta 
düzeltilebilecek ama start up’ların önünü çok açacak şeyler var. Belki kalite olarak minimum Avrupa 
CE’sine eşit, belki daha iyi olması lazım. Bizim aslında çok iyi bir sağlık eğitimimiz ve doktorlarımız 
var. Yayınları görmeden, çalıştığını görmeden o teknolojiyi kullanmıyorlar. O açıdan bakıldığında asıl 
kullanıcılar olan doktorlarda o güvenin oluşması lazım. Mesela Çin bunu China FTA üzerinden yapıyor 
ve bu alması zor bir proses. Devlet alımlarına bir şey diyemem ama bazı çok özel inovatif teknolojilerin 
devletin arkasına geçmesi Çin örneğinde olduğu gibi Türkiye’de oturmasını ve sonra Avrupa’ya ve 
dünyaya açılmasını sağlar. 

Katkı…

Türkiye’deki inovasyon ekosisteminden bahsettik. Türkiye’de bir start up, risk sermayesi yatırım kültürü 
henüz daha yok. Türkiye’de en zor şey şu; yatırımcılar risk sermayesi deyince kaçıyor çünkü hala 
konvansiyonel yatırım araçlarına alışmışlar. Parayı bankaya, altına, repoya koy buradan para kazan 
üzerine bir kültür. Risk sermayesi açısından Türkiye’de zorlanılıyor. Bu yavaş, yavaş gelişecek. Başarı 
hikayelerine ihtiyacımız var. Türkiye’de 1-2 tane biraz önce bahsedilen teknolojiler gibi bir başarı 
sağlandığı ve duyulduğu zaman paralar daha rahat gelecek. 



www.tusap.org
8786

TÜRKİYE’DE ŞU ANDA ASLINDA 
PHD MD YAPABİLMEK MÜMKÜN DEĞİL 
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / Medipol Üniversitesi Rektörü, TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı

PHD MD konusunda çok uğraşan biriyim. PHD Programı önce Hacettepe’de vardı. İkinci olarak bir 
üniversite kurarken hatta ‘Hacettepe’nin kurallarını alıp bunu daha nasıl esneterek geniş kullanabiliriz’ 
diye yönetmeliğimize koyup Resmi Gazete’de yayınladık. Fakat YÖK bunu engellemek için modeller 
geliştirdi. İlk kararlar alındığında Hacettepe Rektörü ile yan yana oturuyordum. Kendisine bu kararlarla 
birlikte “PHD MD bitti” dedim. Bu karara sadece ikimiz itiraz ettik. Birincisi en büyük engel Tıp Fakültesini 
bitiren mecbur göreve gitmek zorunda. Dolayısı ile o iki yıl hiçbir zaman üniversiteye uğrayamayacağı 
iki yıl. Dersi varsa zaten gelemez, devam mecburiyeti olduğu için teorik olarak yok göründüğü için işe 
yaramayacak. Her halükarda araştırmayı Hakkari’de yapmak zorunda kalacak. Birinci engel buydu ama 
bunu bir şekilde aşıyorduk. Öğrenciye inturn’ünü bitirtmiyorduk. 5-6 tane de PHD MD’yi de tamamlamış 
öğrencim var. Yani mezuniyetinde PHD’yi de almış olan… Bir de Türkiye’de lisansüstü eğitimine intibak 
etmeniz lazım. Ne zaman edeceksiniz? Lisansı bitirdiği zaman. Bizim yönetmeliğimizde istisna olarak 
Tıp Lisans Diploması, Tıp Ön Lisans Diploması diye bir kural vardır. ‘4’üncü yılda Tıp Lisans Diploması 
verilir’ diye açık hüküm vardır. Geçen aylarda YÖK’den arandım. “Yönetmeliğinizdeki bu madde başka 
üniversite tarafından görülmüş, aynısı talep ediliyor, bunu kaldırın” diye uyarı aldık. Senatoda kaldırma 
tartışması yaparken YÖK Genel Kurulu’nun geçmiş bir tarihte bunun olabileceğine dair bir görüşünü 
bulduk. YÖK’ü arayıp “bakın aksine bir görüşünüz de var, neden kaldırıyorsunuz” dedik. “Peki, biz 
bir daha tartışalım” dediler ancak henüz hüküm duruyor. Bundan önceki aldığı dersleri aslında özel 
öğrenci statüsünde Bolonya sürecindeki Lifelong Learning mantığı ile tamamlatıyorduk. Türkiye’nin en 
başarısız olduğu kalem budur Bolonya sürecinde… Onun dışında gayet iyiyiz. Fakat YÖK bir karar daha 
aldı; ‘Özel öğrencilik bir sömesterden fazla yapılamaz, özel öğrencilikte alınan dersler ilgili programın 
yüzde 50’sinden fazla olamaz’ diye sınırlamalar getirdi. Dolayısıyla orada alabileceği dersleri de çok 
sınırlamış oldu. Tüm bunları üst üste koyduğunuzda Türkiye’de şu anda aslında PHD MD yapabilmek 
mümkün değil. Medipol’den “biz şunu yapıyoruz” diye örnek vermeyi sevmem ama çok özel bir durum 
olduğundan vermek durumunda kaldım. Biz şu anda Tıp Fakültesinde bazı öğrencilere çift ana dal 
yaptırıyoruz. Burada şanslı bir durum var. Özel olarak seçilmiş 10 tane öğrencimiz var. Zaten sadece 
bu öğrenciler üzerinde bunu özel olarak çalışıyoruz. Mesela 2016 birincisi olan İbrahim Ethem şu anda 
Mühendislik çift ana dalda da son derece başarılı gidiyor. Tıp öğrencisi nasıl mühendislikte çift ana dal 
yapıyor diyeceksiniz. Gerekirse o öğrenciye akşamları özel ders veriyor, ders tekrarlıyor. Çünkü proje 
olarak yapıyoruz bunu. Bu 10 öğrencinin en azından 7-8’i Tıbbı mühendislikle birlikte götürüyorlar. Ya 
çift ana dal ya PHD olarak. Buna rağmen çoğu YÖK’ün koyduğu bu kurallardan dolayı tıbbı 8-10 yıla 
çıkarmak zorunda kalacaklar. Şu anda daha önce ihtisasını yapıp gelen bir arkadaşımız var. Doktorasını 
donduruyor. Fakat YÖK ikinci bir kural koydu; maksimum şu sürede doktorasını bitirmezse atılıyor diyor. 
Dolayısı ile bu mümkün değil. Hacettepe dahil “yapıyoruz” diyen varsa kimse yapamaz. Ki biz vakıf 
üniversitesi olarak çok esnek davranabiliyoruz. Sırf öğrenci için özel ders verdirebiliyoruz. Bir devlet 
üniversitesinde bu kolay bir şey de değil. 

Maalesef şunu da söyleyeyim tıp okuyanlardan iyi araştırmacı çıkmaz. Çünkü klinisyenlik çok cazip bir 
alan, çok emek isteyen ve itibar kazandıran bir alan. Her ne kadar biz hekimler doktorluk öldü, itibar 
kaybettik diyorsak da bu böyle değil. Kesinlikle oraya giren klinisyen olmaktan, insanla uğraşmaktan haz 
duyuyor. Şu anda mühendislik sayımız çok az ama mühendislikte 50’yi geçmiş patent başvurusu var. 
Özellikle mühendisliklerin laboratuvara yönelik çalışma disiplini tıbba göre çok farklı. Bunları birleştirerek 
bu işi başarabiliriz diye düşündüğümüz için sarf ettiğim özel projeler üzerinde çalışıyoruz. Ama onda da 
YÖK sayesinde engellerle karşılaşıyoruz. Umarım bunları aşarız. 
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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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