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İÇİNDEKİLER 

AÇILIŞ KONUŞMASI
 Dr. Şuayip BİRİNCİ
 T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı

2020 TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI ÖZET SUNUMU VE DEĞERLENDİRMELER
 B. Kemal ŞAHİN (Dünden Bugüne TÜSAP sunumu)

 Türkay Ufuk EREN (Sağlık Teknolojileri Vizyon Toplantısı Sunumu ve Tartışma ve Yorumlar)

 Dr. Şuayip BİRİNCİ (TÜSAP Covid-19 Özel Toplantısı Sunumu ve Tartışma ve Yorumlar)

 Feyzullah AKBEN (İlaç ve Eczacılık Vizyon Toplantısı Sunumu ve Tartışma ve Yorumlar)

 Doç. Dr. Haluk ÖZSARI (Sağlık Finansmanı Vizyon Toplantısı Sunumu ve Tartışma ve Yorumlar)

ANA KONUŞMACI SUNUMU
 Eren BALİ
 Carbon Health Kurucusu ve CEO’su / Udemy Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
 “Pandemi Sonrası Sağlık Hizmet Sunumunun Yıkıcı Bir Şekilde Dönüşümü”

SORU-CEVAP VE KATKILAR

KAPANIŞ VE DEĞERLENDİRME
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GELİŞEN TEKNOLOJİNİN YENİ KAVRAMLARINA  
VE TRENDLERİNE ADAPTE OLACAK BİR  
ALTYAPIYA SAHİBİZ
TÜSAP Toplantılarının açılışının Prof. Dr. Sabahattin AYDIN’ın yapması geleneği bugün aslında kendisinin 
Bakanlık adına farklı bir organizasyonda bulunması gerekliliğinden dolayı zorunlu olarak bozuldu.  

Bir ortak akıl ve düşünce hareketi olan TÜSAP ile vizyon tartışmaları yapmayı ve sektörün geleceğine 
ışık tutacak nitelikli bilgiler üretmeyi hedefleyerek 2016 yılında bu toplantıda aramızda bulunan pek 
çok arkadaşla birlikte yola çıktık. Aradan geçen 4 yılda 19 toplantı yaptık. Bu toplantılarda ortaya 
çıkan sonuçlar rapor haline getirildi ve sektör paydaşlarının istifadesine sunuldu. İlgililere dağıtılan ve 
tusap.org sitesinde yayınlanan bu raporların çok kez indirildiği, izlendiği ve önemli bir kaynak olarak 
değerlendirildiğini görmek emeklerin karşılık bulduğunu da gösteriyor. 

Bugün 20. TÜSAP Toplantısı ve başka bir ifade ile 4. TÜSAP Zirvesi için buradayız ve bu toplantı ile 
vizyon toplantılarının 4. yılını tamamlamış olacağız. Geldiğimiz noktada bu toplantıların ürettiği değer ile 
sektörden aldığımız geribildirimler ve marka bilinirliği bakımından TÜSAP’ın sağlık politikaları ve sağlık 
yönetimi alanında önemli bir düşünce ve politika üretim platformuna dönüştüğünü söyleyebiliriz. 

ÖNSÖZ
Dr. Şuayip BİRİNCİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı
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Bu yıl pandemi nedeni ile gerçek ortamlarda bir araya gelemedik ancak bununla birlikte dijital toplantıların 
avantajlarını da hep birlikte keşfetmiş olduk. Ulaşım ve mekan sorunu ya da zaman darlığı gibi pek çok 
kısıtı ortadan kaldıran dijital toplantılarda bu kadar samimi ve sıcak ortamı ve ummadığımız düzeyde 
heyecan veren tartışmaları görünce aslında ister istemez farklı bir alana yönelmiş olduk. Bundan sonra 
pandeminin etkisi geçse bile hibrit toplantıları mı acaba daha öne çeksek diye düşünmeye başladık. 

Sağlıkta dönüşüm yolculuğunda dijital dönüşümü güçlendiren bir ülke var. Bu başarıları ile de 
dünyaya örnek bir Türkiye’miz var. Dijital sağlık altyapısı ile pandemi sürecinin yönetiminde gösterdiği 
performansa hep birlikte şahitlik ettik. Nitekim son 5 yıldan bu yana yoğunlaştığımız dijital dönüşümün 
dünya genelinin salgına önemli oranda hazırlıksız yakalandığı bir dönemde tüm sağlık sektörünü içine 
alan bütünleşik bir modelle pandeminin takibi, yönetimi ve kontrolü ile sosyal hayatın tesisinde elimizi 
nasıl güçlendirdiğini görme fırsatımız oldu. 

Bugün Halk Sağlığı Yönetim Sistemi ile tüm süreçleri kayıt altına alıyor, filyasyon ve izolasyon gibi 
araçları oldukça güçlü bir şekilde ve saatler içinde tesis ediyoruz. Sağlık sektörü için sektör dışı 
entegrasyonlarla merkezden süreci anlık izleyebiliyor ve hastanın bizzat kendisinin hastalığını ve olası 
risklerini takip etmelerini sağlıyoruz. Tüm bunlar dijital dönüşüme verdiğimiz önem, ortaya koyduğumuz 
vizyon, harcadığımız emek ve insan kaynağı ile hedefe dönük kararlığın çıktılarıdır. Artık altyapımız 
gelişen teknolojinin yeni kavramlarına ve trendlerine adapte olacak yeteneklere sahip. Bir önceki 
toplantıda masaya yatırdığımız üzere pandeminin sürüklediği yeni normalde de bu anlamda en hazırlıklı 
ülkelerden biri olduğumuzu söyleyebiliriz.

Her TÜSAP Toplantısında gündemle ilgili anket soruları ve yine seviyeli tartışmalar ve katkılarla 
toplantıyı tamamlıyoruz. Geçmiş toplantılarda birbirinden önemli konuşmacıların ufuk açıcı sunumlarını 
dinlemiştik. Bu toplantımızda ana konuşmacı olarak Amerika’dan katılan Türk girişimci Eren BALİ 
bulunuyor. Kendisini Udemy’i insanlığın hizmetine sunan kişi ve Carbon Health’i kurucusu olarak 
tanıyoruz. “Pandemi sonrası sağlık hizmet sunumunun yıkıcı bir şekilde dönüşümü” üzerine sunum 
yapacak. 

TÜSAP Toplantısına destek sağlayan her bir kurum, kuruluş ve derneğe şükranlarımızı sunarım. Katkıları 
ile bu çalışmayı destekleyen herkese teşekkür eder, verimli ve başarılı bir toplantı olmasını dilerim. 
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DÜNDEN BUGÜNE TÜSAP

4. TÜSAP Zirvesi’nde bugüne kadar yapılan 16 toplantı ve 3 
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

16 VİZYON TOPLANTISI, 3 ZİRVE
TÜSAP Toplantılarının ilk yılı tarihi mekanlarda yapılan toplantılarımızın ardından ilk zirvede Prof. 
Dr. Rıfat ATUN, sağlık hizmetlerinde inovasyon konusu ile ana konuşmacı oldu. Mekan olarak 
üniversitelere geçilen ikinci yıl toplantılarının ardından ikinci zirvede Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Harvard deneyimlerini aktardığı sunumu ile katkı sundu. 

Üçüncü yıl TÜSAP Toplantıları akademilerde yapılmaya devam etti. Bu yıl da Prof. Dr. Utkan 
DEMİRCİ inovasyonun ürüne dönüşmesi konusunda tecrübelerini paylaştığı zirve ile tamamlandı. 
2020 yılında ilk toplantımız bir üniversitede başlamış olmakla birlikte pandemi ile birlikte 
toplantılar dijital ortama taşındı. ExpoNext dijital platforma gerçekleşen bu Zirvede Türk girişimci 
Eren BALİ ana konuşmacı olarak konuk oldu.
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TÜSAP Toplantıları çerçevesinde 16 vizyon toplantısı ve bu toplantı ile birlikte 4 zirve yapıldı. 
Toplantılarımızda 181 kurum ve kuruluş ile 922 katılım gerçekleşti. Her sene artan bir toplantı katılım 
istatistiği oluştu ve 2020 yılında bu ortalama 84,5 oldu. 

181 KURUM İLE 922 KATILIM
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DESTEK PARTNERLERİMİZ

20
Rapor

400+
Soru-Cevap

3000+
Dağıtım / İndirme

960+
Sayfa

RAPOR VE DAĞITIM

4 yılın sonunda 20 rapor hazırlanmış ve 400’ün üzerinde soru yanıtlanmış oldu. Raporların dağıtımı 
ve indirilme sayısı 3000’e ulaştı ve toplam 960 sayfanın üzerinde bilgi üretimi gerçekleşti. TÜSAP 
Toplantılarının gerçekleşmesinde destek partnerleri bulunmaktadır. Kendilerine ayrıca teşekkür ederiz. 
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2020 YILI TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 

16. TÜSAP VİZYON TOPLANTISI (SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ)

"Global Teknolojik Gelişmelerin Türk Sağlık Sistemine Etkileri"

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Dr. Teyfik DEMİR’in ana konuşmacı olarak yer aldığı TÜSAP 
Sağlık Teknolojileri Vizyon Toplantısı, “Global Teknolojik Gelişmelerin Türk Sağlık Sistemine Etkileri” başlığı ile 6 

Mart 2020’de tarihinde Biruni Üniversitesi’nde gerçekleşti. 

17. TÜSAP VİZYON TOPLANTISI (SAĞLIK HİZMET SUNUMU)

"COVID-19 Sonrası Yeni Normalde Sağlık Sistemi"

Harvard Üniversitesi Küresel Sağlık Sistemleri Profesörü Prof. Dr. Rıfat ATUN, Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Bölüm Şefi Prof. Dr. Utkan DEMİRCİ, T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip BİRİNCİ ve Londra Kuzey 

Batı Sağlık Hizmetleri Imperial Collage Danışmanı Prof. Dr. Naim KADIOĞLU’nun ana konuşmacı olarak yer aldığı 
17. TÜSAP Sağlık Hizmet Sunumu Vizyon Toplantısı, “COVID-19 Sonrası Yeni Normalde Sağlık Sistemi” başlığı ile 5 

Haziran 2020’de Exponext by Ekspoturk online platformda gerçekleşti. 

16. TÜSAP Sağlık 
Teknolojileri Vizyon 
Toplantısı raporunu 

tusap.org adresinden 
indirebilirsiniz.

17. TÜSAP Sağlık 
Teknolojileri Vizyon 
Toplantısı raporunu 

tusap.org adresinden 
indirebilirsiniz.
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18. TÜSAP VİZYON TOPLANTISI (İLAÇ VE ECZACILIK)

"Türk Savunma Sanayiindeki Dönüşüm İlaç Endüstrisi için Uygun Bir Model Olabilir mi?"

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ’nin ana konuşmacı 
olarak yer aldığı 18. TÜSAP İlaç ve Eczacılık Vizyon Toplantısı, “Türk Savunma Sanayiindeki Dönüşüm İlaç 

Endüstrisi için Uygun Bir Model Olabilir mi?” başlığı ile 4 Eylül 2020’de Exponext by Ekspoturk online platformda 
gerçekleşti. 

19. TÜSAP VİZYON TOPLANTISI (SAĞLIK FİNANSMANI)

"Ulusal ve Uluslararası Sağlık Finansmanında Hastalık Yükü"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dünya Sağlık Örgütü 
Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker ERGÜDER’in ana konuşmacı olarak yer aldığı 19. TÜSAP Sağlık 

Finansmanı Vizyon Toplantısı, “Ulusal ve Uluslararası Sağlık Finansmanında Hastalık Yükü” başlığı ile 16 Ekim 2020’de 
Exponext by Ekspoturk online platformda gerçekleşti. 

18. TÜSAP Sağlık 
Teknolojileri Vizyon 
Toplantısı raporunu 

tusap.org adresinden 
indirebilirsiniz.

19. TÜSAP Sağlık 
Teknolojileri Vizyon 
Toplantısı raporunu 

tusap.org adresinden 
indirebilirsiniz.

SAĞLIK PLATFORMU 

SAĞLIK
TEKNOLOJİLERİSAĞLIK

FİNANSMANI

SAĞLIK
HİZMET SUNUMU

İLAÇ
VE ECZACILIK
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SAĞLIK PLATFORMU 

SAĞLIK
TEKNOLOJİLERİSAĞLIK

FİNANSMANI

SAĞLIK
HİZMET SUNUMU

İLAÇ
VE ECZACILIK
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1. TÜSAP VİZYON TOPLANTISI:  Sağlık Teknolojileri 6 Mart 2020
2. TÜSAP VİZYON TOPLANTISI:  Sağlık Hizmet Sunumu (Covid-19 Özel) 5 Haziran 2020
3. TÜSAP VİZYON TOPLANTISI: İlaç ve Eczacılık 4 Eylül 2020
4. TÜSAP VİZYON TOPLANTISI:  Sağlık Finansmanı 16 Ekim 2020

2020 yılında gerçekleşen 4 vizyon toplantısının çıktılarının paylaşılarak sektör değerlendirmelerinin 
yapıldığı TÜSAP Zirvesi’nde, Sağlık Teknolojileri toplantısı Türkay Ufuk EREN’in, Sağlık Hizmet Sunumu 
(Covid-19 Özel) toplantısı Dr. Şuayip BİRİNCİ’nin, İlaç ve Eczacılık toplantısı Feyzullah AKBEN’in, Sağlık 
Finansmanı toplantısı Doç. Dr. Haluk ÖZSARI’nın sunumları ile katılımcılarla paylaşıldı.

TÜSAP Vizyon Toplantıları 
Değerlendirmeleri
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TÜRKİYE’DE GELECEK YIL İÇİN 
SAĞLIK SEKTÖRÜ ÖNGÖRÜSÜ

Genel Değerlendirme

TÜSAP 2020 Sağlık Zirvesi’nde finansman, hizmet sunumu, ilaç ve eczacılık ile sağlık teknolojisi 
alanlarında yapılan 4 toplantıda sorulan ortak sorulara verilen yanıtlar kıyaslandı.

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

SAĞLIK HİZMET SUNUMU
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Türkiye’de gelecek yıla ilişkin sağlık sektörü yatırımları öngörüleri sorulan TÜSAP Toplantıları katılımcılarından 
sağlık teknolojileri toplantılarının 4 yıllık verilerine bakıldığında büyüme yılı olacağına yönelik öngörünün 
yüksek olduğu görüldü. 1 puanlık az bir oran ile de olsa 2021 yılı büyüme öngörüsünde geçmiş yıla oranla bir 
azalma olduğu dikkat çekti. 

İlaç endüstrisi toplantılarının 4 yıllık verilerine bakıldığında büyüme yılı olacağına yönelik öngörünün 2019’a 
kadar azalan bir eğimde olduğu görüldü. Ancak 2020 ilaç toplantısında verilen yanıtlarda 2021 yılına ilişkin 
büyüme öngörüsünün arttığı görüldü. Pandemi ve pandeminin tedavisine yönelik çalışmaların sektörün 
büyümesine etkisi olduğu düşüncesi yorumlara yansıdı. 

Sağlık hizmet sunumu toplantılarının 4 yıllık verilerine bakıldığında ilaç endüstrisi toplantılarına benzer bir 
eğilim olduğu görüldü. 2017’den 2019’yılına kadar küçülme yılı olacağına dair öngörünün 2020 yılında tersine 
döndüğü ve büyüme yılı olacağı öngörüsüne yönelik bir motivasyon olduğu ve yine sağlık teknolojileri 
toplantılarının verilerine bakıldığında kendisini ilaç ve sağlık teknolojisi öngörüleri gibi modellediği görüldü. 
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Türkiye için 5 yıla ilişkin sağlık yatırımları öngörüleri sorulan TÜSAP Toplantıları katılımcılarından sağlık 
teknolojileri toplantılarının 4 yıllık verilerine bakıldığında GSMH büyüme hızının altında büyüyeceğine yönelik 
öngörüde bir artış olduğu görüldü. Diğer yandan GSMH’nın üzerinde büyüceği öngörüsünün son 3 yılda 
değişim göstermeden aşağı yukarı birkaç puan gibi küçük farklarla oranını koruduğu görüldü. 

İlaç endüstrisi toplantılarının 4 yıllık verilerine bakıldığında son yıl GSMH’nın üzerinde büyüceği öngörüsü 
baskın bir şekilde öne çıkarken sağlık hizmet sunumu toplantılarının son 2 yıllık verilerine bakıldığında 
GSMH’nın üzerinde büyüyeceği öngörüsü grafiklere yansıdı. Sağlık teknolojileri toplantılarının verilerine 
bakıldığında ise 2017 verilerine göre 2019 ve 2020 yılında büyüme öngörüsünde azalma dikkat çekti. 
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Türkiye için 5 yıla ilişkin özel sektör ve kamu açısından sağlık yatırımları öngörüleri sorulan TÜSAP Toplantıları 
katılımcılarından sağlık teknolojileri toplantılarının 4 yıllık verilerine bakıldığında özel sektör ve kamuda artacağı 
öngörüsünde düşüş olduğu diğer yandan özel sektörde artacak kamu sektöründe azalacak öngörüsünde 
ise küçük ancak istikrarlı bir artış olduğu görüldü. Özel sektörde azalacak fakat kamu sektöründe artacak 
diyenlerin oranında da 2017, 18 ve 19 yıllarında yıldan yıla yükselme olurken 2020 yılında azalma öngörüsü 
dikkat çekti. 

İlaç endüstrisine bakıldığında özel sektörde artacak kamu sektöründe azalacak öngörüsünde gerileme 
gözlenirken pandeminin ilaç sektöründeki dinamikleri derinden etkilediği ve 2020 yılında eğilimlerin tersine 
döndüğü izlendi. 

Sağlık hizmet sunumunun da ilaç endüstrisi ile benzer grafik sergilediği ve 2017, 18 ve 19 yıllarında özel ve 
kamu sektöründe artacağına yönelik eğilimde düşüş öngörüsünün 2020’de yükseldiği; sağlık finansmanında 
ise özel sektör ve kamuda artacağı beklentisinin azalış eğiliminde olduğu görüldü.
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Dünya bankası verilerine göre dünyada GSMH içinde sağlık harcamalarının payı Türkiye’de 4.19-
5.94 dolar bandında, Avrupa ülkelerinde ise yaklaşık 9 dolar bandında yer alıyor. Yıl bazında sağlık 
harcamalarında Türkiye’de GSMH’da düşüş kaydedilmekte. Bununla birlikte sağlık harcamalarının 
GSMH’ya oranı 2009 yılından 2018 yılına kadar azalış görülüyor. Avrupa’da ise Türkiye’nin tersi durum 
olarak sağlık harcamalarının GSMH’ya oranının yükseliş eğiliminde olduğu görülüyor. 

Kamu sağlık harcamalarının GSYİH’ye oranı 2019 yılında yüzde 3.6 iken özel sağlık harcamalarının 
payının yüzde 1 olduğu görülüyor. 

SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ
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SAĞLIK SEKTÖRÜ VE 
TIBBİ TEKNOLOJİYE MAKRO BAKIŞ
Dünya Sağlık Örgütü son raporunda sağlıkta dijitalizasyon ve verinin kullanımına dikkat 
çekti. Global sağlık harcamaları artış trendine ve kişi başı sağlık harcamalarına bakıldığında 
Pakistan’da 54, ABD’de 11674 dolar gibi geniş bir yelpaze görülmekte. Dünyada nüfus 
yaşlanıyor ve 2022 yılında 65 yaş ve üstü nüfusun 668 milyon kişi olması bekleniyor. Küresel 
ortalama yaş beklentisi her geçen yıl artıyor. Verinin kullanımı için 2025 yılına kadar 535 milyar 
dolar IoT’ye harcanacağı öngörülüyor. 
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GLOBAL TEKNOLOJİLERİN TÜRKİYE’YE   
GİRMESİ KONUSUNDA UYGULAMADAN 
KAYNAKLI SORUNLAR VAR 
"Global Teknolojik Gelişmelerin Türk Sağlık Sistemine Etkileri" başlıklı 16. TÜSAP Sağlık 
Teknolojileri Vizyon Toplantısında sağlık sektörünü temsil eden katılımcılara sorular yöneltildi. 
Katılımcılar bu soruları tercih ettikleri şıkları işaretleyerek yanıtladı. Global teknolojilerin 
Türkiye’de sisteme girmesi, global teknoloji kuruluşlarının yatırım yapması ve yerelleşmeye 
katılması için şu anda uygun bir ekosistem olup olmadığı sorulan katılımcıların yüzde 57’si 
uygun ortam olduğu ancak uygulamadan kaynaklı sorunların çözülmesi gerektiği yönünde 
seçeneğini işaretledi. Katılımcıların yüzde 38’i uygun ortam olmayıp ciddi sorunların 
bulunduğunu düşünürken yüzde 3’ü uygun ortamın olduğu yönünde seçeneği işaretledi. 

Global teknolojilerin Türkiye’de sisteme girmesi ve global teknoloji 
kuruluşlarının yatırım yapması ve yerelleşmeye katılması için şu anda 
uygun bir ekosistem var mıdır?

1. Uygun ortam var
2. Uygun ortam var ancak uygulamadan kaynaklı sorunların çözülmesi 

gerekir
3. Uygun ortam yok, ciddi sorunlar var
4. Diğer

2%

57%

3%

38%

1
Uygun ortam var

2
Uygun ortam var, ancak 

uygulamadan kaynaklı sorunların 
çözülmesi gerekir

3
Uygun ortam yok, ciddi sorunlar 

var

4
Diğer
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YERELLEŞME VE MİLLİLEŞME POLİTİKALARI BAZI 
AKSAKLIKLAR OLMAKLA BİRLİKTE DOĞRU
Türkiye’de uygulanan yerelleşme ve millileşme politikalarını nasıl buldukları sorulan 
katılımcıların yüzde 53’ü bazı aksaklıklar yaşanmakla birlikte doğru bulduklarını belirtti. 
Katılımcıların yüzde 35’i yerel markaların globalleşmesi ve Türkiye’nin sağlıkta birinci ligde 
yarışması için işbirliği ve rekabet ortamının geliştirilmesi gerektiğini düşünürken yüzde 6’sı 
Türkiye’de uygulanan yerelleşme ve millileşme politikalarını yanlış bulduğunu ve bu kapsamda 
gündeme gelen söylem ve uygulamaların Türk sağlık sistemine zarar verdiği yönünde seçeneği 
işaretledi.

Türkiye’de uygulanan yerelleşme ve millileşme politikalarını nasıl buluyorsunuz?

1. Bazı aksaklıklar yaşanmakla birlikte doğru buluyorum
2. Yanlış buluyorum, bu kapsamda gündeme gelen söylem ve uygulamalar Türk 

sağlık sistemine zarar veriyor
3. Yerel markaların globalleşmesi ve Türkiye’nin sağlıkta birinci ligde yarışması için 

işbirliği ve rekabet ortamının geliştirilmesi gerekir.
4. Diğer

6%6%

53%

35%

1
Bazı aksaklıklar yaşanmakla 

birlikte, doğru buluyorum

2
Yanlış buluyorum, bu kapsamda 

gündeme gelen söylem ve 
uygulamalar Türk sağlık 
sistemine zarar veriyor

3
Yerel markaların globalleşmesini 

ve Türkiye’nin sağlıkta birinci 
ligde yarışması için işbirliği ve 

rekabet ortamının geliştirilmesini 
etkiliyor.

4
Diğer
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SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİN      
HER ALANINDA FIRSAT VAR
Türk sağlık sisteminin orta vadede gelişmesinde fırsat yaratması açısından önde görülen 
teknolojiler sorulan katılımcıların yüzde 29’arlık kesimleri “nesnelerin interneti, taşınabilir 
sensör teknolojileri” ile “yapay zeka uygulamaları” seçeneklerini; yüzde 21’erlik kesimleri 
ise “nanoteknoloji, yeni malzemeler” ile “medikal biyoteknoloji (gene editing)” seçeneklerini 
işaretledi. 

Aşağıdaki teknolojik gelişmelerden hangisini, Türk Sağlık Sisteminin 
orta vadede GELİŞMESİNDE FIRSAT YARATMASI açısından en önde 
görüyorsunuz? 

1. Nesnelerin İnterneti, Taşınabilir Sensör Teknolojileri
2. Blockchain Uygulamaları
3. Yapay Zeka Uygulamaları
4. Nanoteknoloji, Yeni Malzemeler
5. Medikal Biyoteknoloji (Gene Editing)
6. Hiçbiri

21%21%

29%

0%

29%

0%

1
Nesnelerin interneti, 

taşınabilir sensör 
teknolojileri

2
Blockchain 

uygulamaları

3
Yapay zeka 

uygulamaları

4
Nanoteknoloji (yeni 

malzemeler...)

5
Medikal biyoteknoloji 

(Gene Editing...)

6
Hiçbiri
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YAPAY ZEKA KONUSUNDA BİLGİ BİRİKİMİ    
VE KRİTİK KÜTLE MEVCUT 
Türkiye’de sağlık sistemine katkı sağlama potansiyeli olabilecek bilgi birikimi ve kritik kütleye 
sahip teknolojilerin hangisi olduğu sorulan katılımcıların yüzde 34’ü “yapay zeka uygulamaları”, 
yüzde 28’i “nesnelerin interneti, taşınabilir sensör teknolojileri”, yüzde 17’si “medikal 
biyoteknoloji (gene editing)” ve yüzde 14’ü “nanoteknoloji, yeni malzemeler” seçeneklerini 
işaretledi. Yüzde 7’lik bir kesim ise bu teknolojilerin hiçbirinde bilgi birikimi ve kritik kütleye 
sahip olunmadığı yönünde görüş belirtti. 

Aşağıdaki teknolojik gelişmelerden hangisinde, Türkiye’de sağlık 
sistemine katkı sağlama potansiyeli olabilecek bir bilgi birikimi ve kritik 
kütle olduğunu düşünüyorsunuz? 

1. Nesnelerin İnterneti, Taşınabilir Sensör Teknolojileri
2. Blockchain Uygulamaları
3. Yapay Zeka Uygulamaları
4. Nanoteknoloji, Yeni Malzemeler
5. Medikal Biyoteknoloji (Gene Editing)
6. Hiçbiri

17%
14%

34%

0%

28%

7%

1
Nesnelerin interneti, 

taşınabilir sensör 
teknolojileri

2
Blockchain 

uygulamaları

3
Yapay zeka 

uygulamaları

4
Nanoteknoloji (yeni 

malzemeler...)

5
Medikal biyoteknoloji 

(Gene Editing...)

6
Hiçbiri
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UYGULAMA PROJESİ DESTEĞİ VE HUKUK 
İYİLEŞMEYE EN FAZLA İHTİYAÇ DUYULAN 
ALANLAR
Önceki sorularda verilen cevaplar göz önünde bulundurularak Türkiye’de sağlık alanındaki 
uygulamaların hızlanması için iyileştirmeye en fazla ihtiyaç duyulan faktörün ne olduğu 
sorulan katılımcıların yüzde 29’arlık kesimleri “Kamu uygulama projesi desteği” ve “hukuk ve 
mevzuat” seçeneklerini işaretledi. Bu oranı yüzde 19 ile “eğitim politikası”, yüzde 10 ile “Kamu 
Ar-Ge projesi desteği” ve yüzde 3 ile “DeepTech alanlarında uzman yatırımcılar” seçenekleri 
izledi. Yüzde 10’luk bir kesim bunların dışında bir konuyu en fazla ihtiyaç duyulan faktör olarak 
görerek “diğer” seçeneğini işaretledi. 

Yukarıda seçmiş olduğunuz teknolojik alandaki gelişmelerin, Türkiye’de 
sağlık alanındaki uygulamaların hızlanması için iyileştirmeye en fazla ihtiyaç 
duyulan faktör sizce nedir? 

1. Kamu Ar-Ge projesi desteği
2. Kamu Uygulama projesi desteği
3. DeepTech Alanlarında Uzman Yatırımcılar
4. Hukuk ve Mevzuat 
5. Eğitim Politikası
6. Diğer

19%

29%

3%

29%

10% 10%

1
Kamu Ar-Ge projesi 

desteği

2
Kamu uygulama 
projesi desteği

3
DeepTech alanlarında 

uzman yatırımcılar

4
Hukuk ve Mevzuat

5
Eğitim Politikası

6
Diğer
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SAĞLIK ALANINDAKİ UYGULAMALARI   
OLGUN FİRMALAR HIZLANDIRIR
Önceki sorularda verilen cevaplar göz önünde bulundurularak Türkiye’de sağlık alanındaki 
uygulamalarının hızlanması konusunda en hazır durumda olan kurum ve kuruluşların hangileri 
olduğu sorulan katılımcıların yüzde 38’i “olgun firmalar” derken yüzde 18’i “sağlık hizmeti veren 
özel kuruluşlar” seçeneğini işaretledi. Katılımcıların yüzde 14’ü sağlık alanındaki uygulamaların 
hızlanmasında yeni firmaları hazır bulurken yüzde 10’arlık kesimler üniversiteler ve kamu 
kuruluşlarının hazır olduğunu düşündü. 

Yukarıda seçmiş olduğunuz teknolojik alandaki gelişmelerin, Türkiye’de 
sağlık alanındaki uygulamalarının hızlanması konusunda en hazır durumda 
olan sizce nedir? 

1. Olgun firmalarımız
2. Yeni firmalarımız
3. Sağlık hizmet veren özel kuruluşlarımız
4. Üniversitelerimiz
5. Kamu Kuruluşlarımız
6. Diğer

10%10%

18%
14%

38%

10%

1
Olgun firmalarımız

2
Yeni firmalarımız

3
Sağlık hizmet veren 
özel kuruluşlarımız

4
Üniversitelerimiz

5
Kamu kuruluşlarımız

6
Diğer
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SAĞLIKLI YAŞAM VE HASTALIK TAKİBİ HAYATIN 
DOĞAL AKIŞI İÇİNDE YAYGINLAŞACAK
Önceki sorularda verilen cevaplar göz önünde bulundurularak Türkiye’de sağlık alanındaki 
uygulamalarının en önemli etkisinin ne olacağına yönelik öngörüleri sorulan katılımcıların yüzde 
50’si “sağlıklı yaşam ve hastalık takibi hayatın doğal akışı içinde yaygınlaşacak” yanıtını verdi. 
Katılımcıların yüzde 25’i “daha uzun ve kaliteli bir yaşam sağlanacak” derken yüzde 17’si “sağlık 
hizmeti verilen yerlerin uzmanlaşarak büyüyecek” ve yüzde 8’i ise “sağlık harcamalarında 
tasarruf sağlanacak” seçeneklerini işaretledi.

Yukarıda seçmiş olduğunuz teknolojik alandaki gelişmelerin, Türkiye’de 
sağlık alanındaki uygulamalarının SİZCE en önemli etkisi ne olacak? 

1. Sağlık harcamalarında tasarruf sağlanacak
2. Sağlık hizmeti verilen yerler uzmanlaşarak büyüyecek
3. Sağlıklı yaşam ve hastalık takibi hayatın doğal akışı içinde 

yaygınlaşacak
4. Daha uzun ve kaliteli bir yaşam sağlanacak
5. Diğer

25%

50%

17%
8%

0%

1
Sağlık harcamalarında 

tasarruf sağlanacak

2
Sağlık hizmeti verilen yerler 
uzmanlaşarak büyüyecek

3
Sağlıklı yaşam ve hastalık 
takibi hayatın doğal akışı 

içinde yaygınlaşacak

4
Daha uzun ve kaliteli bir 

yaşam sağlanacak

5
Diğer
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PEK ÇOK ÜRÜNDE ÇİN MALLARININ YERİNİ  
TÜRK MALLARI ALABİLİR 
COVID-19 konusunda Çin başta olmak üzere, diğer global gelişmelerin Türk medikal 
endüstrisini nasıl etkileyeceği sorulan katılımcıların yüzde 52’si “sektörü olumlu etkilenir, pek 
çok üründe Çin mallarının yerini Türk malları alabilir” seçeneğini işaretledi. Yüzde 40 oranında 
katılımcı sektörün bu konuda hazır ve yeterli olmadığını ve pek çok firmanın sıkıntıya gireceğini 
düşünürken yüzde 8’lik oranda katılımcı “diğer” seçeneğini işaretledi. 

COVID-19 konusunda Çin başta olmak üzere, diğer global gelişmeler 
Türk Medikal endüstrisini nasıl etkiler?

1. Sektörü olumlu etkilenir, pek çok üründe Çin mallarının yerini Türk 
malları alabilir. 

2. Sektör bu konuda hazır ve yeterli değil, pek çok firma sıkıntıya girer.
3. Diğer

52%

40%

8%

1 2 3
Sektör olumlu etkilenir, pek çok 

üründe Çin mallarının yerini 
Türk malları alabilir

Sektör bu konuda hazır ve yeterli 
değil, pek çok firma sıkıntıya girer

Diğer
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POPÜLİST YAKLAŞIMLAR TEHLİKELİ
2020 yılı TÜSAP Sağlık Teknolojileri Vizyon Toplantısından elde edilen çıktılar Sağlık 
Teknolojileri Değerlendirme Kurumu olmadığı, verinin değerinin henüz yeterince anlaşılmadığı 
ve veri güvenliği politikalarının yeni gündeme geldiği, tarife dışı engelleri aşmak için yatırımların 
çok az olduğu, sadece fiyat bazlı alım odaklı değerlendirme yapılıp değer bazlı ürün, hizmet ve 
çözüm alımı olmadığı, yapay zeka çok konuşulmakla birlikte yapay zekanın ileriki aşamalarda 
nasıl bir etkisinin olacağının konuşmadığı ve popülist yaklaşımların bu anlamda tehlikeli olduğu 
şeklinde değerlendirmeler ortaya koydu.
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16. TÜSAP Sağlık Teknolojileri Vizyon Toplantısı raporunu 
tusap.org adresinden indirebilirsiniz.
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COVID-19  NEDENİYLE DÜNYADA SAĞLIK 
YATIRIMLARI ARTACAK
“COVID-19 Sonrası Yeni Normalde Sağlık Sistemi” başlıklı 17. TÜSAP Sağlık Hizmet Sunumu 
Vizyon Toplantısında sağlık sektörünü temsil eden katılımcılara sorular yöneltildi. Katılımcılar 
bu soruları tercih ettikleri şıkları işaretleyerek yanıtladı. Sağlık yatırımlarının pandemi nedeni ile 
dünyada nasıl bir seyir izleyeceği sorulan katılımcıların yüzde 74’ü yatırımlarda artış olacağını 
öngördü. Bunların yüzde 40’ı bu artışın 2021 ve 2022 yıllarına, yüzde 34’ü ise 2023 ve devam 
eden yıllara kadar süreceğini düşündü. Yüzde 21’lik kesim pandemiye bağlı birkaç yıllık artış 
sonrasında tekrar pandemi öncesi seviyelerine gerileyeceği, yüzde 6’lık oran ise artış olmayıp 
önceki sevilerle aynı oranda seyredeceği yönünde seçeneği işaretledi.

COVID-19  nedeniyle Dünyada sağlık yatırımları;

1. Sağlık yatırımları önceki yıllarla aynı seviyede seyredecek, artmayacak
2. Sadece 2020 yılında artacak
3. 2021 ve 2022 yıllarında da artış yansıyacak
4. 2023 ve devam eden yıllarda da artış eğilimi devam edecek
5. Pandemiye bağlı birkaç yıllık artış sonrasında tekrar pandemi öncesi 

seviyelerine gerileyecek

34%
40%

0%
6%

21%
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3
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2023 ve devam eden 
yıllarda da artış eğilimi 

devam edecek

5
Pandemiye bağlı birkaç 

yıllık artış sonrasında 
tekrar pandemi öncesi 

seviyelerine gerileyecek
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PANDEMİ SAĞLIK ENDÜSTRİSİNİN STRATEJİK 
ÖNEMİNİ ÖNE ÇIKARDI
Tıbbi tedarik zinciri sorunları ve fırsatları bakımından medikal endüstrinin durumunu 
değerlendiren katılımcıların yüzde 50’si pandeminin sağlık endüstrisinin stratejik önemini öne 
çıkardığı yönündeki seçenekte birleşti. Katılımcıların yüzde 23’ü Türkiye’nin maske ve benzeri 
tıbbi sarf ürünleri ve küçük tıbbi cihazlarda iyi bir ihracat potansiyeli ve fırsatı yakaladığını 
düşünürken yüzde 20’si ihracatın yasaklanması veya ağır şartlara bağlanması nedeniyle önemli 
bir ihracat potansiyelinin kaçırıldığı yönünde seçeneği işaretledi.

Medikal endüstri ürünlerinde tedarik zinciri sorunları ve fırsatlar bakımından;

1. Pandemi sağlık endüstrisinin stratejik önemini öne çıkarmıştır. Bunun uzun 
vadede endüstrinin tüm alanlarında gelişimine olumlu etkisi olacaktır

2. Türkiye maske ve benzeri tıbbi sarf ürünleri ve küçük tıbbi cihazlarda iyi bir 
ihracat potansiyeli ve fırsatı yakalamıştır

3. Türkiye geçmişte tıbbi malzeme konusunda Çin ve diğer yabancı ülke 
ürünlerine bağımlı olunması nedeniyle ciddi tedarik sıkıntıları yaşanmıştır. 
Tedarik zincirinde bazı ürünlerde kopmalar yaşanmıştır. Bu nedenle bu 
yetkinliklerin kazanılması zor görünmektedir 

4. İhracatın yasaklanması veya ağır şartlara bağlanması nedeniyle önemli bir 
ihracat potansiyeli kaçırılmış, zor şartlarda hayatını idame ettirmeye çalışan 
yerli üreticileri daha zor şartlar beklemektedir
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stratejik önemini öne çıkarmıştır. 
Bunun uzun vadede endüstrinin 

tüm alanlarında gelişimine 
olumlu etkisi olacaktır

2
Türkiye maske ve benzeri 
tıbbi sarf ürünleri ve küçük 

tıbbi cihazlarda iyi bir ihracat 
potansiyeli ve fırsatı yakalamıştır

3
Türkiye geçmişte tıbbi malzeme 
konusunda Çin ve diğer yabancı 
ülke ürünlerine bağımlı olunması 
nedeniyle ciddi tedarik sıkıntıları 

yaşanmıştır. Tedarik zincirinde 
bazı ürünlerde kopmalar 

yaşanmıştır. Bu nedenle bu 
yetkinliklerin kazanılmazı zor 

görünmektedir

4
İhracatın yasaklanması veya ağır 
şartlara bağlanması nedeniyle 
önemli bir ihracat potansiyeli 

kaçırılmış, zor şartlarda hayatını 
idame ettirmeye çalışan yerli 

üreticileri daha zor şartlar 
beklemektedir
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DİJİTAL SAĞLIK ALANINDA GÖRECELİ OLARAK 
YATIRIMLAR ARTACAK
COVID-19 pandemi ve sonrasında göreceli olarak yatırımların hangi konuda artacağı sorulan 
katılımcıların yüzde 38’i “dijital sağlık”, yüzde 32’si “tıbbi sarf ürünleri” seçeneğini işaretledi. 
Yüzde 21’lik kesim “ilaç ve aşı”, yüzde 7’lik bir kesim ise “tıbbi cihaz” konusunda yatırımların 
artacağı yönünde yanıt verdi.

COVID-19 pandemi ve sonrasında aşağıdakilerden hangisine göreceli olarak 
yatırımlar daha da artacak;

1. İlaç ve Aşı
2. Tıbbi Cihaz
3. Tıbbi sarf ürünleri
4. Dijital Sağlık 
5. Diğer (Danışmanlık, Veri Analitiği, vb.)

38%
32%

7%

21%

2%

1
İlaç ve Aşı

2
Tıbbi Cihaz

3
Tıbbi Sarf Ürünleri

4
Dijital Sağlık

5
Diğer (Danışmanlık, Veri 

Analitiği, vb.)
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TÜRKİYE’NİN COVID-19 SÜRECİNDEKİ 
BAŞARISI İYİ ANLATILIRSA SAĞLIK TURİZMİNE 
FAYDA SAĞLAR
Türkiye’nin COVID-19  döneminde sağlık hizmet sunumundaki başarının iyi anlatıldığı takdirde 
orta ve uzun vadede sağlık turizmine faydası olacağını düşünen katılımcıların oranı yüzde 86 
oldu. Yüzde 7’lik kesim faydasının olmayacağını düşünürken yüzde 7’lik kesim ise kararsız kaldı. 

Türkiye’nin COVID-19  döneminde sağlık hizmet sunumundaki başarının iyi 
anlatıldığı takdirde orta ve uzun vadede sağlık turizmine faydası olacağını 
düşünüyor musunuz?

1. Kesinlikle faydası olacaktır
2. Faydası olacaktır
3. Kararsızım
4. Faydası olmayacaktır
5. Kesinlikle faydası olmayacaktır
6. Özel sektörde azalacak kamu sektöründe artacak 

7%7%

21%

65%

0%

1
Kesinlikle faydası olacaktır

2
Faydası olacaktır

3
Kararsızım

4
Faydası olmayacaktır

5
Kesinlikle faydası 

olmayacaktır
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DİJİTALLEŞME SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA 
YENİ FIRSATLARA YOL AÇACAK
COVID-19 sonrası sağlık hizmet sunumunda dijitalleşmenin rolünün nasıl olacağı sorulan 
katılımcıların yüzde 75’i dijitalleşmenin yeni fırsatlara yol açacağı ve mevcut sağlık hizmet 
sunucularının dijital dönüşümlerini başarı ile tamamlayarak bu pazardaki payını artıracağı 
yönünde seçeneği işaretledi. Yüzde 16’lık kesim bilişim firmalarının yeni sağlık hizmet 
sunucuları olarak bu pazardan pay alabileceği, yüzde 9’u ise sağlıkta dijitalleşmenin öneminin 
artmış olsa da, sağlık hizmet sunumu bakımından mevcut uygulamaları değiştirecek bir etkisi 
olmayacağı yanıtını verdi.

COVID-19 sonrası sağlık hizmet sunumunda dijitalleşmenin rolünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

1. Sağlıkta dijitalleşmenin önemi artmış olsa da, sağlık hizmet sunumu bakımından 
mevcut uygulamaları değiştirecek bir etkisi olmayacak

2. Dijitalleşme yeni fırsatlara yol açacak, mevcut sağlık hizmet sunucuları dijital 
dönüşümlerini başarı ile tamamlayarak bu pazardaki payını artıracaklardır

3. Bilişim firmaları yeni sağlık hizmet sunucuları olarak bu pazardan pay alabileceklerdir

9%

75%

16%

1 2 3
Sağlıkta dijitalleşmenin önemi 
artmış olsa da, sağlık hizmet 
sunumu bakımından mevcut 

uygulamalaı değiştirecek bir etkisi 
olmayacaktır

Dijitalleşme yeni fırsatlara yol 
açacak, mevcut sağlık hizmet 

sunucuları dijital dönüşümlerini 
başarı ile tamamlayarak bu 

pazardaki payını artıracaklardır

Bilişim firmaları yeni sağlık hizmet 
sunucuları olarak bu pazardan pay 

alabileceklerdir
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BÜYÜK HASTANE YATIRIMLARI İYİ YÖNETİLİRSE 
AVANTAJA DÖNÜŞEBİLİR
COVID-19 süreci sonrası şehir hastaneleri ve büyük hastane yatırımları ile ilgili 
değerlendirmeleri sorulan katılımcıların yüzde 66’sı iyi yönetilirse avantaja dönüşebileceğini 
belirtti. Yüzde 18 oranında katılımcı ihtiyaç olduğu, yüzde 16’sı ise israf ve hantal olduğu 
yönünde seçeneği işaretledi. 

COVID-19 süreci sonrası şehir hastaneleri ve büyük hastane yatırımları ile ilgili 
değerlendirmeniz;

1. İsraf ve hantaldır. Gelecekte daha küçük ve fonksiyonel hastane yapıları önem 
kazanıyor, bu yatırımlar ekonomiye yük olduğu gibi işletme problemleri de 
kaçınılmaz olacaktır

2. İhtiyaçtır. Pandemi ve benzeri durumlarda bu yatırımlar Türkiye için büyük 
avantajlar sağlıyor, pek çok gelişmiş ülkeye göre COVID-19 salgınının iyi 
yönetilmesinde bu yatırımların çok faydası oldu

3. İyi yönetilirse avantaja dönüşebilir. Türkiye’nin sağlık turizminde cazibe merkezi 
olması için bu yatırımlar fırsata çevrilebilir 

16% 18%

66%

1 2 3
İsraf ve hantaldır. Gelecekte daha 

küçük ve fonksiyonel hastane 
yapıları önem kazanıyor, bu 

yatırımlar ekonomiye yük olduğu 
gibi işletme problemleri de 

kaçınılmaz olacaktır

İhtiyaçtır. Pandemi ve benzeri 
durumlarda bu yatırımlar Türkiye 

için büyük avantajlar sağlıyor, pek 
çok gelişmiş ülkeye göre Covid-19 

salgınının iyi yönetilmesinde bu 
yatırımların çok faydası oldu

İyi yönetilirse avantaja dönüşebilir. 
Türkiye’nin sağlık turizminde cazibe 

merkezi olması için bu yatırımlar 
fırsata çevrilebilir
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BİZİ GELECEKTE HANGİ 
PARADOKSLAR BEKLİYOR?
2020 yılı TÜSAP Sağlık Hizmet Sunumu Vizyon Toplantısı çıktıları pandemi ile aslında evlere 
kapanıldığı ve hareketsiz hale gelindiği değerlendirmesini ortaya koydu. Farklı bir ihtiyaçtan 
dijitalleşmenin ne denli kıymetli olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Geleceğe dair bugün üretilen 
öngörüler ile aynı hedefin farklı gerekçelerle insanoğlunun karşısına çıkmasının beklenip 
beklenmediği soruldu. Dijitalleşmenin mi aşının mı öne çıkacağı konuşuldu ve dijitalleşmenin 
öne çıkacağı öngörüsü ile dijitalleşme konusunda çok hızlı bir şekilde kapasite geliştirildiği 
söylendi. Bugün ise başka şeylerin daha kritik ihtiyaçlar olduğunun düşünülmeye başlandığı 
ifade edildi. 

Geçmişte dünyanın gitgide daha da hareketlenmesinden dolayı mobilitenin ve dijitalleşmenin 
daha da artacağının düşünüldüğünü ama bugün daha hareketsiz hale geldiğimizden dolayı 
dijitalleşmenin kıymetinin arttığı söylendi.

PARADOKS
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ÖZEL SEKTÖRDE DİJİTALLEŞME İSTEĞİ SÖZDE KALIYOR
Dijitalleşmenin öneminin sadece hareketlilik ve mobilizasyonun artmasından kaynaklanmadığı 
sağlık verilerinin fazlalığının da dijitalleşmede etkili olduğu belirtilerek dijitalleşme konusunun 
kamuda başladığı ancak özel sektörün hala konservatif yaklaştığı ifade edildi. Konvansiyonel, 
eski metotlarla çalışılmaya devam edildiği dijitalleşme isteğinin sadece sözde kaldığı 
vurgulanarak verinin istendiği kadar kullanılamadığı, yapay zekanın geniş bir tabana yayılmadığı 
ve basit dijital parametreler ölçülerek devam edildiği söylendi. Türkiye’nin değerli bir veri ambarı 
üzerine oturduğu ve Sağlık Bakanlığının kullandığı veriyi veri güvenliğini göz önünde tutarak 
SGK, özel sektör gibi birçok kurumun kullanması gerektiğine dikkat çekildi. Bu konuda validasyon 
merkezleri ve akredite laboratuvarlarının sayısının azlığına değinilerek bu uygulamaları kullanmak 
için gerekecek akreditasyon konusunun ayrı bir yatırım konusu olarak değerlendirilmesi gerektiği 
kaydedildi. Sağlık alanında dataların kullanılmasını konusunda strateji oluşturularak kamu ve özel 
işbirliği ile yapılabileceği ifade edildi. 

SAĞLIK BAKANLIĞI E-NABIZI FİRMALARA PAYLAŞIMA SUNARAK 
SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇMALI
Kamu, özel ve üniversite olmak üzere konvansiyonel hizmet sunucularının hazır bir düzenleri 
olduğu, dijitali hafife alarak geleceklerini riske atacak bir argüman olarak görmedikleri ve 
konuyla ilgili inisiyatif almaktan çekindikleri söylendi. Ya bina temelli sağlık iş modeline devam 
edileceği ya da dijitale uyum sağlayarak sadece Türkiye’de değil globalde de büyük bir oyuncu 
olmaya çalışılacağı belirtilerek burada Sağlık Bakanlığına e-Nabız üzerinden elde edilen verilerin 
anonimleştirilerek bu alanda çalışan firmalara bedelsiz bile verilmesi göze alınarak bu alanın 
önünü açmak gibi büyük bir görev düştüğü ifade edildi. USHAŞ’ta yapıldığı gibi dijital alanda 
sağlık yatırımlarını globale taşımak üzere ayrı bir eylem planı yapılması gerektiğinden bahsedildi. 

BİG DATANIN KULLANILMASI KONUSUNDA BÜYÜK SIÇRAMALAR 
OLACAK
Türkiye’de sağlıkta dijitalleşmede devletin sektörün önünde olduğu ve dijital dünyanın içinde 
büyüyen çocuklar ve gençlerin dijitalleşme konusunda potansiyel girişimciler olduğu belirtilerek 
big datanın kullanılması noktasında Peak Games’in Unicorn’unun Avrupa’da startup liglerinde 
İngiltere ile birlikte süper lige çıkması örnek gösterilerek sağlık alanında büyük sıçramalar olacağı 
ve marka anlamında Türkiye’ye 10-20 bin kişilik firmalardan daha fazla değer kazandırabileceği 
kaydedildi. 
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DEVLETLER ÖZEL SEKTÖRLE İŞBİRLİĞİ YAPARAK TOPLAM SAĞLIK 
MALİYETİNİ DÜŞÜRÜYOR
Pandeminin getirdiği immobilizasyon ve telesağlık gibi konuların sağlıkta dijitalleşmeyi oldukça 
fazla etkileyeceği belirtilerek, daha büyük etkinin ise halk sağlığı alanında görüleceğine dikkat 
çekildi. Devletlerin veriyi kullanmak sureti ile özel sektör işbirlikleri ile toplam sağlık maliyetini 
düşürdükleri bilgisi paylaşılarak erken tanı uygulaması örneği verildi. Hastalıkların risk gruplarını 
belirleyip, bu grupların verilerinin analiz ve takip edilmesi sonrasında ultrason, mamografi ya 
da laboratuvar teknikleri ile erken tanı noktasında bu hastalara önceden ulaşma, müdahaleleri 
önden yapma ve böylelikle belki immünoterapiye ya da cerrahiye getirecek çok daha maliyetli 
tedavileri engelleme suretiyle toplam hastane yatış sürelerini ya da ölüm oranlarını düşürerek 
toplam sağlık maliyetini düşürme yönünde çalışmalar olduğu söylendi. 

PANDEMİDE CİDDİ BİR VERİ ÖNEMLİ ORANDA KULLANILDI
Covid-19 sürecine büyük sağlık verisinin Bakanlık tarafından zaten kullanıldığı, hastaneye gitme 
oranı, temaslı oranı, riskli vaka oranı gibi verilerin taşradaki yöneticilere de dahil olmak üzere 
hastaların risk durumlarının paylaşıldığı ve dijital ortamda büyük bir karar destek aracı ile sürecin 
yönetildiği kaydedildi. Pandemide bir simülasyon laboratuvarı kurup geliştirilen uygulamaları 
deneme imkanı sunmaya çalışıldığı ve ciddi bir verinin önemli oranda kullanıldığı söylendi.  

HALK SAĞLIĞI VE KORUYUCU HEKİMLİK KONUSUNDA 
DİJİTALİZASYON HIZLANACAK VE DETAYLANACAK
Halk sağlığı ve koruyucu hekimlik konusunda dijitalizasyonun önümüzdeki dönemde büyük 
kitleler halinde vatandaşın hastalanmadan nasıl sağlıklı yaşayacaklarını öğretme, kontrol ve 
dikte etme şeklinde yönlendireceği belirtilerek dijital bilgi akışının ne yeneceği ve ne kadar spor 
yapılıp kalori alınacağı gibi günlük hayatı da etkileyeceği söylendi. Doğumdan ölüme kadar tüm 
süreçte hastalanmadan nasıl yaşanabileceği ve sağlıklı kalınabileceği hatta doğumdan önceki 
süreçlerde ana karnında embriyo aşamasından başlayıp sağlıklı doğuma kadar, ondan öncesinde 
ise gen araştırmaları ile sağlıklı çocuğa sahip olabilme bilgilerine erişimin önümüzdeki süreçlerde 
detaylanarak hızlanacağı kaydedildi. 

VERİ KULLANIMINDA MAHREMİYET VE HUKUKİ ALTYAPI STRATEJİK 
OLARAK ELE ALINMALI
Veri kullanımı konusunun mahremiyet ve hukuki altyapı konularını da masaya yatırmayı 
gerektirdiği vurgulanarak bireylerin kişisel verilerinin kullanımının stratejik olarak ele alınmayı 
gerektirdiği söylendi. 
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SADECE BİRKAÇ VERİYİ HİZMETE AÇMAKLA ÖZEL SEKTÖRE 
FAYDA SAĞLANMAZ 
Kamunun dijital sağlığın mobil olarak gelişimi ile ilgili vatandaşına sağlık hizmetini sunma amacı 
ile işbirliği yaptığı ancak bu alanın bir sektör olması noktasında sadece birkaç veriyi hizmete 
açmakla konunun çözümlenemeyeceği, detaylı düşünülerek gerçek anlamda özel sektör için 
başarı hikayesi haline getirmek ve dünyaya açılan bir sektör haline getirmek için farklı adımlar 
atmak gerektiği söylendi. 

VİRÜS VE ENFEKSİYONUN SALDIRI SİLAHINA DÖNÜŞTÜĞÜ BİR 
DÖNEMDE VERİ PAYLAŞIMINDA DİKKAT EDİLMELİ
Telesağlık anlamında Memorial’in çok fazla yatırım yaptığı ancak hastalar tarafından çok rağbet 
görmediği söylenerek öncelikle devletin bu konuda bir algı yaratması gerektiği belirtildi. Ayrıca 
her türlü bilginin herkesin kullanımına açık olması halinde dünyada virüs ve enfeksiyon gibi 
araçların bir saldırı silahına dönüştüğü bir dönemde verinin herkesin kullanımına açık olmasının 
getireceği olumsuzlukları da dikkate almak gerektiği söylendi. 

TELESAĞLIK HİZMETİNE TALEP HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Sağlık Bakanlığının bir ilde telesağlığı aile hekimliğine de açarak hizmet vermeye başladığı ve 
ciddi bir talep olduğu ve randevu sistemine entegre edildiği belirtilerek birçok branşın “bizi de 
sisteme açın” talebi ile geldiği ifade edildi. Bu konudaki gönüllü hekim sayısının da her geçen 
gün arttığı ve pandemi korkusu ile hastaneye gidemeyen vatandaşın bu modeli önemsediği 
kaydedildi. 
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17. TÜSAP Sağlık Hizmet Sunumu Vizyon Toplantısı raporunu 
tusap.org adresinden indirebilirsiniz.
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SAVUNMA SANAYİNDEKİ GİBİ BİR ATILIM 
BAŞLATILABİLİR
“Türk Savunma Sanayiindeki Dönüşüm İlaç Endüstrisi için Uygun Bir Model Olabilir mi?” başlıklı 
18. TÜSAP İlaç ve Eczacılık Vizyon Toplantısında sağlık sektörünü temsil eden katılımcılara 
sorular yöneltildi. Katılımcılar bu soruları tercih ettikleri şıkları işaretleyerek yanıtladı.  
Katılımcıların yüzde 93’ü savunma sanayinde başlatılan milli teknoloji hamlesi gibi bir atılımın 
ilaç endüstrisine yönelik olarak da başlatılabileceği yönünde görüş belirtti. 

Savunma sanayinde başlatılan milli teknoloji hamlesi gibi bir 
atılım ilaç endüstrisine yönelik başlatılabilir mi?

1. Evet
2. Hayır

93%

7%

1
Evet

2
Hayır
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SAVUNMA VE İLAÇ SANAYİNİN GELİŞİMİNDE 
EN BÜYÜK FARK YASAL DÜZENLEMELER VE 
TEŞVİKLER 
Stratejik sektörler olarak belirlenen savunma ve ilaç sanayilerinin gelişimleri arasındaki farkın 
sebebi sorulduğunda katılımcıların yüzde 62’si “yasal düzenlemeler ve teşvikler”, yüzde 22’si 
“Kamu-üniversite-sanayi işbirliği” ve yüzde 3’ü “nitelikli iş gücü” seçeneklerini işaretledi. 

Stratejik sektörler olarak belirlenen savunma ve ilaç 
sanayilerinin gelişimleri arasındaki farkın sebebi nedir?

1. Kamu-üniversite-sanayi işbirliği
2. Yasal düzenlemeler ve teşvikler
3. Nitelikli iş gücü
4. Diğer 

13%

62%

22%

3%

1
Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği

2
Yasal düzenlemeler ve teşvikler

3
Nitelikli iş gücü

4
Diğer
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İLAÇ SANAYİ DESTEK GÖRDÜĞÜ TAKDİRDE 
SAVUNMA SANAYİ GİBİ BİR DÖNÜŞÜM YAPABİLİR
Katılımcıların yüzde 89’u ilaç sanayinin gerekli desteği gördüğü takdirde savunma sanayi gibi 
bir dönüşüm yapabileceğine inandığını belirtti.

İlaç sanayinin gerekli desteği gördüğü takdirde savunma sanayi gibi 
bir dönüşüm yapabileceğine inanıyor musunuz?

1. Evet
2. Hayır

89%

11%

1
Evet

2
Hayır
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İLAÇ SANAYİNİN STRATEJİK BİR SEKTÖR OLMASI 
UYGULAMALARA YANSIMAMIŞTIR
İlaç sanayinin stratejik bir sektör olmasının Kamu strateji belgelerine yansıdığını düşünen  
katılımcıların oranı yüzde 75 oldu. Bu katılımcıların yüzde 64’ü “yansımıştır ancak uygulamaya 
yansımamaktadır”, yüzde 11’i ise “yansımıştır ve etkin eylemlerle desteklenmektedir” 
seçeneklerini işaretledi. Yüzde 25 oranında katılımcı ise ilaç sanayinin stratejik bir sektör 
olmasının Kamu strateji belgelerine yeterince yansımadığı ve gözden geçirilmesi gerektiği 
yönünde görüş belirtti.

Kamu strateji belgelerine ilaç sanayinin stratejik bir sektör olması:

1. Yansımıştır ve etkin eylemlerle desteklenmektedir
2. Yansımıştır ancak uygulamaya yansımamaktadır
3. Yeterince yansımamıştır, gözden geçirilmelidir
4. Diğer

0%

64%

11%

25%

1
Yansımıştır ve etkin eylemlerle 

desteklenmektedir

2
Yansımıştır ancak uygulamaya 

yansımamaktadır

3
Yeterince yansımamıştır, gözden 

geçirilmelidir

4
Diğer
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KAMUNUN TÜM BİRİMLERİ İLAÇ SEKTÖRÜNÜN 
GELİŞİMİ İÇİN ETKİN BİR KOORDİNASYON 
İÇİNDE DEĞİL
Kamunun tüm birimlerinin ilaç sektörünün gelişimi için etkin bir koordinasyon içinde olup 
olmadığı sorulan katılımcıların tamamı “hayır” yanıtını verdi. 

Kamunun tüm birimleri ilaç sektörünün gelişimi için 
etkin bir koordinasyon içinde midir?

1. Evet
2. Hayır 

0%

100%

1
Evet

2
Hayır
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ULUSLARARASI REKABET ŞARTLARINA UYGUN 
BİR EKOSİSTEM MEVCUT DEĞİL
Katılımcıların yüzde 84’ü Türk ilaç endüstrisinin uluslararası rekabet şartlarına uygun şekilde 
gelişimi için gerekli ekosistemin mevcut olmadığı yönünde görüş belirtti. 

Türk ilaç endüstrisinin uluslararası rekabet şartlarına uygun 
şekilde gelişimi için gerekli ekosistem mevcut mudur?

1. Evet
2. Hayır

16%

84%

1
Evet

2
Hayır
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MALİ POLİTİKALAR İLAÇ VE AŞI KONUSUNDA 
TÜRKİYE’NİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMIYOR
Katılımcıların yüzde 91’i Türkiye’de ilaç ve aşı konusunda uygulanan mali politikaların 
Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamadığını ve küresel rekabetçi bir endüstrinin gelişimine elverişli 
olmadığını belirtti.

Türkiye’de ilaç ve aşı konusunda uygulanan mali politikalar 
Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayacak ve küresel rekabetçi bir 
endüstrinin gelişimine elverişli midir?

1. Evet 
2. Hayır

9%

91%

1
Evet

2
Hayır
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KOORDİNASYON İÇİN SAVUNMA SANAYİ 
BAŞKANLIĞI GİBİ BİR BAŞKANLIK KURULMALI 
Savunma sanayisindeki koordinasyon sorununu çözen Başkanlık idari yapısının ilaç sektöründe 
nasıl uygulanması gerektiği sorulan katılımcıların yüzde 71’i “Savunma Sanayi Başkanlığı gibi ilaç 
ve medikal endüstriden sorumlu Başkanlık kurulmalı” yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 27’si 
ise “SEYK yeniden yapılandırılarak bu işlevi yerine getirecek bir konuma getirilir” seçeneğini 
işaretledi. 

Savunma Sanayisindeki koordinasyon sorununu çözen Başkanlık idari 
yapısı ilaç sektöründe nasıl uygulanmalıdır?

1. SEYK mevcut haliyle bu işlevi yerine getirir
2. SEYK yeniden yapılandırılarak bu işlevi yerine getirecek bir konuma 

getirilir
3. İlaç ve medikal endüstriden sorumlu Başkanlık kurulmalıdır 

(Savunma Sanayi Başkanlığı gibi)

2%

27%

71%

1 2 3
SEYK mecut haliyle bu işlevi yerine 

getirir
SEYK yeniden yapılandırılarak bu 
işlevi yerine getirecek bir konuma 

getirilir

İlaç ve medikal endüstriden 
sorumlu Başkanlık kurulmalıdır. 

(Savunma Sanayi Başkanlığı gibi)
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TÜRKİYE İLAÇ PAZARI REEL OLARAK KÜÇÜLECEK
2020 yılı TÜSAP İlaç Vizyon Toplantısı çıktıları ilaç endüstrisinde TL bazında bir büyüme olsa 
bile reelde pazarın küçüleceği değerlendirmesini ortaya koydu. İlaç sektöründe de savunma 
sanayindeki gibi proje bazlı alım garantisi olması gerektiği, mali politikaların Türkiye’nin ilaç ve 
aşı konusunda ihtiyaçlarını karşılamadığı, uluslararası rekabet şartlarına uygun bir ekosistemin 
olmadığı, yasal düzenlemeler ve teşviklerin yetersiz olduğu ve endüstrinin gelişmesi için Ar-Ge 
yetkinliğinin artması gerektiği kayda geçti. 

KURUMALAR ARASINDA KOORDİNASYON SAĞLAYACAK 
BİR ÜST KURUMA İHTİYAÇ VAR
İlaç konusunda ruhsatlandırma ve fiyatlandırma gibi alanlarda TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu), geri ödem konusunda SGK, yatırım ve Ar-Ge teşviklerinde Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ve TÜBİTAK, klinik desteklerde TÜSEB’, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı gibi ilaç sektörünü doğrudan ilgilendiren çok sayıda politika belirleyici 
ve uygulayıcı kurum bulunmakta ve aralarında ciddi koordinasyon sorunu yaşanmaktadır.
Bu kurumlar arasında koordinasyonu sağlayacak, başkanlık sistemine uyumlu bir üst kurum 
ihtiyacı gündeme getirildi.
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GÜNLÜK HAYATLA BOĞUŞURKEN GELECEĞE YÖNELİK PLAN 
YAPILAMIYOR
Sağlıkta teknoloji, altyapı, insan kaynağı ve tecrübenin olduğu ancak iyi koordine olunamadığı 
belirtilerek sağlık sektörünün stratejik bir sektör olduğu ve önce bölgesel sonra da global 
olarak önemli bir oyuncu olmak için Türkiye’de gerekli koşulların olduğu ifade edildi.  İlaç, 
sağlık hizmeti ya da medikal cihaz sektörlerinde günlük hayat ile çok fazla boğuşurken 
gelecekle ilgili bir planlama yapılamadığı belirtilerek ilaç sektörü için Ocak ayında kararname 
ile önceden belirlenmiş bir durum, Euro kuru ile ilgili bir sıkıntı olduğu dile getirildi. Sürekli 
olarak bütçe yapıldığı ve sağlık ile ilgili alt sektörlerin günlük hayatla ilgili bu sorunlarla çok 
fazla mücadele ettiği belirtildi.  

EKOSİSTEMİN KURULMASINDA TÜSEB ÖNEMLİ BİR DESTEK 
SAĞLAMALI
Tıbbi cihaz, tanı kiti, ilaç ve aşı özelinde sağlık bilim ve teknolojinin gelişmesi noktasında Ar-Ge 
yapmak ve yaptırmak üzere TÜSEB’in çalışmalar yaptığı belirtilerek ilaç özelinde stratejiler 
belirlenirken sektör ve akademi temsilcileri ile bir araya gelindiği ve özellikle akademinin 
talebinin ekosistemin kurulmasında TÜSEB’in önemli bir destek sağlaması yönünde olduğu 
kaydedildi. Kamu, özel sektör, akademi ve girişimciler olmak üzere tarafların bilim ve 
teknolojinin gelişmesi noktasında stratejileri doğru ortaya koyması gerektiğinin altı çizilerek 
Türkiye’de katma değer üreten teknolojileri geliştirebilecek bir potansiyel olduğu söylendi. 

YAPAY ZEKAYI HER ŞEYİN KURTARICISI VE ÇÖZÜMÜ OLARAK 
GÖRMEMEK GEREK
Yapay zeka konusunda dünyadaki modaya kapılmamak gerektiği, yapay zekanın 
konvansiyonel tekniklerin yanında sürekli bir alternatif olmadığı ve iyi kullanılabildiği zaman 
değerli bir unsur ve iyi bir tetikleyici olacağı belirtildi. Yapay zekayı her şeyin kurtarıcısı ve 
çözümü olarak görmemek gerektiği ifade edildi.

Yazılım ve dijital altyapı konusunda tanıya yönelik ve karar destek sistemlerinin geliştirilmesinin 
önemine de dikkat çekilerek eğitim alanında da tıp eğitimi alan öğrencilere yönelik 
simülatörlerin geliştirilerek tecrübelerini artırmaya yönelik sistemler oluşturmak gerektiği 
söylendi. 

Kanser araştırmaları, genom araştırmaları, ilaç araştırmaları ve yapay zekanın birbirine 
entegrasyonunun önemine dikkat çekilerek ayrıca mühendislik ve tıp alanındaki uzmanların 
doğru işbirliği ve eşgüdümünün sektörü ileriye taşıyacağı belirtildi.
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18. TÜSAP İlaç ve Eczacılık Vizyon Toplantısı raporunu 
tusap.org adresinden indirebilirsiniz.
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Hastalık Yükü, DALYs...
Hastalık yükü çalışmaları; insanların neden öldüklerini ve neyin hasta ettiğini hesaplayabilmek 
için klasik prevalans, insidans, mobidity ve mortality verileri yanı sıra "Sağlık, sosyal, politik, 
çevresel ve ekonomik faktörleri göz önüne alarak, hastalık ve sakatlıkların bireyler ve toplum 
üzerindeki sosyal ve finansal maliyetini belirleme" amacıyla DALYs ve QALYs adlı iki metrik 
kullanılmaya başlanmış DALY (engelliliğe ayarlanmış yaşam yılı), hastalık veya bozukluklar 
nedeniyle kaybedilen yılları sayan mutlak bir sağlık kaybı ölçütü, toplum sağlığı için özet bir 
gösterge, 

Bir DALY sağlık yaşamdan yiritilen bir yıl, erken ölümlere bağlı olarak kaybedilen yıllar (YLL) ile 
sakatlığa veya tam olarak sağlık ve iyilik halinden kayıba bağlı olarak kaybedilen yılların (YLD) 
toplamına eşittir.

Küresel ve Türkiye Risk Faktörleri

KÜRESEL RİSK FAKTÖRLERİ;
• Çocuk ve anne beslenme yetersizlikleri,
• Beslenme,
• Yüksek kan basıncı

TÜRKİYE RİSK FAKTÖRLERİ;
• Tütün kullanımı,
• Yüksek vücut kitle endeksi,
• Yüksek kan basıncı,
• Yüksek açlık kan şekeri
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Küresel DALY Kaybına Neden Olan Hastalıklar;

DÜNYA'DA DALY KAYBINA   
NEDEN OLAN HASTALIKLAR

• Kalp damar hastalıkları,
• Kanserler,
• Anne ve yeni doğana ait sebepler,
• Solunum yolu hastalıkları,
• Tüberküloz

TÜRKİYE'DE DALY KAYBINA   
NEDEN OLAN HASTALIKLAR

• Kalp damar hastalıkları,
• Kanserler,
• Kas iskelet sistemi hastalıkları,
• Ruhsal hastalıklar

Hastalık Yükü
Toplam hastalık yüzündeki pay 2002'de %69 iken 2017'de %82,4'e yükselmiş,
Sadece diyabet hastalık yükü 2002'den 2017'ye %43,4 oranında artmış,
Kanserlerde en fazla DALY; trakea, bronş ve akciğer kanserlerinde, 2002'den 2017'ye %37,7 artmış,
30-70 yaşları arasında erken ölü riski %16 (gelişmiş ülkelerde %9-11),
Hastalık yükü ve bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı DALY kaybı ile maliyetlerin azaltılması için;

- Tüm kararlarda sağlığın ön plana alınması,
- Çok Paşdaşlı Sağlık Sorumluluğu Geliştirme Programı" hayat ageçirilmesi,
- Sağlık sektörü dışında çalışma gereği...

2016 yılında kalp damar hastalıkları, kanser, solunum yolu hastalıkları ve diyabet nedeniyle bulaşıcı olmayan 
hastalıklardan ölümün

- GSYİH payı %3,6
- Yıllık maliyeti 69,7 milyar TL
- Devlete doğrudan maliyeti 24,6 milyar TL
- Ekonomiye dolaylı maliyeti 45,1 milyar TL
- Erken yaş (70 yaş öncesi) ölüm olasılığı %16,8 (erkeklerde %22,5, kadınlarda %11,6)

Bu yükün azaltılması için; tuz kullanımının azaltılması, tütün kontrolü, fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve 
alkol kontrolü gibi sağlığı geliştirici müdahalelerin yapılmasının yanı sıra, kalp damar hastalıkları ve diyabetin 
klinikte kontrolü gibi müdahalelerin birinci basamağa entegre edilmesi gerekmektedir.
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HASTALIK YÜKÜNÜ AZALTMA KONUSUNDA 
EN ÖNEMLİ FAKTÖR POLİTİK LİDERLİK
“Ulusal ve Uluslararası Sağlık Finansmanında Hastalık Yükü” başlıklı 19. TÜSAP Sağlık 
Finansmanı Vizyon Toplantısında sağlık sektörünü temsil eden katılımcılara sorular yöneltildi. 
Katılımcılar bu soruları tercih ettikleri şıkları işaretleyerek yanıtladı.  Türkiye’de hastalık yükünü 
azaltma konusunda ulusal kapasiteyi geliştirmek ve desteklemek için en önemli faktörün ne 
olduğu sorulan katılımcıların yüzde 46’sı “politik liderlik”, yüzde 27’si “Bakanlıklar arası işbirliği” 
ve yüzde 14’ü ise “finansal destek” seçeneğini işaretledi.

Sizce Türkiye’de hastalık yükünü azaltmak için ulusal kapasiteyi geliştirmek ve 
desteklemek için en önemli faktör nedir?

1. Politik liderlik
2. Finansal destek
3. İnsan gücü desteği
4. Bakanlıklar arası işbirliği
5. Diğer

27%

3%

14%

46%

10%

1
Politik liderlik

2
Finansal destek

3
İnsan gücü desteği

4
Bakanlıklar arası işbirliği

5
Diğer
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HASTALIK YÜKÜNÜ AZALTMA KONUSUNDA EN 
ÖNEMLİ YÖNTEM SAĞLIK OKUR YAZARLIĞI İLE 
SAĞLIK PROMOSYONU
Türkiye’de hastalık yükünü azaltma konusunda en etkin yöntemin ne olduğu sorulan 
katılımcıların yüzde 97’si “sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi ve sağlığın korunmasına yönelik 
teşvik, promosyon ve benzeri halk sağlığı uygulamaları” seçeneğini işaretledi.  

Sizce Türkiye’de hastalık yükünün azaltılması için en etkili yöntem hangisidir?

1. Sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi ve sağlığın korunmasına yönelik teşvik, 
promosyon ve benzeri halk sağlığı uygulamaları

2. Hastane ve benzeri sağlık yatırımlarının artırılması
3. İlaç, aşı ve benzeri tedavi araç gereçlerinin geliştirilmesi

97%

0% 3%

1 2 3
Sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi 

ve sağlığın korunmasına yönelik 
teşvik, promosyon ve benzeri halk 

sağlığı uygulamaları

Hastane ve benzeri sağlık 
yatırımlarının artırılması

İlaç, aşı ve benzeri tedavi araç 
gereçlerinin geliştirilmesi
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BULAŞICI OLMAYAN HASTALIK YÜKÜNÜN 
AZALTILMASINDA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK 
HİZMETLERİ
Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıkların yükünün azaltılması için birinci basamak (aile 
hekimleri) sağlık hizmetlerinin yeterli olup olmadığı sorulan katılımcıların yüzde 51’i “kısmen 
yeterlidir”, yüzde 3’ü ise “yeterlidir” seçeneğini işaretledi. Katılımcıların yüzde 46’sı yeterli 
olmadığı yönünde görüş belirtti. 

Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıkların yükünü azaltmak için birinci 
basamak (aile hekimleri) sağlık hizmetleri yeterli düzeyde midir?

1. Yeterlidir
2. Yeterli değildir
3. Kısmen yeterlidir

3%

46%
51%

1 2 3
Yeterlidir Yeterli değildir Kısmen yeterlidir
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BULAŞICI HASTALIK YÜKÜNÜN AZALTILMASINDA 
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK 
HİZMETLERİ
Türkiye’de bulaşıcı hastalıkların yükünün azaltılması için ikinci ve üçüncü basamak (hastaneler) 
sağlık hizmetlerinin yeterli olup olmadığı sorulan katılımcıların yüzde 54’ü ise “yeterlidir”, 
yüzde 24’ü “kısmen yeterlidir” seçeneğini işaretledi. Katılımcıların yüzde 22’si yeterli olmadığı 
yönünde görüş belirtti. 

Türkiye’de bulaşıcı hastalıkların yükünü azaltmak için ikinci ve üçüncü 
basamak (hastaneler) sağlık hizmetleri yeterli düzeyde midir?

1. Yeterlidir
2. Yeterli değildir
3. Kısmen yeterlidir

54%

22% 24%

1 2 3
Yeterlidir Yeterli değildir Kısmen yeterlidir
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BULAŞICI OLMAYAN HASTALIK YÜKÜNÜN 
AZALTILMASINDA ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ
Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıkların yükünün azaltılması için özel sektörün iş birliği ve 
desteğinin yeterli olup olmadığı sorulan katılımcıların yüzde 34’ü “kısmen yeterlidir”, yüzde 20’si 
ise “yeterlidir” seçeneğini işaretledi. Katılımcıların yüzde 46’sı yeterli olmadığı yönünde görüş 
belirtti. 

Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıkların yükünün azaltılması için sizce özel 
sektörün iş birliği ve desteği yeterli midir?

1. Yeterlidir
2. Yeterli değildir
3. Kısmen yeterlidir

20%

34%

1 2 3
Yeterlidir Yeterli değildir Kısmen yeterlidir

46%
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BULAŞICI HASTALIK YÜKÜNÜN 
AZALTILMASINDA ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ
Türkiye’de bulaşıcı hastalıkların yükünün azaltılması için özel sektörün iş birliği ve desteğinin 
yeterli olup olmadığı sorulan katılımcıların yüzde 43’ü “kısmen yeterlidir”, yüzde 20’si ise 
“yeterlidir” seçeneğini işaretledi. Katılımcıların yüzde 37’si yeterli olmadığı yönünde görüş 
belirtti. 

Türkiye’de bulaşıcı hastalıkların yükünün azaltılması için sizce özel sektörün iş 
birliği ve desteği yeterli midir?

1. Yeterlidir
2. Yeterli değildir
3. Kısmen yeterlidir

20%

37%

43%

1 2 3
Yeterlidir Yeterli değildir Kısmen yeterlidir
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SAĞLIK FİNANSMANI

19. TÜSAP Sağlık Finansmanı Vizyon Toplantısı raporunu
tusap.org adresinden indirebilirsiniz.
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PANDEMİ SONRASI SAĞLIK HİZMET SUNUMUNUN 
YIKICI BİR ŞEKİLDE DÖNÜŞÜMÜ
Bu sunumumda biraz kendi hikayemden bahsedeceğim. Malatya doğumluyum. ODTÜ Bilgisayar 
Mühendisliğinden 2005 yılında mezun oldum. Beni çoğu kişi dünyanın en büyük online eğitim platformu 
olan Udemy’nin kurucusu olarak biliyor. 

Teknoloji alanında çalıştığım konuların ortak özelliği “İnsanların çoğunun ihtiyacı olan bir şeyi teknolojik 
olarak daha fazla kişinin ulaşabileceği bir hale getirebilir miyiz?” düşüncesinden çıkmış olmasıdır. 

Eren BALİ
Carbon Health Kurucusu ve CEO’su

Udemy Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
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İlk kurduğum şirket eğitim alanındaydı. Malatya’nın dağ köylerinden birinde büyüdüm. 1980’lerde ciddi 
bir öğretmen sıkıntısı vardı. İlkokulda köye sadece bir öğretmen gelmişti ve eğitim vermek 1’den 5. 
sınıfa kadar için tüm sınıflar arasında dolaşıyordu. Eğitim hayatım böyle başladı. 

Öğrenme isteği + İnternet = Umut

Benim için fark yaratan durum ise internet ile tanışmak oldu. Büyük ablam ODTÜ’yü kazanınca ailem 
de onun için bir bilgisayar almıştı. İnternet erişiminin doğru öğrenme isteği ile birleşmesi ile matematik 
alanında ilgimden dolayı internetten bu alanda sorular bulmaya başladım. Kendimi bu alanda geliştirerek 
uluslararası olimpiyatlarda gümüş ve Türkiye’de altın madalya aldım. İnternet Malatya’da başlayan zorlu 
eğitim sürecinden çıkmamın en büyük aracı oldu. 

Udemy’i Türkiye’de ilk başta Knowband adı ile 2007 yılında kurmuştuk. Ankara’da plastik sandalyelerimiz 
ve küçük bir ofisimiz vardı. Birinci deneme başarılı olmadı. Udemy’nin amacı dünyada bir konuda 
ders vermek isteyen herhangi bir kişinin o dersi verebileceği ve konuya ilgili öğrencilerin de o dersi 
alabileceği bir platform yaratmak. Düşünce olarak Udemy ve Knowband arasında çok fark yok ancak 
ilk denememiz olmadı. 2010 yılında Silikon Vadisi’ne taşındım ve burada zorlu bir geçiş süreci oldu. Şu 
anda 10 senelik bir şirket ve burada ciddi bir momentum yakaladık. COVID dönemi ile 35 milyondan 
60 milyona ulaşan bir öğrenci rakamı var. Şu anda dünyanın en büyük eğitim platformu haline geldi. 
100 binin üzerinde öğretmen 60 milyon öğrenciye ders veriyor. 3.5 milyar dolar şirket değerine ulaştı. 
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Mühendislik konusunun ciddi bir kısmını da Türkiye’de Teknokent’lerde üretiyoruz. Böylelikle aslanda 
birçok Türk mühendisin de bu tür teknoloji şirketleri kurma konusunda deneyim kazanmasına olanak 
sağlanmış oluyor. Udemy’i ilk kurduğumda bana Türkiye’den bir girişimcinin şirketinin milyar dolar 
değerine ulaşmasının mümkün olduğunu düşünüyor musunuz, diye bir soru sorulmuştu. O zaman yeni 
başlamıştık ama Peak Games 1.8 milyar dolara satıldı, Trendyol çok başarılı bir şirket. Udemy Amerika’da 
kurulmuş bir şirket ama sadece Silikon Vadisi’nde Türklerin kurduğu en az 15-20 tane çok başarılı şirket 
var. Udemy belki bunların içinde en çok dikkat çekeni oldu ama aslında bu ekosistemi başlatan şey 1-2 
tane ciddi başarılı şirketin olması. Bu çalışanlar başka şirketler kuruyorlar. Udemy, “Türk mühendisleri 
tarafından uluslararası alanda başarılı olabileceği bir şirket nasıl kurulur” konusunda tecrübe edinmeyi 
sağladı. 
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32 yaşındayken Udemy’deki görevimi bırakıp sağlık alanında çalışmaya başladım. Teknolojiyi kullanarak 
kaliteli sağlık hizmetini nasıl herkesin ulaşabileceği bir hale getirilebilir konusuna eğildim. Amerika ve 
Türkiye’deki sağlık hizmeti arasında fark var.  Burada Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın (GPD) yüzde 20’si 
sağlığa ayrılıyor. İlaç ve sağlık hizmetlerine Amerika her yıl 4 trilyon dolara yakın para harcıyor ve 
bunun 2.5 trilyon doları doğrudan sağlık hizmetlerine gidiyor. Geri kalanı sigorta ve ilaç gibi konularda 
harcanıyor. Bu kadar çok para harcanmasına rağmen inanılmaz kötü bir sağlığa erişim söz konusu. 
Bir yandan özel sektör çok gelişmiş ve biyoteknoloji alanında en gelişmiş tanı ve teşhis cihazları 
kullanılıyor ama maddi durumu iyi olan insanların ulaşabileceği neredeyse hiç sağlık sistemi yok. Halk 
sağlığı alanında ciddi bir zayıflık var. Bu problemleri çözmek için Amerika’da Carbon Health diye bir 
şirket kurduk. Carbon Health farklı yapan kısım şu: Sağlık içindeki tüm teknolojiyi 0’dan geliştiriyoruz 
ama aynı zamanda klinikleri de biz yürütüyoruz, çalışanları da biz alıyoruz. İngilizcede “Full Stack” diye 
bir terim var. Teknolojisinden operasyonuna her şeyi tek seferde yürüten bir şirketiz. Her şey yüzde 100 
bizim kontrolümüzde. O nedenle yeni teknolojiler geliştirme konusunda olsun, klinik deneyler yapma 
konusunda olsun çok hızlı ilerliyoruz. 

Udemy’nin CEO’su olduğum sıralarda annemin Nörosarkoidoz diye bir hastalığı olduğunu öğrendik. 
Tüm vücudu bir anda felç geçirdi. Hastalık klasik tanıların hiçbirine uymuyordu. Ablam Nükleer Tıp 
Uzmanı Doktordur. Ablam annemi tüm hocalarına göstermeye başladı. Tıp alanında herhangi bir bilgim 
olmamakla birlikte doktorların değişik birçok hastaneden aldığımız ve kendilerine gönderdiğimiz 
yüzlerce sayfalık dokümanlara bakarken tek tek notlar aldığını fark ettim. Sağlık verilerine doğrudan 
ulaşmayıp not alıyorlardı.
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Doktorların kullandığı teknik yazılımlar düşünce biçimleri ile uyuşmadığını fark ettim. 2013 yılında eğer 
doktorlar için bir yazılım yapsaydım sağlık verilerini nasıl modellerdim, neleri farklı yapardım diye notlar 
tutmaya başladım. 2015 yılında da bunun için bir şirket kurmaya karar verdim. 

Sağlık operasyonel olarak en karmaşık endüstri olmasına rağmen en zayıf teknolojilerle yürütülüyor. 
Ulaşım, yemek gibi hizmetlere göre çok daha kompleks. Laboratuvarlar, ilaç altyapıları, birinci basamak, 
ikinci basamak, uzman doktorlar, ödeme sistemleri gibi birçok kolu var. Hemen hemen en kompleks 
operasyonel hizmet kategorilerinden biri sağlık. Doktorlar için olan yazılımlar kalan pazarın 10-15 yıl 
gerisinde. Uber’in, Lyft’in geliştirdiği teknolojiler taksi şoförlerinin her saniyesini en iyi, en verimli şekilde 
kullanmaya odaklı ama biz hala doktorlarımızın zamanının yarısını gereksiz işlere harcıyoruz. Aslında 
bu alana giriş noktam bu olmuştu. Yine Amerika pazarı için konuşmak gerekse Amerika pazarında 
halk sağlığı teknolojik alanda çok zayıf. Merkezi, devletin yürüttüğü ciddi bir sağlık hizmeti yok. Sigorta 
anlamında Medicare var ancak 65 yaş üstü kişileri kapsıyor. Bu sıkıntıların bir kısmını yeni başkan olacak 
Biden’e de iletmiştim. Ciddi bir halk sağlığı hizmeti yok ve bu konuya çalışan teknoloji şirketlerinin de 
hemen hepsi sadece yüksek gelirli kişiler için sağlık hizmeti üretiyor. Bir taraftan düşük gelir ve yüksek 
riskli insanlar için de çalışan birkaç şirket var ama onlar da aslında ciddi anlamda devletten para alıyor. 
Amerika’da bir öğretmen, servis sektöründe çalışan bir kişi gibi ortalama bir gelire sahip insanlar için 
teknoloji alanında çalışan bir şirket bile yoktur. Carbon Health ile bir nevi Amerika’da olmayan ya da 
çok zayıf olan halk sağlığı sistemi yerine geçmek gibi bir fikrimiz var. 

Bunu yaparken de dışarıdan yazılımları bir araya getirip derme çatma bir yapı kurmak istemedik. 
Hedefimiz çok kaliteli bir sağlık hizmetini çok düşük maliyette verebilecek bir sistem geliştirmekti. 
Hasta ile ilk temastan doktor süreçlerinin tamamına kadar tüm teknoloik altyapının yüzde 100’ünü 
0’dan yaptık. 
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2020 yılında insanlar hemen hemen tüm hizmetleri telefon üzerinden almak istiyor. Dolayısıyla baştan 
beri her şeyin hasta tarafından telefondan yürütüleceği şekilde tasarladık. Hastalar telefondan kayıt 
oluyor, sigorta kartlarının fotoğrafını çekiyor, onları tarıyor ve sigorta şirketlerinden verilerini çekiyoruz. 
İlacı almasından doktor muayenesinden sonraki doktor notlarına kadar her şey hastalar için telefon 
üzerinden yürütülüyor. Bunun dışında klinik tarafta da teknolojiler geliştirdik. Keyoslarımız, ekranlar 
için geliştirdiğimiz yazılımlar var. Virtual Care dediğimiz telesağlık için yazılımlar geliştirdik. Hastaların 
eczaneye gitmeden isterlerse evinde ilaçlarını teslim alabilecekleri sistemler geliştirdik. Açıkçası 
insanların Apple gibi kurumsal hizmet bekledikleri bir kalitesi var. Diğer tarafta doktorlar için de sağlık 
verilerinin yapay zekaya en uygun şekilde tutulmasından, laboratuvar entegrasyonuna, ilaca kadar 
kompleks bir sistem yaptık. Yapay zeka destekli bir karar mekanizması var. Kısacası Carbon Health ile 
Amerika’da diğer hiçbir teknoloji şirketinin gitmediği kadar derinlikli bir teknoloji ürettik. Bunu yapmamız 
4 yıl sürdü ve şirket şu ana kadar 180 milyon dolar yatırım aldı. Hala ciddi olarak yapılandırmaya devam 
ediyoruz. 

Gerçekten sağlık alanındaki statüyü ilerleten bir şey yapmak istiyorsak teknolojiyi, operasyonel altyapılı 
ve şirket kültürünü birleştirmemiz gerektiğine karar verdik. Carbon Health’i herkes Amerika’daki sağlık 
eşitsizliğini çözen şirket olarak düşünüyor. Bunu uzun vadede dünyanın en büyük sağlık şirketi olacağını 
düşünüyorum. Sağlıkta bunu uluslararası alanlara taşımak diğer sektörlere oranda daha zor. Çok acele 
etmiyoruz ama 2023-24 gibi muhtemelen uluslararası alanlara da başlayacağız.

70
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Şirketin kuruluşu 4 yıl oldu, 2 senedir hasta bakıyoruz ve 1 milyon hastaya ulaştık. 180 milyon dolar 
yatırım aldık. Bir yıl içinde 5 kat artırarak geçen yıl 7 olan klinik sayısını bu yıl 35’e çıkardık. Hasta 
sayımız 10 kat arttı. Şirketin geliri vesaire 10-12 kat büyüdü. İnanılmaz hızlı bir büyüme sürecindeyiz ve 
bu devam ediyor. Gelecek yıl açılacak olan 120 kliniğimiz var. 2025’te Amerika’da 1500 kliniği olan açık 
ara farkla ülkenin en büyük sağlık hizmetini veren şirketi olacağız. Diğer taraftan kullanıcı deneyimi 
skoru açısından da en yüksek kullanıcı dilimine sahip şirketiz. 

Özellikle sağlık hizmeti konusunda her ülke için baştan bir altyapı kurmak gerek. Ancak fikir vermesi 
açısından geliştirdiğimiz teknolojilerin detaylarını paylaşmak gerekirse ilk olarak hastaların bizim 
hastamız olması sürecini inanılmaz derecede hızlandırmak istedik. İnsanların kendi bilgilerini koyması, 
sigorta bilgilerini girmesi, adresi, neden doktora başvurduğunu söylemesi gibi tüm konuları telefon 
üzerinden yürütüyoruz. 
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Sadece uygulamayı indiriyorlar. 4 dakika içinde kendilerini kaydedip hastamız oluyorlar ve kliniklere 
geldikleri zaman hiçbir form doldurmuyorlar, arama yapmalarına gerek kalmıyor. 4 dakika içinde 
doktorla görüşebilecek hale geliyorlar. Bu açıdan diğer şirketlere göre çok farklı bir süreci var. 

Temel olarak hedefimiz teknoloji ile doktor ve hasta arasındaki hizmeti kapalı bir sistem olmaktan çıkarıp 
her parçasının analiz edildiği, verilerin tutulduğu ve incelendiği bir sisteme dönüştürmek. Carbon’da 
hastalar doktorla görüşmeden önce uygulama üzerinden neden geldiğini söylüyor. Örneğin şeker 
hastalığının tetkiki, COVID ile ilgili problemler ya da nefes darlığı olabilir. Sonrasında doktorların sorduğu 
sorular var. Bu soruların bir kısmı tıp kitaplarında zaten olan sorular. İlk sorular zaten bayağı bir standart 
sorular. Bu soruları sormak için zaten doktorun zamanını harcamamak gerek. Bunların hepsini 2500 
değişik problem için veri merkezli bir sisteme dönüştürdük. Hasta muayenesinin ilk 5-10 dakikasını 
uygulama üzerinden başlatıyoruz. Bu veriyi aldıktan sonra doktora zaman kazandırmış oluyoruz ama 
burada bitmiyor. Hastanın diğer dataları da var elimizde. Aldığımız veriye göre triyaj yapıyoruz. Bizim 
kliniklerimize gitmesi mantıklı değilse, örneğin acile gitmesi gerekiyorsa bunu daha kliniğe gelmeden 
söylüyoruz. Bazen tersini de yapıyoruz. Mesela klinikte bir randevu almak istiyorlar ancak topladığımız 
verilere göre hastanın problemi bayağı basit. Bu problem için kliniğe gelmenize gerek yok, dijital 
olarak da çözebiliriz diyebiliyoruz. Burada ciddi bir triyaj kısmı var. Triyajın dışında ikinci yaptığımız 
yapay zekada pratik olan şu; sistemimizde geçmiş hastaların datası bir şekilde tutulduğu için hastanın 
hangi sorulara hangi cevapları verdikten sonra doktorların hangi tanı için hangi soruların cevaplarına 
ihtiyacı olduğunu geçmişe dönük olarak biliyoruz. Bunu bildiğimiz için yapay zeka sistemimiz yavaş 
yavaş hastanın şu şu problemleri varsa şu sorulara da şu cevabı verdi ise muhtemelen test isteyebilir, 
göğüs XR isteyebilir gibi doktorun ihtiyacı olacak şeyleri daha doktor başlamadan tahmin ediyor. Bir 
kısmını önceden yapıyoruz ve doktor hasta ile görüşmeye başladığı anda bu verilerin çoğu hali hazırda 
sistemde duruyor. 
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Klinikten sonra klinik data kısmı var, yine yapay zeka sistemine doktorun vereceği tanıyı, teşhisi, ilaçları 
tahmin ediyor. Bunu tahmin etmesinin aslında standart şeyler için doktorun sürecini hızlandırmak ya da 
doktorun gözünden kaçabilen tanılar için yardımcı olmak gibi avantajları var. Bunu mümkün kılabilmek 
için ciddi bir teknoloji altyapısı kurduk. Carbon’un arka tarafında laboratuvarlar, ilaç şirketleri, eczaneler, 
sigorta şirketleri, tıbbi görüntüleme merkezleri gibi tüm bileşenlerle entegre çalışıyor. Apple ile de 
bir entegrasyonumuz var. Muayeneden sonra hastanın tanı ve tedavi planını da veri haline getirdik. 
İlaçlarından kontrol etmesi gereken her şeye kadar veri olarak duruyor. Örneğin üst solunum yolları 
için gelen bir hasta için iki gün sonra semptomlarının azalmış olması olmasını ve 10 gün sonra yok 
olmasını bekliyoruz. Burada hasta gittikten sonra sistem ne yapıyor? Tedavi planı cep telefonuna 
geliyor, tedavi planı başladıktan iki gün sonra sistem hastaya mesaj atıyor ve semptomların azalıp 
azalmadığını soruyor. Bir gün sonra da “tamamen geçti mi” diye soruyor. Yazılım bu anlamda hastanın 
tedavisini yürütme konusunda da yardımcı oluyor. Çoğu hasta beklendiği gibi iyileşiyor oluyor ama 
eğer beklendiği gibi iyileşmeyen bir hasta varsa doktora bilgi gidiyor. Doktorun tanı ve teşhisini tekrar 
değerlendirmesi konusunda uyarı yapıyor. Randevu alma gibi konuları geçersek aslında işin geliştirme 
kısmı burası. Burada yapmak istediğimiz aslında çok daha fazla şey var. Hastayla ne kadar sürede bir 
randevu almamız gerektiğine bile yapay zeka karar veriyor. 75 yaşında birinin 4 tane kronik hastalığı 
varsa hasta bize çok basit bir problem için gelse bile aslında randevunun 40-50 dakika sürebileceğini 
sistem biliyor. Genç bir basit bir sinüs enfeksiyonu için geliyorsa 5-10 dakikada halledilebilecek bir 
problem olabiliyor. Aslında doktorların zamanının ne kadarını hangi hastaya ayıracağına bile yapay 
zeka ile karar veriliyor. 

Bir taraftan da hastaların tüm verilerini sürekli açık hale getiriyoruz. Aslında Türkiye’de e-Nabız 
çok değerli bir sistem. Böyle bir sistem Amerika’da yok, inanılmaz dağınık bir yapı var. En azından 
ulaşabildiğimiz verileri bir şekilde yan yana getirip hastaya e-Nabız gibi hizmet sunmaya çalışıyoruz. 
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Uzman doktorlar için yürütmediğimiz servisler konusunda da bir sistem yaptık. Hastalar uzman 
doktorlardan randevu alabiliyor ve arka tarafta onlarla bağlantılarını kuruyoruz. 

Bu yılın başında aslında hala 100-150 kişilik, nispeten küçük bir şirkettik. COVID ile birlikte hızlı 
büyüdüğümüz bir alana taşındık. COVID ile birlikte tüm planlar değişti. 1 yıla yaklaştı. Amerika’da COVID 
ile ilgili sağlık hizmeti tarafındaki en iyi şirketler ödüllerinin yüzde 100’ünü Carbon Health aldı. Çünkü 
aslında Amerika’daki inovasyonun hepsini ilk biz geliştirdik. Bu kadar küçük bir şirketin bu kadar şeyi 
bir anda yapabildiğine herkes çok şaşırdı. 
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Türkiye’nin sağlık sistemi kesinlikle Amerika’ya göre çok daha kuvvetli ama yine de özel sektörün kritik 
bir yanı var. Özel sektörün en iyi olduğu yer hızlı ilerleyebilmek. Hızlı ilerlemenin de Amerika’daki en iyi 
örneği Carbon Health.  

Mart’ın başından beri ciddi bir şekilde COVID testi hizmeti veriyoruz. Sadece 600.000 kişiyi Carbon 
test etti. Kliniklerde test yapıyoruz ve insanların evde yapabilecekleri testler geliştirdik. Burada da FDA 
onayını alan ilk bizdik. Şu anda belki 5-10 şirket var ama kliniğe gelmeden evden de yapabiliyorlar. 
Seyahat öncesi testleri de biz yapmaya başladık. Halk sağlığı alanında da bir sürü şehir bu altyapıyı 
kaldıramadı. Faaliyet gösterdiğimiz hemen hemen tüm şehirlerde aslında devletin yapacağı işleri de 
Carbon Health yürütüyor. San Francisco, Los Angeles, Alameda gibi şehirlerde operasyonel olarak 
hızlı olabildiğimiz için devlete ait ve herkesin bedava test yaptırabiliyor olabileceği kısımları da Carbon 
Health yürütüyor. Bu anlamda devleti de biz destekliyoruz. Hatta şu anda iki eyaletin ihalesini de aldık. 
Kaliforniya’nın 40 milyon nüfusu var ve buradaki tüm COVID ile ilgili destek operasyonlarını da Carbon 
Health yürütecek. 
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Geliştirdiğimiz teknolojilerden biri de mobil test klinikleri oldu. Özellikle Kaliforniya’da çok dağınık bir 
yerleşim var. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan alanlarda ciddi COVID problemleri oldu. Amerika’da her 
gün 3600 kişi COVID nedeni ile ölüyor. Türkiye’de de bu problem var ama Amerika’da uç seviyelerde. 
Bu ekiplerimiz nüfusun yüzde 20’sine COVID bulaştığı bölgelere bu karavanlarla gidip insanları test 
ettiler. Bir şirket şu anda bize 100 tane yeni karavan yapıyor. Klinik açamadığımız yerlere gidebilmek 
için bunlara gerek duyuyoruz. 

Bir taraftan da şirketlere destek veriyoruz. 150 şirketin COVID riski altında daha aktif olarak çalışabilmesini 
sağlıyoruz. Bir taraftan yaşlıların kaldığı evler olsun, film stüdyoları, spor takımları olsun, Netflix, Amazon 
gibi yerlerde film izleyebiliyorsanız orada aktif olarak çalışan yerlerin güvenliğini yüzde 100’ünü Carbon 
Health yürütüyor. Şirketler için böyle bir ihtiyaç vardı ve 1 yıl içinde bu alanı da geliştirdik. 
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Diğer taraftan hala hastaların tüm verilerini, 50.000 civarında hastanın hem COVID testi hem de 
laboratuvar sonuçları, tüm semptomları, XR yapıldı ise bunun detayları gibi her veriyi açık kaynaklı 
olarak girebiliyoruz. Dünyada bunu yapan ilk şirket biziz. 

Veri gizliliği konusunda ciddi tartışmalarımız oldu. Bu konuda çalışan kişilerin çoğu bizim datayı 
kullanıyor. Açık kaynaklı datayı paylaşırken hastaların verisinde küçük bir miktar değişiklik yapıyoruz. 
Hasta rakamlarında küçük değişiklikler yapıyoruz. Bunu yaparken makine öğrenme algoritması ile 
inceliyoruz ve diyoruz ki “bu veride isimler belli olmasa bile bu verinin hangi hastaya ait olduğunu 
çözmek mümkün mü” diye bakıyoruz. Daha doğrusu bunu mümkün olmayacak hale getirecek kadar 
veriye hata ekliyoruz. Bizim herhangi bir hastamız bu açık kaynaklı veriye bakıp kendi datalarının 
hangisi olduğunu bilemiyorlar. Çünkü aslında bunları bulunmayacak şekilde karıştırıyoruz. Ama yine 
de bizim dağıttığımız verileri bir araştırmacı incelediği zaman hala değerli sonuçlar. Bunu teorisi aslında 
biliniyordu ama hiçbir sağlık şirketi oturup “nasıl büyük miktarda datayı kişilerin gizliliğini koruyacak 
şekilde dağıtırım” diye çözmekle uğraşmadı.  

Burada “e-Nabız datasını Türk şirketlere dağıtabilir miyiz” diye bir konu geçti. Bu konuda naçizane 
görüşüm yapay zeka alanındaki en ileri şirketler genelde İsrail ve İngiltere’den çıkıyor. İsrail’de de 
e-Nabız gibi merkezi bir sistem var. 20 milyon kişinin tüm verisi orada toplanıyor ve İsrail bu datayı kendi 
içindeki şirketlerle tamamen paylaşıyor. İsrail’de yapay zeka konusunda çalışma yapan bir üniversite 
öğrencisi bile devletin sağladığı tüm bu verilere direkt ulaşabiliyor. Bu alanda diğer ülkelerdeki 
şirketlere göre çok çok ilerideler. Amerika’da böyle bir veri tabanı yok. Bu nedenle burada bile şirketler 
bu konuda çalışabilmek için İsrail’de bir şirket satın alıyor. Tek amaçları bu sayede oradaki dataya 
ulaşabilmek. 

Benzer bir şekilde İngiltere’de NHS benzeri bir sistem var ve buradaki şirketlerin bir kısmına bu 
datayı lisanslıyor. Örneğin Babylon gibi bu konuda çalışan şirketlerin bir kısmı da oradan çıktı.  Aslında 
e-Nabız’ı Türk şirketlerin bu alanlarda öne çıkmasını sağlayacak bir avantaj olarak kullanabiliriz. Çünkü 
Türkiye’nin nüfusu İsrail’den çok daha büyük ve bu datalar çok daha hızlı kullanılabilecek. 
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Benzer bir şekilde test merkezi haritası geliştirdik. İnsanların test merkezlerini bulabileceği bir sistem 
yaptık. Google ve Apple Amerika’da arka tarafta bizim geliştirdiğimiz sistemi kullanıyor. COVID Test 
Merkezi diye aratınca Carbon Health’in datasını koyuyorlar.  

En son geliştirdiğimiz program şu oldu; Amerika’da COVID testi pozitif olan 10 milyon insan var. 
Türkiye’de de 100 binlerce insan var. Bunların acile gitmek dışında hiçbir çözümü yoktu. Bir taraftan 
da bunların daha hızlı bir şekilde sağlığına dönmesi için bir program geliştirdik. En iyi ihtimalle COVID’i 
insanların çoğu atlatsa da ciddi bir şekilde vücudu zarar görüyor. Bu programda hem kardiyak riskini 
kontrol etmek, hem akıl sağlığı ile ilgili depresyon gibi şeylerin olup olmadığını kontrol etmek gibi çok 
disiplinli bir program yaptık. 
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Çok kanallı sağlık hizmeti kavramı ile ilk görselde kliniklerimizi görüyorsunuz. Diğer taraftan telesağlık ve 
uzaktan takip ile eve paketler göndererek sağlık hizmeti vermek gibi hasta hangi problemle geliyorsa 
o problemi en iyi şekilde çözecek ortamda hizmet verebilmeyi amaçlıyoruz. Bunların hiçbiri birbirinden 
ayrı düşünülmemeli. Aynı sağlık şirketinin bunların hepsini verebilmesi lazım. 

Basında da bayağı ilgi gördük. Operasyonel alanda ben klinik alanda doktorlarımız sürekli yayınlarda 
yer alıyoruz. Bir teknoloji şirketi olarak hızlı ilerlemeye uygun bir şirkettik. Son bir yıldır inanılmaz yoğun 
çalışıyoruz. 
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SORU VE CEVAPLAR
Kurduğunuz platformu pazarlamayı düşünüyor musunuz? 

Kurduğumuz platformu kendimiz için geliştirdik. Eskiden dışarıya da pazarlıyorduk ancak bunu 
durdurduk. Bizim yazılımlarımız çok entegre olduğundan başka insanların parçalarını kullanması çok 
mümkün olmuyor. Kliniklerin tasarımından wifiya kadar her şeyi bilerek çalışıyor. Amerika’da Hallmark 
Health de lisanslamak istedi ancak “hayır” demek zorunda kaldık. Uzun vadede uluslararası olarak 
yerel şirketlerle ortaklık kurup benzerlerini başka ülkelerde kurmayı planlıyoruz. Muhtemelen 2022-23 
yıllarında yapılabilecek aşamada olunacak. 

İlerleyen dönemlerde rakipleriniz kimler olacak?

Teknoloji alanındaki şirketlerden One Medical gibi şirketler var. Daha küçük start up olan Crossover 
Health, Parsley Health şirketler var. Bu sene halka açılan OxyHealth var. Aslında herkesin ideali olan 
şirket Amerika’da Kaiser Permanente… Carbon Health’teki uzun vadeli hedef Kaiser Premanente gibi 
bir teknoloji şirketi olabilmek. Kaiser 80 milyar dolar geliri olan bir şirket. United Health’in 200 milyar 
dolar geliri var. Bunlar çok büyük şirketler ama gözümüzü oraya diktik. 

Doktorlar bu değişimi nasıl kabullendiler, benimsediler?

Bu işe başladığımda doktorların bu işe çok fazla tepki göstereceğine yönelik geri bildirimler aldım. 
Ancak doktorların sevmediği şeyin kötü teknolojiler olduğunu deneyimledim. Doktorların teknolojiyi 
kullanmadan hasta bakması teknoloji kullanarak hasta bakmasından daha zor. Onlara 15 yıl öncesinin 
kötü bir ara yüzü olan teknolojiler veriyoruz ve aslında bu yüzden tepkililer. Bizde tam tersi bir durum 
var. Doktorlarımıza teknoloji yetiştiremiyoruz. Örneğin “şu aşıyı kullanırken şöyle bir durum oluyor 
bu sorunu machine learning kullanarak tamir edemez misiniz” şeklinde dönüş yapıyorlar. Bu durum 
onların hayatını o denli kolaylaştırıyor ki Carbon olmadan çalışmayı düşünemiyorlar. Hasta gelmeden 
önce bilgilerini alıp sisteme giriyoruz ve doktorlar “hasta bu sistemden tamamen geçmediyse hastayı 
görmek istemiyoruz” diyebiliyorlar. Doktorların ihtiyaçlarını anlayıp çalışmalarını kolaylaştıran bir şey 
yapınca teknolojiyi benimseyip kabul ediyorlar. 

Sunumunuzda randevu alma penceresinde Urgent Care, Primary Care ve Virtual Care 
seçenekleri vardı. Primary Care ile ne kastediyorsunuz, bu seçenek altında Carbon Health olarak 
hangi hizmetleri veriyorsunuz?

Amerika’daki Primary Care dediğimiz şey aslında Türkiye’deki dahiliye uzmanı kategorisine denk 
geliyor. Hastalık önleme ve kronik hastalıkları yönetme kısmını yönetiyorlar. Urgent Care kavramı da 
Türkiye’de yok. Amerika dışında hemen hemen hiçbir ülkede yok. Çünkü Amerika sağlık sisteminde 
acil servisler aşırı pahalı. Ortalama bir acile gidilire 2500 dolara mal oluyor. Orada Türkiye’deki gibi 
soğuk algınlığı için acile gidilmiyor. Urgent bu anlamda acilin yapabileceklerinin bir kısmını yapabiliyor. 
Bizim kliniklerde XR cihazı, EKG, ulturason gibi cihazlar var ama MRI cihazı yok. Kurşunla vurulma ya 
da trafik kazasında acile gidiyorsunuz ama göğsünüzde bir sıkışma varsa Carbon’a gelebiliyorsunuz. 



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2020 / SAĞLIK ZİRVESİ

Carbon Health olarak yavaş yavaş ortopedi, mental health, pediatri ve dermatoloji gibi diğer alanların 
uzmanlıklarına da başladık. Birinci basamaktan başladık ve ihtiyaca göre derinleştiriyoruz. 

Türkiye’de e-nabız başladığında verilerin gizliliği ile ilgili tartışma başladı. Bunu Amerika’da nasıl 
çözüyorsunuz?

Amerika’da HIPAA diye bir düzenleme var. Burada hasta bilgilerini nasıl tutmak gerektiğine dair kurallar 
çok açık. Bizim de HIPAA diye bir platformumuz var. Bir hastaya e-mail, whatsup ya da sms ile ulaşmıyoruz 
ama bizim yazılımımız HIPAA’ya uygun olduğu için burada bir sorun yok. HIPAA bir taraftan veriyi nasıl 
koruyacağınıza dair genel bir fikir veriyor diğer yandan da verinin taşınabilir olması gerekiyor. Hasta tüm 
verilerimi istiyorum dediğinde ulaşabilmesi gerekiyor. Bu veriyi 10 yıl tutman gerekiyor. Sağlık verisinde 
gizlilik dediğimizde bankalar güvenli bir şekilde elektronik veriyi nasıl tutabiliyorsa sağlık verilerini de 
güvenli tutmak çok zor değil. Finansman sağlıktan daha kritik bir konu ve burada elektronik ortamda 
çalışılabiliyorsa sağlıkta da bu olabilir. Yine de dikkat edilmesi gereken konular var. Şirkette 14-15 kişi 
sadece bu alanda çalışıyor. 

Dijital ve konvansiyoneli bir arada kullanıp bütünleşik bir hizmet sunmuşsunuz. Bu anlamda 
Amerika’da yasal mevzuat nasıl, özellikle Clinical Decision Support sisteminiz FDA onaylı mı?

Mevzuatın en sıkı olduğu yer Avrupa. Buradaki mevzuat bazen iş yapmayı zorlaştırabiliyor. Amerika 
bu konuda nispeten daha esnek. FDA gerekmiyor. Doktoru aradan çıkarıp tamamen hastaya teşhis, 
tanı ve tedavi uyguluyor olsaydık FDA gerekecekti. Ancak orada bile doktor olmadan yapılabilecek 
şeyler var aslında. Orada black box algoritma kullanmıyoruz. Yapay zeka sonucunun her seferinde 
farklı çıkabileceği bir algoritma kullanmıyorsun ama white box dediğimiz sonucu önceden bilinebilen 
sisteme entegre algoritmalarla yapabiliyorsun. Türkiye’de firmalarla görüştüğümüz kadarı ile e-sağlık, 
telesağlık alanında burada bir sıkıntı var.  Biz rahatlıkla uzaktan ilaç yazabiliyoruz, laboratuvar sonuçlarını 
görebiliyoruz. Bu konuda Çin’den de bahsetmek lazım. Çin hemen hemen her alanda teknolojide 
Amerika’yı geçiyor. Çin yapay zeka, biyoteknoloji ve sağlık alanında hayli ileride. 2018 yılında Çin’den 
bir ekip Carbon Health’e geldi. Bizi Çin’e taşınmaya ikna etmeye çalışıyorlardı. Orada 20 bin doktoru bir 
şehre taşıyıp sağlıkta yapay zeka konusunu çalışabilmek için Çin’de şehir kurdular. Çin kişisel verilerin 
gizliliğini en az umursayan ülke. Yapay zeka ile herkesin fotoğrafını kaydediyor, kimse bireysel gizlilik 
beklemiyor. Devlet gizliliği kontrol ediyor. Bu nedenle yapay zeka burada çok ilerliyor. Bu nedenle Çin 
ile Amerika arasında rekabet neredeyse mümkün değil. Çin agresif bir şekilde veri gizliliğini en az 
önemseyip teknolojik gelişime en fazla önem veren ülke durumunda. O nedenle uluslararası anlamda 
hem hizmet veren hem teknoloji üreten Carbon’a benzeyen şirketlerin en büyükleri şu anda Çin’de.

Bu işi büyütürken karşılaştığınız en büyük engel ne oldu?

Carbon Health basit bir iş değil. Ciddi bir yatırıma ihtiyacımız oldu. Teknoloji yatırımcıları fiziksel klinik 
açma fikrine çok karşılardı. 4 yıl bu konuda savaş verdim. Kliniklerin operasyonel maliyetleri için 
finansman konusunda en fazla zaman harcadık. 
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Sistemin içinde etkin bir biçimde, sağlık verileri ile var olan şu anda kaç hasta var?

Bu hafta 1 milyon hastaya ulaştık. İlk 1 yıl teknoloji geliştirme ile geçti ve 4 yılda bu seviyeye geldik. 

Amerika’da lojistik şirketleri tedarik kısmını ele alıp bir süre sonra teknoloji şirketlerine 
dönüşmeye başladı. Test karavanlarınız da var ayrıca. Sizde sağlığın dijital altyapısını oluşturup 
bir süre sonra mekânsal anlamda da sağlık hizmeti sunabilecek bir yapıya gitmek gibi bir niyet 
var mı? 

Klinikleri zaten biz kendimiz işletiyoruz. 35 klinik de bize ait. 1500 klinik açmak için süreç başlattık. 
Carbon’u farklı yapan şeylerden bir tanesi de bu. İlk kurulduğunda ofisin içinde klinik açtık ve burada 
hasta bakmaya başladık. Şirkette sağlık yazılımlarına bakmayı bile yasakladım. Karavanlar yeni ama 
kliniklerimiz zaten baştan beri var. Hali hazırda 35 klinik var, 150 tanesi açılmak üzere, kira anlaşmaları 
yapılıp inşaatlara başlandı. 

Hastalar ödemeyi nasıl yapıyor? Tek bir sigorta şirketi mi var, yoksa birden fazla sigorta şirketleri 
ile anlaşmanız var mı? Hasta telefonla doktoru ile görüştüğünde ve problemi çözüldüğünde bu 
danışmanın doktora ücreti yazılıyor mu, şirket olarak siz ayrıca bir ödeme alıyor musunuz?

Hastaların çoğu sigortası ile beraber geliyor. Yaklaşık 500 sigorta şirketi ile anlaşmamız var. Eskiden 
beri anlaşması olan bir şirketi satın alarak bu anlaşmaları devralmış olduk. Dolayısıyla sigorta şirketleri 
ödemenin bir kısmını yapıyor ama bir kısmını da hastalar yapıyor. Hasta sigortasız olursa da doğrudan bize 
ödeme yapıyor. Ödeme işlemlerini telefondan yürütüyor, kredi kartlarının resmini çekip gönderiyorlar. 
Biz de onlara fatura gönderiyoruz. Detayları görebiliyorlar. Bir itiraz olmazsa zaten fatura gitmiş oluyor. 
COVID’den önce telesağlıkta yüzde 30 indirimli ödeme alınıyordu. COVID’den sonra kliniğe gitmek ile 
telesağlık hizmeti almak arasında hiçbir fark yok. Sigorta şirketleri normal ödemelerini yapıyor. Telefonla 
görüşmek ücretlendirilmiyor, video üzerinden görüşme yapma ücretlendiriliyor ve bu görüşmenin en 
az 5 dakika olması gerekiyor. Sistemdeki doktorlar bizim doktorlarımız. Bir mevzuat ile çalışıyorlar ve 
kalıcı bir mevzuat. Aslında telesağlık toplamda sağlık hizmet maliyetini bir miktar düşürüyor. 

Amerika’da yasaların düzenlenmesi ve regülasyon konularında bizden yardım istiyorlar. Biden’in 
yönetimi ile birkaç kez bu konuda görüştük. Bu konuda da çalışan bir grubumuz var. 
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TÜRKİYE’DE İLK OLARAK BEKLENTİMİZ   
SAĞLIĞIN DİJİTALLEŞTİRİLMESİ VE VERİNİN   
KAYIT ALTINA ALINMASI OLDU 
Dr. Şuayip BİRİNCİ / T.C. Sağlık Bakanlığı, Bakan Yardımcısı

Carbon Health vatandaştan hekime kadar olan süreci bütünü ile yönetip sonra oluşan sağlık 
verisinden hem hekime hem de hastaya geri bildirimler üretiyor. Türkiye’de bizim ilk olarak 
beklentimiz sağlığın dijitalleştirilmesi ve verinin kayıt altına alınması oldu. Sonrasında hem hastanın 
kendi sağlığını yönetmesi hem de sektörde sağlık hizmeti veren kamu ve özel tüm kurumlar kendi 
sistemlerini yönetsinler, biz de Bakanlık olarak merkezde tüm yapıyı kurgulayalım ve ihtiyaçları 
ona göre şekillendirelim, insan kaynağı altyapısın ve sağlıkla ilgili beklentileri yönetelim diye yola 
çıktık. Carbon Health hastanın “neyi var”ı ele alıp “hekime gitmesine gerek var mı” konusunu 
değerlendirmiş, bu bizim ilk zamanlarda yapabileceğimiz bir şey değildi. Şimdi “neyim var” projesi 
ile birkaç ay sonra biz de bunu yapmış olacağız. Sistemi aslında uçtan uca tamamlama şansına 
sahip olacağız. Dünyada 83 milyonu Türkiye’de olmak üzere 86 milyon 400 bin TC vatandaşı 
yaşıyor. 83 milyon hasta kaydımız var.
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Carbon Health’i nasıl başlattınız, bir planlama yaptınız mı?

İlk yıl çok küçük bir gruptuk, ikinci yıl yazılımları biraz büyüttük ve ekibi genişlettik. Üçüncü yılında bir 
klinik zincirini satın aldık ve o sayede onların sigorta ve bu gibi bağlantılarını satın almış olduk. Tabi 
bunları yaparken finansal kaynağımız vardı. İlk kurduğum şirket olsaydı bu alana girmek istemezdim. 
Sağlık kompleks bir iş ve özellikle Amerika’da çok fazla yatırım istiyor. Finansal kaynağımız vardı ama 
bu kaynak içinde de çok hızlı ilerledik. Bir planlama olmadı. Her şeyimiz tasarlayalım, tartışalım, skeçler 
yapalım, yayına sokalım, deneyelim şeklinde oldu. İlk deneme aşaması arkadaşlarımızla oldu. 1 yıl 
yabancı hasta almadık. 2017’nin ortalarında arkadaşımız olmayan kişileri hasta olarak almaya başladık 
ve adım adım ilerlettik. 

Tüm hastaları sonuna kadar takip edebiliyor ve geri bildirim alıyor olmak bir doktoru da bir 
eğitimciyi de çok mutlu eder. Hastaların grafiklerinden bazen kime ait olduğu belli olabiliyor. Bu 
anlamda tam gizleme mümkün olabilir mi? Laboratuvarlarda bu kolay ancak görüntülerde zor 
olabilir. 

Hastaların grafiklerini de görüntülerini de sınırlı olarak paylaşabiliyoruz. Bazı hastalarda “fazla spesifik 
bunu paylaşmayın” gibi ibare koyuyoruz. 500.000 kişiyi test ettik bunun 2000’ini paylaşıyoruz. En 
jenerik olan kısımları paylaşıyoruz. 

Hem hukuksal hem sistemsel olarak Amerika dışından hekim istihdam edebiliyor musunuz? 

Bu yasal olarak mümkün değil. Amerika dışından değil eyalet dışından bile çalışmak mümkün değil. Bir 
doktorun Kaliforniya’da çalışması için Kaliforniya’da lisansının olması gerekiyor. Telesağlık yaparken her 
eyalet için ayrı doktorlarımız var. Birkaç alanda bir doktor bir şey yaptığı zaman Amerika’daki doktorun 
onay vereceği şekilde yapmak mümkün ancak açıkçası çok pratik değil. Amerika’dan Türkiye’ye 
dolar aktarılabilecek bir yapı mümkün olsa çok iyi olur. Türk mühendisleri bile bu mantıkla çalıştırma 
yaklaşımımız var. 

Bu sistemin Türkiye’de uygulanması Amerika’ya göre nasıldır?

Türkiye’de uygulamak çok daha kolay olur. Amerika’nın sağlık altyapısı hem eski hem de sigorta 
şirketleri ile fazlaca uğraşımız var. Türkiye’de e-nabız var ve bu yapı çok daha hızlı uygulanır. 

Bu düşünce sisteminin kuluçka dönemine ne kadar vakit ayırdınız? Bugün ulaştığınız noktayı ilk 
günden programladınız mı? Ekibiniz ne kadarlık bir ekipti?

Şirket kurulmadan önce sağlık alanında hiçbir tecrübem yoktu. Her şeyi yolda öğrendik. Bu konu üzerine 
yıllarca kafa yorduğumuz bir durum olmadı. 2015’in aralık ayında “sağlık sistemini ben yapsam şuraları şu 
şekilde değiştirirdim” gibi skeçler yazmaya başladım. 2016 Ocak ayında bunun için birkaç melek yatırım 
aldık. Udemy’deki başarımızdan dolayı yatırımcılar çok sormadan para koydu. 1 doktor, 1 mühendis, 1 
tasarımcı, 1 hemşire ve ben vardık. 5-6 kişi bir ofis tuttuk ve bir yıl içinde ilk kliniğimizi açmak için uğraştık. 
İlk kliniği açtıktan sonra arkadaşlarımızdan oluşan 50 hasta aldık. Yani 1-2 senelik bir program hazırlayıp 
bunu uygulamış değiliz. Örneğin ilaç olayını nasıl çözmeliyiz diye bugün tartışıyoruz. Tahtalarda çizimler 
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yapıyoruz, skeç hazırlıyoruz, tartışıyoruz, bir şeye karar veriyoruz. Bir gün sonra uygulamaya koyuyoruz 
ve bir hafta sonra yayına sokuyoruz. Tamamen 5-6 kişinin inanılmaz hızlı ilerleyebileceği bir ekiple ofise 
kendimizi kapadık. Ofis içine klinik açmak verdiğimiz en iyi kararlardan biri oldu. Bir yandan doğrudan 
yazılım yaparken diğer taraftan hastaların girip çıktığını görmek, doktorlarla sürekli iletişim halinde 
olmak bize bayağı bir kazanç sağladı. 

180 milyon dolar yatırım aldığınızı söylediniz, tüm bunları yaparken karlılık durumunuz nasıl? 
Başa baş noktasına geldiniz mi? Türkiye’de startuplara yatırım averajda tüm senenin yatırımı 60-
70 milyon dolarlarda kalıyor. Siz 180 milyonu kendinize almışsınız. Bu bizim alışık olduğumuz bir 
yatırım modeli değil. 

Amerika’daki özeli sektör Türkiye’den daha büyük, böyle bir avantajı var. Ama tabi bunun 100 
milyon dolarını 1,5 ay önce tamamladık. Şirketi o kadar hızlı büyütmeye çalışıyoruz ki karlılığı şu anda 
düşünmüyoruz. 2022’de karlı olacağız. Ancak bu tarihe kadar aslında 300 milyon doları daha almış 
olacağız. İşlerimizin bu kadar hızlı ilerlemesinin bir nedeni de bu kadar kaynak bulabilmiş olmamız. Şu 
anda kliniklerimiz kendi başlarına karlılar. Klinikler para üretiyor ancak biz şirket merkezi olarak özellikle 
mühendislik, yapay zeka ve tasarı geliştirme konularında çok fazla para harcıyoruz. Teknoloji şirketleri 
bu şekilde. Uber bile 100 milyar dolardan bu sene ilk defa karlı hale geldiler. Teknoloji şirketleri hızlı 
büyüyebildiği sürece burada sermaye bulmak kolay.

Mobil Covit test merkezleri kurdunuz. Mevzuat olarak bunların izinleri nasıl alındı?

Mobil servisler için aslında net bir altyapı yoktu. Yerel yönetimlere gittik, izin istedik. Amerika’da 
eyalet sistemi olduğu için her eyaletin yasaları aslında farklı. Adam öldürmek her yerde yasak ama 
bu tür kararların hemen hepsini eyaletler veriyor. Bazen yasalar arasındaki bu farklılık dezavantaj da 
sağlayabiliyor. Ancak pozitif tarafı federal bir yasanın geçmesini beklemektense eyaletlerin altındaki 
country denilen bölgelerde yerel yönetime başvurup izin istendiğinde 1 hafta içinde dönüş yapabiliyorlar. 

Pandemi ile gördük ki birçok eğitimler uzaktan eğitim ve online şeklinde olacak. Udemy’nin 60 
milyona ulaşan öğrencileri arasında Türkiye’den kaç öğrenci bulunuyor? 

Türkiye Udemy’nin 7. büyük ülkesi. 60 milyonun tahminimce 3-4 milyonu Türkiye’den kullanıcı. Türkiye 
için oldukça düşük ücretli dersler var. Nüfusa oranla Udemy’i en çok kullanan ülke Singapur. Nüfusunun 
yüzde 25’i Udemy üyesi. 

ODTÜ’den mezun olduktan sonra Amerika’da bu başarıyı ortaya koydunuz. Türkiye’de 
olsaydınız bunları yapabilir miydiniz? Aziz Sancar Türkiye’de olsaydı Nobel ödülü alabilir miydi? 
Biz neyi eksik yapıyoruz?

Türkiye’de 2006-2007’de bunları yaparken teknoloji altyapısı çok zayıftı. Şu anda eskiye göre aradaki 
fark epey kapandı. Hatta o zaman Silikon Vadisi’ne geldiğimde Türkiye’yi geçin Amerika’da böyle bir 
şeyi yapmak bile mümkün değildi. New York’ta, Los Angeles’te bile böyle şeyler kurmak mümkün 
değildi. Bir tek Silikon Vadisi’nde bu deneyim, birikim, yatırımcı vardı. Geçtiğimiz 10 yılda Silikon Vadisi’ne 
özel olan bu durum, dünyaya dağıldı. Artık Türkiye’den de çok iyi şeyler çıkıyor. 
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Ama tabi Türkiye’de ekonomik boyut olarak bu şekilde yer almak zor. Çünkü pazar o kadar büyük değil. 
Amerika sağlık hizmetlerine her yıl 2.5 trilyon dolar daha fazla para harcanınca bir tane sağlık şirketine 
170 milyon dolar almak kolay oluyor. Pazar küçük olunca ona oranla şirketlerin boyutu da küçülüyor. 

Türkiye’deki şirketlere  “uluslararası sağlık hizmeti nasıl en iyi şekilde verilir” konusuna daha çok yatırım 
yapması gerekir. Bu konuda iki örnek vereyim. Dünyada nüfusa oranla milyar dolar değerinde kaç 
tane büyük, başarılı bir şirket kurulduğuna bakılacak olursa birinci sırada Silikon Vadisi yok. İsveç’teki 
Stockholm var. Başarılı teknoloji startupunun nüfusa oranla en yüksek olduğu yer Stockholm. Küçük bir 
ülke olan Finlandiya’da ve İsrail’de başarılı çok şirket var. Bunların aslında bir avantajı şu; bunların ülke 
nüfusları o kadar küçük ki, hiçbir zaman kendi ülkelerinde satacakları düşüncesi ile ürün yapmıyorlar. İlk 
günden “ben bunu uluslararası alanda satmak zorundayım” diye bakıyor. Türkiye’nin 80 milyon nüfusu 
olunca içeride satmak için yeterince büyük ancak 10 milyar, 100 milyar dolarlık şirket kurmak için ise 
çok küçük. Türkiye’deki şirketlere daha başlar başlamaz “uluslararası alanda nasıl satabilirim” kültürünü 
aşılamak gerekiyor. 

Türkiye’de bu konuda aslında bir de İngilizce dil problemi var. Ben bile Amerika’ya geldiğimde aksan 
ve diğer konular için 2-3 yıl ders aldım. İsveç, Finlandiya gibi ülkelerin İngilizceleri inanılmaz iyi. İsveçli 
biri İngilizce konuştuğunda aksanını fark etmiyorsun bile. Fransız ve İtalyanların da benzer İngilizce 
sıkıntıları var. Uluslararası ekonomiye gerçekten ürün ve hizmet satmak istiyorsak çok iyi İngilizce eğitimi 
vermemiz gerekiyor. Bu ekonomimizi güçlendirmemizin bir parçası. Sadece iç pazara odaklanıldığında 
alanınız çok küçük kalıyor. Peak Games 1.8 milyar dolara satıldı. Dünyanın en büyük 13 şirketinden biri. 
Türkiye’den tek tük bu şirketler çıkıyor. Ama Türkiye’deki şirketlerin Amerika’daki, Çin’deki kadar büyük 
olmasını istiyorsak uluslararası pazarlarda rekabet edebilmeleri için destek olmak gerekiyor. 

Cerrahpaşa International’ı kurmuştuk ancak pandemiden sonra özellikle hematoloji, onkoloji 
hastaları hastaneye gelememeye ve bize ulaşamamaya başladı. Bu platform üzerinden online 
olarak “hastalarla öğretim üyelerini bir araya getirebilir miyiz” diye tartıştık ve Nisan ayından 
itibaren başladık. Cerrahpaşa International web sitesine girerek online randevusunu alabiliyor, 
ödemesini sanal post üzerinden yapıyor. Sistem otomatik zoom linkini hem hastaya hem öğretim 
üyesine gönderiyor ve üçüncü bir şahıs olmadan görüşme sağlanıyor. Ancak burada teknik 
sıkıntı yaşadık. Bu bir muayene değil, online hekim görüşmesi danışmanlık hizmeti olarak 
faturalandırıyoruz. Tamamen ücretli bir hizmet ama bunun sonucunda bu uygulama bir muayene 
olmadığı için reçete veremiyoruz. Amerika malpraktisin çok ağır uygulandığı bir ülke. Online 
yapılan bu muayenelerde bir reçete verilmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek sorunlar 
ve komplikasyonlarla ilgili tecrübeleriniz, yaklaşımlarınız nelerdir?

Malpraktis ile ilgili Amerika’da çok fazla şehir efsanesi var. Şirketlerin gerçekten ödeme yaptığı 
durumlar genelde bariz hata olan durumlar. Şirketler ödeme yapıyor ve bu ödemenin ardından şirketler 
bu ödemenin hikayesini nasıl tasarlayacaklarına karar verme hakkı elde ediyor. “Ben sana bu parayı 
vereceğim ama basına bir şey söylemeyeceksin. Ben basına gerekli açıklamayı yapacağım” diyor. 
Malpraktis için her doktora bir sigorta alıyorsunuz. Yıllık doktor başına 500 dolara mal oluyor. Olur da 
bir hata olursa bu sigortadan ödeniyor. Şimdiye kadar herhangi bir malpraktis yaşamadık. 

Reçete kısmı telesağlık için çok kritik. Muayenelerin yüzde 90’ında bir reçete veriyoruz. Genelde 
insanların telesağlık hizmetini almak istemesinin nedeni ne olduğunu hastanın da doktorun da az 
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çok bildiği bir ihtiyaç kliniğe gitmeden hızlı bir görüşmeden sonra ilacın verilmesi. Reçete olmadan 
telesağlığın hiçbir değeri olmuyor. O nedenle mevzuatla ilgili bir çalışma yapmak gerekiyor. COVID 
öncesindeki dönem için söylemek gerekirse bir grip vakasında testler isteniyor ama testler olmasa da 
doktorların yazacağı ilaçlar arasında bir fark yok. Semptomatik bazı şeylerde ihtiyacın çoğunu karşılıyor. 
Karşılayamadığı noktada da video görüşmede doktor hastayı kliniğe çağırıyor. Birkaç milyon hastadan 
sonra bile reçete verme ile ilgili herhangi bir sorun yaşamadık. Tek sıkıntı yaşanan kısım insanların 
uyuşturucu olarak kullandığı ilaçlarla ilgili, orada da yasalar o kadar sıkı ki hastalar istese de alamadıkları 
için burada da bizi hastalar zorlamaya çalışmıyorlar. 

2011-13 yıllarında bir GSM şirketi ile diyabetle ilgili bir telesağlık çalışması yapmıştık. Çok başarılı 
olmuştu ancak sürdürülebilir olmadı. Çünkü hekim ve hemşirelerin verdiği hizmetin karşılığını 
veremez olduk. Bilim dalı yöneticisi olarak tüm arkadaşlarım tarafından neredeyse aforoz 
edilecek duruma geldim ve sonrasında uygulamadan vazgeçtik. COVID 19 pandemisi ve diğer 
sorunlar aslında klinik araştırmaların da pek çoğunun dijital ortamda evrilebileceğini gösterdi. 
Siz öyle bir yönelim düşünüyor musunuz?

3 aydır klinik araştırmalar yapmaya başladık. Hatta Basf’ın geliştirdiği COVID-19 cihazının trailer’ını 
başlayacağız. Ortalama bir üniversitede bir şirket trailer’a başladığı zaman 6 ay kadar sürüyor. Bunu 
genelde üniversite hastaneleri yapıyor ama oldukça yavaş bir süreç var. Buradaki katma değerimiz 
bunu çok daha hızlı yürütebileceğimizi düşünmemiz. 3 haftada klinik trailer’lara başlıyoruz. Bize 
proje ile geliyorlar. İlgili değerlendirme birimimizden geçtikten sonra 3 hafta içinde trailer yapıyoruz. 
Onlineda hasta gelinci bu hasta şu trailer için uygundur diyor. Şu ana kadar 3 trive bitirdik. Değişik 
COVID test teknolojileri yaptık. Değişik trailer da yapmayı planlıyoruz. Carbon Health ile bir taraftan 
birinci basamak hizmetleri veriyoruz ama diğer taraftan da tıbbi inovasyon ile iç içe olan bir şirket olarak 
değerlendiriyoruz. Carbon Health ileride örneğin teknoloji tabanlı Johns Hopkins gibi hayal ediyorum. 

Hedeflerinize ulaşmak için pek çok tedarikçiyi satın almış görünüyorsunuz. Rekabet hukuku 
açısından bunu nasıl değerlendiriyorlar? Büyümeniz bu noktada nerede sonuçlanacak?

Rekabet kurulunun alanına girebilmemiz için tekel kategorisinde olmamız gerekiyor. Google bile 
aslında hala teknik olarak tekel kategorisine girmiyor. 

Dijital eğitimle başlamış dijital sağlığa geçmişsiniz. Bundan sonra hangi sektör sizin için önemli 
olur?

Finans ve bankacılık hizmetleri ilgi çekiyor ancak orada da aslında çok iyi şeyler yapıldı, bir nevi 
pencere kapandı. Sağlık özelinde aslında her ülkenin ihtiyacı birbirinden çok farklı. Açıkçası her ülkenin 
çözümleri birbirinden farklı oluyor. Amerika’da yaptığımız şeylerin çoğu Türkiye’de gerekmiyor. Evde 
bakımın Avrupa ve Amerika’da çok popüler olmasının nedeni buralarda kişiler yaşlanınca aileleri 
tarafından bakılmıyor olmaları. Sosyal yapı Türkiye’den farklı. 11 yaşında bir hastamızı kaybettik. Çünkü 
yoğun bakıma ihtiyacı vardı ve bu Amerika’da günlük 30.000 Dolara mal oluyor. Ailenin sigortası yoktu 
ve yoğun bakım olmadan yapabiliriz diye düşündüler. En azından Türkiye’de bunlar olmuyor. Amerika 
bir tarafıyla çok ileride olmakla birlikte diğer tarafı ile çok gerilerde. 

Bilgiye paylaşmakta yarar olacaktır ama burada yaptığımız şeyi aynen alıp başka bir ülkeye uygulamak 
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doğru bir yaklaşım olmaz. Carbon Health’te Türkiye ile ilgili amacım tüm bilgiyi paylaşarak birilerine 
ufuk ve ışık açabilmek.

İlgi alanlarımızdan biri de “yoğun bakımı çok daha ucuz ve teknolojik bir şekilde yapabilir miyiz” 
konusudur. Robotik alana da ilgim var. Daha 5-10 yıl sağlık alanında çalışacağız gibi görünüyor. Udemy 
5-6 yıl sonra stabil bir noktaya gelmişti ama Carbon Health daha zor bir süreç. O nedenle başında 
durmam gerekiyor. 

Şu an şirketin değerlemesi ne kadar?

Carbon Health’in değerlemesi çok hızlı değişiyor. Dün itibari ile 1.2 milyar dolar. 

Sağlık alanında hizmet sunumu ne kadar önemli ise araştırma da o kadar önemli. O noktada 
klinik trailer’la bu alana girmişsiniz. Sacayağının üçüncüsü eğitim alanı. Pandemi döneminde tıp 
eğitimi de yüksek öğretim sistemi gibi bir sapmaya uğradı. Türkiye’de 80’in üzerinde aktif tıp 
fakültesi eğitimi programı varken tüm bu eğitimler online’a kaydı. Bundan sonra da tamamen 
eskiye dönme ihtimali yok gibi görünüyor. Hem eğitim geçmişiniz hem araştırmalardan sonra 
doktor profillerinde özel çalışan ve/veya akademik angajmanı olan ne kadar hekim var? Bu 
hekimlerin akademik kurumlarla olan işbirliğinden yola çıkarak lisans ve lisansüstü uzmanlık 
eğitimi alan kişilerle nasıl bir ileriye dönük uygulamaları var/olmalı?

Bizim doktorların çoğu daha pratisyen doktorlar. Belki yüzde 10’u akademisyendir. Aslında doktor 
eğitimi çok uğraştığımız bir alan. 6 ayda bir fiziksel olarak eğitim sürecinden geçiriyorduk. Eğitimlerin 
bir kısmını Udemy üzerinden videolu olarak tasarlayacağız. Hatta bu yıl oculus cruise diye bir sanal 
gerçeklik gözlüğü çıktı. Bununla oynarken ilk aklıma gelen doktorların eğitimi için bunun süper bir 
şey olacağı oldu. Gözlüğü taktığı anda etrafında bir klinik görsünler istiyorum. Doktora eğitimlerinde 
videoların bir kısmını hatta sanal gerçeklikle üretmeyi istiyoruz. Tıbbi eğitim için böyle bir inovasyon 
düşünülebilir. Doktorlar tıbbi eğitim videoları izliyor ama tıbbi eğitimi baştan düşünmek için bence ciddi 
bir fırsat var. 

Türkiye’de şunu yapabilir miyiz, şöyle yapabilir miyiz diye düşünmekten çok biz “Türkiye’de neyi yapıp 
tüm dünyaya satabiliriz” konusunu düşünmek gerekiyor. 

Carbon Health giderek Kamu sağlık sistemlerinin altyapısında kullanılabilir hale gelir mi?

Bizim yaptığımız teknolojiler devletin Kamu kurumlarının yaptığı çalışmalardan çok daha farklı değil. 
Yaptığımız şeylerin hepsi aslında devlet hastanelerinde de gayet başarılı bir şekilde yürütülebilir. Hatta 
oralarda yürütülmesi daha kolay olacaktır. Bizi zorlayan noktalardan biri bizim sadece sağlığın küçük 
bir kısmını yürütüyor olmamız. Sağlık hizmeti bizden çıktığı zaman aslında bir yerde kopuyor. Ama 
kamu adına yürütürseniz bu daha verimli yapılabilir. Amerika’da aslında bizim gibi teknoloji şirketlerini 
çıkarırsanız sağlık teknolojilerinde en iyi olan kuruluş Veteran Association diye gazilere sağlık hizmeti 
veren bir kuruluştur. Aslında 70’lerde ilk elektronik sağlık verisini onlar geliştirmiş. Hala gayet iyiler. 
Bu anlamda devletin e-nabız, e-sağlık gibi iyi olduğu alanlar oluyor ama tabi özel sektörün de iphone 
7 gibi örneğin çözümleri oluyor. Amerika’nın pazarı büyük ama Türkiye’de özel olsun devlet olsun 
hastanelerin yaptığı bazı şeyleri burada insanlara söyleseniz inanmazlar. Türkiye’de yaptığımız iyi 
şeyler var ama biraz mevzuatta eksiklikler var. Özel sektörün teknoloji tarafında daha aktif yer alması 
için eksiklikler var. Onlar da olursa teknoloji şirketleri de çıkış yapabilecek. 
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Dr. Şuayip BİRİNCİ’ye yönelik soru

Türkiye’de Kamu için kurulan dijital sağlık altyapısı ve yurtdışında ticarileştirme ile ilgili bir 
perspektif, buna yönelik çalışmalar nelerdir? Bu iki çalışma birbiri ile nasıl entegre olabilir?

Dr. Birinci: Türkiye’de sağlığın bütününü devlet karşılıyor. Kişi herhangi bir proje geliştirdiği zaman ya 
bunu devlete kabul ettirecek ve yürüyecek ki benimki de böyle bir şey oldu. 2009’dan beri kurguladığınız 
bir modeli hasbelkader bakanlığa gelip uygulamaya kalkıyorsunuz. Burada da yurtdışına satış ile 
alakalı bir dijital olgunluk seviyesine ihtiyacınız var. 2005 yılında hastanede çalışırken laboratuvara 
entegre ettiğim zaman doktorların yüzde 30’unun laboratuvar sonuçlarına bakmadan ilaç yazdığını 
görüyordum. Yani iki ülkenin davranış modeli farklı ama bu kadar büyük bir dijital dönüşüm için mutlaka 
bir dijital olgunluk seviyesine ihtiyacınız var. Hastaneyi dijitalleştirdik ve 2005’te faturaları dijital ortamda 
istediğimizi söylemişiz. Geri ödeme kuruluşunun fatura odaklı baskısı hastanelerde bir dijital altyapı 
oluşmasını sağladı. Daha sonra bu olgunluk seviyeleri arttı ve bir sürü ful dijital hastaneler oluşmaya 
başladı. Bu bizim hekimlerimizi de dönüştürdü. Sağlık sektöründe diğer sektörlere göre daha ciddi bir 
yetenek oluşmasına sebep oldu. 

Klinik rehberlere göre hasta bakımını kolaylaştıran hastalık yönetim platformu şu anda açıldı ve tüm 
hastalıkları yükledikten sonra finalde hastaların hatalarını bulan ve okuması gereken bir makale 
üzerinde çalışıyoruz. Buna uygun kütüphaneler de bulduk. Bunu yaptığımızda hem hekimin kendini 
geliştirmesine fırsat vermiş olacağız hem de sağlık verisinden hastanın, hekimin ve tüm sektörün birlikte 
yararlanmasını sağlayacağız. 

Bunun dışarı satılması konusu ile çok karşılaşıyoruz. Ama her ülke başka bir ihtiyacına öncelik veriyor. 
Biz sistemi bütün olarak anlatıyoruz. Onda da diğer bakanlıklarla, devletin kendi altyapısı ile ilgili başka 
yoksunluklar yaşanıyor. Mesela Kimlik Paylaşım Sistemini İçişleri Bakanlığından alıyoruz. Pandemi 
sırasında Türkiye’ye yurtdışından giren herkesi Aile Hekimlerine düşürdük. Tamamıyla sistemle 
entegre çalıştı. Gireni çıkanı biliyoruz. Kaç gün önce yurtdışına çıkmış, kaç gün önce kime muayene 
olmuş, son 14 günde temas kurduğu kişiler uçağa binmiş mi bunların hepsini entegre çalışan sistemde 
görebiliyorsunuz. Tüm bunları yapabilmeniz için gerçekten iyi bir olgunluğa ihtiyacınız var. Amerika 
dijitalleşmede dünyada sürükleyici bir ülke ve bu sebeple avantajlı. Özel sektör müteşebbisliği çok 
alışılmış bir yaklaşım ve büyük bir pazar var. Carbon Health bu açıdan orada olmakla avantajlı. İki taraf 
da uygun yerde projelerini olgunlaştırmış. Bundan sonra birlikte bir şey yapılabilir mi? Neden olmasın! 
İnşallah o fırsatlar oluşur. 

Katılımcı katkısı

2003 yılında sağlıkta dönüşüm başladığında dijital sağlık yok denecek kadar azdı. Geldiğimiz noktada 
Türkiye’de sağlık bilişimi, sağlıkta dijitalleşme çok gelişti. E-nabız olsun, HES uygulaması olsun, 
hastanelerin fiziksel ve dijital altyapısı olsun, insan kaynakları olsun, bilim ve akademi olsun çok iyi. 
HIMSS seviyelendirmelerinde Avrupa’da bir numarayız. Görünen o ki teletıp ve evde bakım çok hızlı 
gelişiyor. Dünyada hastayı mümkün olduğunca bulunduğu yerde tedavi etme yönünde trend var. Ancak 
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Türkiye’de bu konuları istediğimiz noktaya getiremiyoruz. İsrail’in, Çin’in, Stockholm’ün farklı bakışı 
aslında burada inovasyonu ve gelişimi ortaya koyuyor. Ülke olarak genelde Avrupa Birliği mevzuatını 
özümsediğimiz için daha katı bir mevzuat söz konusu. Dolayısı ile belki bu noktada gelişimimizi de 
olumsuz etkiliyor. Karar vericileri etkileyebilecek kanaat önderleri, akademi ve yönetim tarafı ile 
sağlıktaki birçok bileşen TÜSAP platformunda bulunuyor. Burada puzzle’i önümüze koyup neyi doğru-
neyi yanlış yaptık, güçlü yanlarımız-zayıf yanlarımız ne, bunu başarmamızı engelleyen sebepler ne ve 
bu sorunları nasıl ortadan kaldırırız ve tabi Amerika'nın Silikon Vadisi’ndeki örneği gibi finansal erişimi 
nasıl sağlayabiliriz sorularını konuşmamız gerekiyor. 

Katılımcı katkısı

Koordinasyonu nasıl yapmalıyız konusu ile ilgili; Bu Sağlık Bakanlığı nezdinde yapılmalı fakat 
Cumhurbaşkanlığı Koordinasyon Kurulu gibi bir şey olması lazım. Çünkü bizler kuvvetli bir başkan 
istiyoruz. Türkiye’de kendi kendimize toplantı yapıp da bir yere varamadığımız çok oluyor. Bunlardan 
bir örnek de SEYK. Muhakkak özel sektör de bu kurulların içinde yer almalı. 

Katılımcı katkısı

Tıbbi cihaz sektöründen uluslararası alanda başarılı olabilecek 1-2 firma çıkacaktır ama sektörün geneli 
için tren kaçtı. Ödeme problemi çok ciddi hal aldı. MDR süreci sancılı. Yeni tıbbi cihazlar yönetmeliği ile 
ilgili Avrupa sorunlu ilişkilerimizden dolayı geçit vermiyor. O yüzden onaylı kuruluşlarımızı kabul etmiyor. 
Biz de onlara karşılık olsun diye MDR’lı ürünleri kabul etmiyoruz. Burada iş kilitlenmeye doğru gidiyor. 
Yine ÜTS bir sürü sorunlarla birlikte ilerliyor ve insanları bıktırıyor. Satınalmalar DMO ile mi yapılacak 
yoksa hastaneler devam mı edecek bu belli değil. Yaz aylarında Cumhurbaşkanının bundan sonra 
DMO üzerinden alıp yapacaksınız diye bir talimatı vardı. DMO bir türlü kendini toparlayıp bu alımları 
gerçekleştiremedi. Geri ödeme ile ilgili sorunlar herkesin malumu. Bu sene ihracat yasakları da ilginçti. 
Firma olarak tüm yatırımlarımı erteledim. Zaten Türkiye’ye satamıyorum, ihracat yapıyorum. Yatırım 
yapacağım ve devlet bir anda sıkışacak ve hem bana ihracat yasağı getirecek hem de polis baskını ile 
elimdekileri alacak. Bu çok moral bozucu bir olay. Bir de yine ihracattaki bedelsiz ürün alımı. Tüm bu 
sayılanların ardından insanların motivasyonlarını hala yüksek tutup da yatırım yaparak önce uluslararası 
bir şirket, sonra dünyaya açılan global bir şirket olması mucize gibi. İnşallah içimizden birkaç kişi bu 
mucizeyi gerçekleştirir. 
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Türkiye’de bir yanı ile yapacağımız çok şey var ama diğer yandan 15 yılda 100 yılda yapabildiği kadar yatak 
yapmış bir ülkeden bahsediyoruz. 50 yaş ortalaması olan hastane yaşı ortalamasını 13 yaşa indirmiş bir 
ülkeden bahsediyoruz. Pandemide yurtdışından gelen 5 milyon insanı 14 gün boyunca her gün izlemiş 
ve Aile Hekimliği sistemine izletebilmiş; dünyada ikinci sırada iken 9-10 ayda erişkin yoğun bakım yatak 
sayısını yüzde 60’a yakın artırabilmiş ve bu kadar büyük bir salgını yoğun bir şekilde yaşarken herhangi 
bir hastanın koridorda, hastane kapısında ya da başka bir hastanede beklemesine fırsat vermemiş bir 
ülkeden bahsediyoruz. Aslında bir tarafı ile şanslı ve fırsatları olan bir ülkeyiz. Birçok dünya ülkesinin 
ülkemizdeki modeli bütünüyle olmasa da alıp önemli kısımlarından yararlanabileceği bir ülkeyiz. 
Sağlık insan gücü açısından kişi başı hekim ve hemşire sayısı ile hekim üzerindeki muayene ve sağlık 
talebi yükü dikkate alındığında OECD ülkelerinin ciddi anlamda gerisinde olmasına rağmen harcadığı 
kaynağa göre elde ettiği sağlık memnuniyeti en yüksek ülke durumundayız. Tabi ki hala yapacak çok 
şeyimiz var. Dijitalleşme pandemi sürecinde ne kadar kıymetli bir şey yapıldığını ortaya koydu ve diğer 
bakanlıkların da dijitalleşmedeki motivasyonunu artırdı. Cumhurbaşkanlığına da teşekkür ediyorum. 
Ciddi bir operasyon yapıp devleti bütünü ile dijitalleştirerek hem yatırımcının hem de insanın erişimini 
kolaylaştırmaya çalıştılar. Biliyorsunuz sağlık sisteminde önce sağlığa, tesise, hekime erişmeye çalışan 
bir Sağlık Bakanlığı yapısı vardı. Buna eriştirdik. Ama süreç daha sonra tedaviye erişmeyi öncelikli hale 
getirdi ve bu sürede bir sürü çalışmalar yürütüldü. Tıbbi kalitenin tedavi kalitesinin artmasına yönelik 
organizasyonlar, regülasyonlar ilan edildi. Bugün burada en önemli amaçlarımızdan biri hem izlemeyi 
hem de hekim ve hasta açısından tedavi kalitesini artırmaktadır. Asimetrik datayı birleştirerek, bilgi 
asimetrisini biraz daha dengeli hale getirerek kolaylaştıracağız. Buradaki en önemli araçlarımızdan biri 
de dijitalleşme. İnşallah bundan sonraki süreç Türkiye için çok daha iyi olacak. 

Bu gün çok faydalı bir TÜSAP Zirve toplantısı gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Ana konuşmacı olarak 
ABD’den aramıza katılan Eren Bali başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür eder, gelecek TÜSAP 
toplantısında buluşmak üzere sağlıklı günler dilerim.

KAPANIŞ KONUŞMASI
Dr. Şuayip BİRİNCİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı
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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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