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TEKNOLOJİ SAĞLIK PRATİĞİMİZDE ÖNCELİKLİ 
OLARAK KOLAYLIK SAĞLIYOR 
Sağlık Endüstrileri Başkanlığının kurulmasının telaffuz edildiği bu günlerde sağlık teknolojilerinde 
gelecek konusunun da özellikle önem arz ettiğini düşünüyorum. Tıp tarihine baktığımızda özellikle 
cerrahi olmak üzere en büyük tıbbi gelişmelerin savaşlarda olduğunu görüyoruz. Ayrıca özelde tıp, 
genel anlamda ise sağlık teknolojilerinin özellikle savunma sanayine paralel olarak geliştiğini görüyoruz. 
Tıp teknolojileri ve sağlık ile savaş ve savunma arasında bu anlamda ilginç bir ilişki bulunuyor. Tabi 
bunun arka planı tartışmaya değer, ayrı bir konudur. 

Teknoloji sağlık pratiğimizde öncelikli olarak kolaylık sağlıyor. Birçok erken uyarıda vazgeçilmez bir 
araç. Daha kesin, daha hızlı ve çok yönlü tanı koymamızı ve tüm alternatifleri çok hızlı şekilde gözden 
geçirmemizi sağlıyor. Tedavisi olmayan alanlarda yeni tedavi fırsatları ya da alternatifler sunuyor. Hasta 
ve tıp uygulayıcıları açısından tedavide kolaylıklar sunuyor ve ciddi bir konfor aracı oluyor. Sağlığa 
erişimi farklı boyutlarda düşündüğümüzde teknoloji kullanımı ile oldukça kolaylaştırıyoruz. Dijital 
teknolojileri de en başında söylersek iletişimi de müthiş bir şekilde kolaylaştırmış oluyoruz.  Kısacası 
aslında insanoğlu teknolojiyi kendine hizmet için geliştiriyor. 

Savunma sanayinde teknoloji geliştirmedeki amaç karşıdakini öldürmek değil de zaten adı üzerinde 
ülkenin güvenliğini sağlamak. Sağlık teknolojilerinde ise insanın güvenliğini sağlamak.

ÖNSÖZ
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı
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Teknoloji altyapımız geliştikçe günlük pratiğimizde teknolojiye bağımlılığımız da artmaya başlıyor. Öyle 
ki teknolojideki en ufak aksamalar normal hayatta yapabileceğimiz işleri yapamaz hale gelmemize 
neden oluyor. Hatta bazen ana mesaimizi teknolojiyi geliştirmek için değil teknolojideki aksaklıkları 
gidermek için harcadığımız da oluyor. Bu durum bizi asli görevden uzaklaştırmış oluyor. Zaman zaman 
kendimize hizmet etmesi için geliştirdiğimiz teknolojiye hizmet eden aktörler haline geldiğimiz de bir 
vakıa.

Tababette elini hastanın alnına koyan, nabzını tutan, göz göze gelen, gülümseyen, sadece fiziki anlamda 
değil, duygusal anlamda da hastanın kalbine dokunabilen bir hekim hayal edilir. Kısacası insana insan 
gibi yaklaşan hikmet sahibi hekimlerden söz ederiz. Ancak gelişmiş teknolojiyi kullanma becerisine 
sahip modern hekim tipi hızlı bir şekilde daha yetkin, özellikle gelişmiş teknolojiyi kullanma konusunda 
yetkinlik kazanmış cihaz operatörü modern hekimlere doğru bir dönüşüm var. Bu bir anlamda 
teknolojinin bu çok olumlu yönleri dışında insan için atılan adımların insanı insandan uzaklaştırma riski 
taşıdığını da göz ardı etmemek gerekir. Tüm bunlar bir yana bu toplantımızda teknolojinin geleceğini 
konuşacağız. 

24. TÜSAP Toplantısı’nda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ana konuşmacı 
olarak, T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ise moderatör olarak yer alacak. İkisi de 
bulundukları ortamda geleceği zorlayan, eski tabirle namütenahi kişiler. İkisinin de aynı oturumda 
bulunması da bizim için bir fırsattır. Bunun için kendilerine teşekkür ediyorum.

Her zaman olduğu gibi toplantımıza destek veren paydaşlarımız Türkiye İlaç Sanayicileri Derneği (TİSD), 
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) ve İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) ile Abbott, Atabay, 
Eczacıbaşı, Janssen ve Roche firmalarına da teşekkür ediyorum, verimli bir toplantı olmasını diliyorum. 

2



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2021 / SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ RAPORU

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİNİ
HAYATA GEÇİRDİK 
Pandemi döneminin içindeyiz ve bu toplantıda yer alan sağlık temsilcileri dönemin yükünü en fazla 
sırtında taşıyan paydaşlardır. Türkiye pandemi döneminde pek çok ülkeye kıyasla bu dönemi iyi 
yönetmeyi başarmış ülkelerden biri. Bu neticede bu döneme kadar iyi yönetmeyi başarmış altyapıların, 
son derece fedakar çalışan bir sağlık ordusuna sahip olmamızın ve ekosistemdeki tüm paydaşların, 
üreticilerin ve tedarikçilerin büyük katkısı oldu. Ne tıbbi malzeme ne aşı ne de tedavi uygulamaları 
konusunda büyük sorunlar yaşadık. Dünya genelinde sıkıntıda olan ülkeler vardı. Pandeminin ilk 
aylarında tüm dünyada sıkıntılar daha yüksek sesle dile getirirken pek çok ülkeye kıyasla süreci daha 
iyi yönetmeyi başardık. Bunun belki en somut örneklerinden biri yoğun bakım solunum cihazları ile ilgili 
olandır. Birlikte başardığımız bir iş oldu. Hekimlerimiz ve diğer sağlık personeli ile birlikte çalışmanın ne 
kadar sağlıklı olduğunu gördük. Geçtiğimiz yılın Mart-Nisan aylarında bir teknoparkta birkaç mühendisin 
geliştirdiği bir yoğun bakım cihazını hep birlikte iki haftada seri üretimden çıkarmayı başardık. Biz bunu 
başarırken dönemin ABD Başkanı dünyanın en büyük Amerikan şirketlerine “ne duruyorsunuz, üretmeyi 
başaramadınız mı” diye adeta paylarcasına mesajlar gönderiyor, twitler atıyordu. Bir start up projesini 
3 büyük sanayi ve teknoloji firmamızın katılımıyla ve bizzat Sağlık Bakanlığının projeyi sahiplenip 5 bin 
cihazı ilk etapta almaya garanti etmesi ve Bakanlığımız koordinasyonu ile ve gerçekten de cihazların 
hastaların ihtiyaçlarına doğrudan cevap verir şekilde üretilebilmesi için hekimler ve diğer sağlık 
personelinin önemli geri bildirimleri ile 2 haftada seri üretimden çıkarmayı başardık. Bu özgüvenimizi 
tazelememize neden oldu ve aslında sağlık teknolojilerinde yapacağımız işlerin ne büyük sonuçlar 
doğurabileceğini de gösterdi. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde buna benzer pek çok işi olağanüstü 
koşullar oluşmasa da başarmamıza imkan sağlayacak bir örnek oluşturdu. 

ANA KONUŞMACI
Mehmet Fatih KACIR

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
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Teknolojide bağımsızlık ve öz yeterlilik atılımı olan Milli Teknoloji Hamlesi sürecinde belki en büyük 
başarı savunma sanayiinde ortaya kondu. Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye tam bağımsızlık iddiası ile 
kuruldu. Bu bağımsızlık ekonomik ve teknolojik bağımsızlıktan geçer. Teknolojide bağımsızlık denince 
de akla öncelikle savunma sanayi geliyor. Savunma sanayiinde başkalarına muhtaç bir ülkenin tam 
bağımsızlık iddiası taşıma imkânı yok. Türkiye bu alanda zorluklar da yaşadı. En kritik mücadelelerinde, 
terörle mücadelede başka ülkelerin teknolojilerine muhtaç olduğumuzda parasıyla dahi bu teknolojilere 
erişemediğimizi görmüş olduk. Bu da Türkiye’yi 2000’li yılların başından itibaren millileşme ve yerlileşme 
vizyonuna sahip çıkmaya itti. İyi ki de böyle oldu. Ancak burada tercihler çok önemli. Yeni bir teknoloji 
ve sanayi planlaması ortaya koyarken önceleme ve nihai kaynaklarımızı bu yönlendirme ile plana 
oturmuş oluyorsunuz. Türkiye 20. Yy’da binlerce, onbinlerce uçak ve helikopter üretilirken bu hava 
araçlarının üretici ülkelerinden biri değildi. Erken dönemde Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ gibi kişilerin 
girişimleri oldu ama bunların hepsi çeşitli nedenlere akamete uğramıştır. 21. Yy’a girdiğimizde bilgisayar, 
çip, sensör teknolojilerindeki gelişmeler robot uçaklar diyebileceğimiz insansız hava araçlarının hızla 
yaygınlaşmasına neden oldu. Türkiye 2004 yılında insansız hava araçları yol haritası ilan etti ve 10-
15 yıllık bu planı gerçekleştirdi. Planlamada nasıl başlanacağı, hangi aşamalardan geçeceği ve Kamu 
Özel İşbirliği ile nelerin gerçekleştirileceği vardı. Bu sayede bugün Türkiye dünyanın en başarılı 3 İHA 
üreticilerinden biridir. Burada başka ülkelerin yüzlerce milyar dolar harcayarak kurduğu altyapılarla, 
onlarca yılda elde ettikleri deneyimlerle, onbinlerce insanla gerçekleştirdikleri işlerin izinden giderek 

onları takip etmek yerine yarışın adeta 0’dan başladığı ve hatta geleneksel alanda kalan ülkelerin 
dönüşüm güçlüğü çektiği için geriye düşme tehdidi ile karşı karşıya olduğu paradigmanın dönüştü 
alana yönelmenin temel bir politika tercihi olduğunu düşünüyorum.  Temelde bu tercih başarıyı getirdi. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Milli Teknoloji Hamlesi konusunda aslında en temel yaklaşımımız 
Türkiye’yi başkalarının gittiği yolları taklit ve takip eden ülke olmaktan çıkarıp paradigmanın değiştiği 
sıçrama alanlarına ve fırsatlarına odaklanan bir ülke olmaya dönüştürmek. Tüm sektörlerde böylesi fırsat 
pencerelerinin olduğundan hareketle bu pencereleri oluşturmaya dönük politikalar hayata geçiriyoruz. 

Teknolojide Paradigma Değişimi

Ekonomik dengeler ve kabarık savunma
bütçeleri

Silikon teknolojisindeki 
gelişmeler
Konvansiyonel harp 
stratejisinden ağ merkezli harp 
konseptine geçiş
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BU TOPLANTILARIN FORMATINDAN SANAYİ VE 
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI OLARAK NASIL İLHAM 

ALABİLECEĞİMİZ KONUSUNU DEĞERLENDİRECEĞİM
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Otomotiv sektörü de bundan pek farklı değil. Birkaç devrim eş zamanlı yaşanıyor. Bu dönüşüm bir 
yönü ile fırsat bir yönü ile tehdit içeriyor. Otomotiv sektöründe Türkiye 30 milyar dolara yakın ihracat 
gerçekleştiriyor. Dünyanın çok önemli markasının Türkiye’de üretim altyapısı var ya da Türkiye’den 
yoğun bir şekilde ürün tedarik ediyorlar. Bu sektörde çok sayıda insanımızı istihdam ediyoruz. Geçmişte 
belki 10’larca yılda gerçekleşecek devrimler önümüzdeki 5-10 yıl içine sıkışmış durumda. Daha 
düşük hacimlerde daha yüksek enerjiyi daha az maliyetlerle oluşturmaya olanak sağlayan batarya 
teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde elektrikli otomobiller hızla hayatımıza giriyor. Muhtemelen 10 
yıl sonra satılan araçların yarısının elektrikli olacağı öngörülüyor. Eşzamanlı olarak 10 yıl sonra yapay 
zeka ve sensör teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde elektrikli araç devriminden daha büyük bir 
devrim olan sürücüsüz otomobil devrimi hayatımıza girecek. Yine bağlantılı araçlar hızla yaygınlaşıyor. 
Araçlarımız kullandığımız diğer cihazlarla ve nesnelerle hatta belki vücudumuzdaki biyosensörlerle 
haberleşen nesneler haline geliyor. En az bu üçü kadar sektörü dönüştüreceğini öngördüğümüz 
paylaşım ekonomisi kavramı giderek yaygınlaşıyor. Bu mikromobilitede scooterlarda deneyimlediğimiz, 
yani doğrudan sahip olmadığımız, ortak araç havuzlarında deneyimlediğimiz paylaşım ekonomisi 
kavramı muhtemelen bu sektörü de dönüştürecek. Bugün 10 yaşında olan bir çocuğun gelecekte çok 
büyük bedeller ödeyerek bir araç almak yerine Netflix gibi otomotiv paylaşım platformlarına üye olarak 
çok sayıda otomobili aynı anda kullanma davranışına yönelecekleri öngörülüyor. Bir araç üreticisi 
olarak 4 devrim 5 yıl gibi bir süreye sıkışmış durumda. Bu eğer ayak uyduramazsanız bir tehdit ancak 
öte yandan bir fırsat. Biz fırsata odaklandık ve tüm bu devrimlerin Türkiye’nin kendi milli markasını, hatta 
markalarını ve bu markalar altında da yeni nesil teknolojileri geliştirecek start uplarını doğurmaya fırsat 
sağlayacak. Bu anlamda Türkiye’nin otomobili projesini hayata geçiriyoruz. Bu aracın etrafında onlarca 
start up çalışıyor. Belki buradan Türkiye’nin otomobilinden daha değerli start uplar neşet edecek, 
büyüyecek, olgunlaşacak, gelişecek.

Aslında sağlık sektörün de büyük paradigma değişimi konusunda İnsan Genom Haritası ile kapıyı araladı. 
Bu proje 90’lı yıllarda başladı. 10 yıl gibi bir sürede 3 milyar dolar kaynak ayrıldı. Farklı ülkelerden çok 
sayıda bilim insanı bu projeye dahil oldu. Çok kısa sürede herhangi bir kişinin gen haritası çıkarılabiliyor 
ve bunun maliyeti 1000 doların altında.

3
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2007’lerden itibaren kişiye özel tıbba yönelik bilimsel araştırmalarda artış oldu. Bunun ardından tüm 
bu teknoloji alanında çalışan start upların değerlemelerinde bir artış olmaya başladı. Aslında tıpkı 
İHA’lar gibi otonom, bağlantılı, paylaşımlı elektrikli araçlar alanında olduğu gibi burada da büyük bir 
fırsat penceresi ortaya çıkacak. Burada yükselen alanlara odaklanmak ve bu sayede ihtiyaçlarımızı 
karşılamak gibi bir yaklaşımımız var. Nihayetinde tüm bu yenilikler bir süre sonra tercihten çok ihtiyaca 
dönüşecek. Hem ülke ihtiyacını karşılayıp hem de bu alanlarda ekonomik güç ortaya çıkararak ihracat 
kapasitemizi geliştirmek ve yüksek teknolojinin payını ihracatta artırmak gibi hedefler koyuyoruz.

Bu yaklaşımla “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak “Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürünleri ve Teknolojileri 
Yol Haritası”nı hazırladık. Özellikle akıllı yaşam yaklaşımı insanımızın sağlıklı yaşam ve aktif yaşamında 
içinde bulunduğu toplumla daha bağlantılı olarak yaşamını sürdürecek bir çerçeve oluşturuyor. Özellikle 
yeni nesil tedavilerde büyük veri, yapay zeka, biyosensör, robotik gibi alanlardaki gelişmeler daha ön 
görülür, kişiselleştirilmiş ve katılımcı sağlık sistemleri ve çözümlerini beraberinde getirecek.

İnsan Genom Haritası

2-3 gün 
1000 $

13 yıl
2,7 Milyar $

«Personalized/Precision Medicine» 
(Kişiye Özel Tıp) terimini içeren 
bilimsel yayın sayısı (PubMed)

4
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Temel eğilimlere baktığımızda büyüyen ve yaşlanan nüfusun öne çıktığını görüyoruz. Tüm dünyada 
nüfus bir yandan büyüyor bir yandan da yaşlanıyor. Bugün dünyaya gelen 3 bebekten 2’sinin 100 
yaşına kadar yaşaması öngörülüyor. Artık önümüzde yaşam ömrü uzayan insanlara sunmamız gereken 
sağlık hizmetleri ödevi var. Bunu ya mevcut yollardan devam edip kapasite artırma çabası ile ya da yeni 
nesil işleri başararak gerçekleştireceğiz. Eğer bu yeni nesil teknolojilerin önleyici tedavi yaklaşımlarını 
kendi imkanlarımızla başarabilirsek bu hem insanımızın yaşamına değer katmamızı hem de bu alanda 
yeni ekonomik fırsatlar yakalamamızı sağlayacaktır. Tabi bulaşıcı hastalıklar, çocuk ölümleri, kazaların 
azalması dünya nüfusunda artışın devam etmesini beraberinde getirecek.

Türkiye’de 1950’de beklenen yaşam ömrü 41 yıl imiş, şimdi 2019’lara geldiğimizde bu yaşam ömrü 
78,5 yıla yükselmiş. Yine 64 yaş nüfusunun toplam nüfusa oranı 2019 yılında yüzde 9 imiş. Bu oranın 
2030 yılında yüzde 12’ye yükselmesi bekleniyor. Aynı yıl tüm Avrupa’da bu oranın yüzde 29 olması 
bekleniyor. Avrupa’nın her zaman ihracat açısından en yakın ve en mümkün Pazar olduğu dikkate 
değerdir. 
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Kaynak: United Nations Population Division- World Population Prospects. The Demography of the World Population from 1950 to 2100. (2020). Retrieved 30 
June 2020, from https://ourworldindata.org/;
TÜİK; United Nations. (2019). Department of Economic and Social Affairs. World Population Prospect

Türkiye’de 1950’lerde 
beklenen yaşam 
süresi 41 yıl; 2019 yılı 
sonunda ise 78,6 yıldır.

65 üzerindeki nüfus 
toplam nüfusa oranı; 
2019 yılında %9,1 
seviyesindeyken  
2030’da %12’ye 
ulaşması 
beklenmektedir 
(Avrupa’da ise %29).

Sağlık Sektörünü Değiştiren Sosyo-Ekonomik Eğilimler
Büyüyen ve Yaşlanan Nüfus

Büyüyen ve 
Yaşlanan Nüfus

Kronik 
Hastalıklarda 
Artışlar

Artan Sağlık 
Harcamaları

8

Kaynak: OECD (2019), Health at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/4dd50c09-en.

Sağlık Sektörünü Değiştiren Sosyo-Ekonomik Eğilimler
Büyüyen ve Yaşlanan Nüfus + Kronik Hastalıkların Artışları

Büyüyen ve 
Yaşlanan Nüfus

Kronik 
Hastalıklarda 
Artışlar

Artan Sağlık 
Harcamaları
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Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürünleri ve Teknolojileri Yol Haritası”nda iki ana ekseni daha ele aldık. Sağlık 
dönüşümünde akıllı yaşam ve sağlığı destekleyen politikaları paydaşlarımızda nasıl gerçekleştireceğimizi 
ve teknolojik eğilimler tarafında da ileri tedaviler ve sağlık bilişim teknolojilerinin hayatımıza neler 
getireceğini dikkate almaya gayret ettik.  
OECD ülkeleri ile kıyaslandığında devlet tarafından sağlık hizmetlerinin karşılanması konusunda OECD 
ortalaması yüzde 71 iken Türkiye’de bu rakam yüzde 77 seviyesinde. Temel sağlık hizmetlerine ulaşım 
ve algılanan sağlık durumu oranımız çok daha yüksek.  Ancak kronik hastalıklarda çok iyi durumda 
değiliz, kaçınılabilir ölümler ve beklenen yaşam süresi konusunda da OECD ortalamasının gerisindeyiz. 

Dijital dönüşümün bu alanlarda büyük tasarruf imkanları yaratacağı da öngörülüyor. Sağlıkta dijital 
dönüşüm ile 2035 yılına kadar yıllık sağlık harcamalarının ABD’de 350-410 milyar ABD doları arasında 
azalması öngörülüyor. Büyük bir potansiyel ve bu alanlarda yatırımlar devam ediyor. Akıllı sağlık sisteminde 
dönüşümde temel odağımız 4B dediğimiz önleyici, katılımcı, öngörücü ve kişiselleştirilmiş odaklı bir 
sağlık sistemini inşa etmek şeklinde benimsiyoruz. Dünyada 1900’lerden itibaren daha reaktif ve hasta 
odaklı sağlık sektörü yaygınlaştı. Ancak 4. Sanayi devriminin, dijitalleşmenin ve klinik teknolojilerdeki 
ilerlemelerin etkisi daha koruma odaklı, proaktif ve sistemsel bir yaklaşım benimsemeye itti. Aslında 
bu 4B sağlık kavramı ile kişisel genetik hastalık temelli bilgileri kullanarak hastalıkların saptanması, 
önlenmesi ve tedavisi için yaşam boyu ve bireysel olarak tedavi ortaya çıkacak. Çevresel faktörler ve 
yaşam tarzı farklılıkları gibi kişiden kişiye değişen dış faktörlerin de göze alınması ve bu yolla özel sağlık 
hizmetinin sunulması imkanı doğuyor. Özellikle biyoteknolojik çözümlerle yüksek harcama kalemi olan 
kronik hastalıklarda harcama maliyetlerinin uzun vadede azaltılması hedefleniyor. Öngörücü sağlıkta 
kişisel risk optimizasyonundan bahsediyoruz. Burada da genetik bilginin değerlendirilmesinin çok 
önemli olduğunu görüyoruz. Yine koruyucu sağlık dediğimizde henüz semptonları ortaya çıkmadan çok 
evvel bir dönemde hastalık risklerinin tespit edilmesi ve hastalık oluşumunun önlenmesi amaçlanıyor. 
Katılımcı sağlık yaklaşımı dediğimizde hasta taleplerinin, hasta odaklı sosyal ağlarla hastaların sağlık 
verilerini gönüllü paylaşması ve nihayetinde de bilgi ve iletişim sistemlerinin tüm bu süreçte yoğun 
olarak kullanılmasından bahsediyoruz. Kişiselleştirilmiş dediğimizde de yine DNA diziliminin çok daha 
rutin ve ucuz hale gelmesi ile hem bölgesel küçük topluluklara özgü hem de kişisel farklılıkları dikkate 
alan sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasından bahsediyoruz.

10

Teknolojilerin sağladığı değer, 
potansiyel kullanım 
örneklerine dayanılarak 
öngörülmektedir.

Kaynak: McKinsey (2019). The era of exponential improvment in healthcare? url: https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-
insights/the-era-of-exponential-improvement-in-healthcare

Sağlıkta Dijital Dönüşüm ile 
2035 yıllına kadar yıllık sağlık 
harcamalarının ABD’de 350 -

410 milyar ABD doları 
arasında azalması 

öngörülmektedir (%9-11).

Destek fonksiyonlarında 
ileri analitik, yapay zeka 
ve otomasyonun 
kullanımı

Bağlantılı cihazlar 
ve sanal bakım

Makine öğrenimi ile desteklenen 
klinik operasyonlar

Yapay zeka desteği ile 
dolandırıcılık, israf ve 
kötüye kullanım gibi 
yaygın prosedürlerin 
önüne geçilmesi

Uzaktan tedavinin 
yaygınlaşması

Sağlık Sektörünü Değiştiren Teknolojik Eğilimler
Sağlık Bilişim Teknoloji + Artan Sağlık Harcamaları
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Sağlık sektörünü değiştiren teknolojik eğilimleri ileri tedaviler ve sağlık bilişim teknolojileri olmak üzere 
iki ana eksende ele almak mümkün.

Google Akademik makale sayısına baktığımızda ileri teknolojiler alanında büyük bir artış görülüyor. Bu 
özellikle nadir hastalıklar ve kanser alanlarının da önemini gösteriyor. Rejeneratif tıp, omiks ve sentetik 
biyoloji gibi alanlarda da giderek artan bir bilimsel çaba var. Ekonomik değer açısından bunların ne 
ifade ettiğine baktığımızda büyüme potansiyellerine bakıldığında bu alanlarda büyük bir ekonomik 
değerin ortaya çıktığı görülüyor.
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Sağlık Sektörünü Değiştiren Teknolojik Eğilimler
Akıllı Sağlık Sisteminde Dönüşüm

Akıllı Sağlık 
Sisteminde 
Dönüşüm

Sağlık
Turizmi

Akıllı Yaşam ve 
Sağlığı 
Destekleyen 
Politikalar

Patogenez1

Reaktif Yaklaşım

Hasta Odaklı Sağlık Sistemi

1900: Bulaşıcı Hastalıklar

1950: Akut Hastalıklar

2000: Kronik Hastalıklar

2015: Çoklu ve Geriyatrik 
Hastalıklar

1Hastalığın oluşum ve gelişimi

2Sağlığın oluşum ve gelişimi

Salutogenez2

Proaktif, Sistemsel, Koruyucu Yaklaşım

2. Participatory
Katılımcı
∙ Hasta talepleri, hasta-

odaklı sosyal ağlar,
sağlık okur-yazarlığında
artışlar, hastaların
gönüllü veri paylaşımı
vs. itici güçler ile yeni
bilgi ve iletişim
sistemleri

1. Preventive
Önleyici
∙ Biyolojik sistem analizleri

ile yeni ilaç hedefleri ve
sistemsel müdahale
yöntemleri

3. Predictive
Öngörücü
∙ Rutin olarak

genomlara göre
kişisel risk
optimizasyonu
(sağlığın
optimizasyonu)

4. Personalized
Kişiselleştirilmiş
∙ DNA dizilemenin daha

ucuz ve rutin hale
gelmesiyle, kişisel ve
toplumsal farklılıklara
yönelik sağlık hizmetleri

• Yeni Nesil Terapötikler

• İlaçlar

• Aşılar

• Biyoteknolojik Diğer Ürünler

• Tıbbi Cihazlar

• Büyük Veri ve Analitik

• IoMT ve Akıllı Telefon 

Uygulamaları

• Robotik

• Sanal ve Artırılmış Gerçeklik

Sağlık Sektörünü Değiştiren Teknolojik Eğilimler

İleri 
Tedaviler

Sağlık Bilişim 
Teknolojileri

12
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İleri tedavilerde kök hücre, genetik, kronik hastalıklar, yeni nesil aşılar, yutulabilir nanoteknolojik cihazlar 
ve buna benzer teknolojilerin geliştirilmesi gibi uygulamalar son dönemde öne çıkan yaklaşımlar.

Bilişim teknolojilerinin tıbbi cihaz sektörünü yoğun olarak dönüştürdüğünü görüyoruz. Bilgisayar 
destekli cerrahi giderek daha fazla alanda kullanılıyor. Cerrahi robotların kabiliyetleri giderek daha fazla 
çeşitlenmeye devam ediyor. Önleyici sağlık hizmetleri ve kişiselleştirilmiş ilaçlar burada da öne çıkıyor. 
Yüksek tanımlı tıbbi görüntüleme ve yapay zekanın bu alanda kullanımı ve 3 boyutlu cihazlar, implantlar, 
biyonikler ve kardiyak cihazları bu sektörün öne çıkan yeni nesil cihazları olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization. (2019). GLOBAL INNOVATION INDEX 2019 Creating Healthy Lives—
The Future of Medical Innovation. In GII 2019 chapters, in particular Collins, 2010; Collins, 2019. Also, Kraft, 2019; Nature, 2018; Nature, 2019; Frost & Sullivan, 2018; Frost & Sullivan, 
2019; European Commission, 2007; Medical Futurist, 2017; Mesko, 2018.https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf.

Sağlık Sektörünü Değiştiren Teknolojik Eğilimler
İleri Tedaviler – Yeni Nesil Terapötikler

15

Genetik ve kök hücre 
çalışmaları

• Tek Hücre Analizi
• Gen ve Kök Hücre 

Tedavileri
• CRISPR teknolojisi

Kronik hastalıkların 
önlenmesi ve tedavi edilmesi

• Nöro-psikiyatrik beyin 
görüntüleri

• Migren tedavisi

Yeni nesil aşılar ve immünoterapi

• Evrensel grip aşısı
• Kanser aşısı

Ruh sağlığı tedavileri

Alzheimer hastalığı ve
diğer bilişsel 
gerilemelerin 
semptomatik tanı ve 
tedavisi

Biyolojik ürünler

Karmaşık biyolojik 
ürünlerin 
geliştirilmesi ve 
üretimi

Ağrı yönetimi

Ağrı yönetimi için 
etkili, bağımlılık 
yapmayan ilaçlar

Nanoteknoloji

Yutulabilir 
küçük cihazlar

Rejeneratif tıp

• Doku 
mühendisliği

• Etkili biyo-yapay 
pankreas

13

İleri Tedaviler

• Google Akademik’te yapılan 
literatür taraması, yeni nesil 
terapötiklerine odaklanan 
bilimsel yayınların katlanarak 
arttığını göstermektedir.

• En büyük artış, immünoterapi 
ile ilgili yayınlarda 
gerçekleşmiştir. Bu artış,  
kanserler ve nadir hastalıkların 
önemini göstermektedir.

Biyoteknoloji

Küresel Pazar:
2025 yılına 
kadar 727,1 
milyar ABD 
doları ve %7,4 
YBBO

Omiks 
Teknolojileri

Küresel Pazar:
2024 yılına kadar 
35,7 milyar ABD 
doları ve %13,5 
YBBO*

Rejeneratif 
Tıp

İmmünoterap
iler

Küresel Pazar
(kanser):
2026 yılına 
kadar 126,9 
milyar ABD 
doları ve %9,6 
YBBO

Sentetik 
Biyoloji

Küresel Pazar:
2024 yılına 
kadar 18,97 
milyar ABD 
doları ve %28,8 
YBBO

Küresel Pazar:
2024 yılına kadar 
38,7 milyar ABD 
doları ve %23,8 
YBBO
.

İlaçlar

Reçeteli ilaç 
Küresel Pazarı:
2024 yılına 
kadar 1,18 milyar 
ABD doları ve 
%6,9 YBBO

Tıbbi Cihazlar

Küresel Pazar:
2025 yılına kadar 
432,6 milyar ABD 
doları ve %4,1 
YBBO

*Yıllık Bileşik Büyüme Oranı

İleri Tedaviler

Yeni nesil terapötikler

14
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Bilişim teknolojilerinin burada da önemli bir ekonomik etki yaratmaya başladığı görülüyor. Pazar 
öngörüleri ve yıllık büyüme oranları şemada her başlık altında ayrı ayrı verilmiştir. Dünyada teknoloji 
alanında Unicorn’lar çok konuşulur.

Teknoloji alanında dünya genelinde milyar dolarlar değerinde “Unicorn”lardan bahsedilir. Bu anlamda 
Türkiye’de sağlık alanında 60 teknolojik girişimin milyar dolar değerlemeyi aşarak Türkiye’nin 
“Türkcorn”ları haline gelmiştir. Telesağlık girişimlerinin sayı olarak fazla olduğunu, genel sağlık hizmetleri 
sunan yazılım ve mobil uygulamalar ile biyoteknoloji alanındaki bazı girişimlerin de bu listeye dahil 
olduğunu görüyoruz. Hali hazırda bunların büyük kısmının değeri 5-10 milyar dolar civarında ve hızla 
bu değeri yükseltecekleri tahmin ediliyor. Bazılarının büyük bir sıçrama ile dünyanın en değerli firmaları 
arasında yeri alacağına dair öngörüler var.

16

Kaynak: Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization. (2019). GLOBAL INNOVATION INDEX 2019 Creating Healthy Lives—
The Future of Medical Innovation. In GII 2019 chapters, in particular Collins, 2010; Collins, 2019. Also, Kraft, 2019; Nature, 2018; Nature, 2019; Frost & Sullivan, 2018; Frost & Sullivan, 
2019; European Commission, 2007; Medical Futurist, 2017; Mesko, 2018.https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf.

Sağlık Sektörünü Değiştiren Teknolojik Eğilimler
İleri Tedaviler– Tıbbi Cihazlar + Bilişim Teknolojileri

Tıbbi cihazlar

• Kardiyak cihazları
• İmplantlar ve biyonikler
• 3B baskı

Tıbbi görüntüleme ve teşhis
• Optik yüksek tanımlı görüntüleme ve 

sanal anatomik modeller
• Biyosensörler ve işaretleyiciler
• 4B insan grafikleri ve sanal gerçeklik

Hassas ve kişiselleştirilmiş tıp
• Bilgisayar destekli cerrahi
• Cerrahi robotlar
• Kişiselleştirilmiş ilaç, diyet ve önleyici sağlık 

hizmetleri
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Sağlık Sektörünü Değiştiren Teknolojik Eğilimler
Bilişim Teknolojileri

Büyük Veri Analitik
∙ Pazarın 2024 yılına kadar 47,7 milyar ABD doları 

değerine ulaşması
∙ Yıllık bileşik büyüme oranının 2019-2024 dönemi 

için %16 olması beklenmektedir. 

Yapay Zeka
∙ Yapay Zeka (AI) ve bilişsel bilgi işlemenin 2025 yılına 

kadar sağlık sektörü için 150 milyar ABD dolarının 
üzerinde tasarruf sağlaması beklenmektedir.

∙ Toplamda, bu pazarın 2018 ve 2022 arasında %68,55 
bileşik yıllık büyüme oranında büyüyerek 6,16 milyar 
ABD dolarına ulaşması beklenmektedir.

Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Telefon 
Uygulamaları
∙ 2025’e kadar 535 milyar ABD dolarının sadece 

Nesnelerin İnternetine hazırlanmasına 
beklenmektedir.

∙ Giyilebilir teknoloji pazarının 205 yılına kadar 62,82 
milyar ABD dolarına ulaşması beklenmektedir.

∙ Nesnelerin interneti >%500 ve sağlık 
teknolojilerinde kullanılan bilgi >%680 büyüyecektir. 

Biyosensörler 
∙ Pazarın 2027 yılına kadar 36 milyar ABD dolarına 

ulaşması ve yıllık bileşik büyüme oranının %7,9 olması 
beklenmektedir. 

Eklemeli Üretim
∙ Sağlık alanında eklemeli üretimin 2025 yılına kadar 3,5 

milyar ABD doları değerinde olması öngörülmektedir.
∙ Sektörün bileşik büyüme oranının 2017 ve 2025 arasında 

% 17,7’ye ulaşması beklenmektedir. 

Robotik
∙ Tıbbi robotik pazarın 2027 yılına kadar 20,7 milyar ABD 

doları değerine ulaşması ve %14,2 yıllık bileşik büyüme 
oranına sahip olması beklenmektedir.

Dijital Dönüşüm
∙ Sağlık Analizi segmenti 2019 yılında 9,7 milyar ABD doları 

değerindedir ve gelecekte güçlü bir büyüme gösterisi 
beklenmektedir. 

∙ COVID-19 salgını, sağlık analiz yazılımlarına talebi 
artırmıştır. 

5G
• Teletıp uygulamaları
• İlaçların IHA'yla dağıtımı
• Uzaktan izleme ve taşınabilir tanılama
• Geliştirilmiş veri paylaşımı

Sanal/Artırılmış Gerçeklik
∙ Sağlık pazarında 2023 yılına kadar 5 

miyar ABD dolarına ulaşması 
beklenmektedir.

Teletıp
∙ 2025 yılına kadar 504,4 milyar ABD 

dolarına ulaşması ve bilişim 
teknolojilerinde teletıpın pazar 
payının 526,2 olması beklenmektedir.
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Türkiye’de ise patent başvuru sayısı biyoteknoloji alanında dünyaya kıyasla mütevazi olmakla birlikte 
giderek arttığı görülüyor.

Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple ve Tencent gibi büyük global firmalar da bu alana ilgi 
duyuyor.  Son 5 yılda 4 bine yakın sağlık patenti başvurusu yapmışlar ve bir öncesi 5 yıla göre 
sağlık patenti başvuru sayısı 2 katının üzerine çıkmış. Dolayısıyla bir yanda büyümeye çalışan 
start upların çabası diğer yandan ise küresel büyük teknoloji tekellerinin sağlık alanına yönelik 
büyük ilgileri söz konusu. Her iki grubun da dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin sağlık 
şirketi olması sonucunu getireceğine yönelik öngörüsü var. Dünya genelinde bazı bilişim 
teknolojisi girişimcileri tabloda da görülmektedir. Türkiye’den de benzer başarı hikayeleri 
çıkarmanın önünde hiçbir engel yok. Bunun için yeterli insan kaynağımız var. Altyapılarımız 
oldukça iyi. Yeter ki Kamu-özel koordinasyonunu daha iyi yerlere getirelim. Bu alanlarda girişim 
sermayesi fonlarını ve yatırım sermayesini büyüttüğümüzde bunlardan çok daha başarılarının 
Türkiye’nin içinden çıkmasına bir engel bulunmuyor.

20

• 2019 yılında 449,06 milyar ABD doları olan küresel biyoteknoloji pazarının 2020-2026 yılları arasında 
%6,84 oranında büyümesi öngörülmektedir.

• En büyük beş teknoloji şirketi (Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple ve Tencent) 2019 yılına kadar beş 
yıllık dönemde, toplam 3.500'den fazla sağlık patentine başvurmuştur. Bu miktar önceki beş yıllık 
dönemde yapılan başvuru sayısının iki katından fazladır. 

• Son 10 yılda Türkiye’de biyoteknoloji alanındaki toplam patent yayın sayısı 86’dır. 
• İlk biyolojik ürünlerin patent sürelerinin dolmasıyla birlikte biyobenzer uygulamaları da son yıllarda 

yaygınlaşmaya başlamıştır.

Kaynak:https://www.polarismarketresearch.com/industry-analysis/biotechnology-market

Sağlık Sektörünü Değiştiren Teknolojik Eğilimler
İleri Tedaviler– Patentler

Kaynak: WIPO Kaynak: WIPO
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Sağlık Sektörünü Değiştiren Teknolojik Eğilimler
Bilişim Teknolojileri

BİYOTEKNOLOJİ: 7
Aprogen, Biosplice Therapeutics, Caris Life Sciences, 
EQRx, Orca Bio, Prime Medicine, Tempus

YAPAY ZEKA: 1
Fiture

DİŞ ÜRÜNLERİ/HİZMETLERİ: 1
Arrail Dental

HASTALIK TEŞHİSİ: 4
Color, LetsGetChecked, Mammoth Biosciences, 
HeartFlow

E-TİCARET:3
Alto Pharmacy, Ro, Truepill

SAĞLIK & WELLNESS:11
DispatchHealth, Doctolib, Dxy.cn, K Health, Maven 
Clinic, Modern Health, Noom, Papa, Spring Health, We 
Doctor, Fiture

SAĞLIK DİYAGNOSTİĞİ:1
Elemy,

TEŞHİS & GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI: 3
InSightec, United Imaging Healthcare, Radiology 
Partners

TIBBİ TESİSLER & HİZMETLER: 4
Aledade, Cerebral, Cityblock Health, Radiology Partners

SAĞLIK HİZMETLERİ: 19
Carbon Health, Dental Monitoring, Devoted Health, Elemy, 
Evidation, Hinge Health, Innovaccer, Komodo Health, KRY, 
LinkDoc Technology, Lyra Health, Modernizing Medicine, Reify 
Health, SonderMind, Thirty Madison, TrialSpark, Virta Health, 
ZocDoc, Rightway

TIBBİ UYGULAMA YÖNETİMİ & HİZMETLERİ: 2
Aledade, Cerebral

MOBİL TİCARET: 2
Capsule, Yaoshibang

MOBİL YAZILIMLAR & HİZMETLER: 13
Carbon Health, Dental Monitoring, DispatchHealth, Doctolib, 
Hinge Health, KRY, Maven Clinic, Medlinker, Modernizing 
Medicine, Noom, Papa, Rightway, We Doctor

KİŞİSEL & MESLEKİ GELİŞİM: 1
Unite Us

FARMASÖTİKLER: 3
Alzheon, Intarcia Therapeutics

ECZANE: 5
Alto Pharmacy, Capsule, Ro, Truepill, Yaoshibang

İNTERNET YAZILIM & HİZMETLERİ: 15
Dxy.cn, Evidation, Innovaccer, K Health, Komodo Health, LinkDoc Technology, 
Lyra Health, Modern Health, Reify Health, SonderMind, Spring Health, 
TrialSpark, Unite Us, Virta Health, ZocDoc

TIBBİ CİHAZ & ALETLER: 5
CMR Surgical, InSightec, MindMaze, Otto Bock, HealthCare, United Imaging 
Healthcare

SOSYAL: 1
Medlinker

TELESAĞLIK: 29
Alto Pharmacy, Capsule, Carbon Health, Cerebral, Cityblock, Health, Dental 
Monitoring, DispatchHealth, Doctolib, Evidation, Hinge Health, Innovaccer, K 
Health, KRY, LetsGetChecked, Lyra Health, Maven Clinic, Medlinker, MindMaze, 
Modern Health, Modernizing Medicine, Noom, Ro, SonderMind, Spring Health, 
Thirty Madison, Truepill, Virta Health, We Doctor, ZocDoc

60 UNİCORN
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Türkiye’de merkezi ve zenginleştirilmiş veri hiçbir ülkede bulunmuyor. Türk girişimcilerin 
bu verilere erişebilerek bu verileri değerlendirmesini ve akıllandırmasını çok önemsiyorum. 
Almanya’da ziyaret ettiğim 70 kadar kişi çalıştıran bir start up yetkilisi Almanya’da hem 
yönetim anlamında hem de veri toplama anlamında bu kadar zengin ve merkezi veri deposu 
olmadığından ve Türkiye’deki verilere ulaşabilse işlerini çok daha hızlı bir şekilde geliştirip 
büyütebileceklerinden bahsetti. Türk start uplar bu verileri kullansa bizim açımızdan çok daha 
memnuniyet verici olacaktır. Sağlık Bakanlığının son 15 yılda kurduğu muazzam bir altyapı var. 
Bu altyapıdaki veriyi inovasyon odaklı çalışan girişimcilere kişisel verileri korumaya yönelik 
tedbirleri de alarak ne kadar çok açabilirsek o kadar hızlı bir şekilde bu alanda Türkiye’nin de 
milyar dolarlık Unicorn’lar, teknolojik girişimler çıkarabileceğine inanıyorum.
Türkiye’de artık milyar dolar değerlemeye ulaşmış start uplarımız var. Biz onlara Turcorn 
diyoruz. 2’si oyun şirketi, 3’ü e-ticaret, perakende diyebileceğimiz şirketler. Hepsi büyük veriyi 
işleyen ve yapay zeka odaklı çalışan teknolojiyi geliştiren şirketler. Rekabetin sınırsız olduğu 
bir alanda teknoloji geliştirme kabiliyetleri sayesinde bu şirketler bu değerlere ulaştı. Örneğin 
Getir 6-7 Avrupa ülkesinden sonra ABD-Şikago’da da operasyonlara başladığını duyurdu. 
Benzer başarı hikayelerini biran evvel sağlık teknolojilerinde de çıkarmalıyız. 

19

Sağlık Sektörünü Değiştiren Teknolojik Eğilimler
Bilişim Teknolojileri Girişimler

LYRA HEALTH (4,6 MİLYAR $)
EŞLEŞTİRME TEKNOLOJİLERİ VE DİJİTAL 
PLATFORM KULLANARAK RUH VE AKIL 
SAĞLIĞI HİZMETLERİ SUNMAKTADIR. 

BIOSPLICE (12 MİLYAR $)
DOKU SEVİYESİNDE TERAPÖTİK İLAÇLAR 
ÜZERİNDE ÇALIŞARAK VE DEJENERATİF 
HASTALIKLARI TEDAVİ ETMEYİ AMAÇLAMAKTADIR. 

DEVOTED HEALTH (12,6 MİLYAR $)
MEDICARE ADVANTAGE SUNMAYI AMAÇLAYAN, 
YAŞLILARA HİZMET ODAKLI BİR SAĞLIK FİRMASIDIR. 
FİRMANIN MİSYONU, YAŞLILARIN SAĞLIK 
SİSTEMİNDEN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA EN İYİ 
ŞEKİLDE FAYDALANMASINI SAĞLAMAKTIR. 

WE DOCTOR (7 MİLYAR $)
ÇİN MERKEZLİ ONLİNE VE MOBİL TABANLI 
SAĞLIK SİSTEMLERİ ÇÖZÜMLERİ GELİŞTİREN 
BİR FİRMADIR. FİRMA, WEIYI İSMİNDE BİR 
UYGULAMA DİZİSİ İLE HASTALARI VE 
DOKTORLARI BİR ARAYA GETİRMEKTEDİR. 

UNITED IMAGING HEALTHCARE (5 MİLYAR $)
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI 
TASARLAMAKTA, GELİŞTİRMEKTE VE 
ÜRETMEKTEDİR.

TELESAĞLIK

TEŞHİS & GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI

SAĞLIK HİZMETLERİ

BİYOTEKNOLOJİ

İNTERNET YAZILIM & HİZMETLERİ
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• 2020 yılında Türkiye, 18. büyük ilaç pazarı 
konumuna ulaşmıştır. 2025 yılına kadar 
Türkiye’nin 14. büyük ilaç pazar olacağı 
öngörülmektedir.

• Endüstrinin temel faaliyet alanını 
eşdeğer/jenerik ilaçlar oluşturmaktadır.

Sağlık Sektörünü Değiştiren Teknolojik Eğilimler
İleri Tedaviler– İlaç

Türkiye İlaç Pazarı

Kaynaklar:
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Temel Göstergeler-Türkiye İlaç Pazarı Erişim: 19.10.2021.   URL:  http://www.ieis.org.tr/ieis/tr/indicators/33/turkiye-ilac-pazari; 
IQVIA ( (2021) Global Medicine Spending and Usage Trends Outlook to 2025-Exhibit 25: Global Top Countries. Erişim 19.10.2021. URL:  iqvia-institute-global-medicines-and-usage-trends-to-2025-0421-
forweb.pdf

Milyar TL Milyar Kutu
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• Türkiye’de tüketilen ilaçlarda en büyük 
payı onkoloji ilaçları almaktadır.

• Onkoloji ilaçları, %14,5 pay ile 2020 
yılında pazarda değer bazında en çok 
satışa sahip tedavi grubu olmuştur.

• Onkoloji ilaçlarını kardiyovasküler ve 
kan ürünleri takip etmektedir.

Sağlık Sektörünü Değiştiren Teknolojik Eğilimler
İleri Tedaviler– İlaç

Türkiye İlaç Pazarı

Kaynak: İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Temel Göstergeler-Türkiye İlaç Pazarı Erişim: 19.10.2021.   URL:  
http://www.ieis.org.tr/ieis/tr/indicators/33/turkiye-ilac-pazari



www.tusap.org
1514

Türkiye’de yaklaşık 50 milyar liralık bir ilaç pazarı bulunuyor. Hali hazırda dünyanın 18. büyük 
pazarı ama sıralamada zamanla üst sıralara da çıkıyoruz. Türkiye ilaç pazarı diğer ülke pazarlarına 
oranla daha hızlı büyüyor. Temel faaliyet alanı çoğunlukla eşdeğer ilaçlar ve jenerik ilaçlar. 
Onkoloji ilaçlarının pazardaki payı oldukça yüksek, peşinden kardiyovasküler, kan ürünleri, 
antibiyotikler, sinir sistemi ilaçları ve antidiyabetikler geliyor.

Halihazırda ithalat bağımlılığımız yüksek. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 33 
seviyelerinde ve yıllık 5 milyar doların üzerinde. Reçeteli ilaç pazarında kutu bazında yüzde 
88 yerli üretim başarısı olsa da değer bazında imal ilaçlarda henüz yüzde 50’lerdeyiz. İmal 
ilaçların kendi içindeki yerlilik oranını da hesaba kattığımızda hammadde ithalat bağımlılığı da 
düşünüldüğünde bu konuda atılması gereken çok adım olduğunu da ifade etmeliyiz.
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Sağlık Sektörünü Değiştiren Teknolojik Eğilimler
İleri Tedaviler– İlaç

● İlaç sektöründe ihracat 
2020’de bir önceki yıla göre 
ile %27,3 oranında artarak  
1,84 milyar ABD doları 
olarak gerçekleşmiştir.

● 2020 yılında dış ticaret farkı 
3,14 milyar ABD doları 
olarak gerçekleşmiştir.

● 2020 yılında reçeteli ilaç 
pazarında, ilaçların değer 
bazında %51’inin ve kutu 
bazında %88’inin yerli 
üretildiği görülmektedir.
Ancak, imal edilen ilaçların 
çoğunluğu biyoteknolojik 
ilaçlara göre daha düşük 
ücretli konvansiyonel 
ilaçlardır.

Kaynaklar:
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Temel Göstergeler-Türkiye İlaç Pazarı Erişim: 19.10.2021.   URL:  http://www.ieis.org.tr/ieis/tr/indicators/33/turkiye-ilac-pazari; 

Kaynak: TÜİK, İEİS
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Sağlık Sektörünü Değiştiren Teknolojik Eğilimler
İleri Tedaviler– Tıbbi Cihazlar

• Türkiye’nin tıbbi cihaz 
ihracatının yıllık bileşik 
büyüme oranı, 2005-
2020 arasında, Dolar 
bazında % 16 olmuştur. 

• İhracattaki büyümeye 
rağmen 2020 yılında 
Türkiye tıbbi cihaz 
pazarının % 84’ü kadar 
ithalat 
gerçekleştirilmiştir.

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi. “WHY INVEST IN TURKISH MEDICAL TECHNOLOGIES INDUSTRY?”; TurkStat, ITC, Fitch Solutions
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Tıbbi cihaz pazarı hızla büyüyor. 2020’de büyüklüğü 17 milyar liraya geldi. Burada pandemi 
etkisi olduğunu da görmezden gelemeyiz. Burada da ihracat ve ithalat arasında bir makas var. 
1 milyar dolar seviyelerinde ihracat gerçekleşti. Bunda pandeminin de payı var. Önceki yıllarda 
bu makas daha da açıktı. Diğer yandan ithalatı 2 milyar doların üzerinde. Hali hazırda iç pazarın 
da yüzde 84’ü ithal ürünlerden oluşmakta.

Sağlık teknolojilerinde verinin önemini bilmeden ilerleyemeyiz. Araştırma çalışmalarına girdi 
olarak bu veriyi sunamazsak, Ar-Ge ekiplerinin erişimine açamazsak burada bir sıçrama 
oluşturamayız. Bu engelleri ekosistemimiz içinde nasıl aşacağımıza birlikte kafa yormalıyız. 
Burada hasta mahremiyeti paylaşımın önünde bir engel olarak öne çıkıyor. Bazı alanlarda onay 
alınmasında bir eksiklik olabiliyor. Geriye dönük olarak hastalardan onay almanın pratikte pek 
karşılığı olmuyor. Aslında klinik araştırmalarla ilgili veri tabanlarımız dünya standartlarına uygun 
ve iyi regüle edilmiş durumda ancak verilerin anonimleştirilmesine yönelik çekinceler var. 
Bazen bu anonimleştirmeler yeterli düzeyde olmadığından firmalar ile paylaşmak mümkün 
olamıyor. Bazen etiketlemelerimiz yeterli olmuyor. Zira veri toplama sistemlerimiz çoğunlukla 
geri ödemeye yönelik tasarlanmış. Bazı küçük spesifik bir grup ve bölgelerde anonimleştirmede 
zorluklar bulunuyor. Önümüzdeki süreçte ele alacağımız en önemli konulardan biri veriden 
değer yaratmaya odaklanmak olmalı. Pandemiyle mücadelede Sağlık Bakanlığı’nın kendi 
veri altyapısını çok iyi değerlendirmesinin dünyayla ayrışan bir başarı sağladığına inanıyorum. 
Aslında veriden değer yaratma kapasitesini de böylelikle ispat etmiş oldu. Ancak start uplarımıza 
ve Ar-Ge firmalarımıza da bu imkanları sunmalıyız ki onlar da dünyayla ayrışan başarılar ortaya 
koysun.
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Sağlık Sektörünü Değiştiren Teknolojik Eğilimler
İleri Tedaviler– Tıbbi Cihazlar

• Türkiye’nin tıbbi cihaz 
ihracatının yıllık bileşik 
büyüme oranı, 2005-
2020 arasında, Dolar 
bazında % 16 olmuştur. 

• İhracattaki büyümeye 
rağmen 2020 yılında 
Türkiye tıbbi cihaz 
pazarının % 84’ü kadar 
ithalat 
gerçekleştirilmiştir.

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi. “WHY INVEST IN TURKISH MEDICAL TECHNOLOGIES INDUSTRY?”; TurkStat, ITC, Fitch Solutions



www.tusap.org
1716

Hep birlikte sağlanacak koordinasyon ile daha ilerilere nasıl ulaşabiliriz noktasında Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge, Ür-Ge ve üretim çalışmaları ile ilgili sorumluluklar üstleniyor. 
Bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın da TÜSEP ve kendi enstitüleri ile sorumluk alıyor. Tüm bu 
çalışmalarda saha bilgisi, hastaların ihtiyaçları, hekimlerin deneyimleri, SGK’nın verileri ve 
hastaların ihtiyaçları ile bir arada yürümemiz lazım.  Ruhsatlandırmadan sorumlu TİTCK’nın da 
Ar-Ge, Ür-Ge ve üretim öncelikleri ile koordine hareket etmesi ve aynı zamanda geri ödeme 
politikalarında da ortak hedefler doğrultusunda yaklaşımların benimsenmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Bu bir ekosistem ve hep birlikte, ortak önceliklerle bir masanın etrafında toplanmak 
gerekiyor.  Aksi halde ne kadar Ar-Ge geliştirirsek geliştirelim bunların çok kısıtlı bir oranı 
üretime dönüşebilir ve dünyaya fayda sağlayabilir.
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Sağlık Sektörünü Değiştiren Teknolojik Eğilimler
Bilişim Teknolojileri- Veri Erişim Kısıtları

• Sağlık verisinin paylaşımının önündeki en büyük engel, hasta mahremiyetine yönelik 
endişelerdir. Veriler orijinal olarak tıbbi bir bağlamda toplanmışsa, bu durumda 
beklenmedik ikincil analizler için onay genellikle önceden alınmamaktadır.

• Çok sayıda hastadan geriye dönük onay almak her zaman pratik değildir ve verilerin 
kullanımı için rıza verenlerin ve rıza vermeyenlerin bazı özelliklere göre farklılık gösterdiğine 
dair kanıtlar bulunmaktadır.

• Türkiye'de klinik araştırmalar ile ilgili veri tabanları, dünya standartlarına uygun bir şekilde
çok iyi regüle edilmiştir. Veri kalitesi çok yüksek olmakla birlikte,
verilerin anonimleştirilmesine yönelik çekinceler bulunmaktadır.

• Veri tam olarak anonimleştirilemediğinden veriler firmalar ile paylaşılamamaktadır.
• Verilerin kime ait olduğu net değildir (yetersiz etiketleme).
• Spesifik hastalıkları veya hasta gruplarını inceleme ihtiyacı olduğunda verilerin anonim

kalması zorlaşmaktadır. (Örn; ilçe bazlı spesifik kanser tanımlı olan hastalar aranırsa, bir
ilçede tek hasta çıkabilir.)

• Veri toplama sistemleri geri ödemeye yönelik tasarlandığı için gerçek durumu
yansıtmayabilmektedir.

• Toplanan veri setlerinin paylaşımı için, verileri dijital objelere dönüştürecek teknolojiler
ve platformlara ihtiyaç duyulmaktadır.

• Sağlık turizmi için sınır ötesi veri aktarımı konusunda sorunlar mevcuttur.
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Sağlık Sektörünü Değiştiren Teknolojik Eğilimler
Akıllı Yaşam ve Sağlığı Destekleyen Politika İhtiyaçları

Ar-Ge, Ür-Ge, 
Üretim

Ruhsatlandırma 
Politikaları

Geri Ödeme 
Politikaları

Özel sektör, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte
• SGK ve hastaların ihtiyaçlarının da Ar-Ge, 

Ür-Ge ve üretim politikaları dahil edilmesi 
için veriye dayalı koordinasyona ihtiyaç 
bulunmakta

• TITCK ruhsatlandırma ve Ar-Ge, 
Ür-Ge ve üretim önceliklerinin 
uyumlu koordine edilmesi 
gerekmekte

SGK geri ödeme politikalarının bakanlıklar ve sektör ile veriye dayalı olarak birlikte 
planlanmasına ihtiyaç duyulmakta 
• Sağlık Bakanlığı ve Tıp derneklerinin hazırladığı klinik rehberlerde belirli tedavilerde 

kullanılan ürün ve teknolojilerin
• Önleyici ve yeni nesil terapötiklerin
• Tıbbi cihazlar ve sağlık bilişim teknolojilerinin

Akıllı Sağlık 
Sisteminde 
Dönüşüm

Sağlık
Turizmi

Akıllı Yaşam ve 
Sağlığı 
Destekleyen 
Politikalar
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Yıl Proje Başvuru Sayısı Destek Kararı 
Verilen Proje Sayısı

Destek Kapsamına 
Alınan Proje 

Bütçesi

(Milyon TL)

Hibe Destek Tutarı

(Milyon TL)

2012 261 125 229,5 19,5

2013 431 189 316,7 75,7

2014 334 199 433,5 120,9

2015 584 199 420,6 144,6

2016 307 112 124,5 94,2

2017 408 194 193,0 88,6

2018 531 236 301,2 89,6

2019 609 192 338,8 103

2020 852 294 254,9 87,6

2021-Eylül 676 214 201,0 109,5

Akıllı Yaşam ve Sağlık Alanında Ar-Ge ve Yenilik Destekleri
TEYDEB Sağlık Sektörü Destekleri (2012-2021 Eylül)
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Öncelikli Teknoloji Alanlar Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları

Sağlıkta Dijital Teknolojiler

*E-Sağlık Uygulamaları
*BİT Tabanlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar
*Sağlıkta Büyük Veri ve Veri Analitiği
*Nöroteknoloji ve İnsan Beyni
*Sağlıkta Yapay Zekâ Teknolojileri

Biyonanoteknoloji ve Biyomalzemeler
*Kişiselleştirilmiş Tıp-Tanı, Teşhis ve İzleme Teknolojileri
*Yenilikçi Tıbbi Sarf Malzemeleri
*Rejeneratif Tıp ve Yapay Doku/Organ

Biyomedikal Ekipman Teknolojileri
*Yenilikçi İmplantlar
*Yeni Nesil Protez ve Ortez
*Yenilikçi Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
*Robotik Cerrahi Teknolojileri

İlaç teknolojileri
*Kan ve Kan Ürünleri
*Yenilikçi/Referans İlaçlar: Yeni Molekül Keşfi
*Kanser ve Otoimmün Hastalıklar için Kontrollü/Hedefe Yönelik İlaç Taşıyıcı Sistemler
*Biyoteknolojik ve Biyobenzer İlaçlar

Aşı *Yerli Aşı ve İmmünolojik Ürünler

Tanı Bilim / Tanı Kitleri *Yerli Tanı Kitleri

Akıllı Yaşam ve Sağlık Alanında Ar-Ge ve Yenilik Destekleri
TÜBİTAK 2020-2021 Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları
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Şimdiye kadar çok sayıda sağlık projesine destek sunduk. Her yıl yaklaşık 200 sanayi Ar-Ge 
projesine destek sağlamış ve sanayinin bu sektördeki projesine yaklaşık 100 milyon liralık 
destek sağlamışız. Ar-Ge ve yenilik konuların dünyadaki trendlerle uyumlu olarak ortaya 
koymaya çalıştık.

Son dönemde teknoloji odaklı sanayi hamlesini hayata geçirdik. Türkiye neyi ithal ediyor, 
ithal ettiği ürünlerin hangisinde pozitif bir trend var, bunların hangilerini kısa vadede üretme 
potansiyeline sahip, hangilerine yönelik hangi Ar-Ge projeleri tamamlanmış ve üretime 
yaklaşmış ve hangilerini ürettiğimizde çarpan etkisi daha yüksek olur sorularına cevap vererek 
bir önceliklendirme yaptık. Sağlık ve kimya ürünleri ortak çağrısında ilk kez TÜBİTAK, Bakanlık 
Yatırım Teşvikleri ve KOSGEB desteklerini aynı masada buluşturduk. Ar-Ge değerlendirmesini 
TÜBİTAK, KOBİ değerlendirmesini KOSGEB ve yatırım teşviki değerlendirmesini de Bakanlığın 
ilgili genel müdürlüğü eli ile aynı masada modüler şekilde yapıyoruz. Bu çağrıda 421 ürün ve 
80 yenilikçi teknoloji alanı hedeflendi ve sağlık projelerine ilişkin 162 başvuru alındı. Bunların 
91’i kesin başvuruya dönüştü. Bu projelerin 7 milyar liraya yakın sabit yatırım ve 2 milyar liranın 
üzerinde Ar-Ge öngörüsü bulunuyor. Burada biyoteknolojik ilaçlar öne çıkıyor. Rejeneratif tıp, 
yapay doku, organ teknolojileri ile yenilikçi tıbbi sarf malzemeleri, bilgi işlem tabanlı yenilikçi 
tıbbi cihazlar, implantlar, kan ürünleri, immünolajik ürünler, yeni nesil ortezler-protezler, robotik 
cerrahi teknolojileri, tanı kitleri, yenilikçi görüntüleme sistemleri, otoimmün hastalıklar için ilaç 
taşıyıcı sistemler gibi teknolojiler öne çıkıyor. Hedefimiz sağlık alanında çalışan girişimcileri 
mevcut alanda yaptıkları işlerini ötesine taşıyabilmek. Bu program ile sağlık alanında çalışan 
girişimcilere bir sıçrama imkanı sunma yaklaşımı var. Burada hedefimiz Türkiye’nin yüksek 
düzeyde ithal ettiği ya da bugün yatırımlarını yaparsak 5-10 yıl içinde ithal edebileceğimiz ürün 
ve teknolojileri Türk girişimcilerine ve aynı zamanda küresel yatırımcılara ürettirebilmek. Bu 
programın başarısı için olmazsa olmaz bir iş var. Tıpkı savunma sanayinde olduğu gibi ihtiyaç 
kurumlarının/makamlarının uzun vadeli alım garantisi sunmaları. Burada Sağlık Bakanlığı, 

HAMLE PROGRAMI SAĞLIK VE KİMYA ÜRÜNLERİ ÇAĞRISINDA; 
• 162 SAĞLIK PROJESİ İÇİN ÖN BAŞVURU GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. 
• 91 BAŞVURUNUN KESİN BAŞVURU SONRASINDA DEĞERLENDİRME SÜRECİ DEVAM 

ETMEKTEDİR. 
• DEĞERLENDİRME SÜRECİ DEVAM EDEN BU PROJELERİN SABİT YATIRIM TUTARI 6.7 MİLYAR 

TL'Yİ, AR-GE'Sİ İSE 2.1 MİLYAR TL'Yİ BULMAKTADIR.

Akıllı Yaşam ve Sağlık Alanında Ar-Ge ve Yenilik Destekleri
Hamle Programı: Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı

BAŞVURU SÜRECİ TARİH ARALIĞI

ÖN BAŞVURU (ASIL BAŞVURU PENCERESİ) 10 Ağustos – 17 Eylül 2021

ÖN DEĞERLENDİRME BİTİŞ TARİHİ 27 Eylül 2021

KESİN BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ 25 Ekim 2021

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRME RAPORUNUN 
YÜKLENMESİ İÇİN SON TARİH

2 Aralık 2021
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SGK, Devlet Malzeme Ofisi ve ilgili kurumların oynayacağı rol çok önemli. Tüm bu teknoloji 
alanlarında yerli ürün geliştirmek ancak 5-10 yıllık planlamalarla mümkün olabilir. Bu planlamalar 
da sağlık sektörünün öznesi olan Kamunun alım garantisi vermesi ile hayata geçebilir. Savunma 
sanayinde çok yüksek düzeyde Ar-Ge ve yatırımların gerçekleştiği bir alandan bahsediyoruz. 
Buna rağmen özel sektör firmalarımızın dahi aktif olabildiği bir sektörden bahsediyoruz. Bu 
firmalara “Ar-Ge’de şu başarıyı elde edersen, bu ürünü şu teknik istekleri karşılayacak şekilde 
üretmeyi başarırsan ben de 5-10 yıl boyunca bu ürünü şu adetlerde alacağım” diyebilmekle 
mümkün oldu. Bunu özel sektörde şimdiye kadar sadece 1 projede yapabildik. O da bir proje 
bazlı teşvikte kanuni düzenleme buna imkan tanıdığı için. Bu proje Türkiye’nin otomobili projesi. 
Bu projede birçok teşvikler tanıdır. Ancak “hangi teşvik oyun değiştirici ve çok kritik rol oynadı 
ve bu projeyi mümkün hale getirdi” diye sorulsa “alım garantisi” derim. DMO eli ile giderek 
artan rakamlarda ancak nihai itibari ile 15 yıllık dönemde 30 bin araçlık alım garantisi verildi. 
Aslında Türkiye’nin üreteceği 1 milyondan fazla araç içinde 30 bin araç alınacak. 100 aracın 
3’ünden bahsediyoruz. Üretici 97 adedini kendi imkanları ile piyasaya sunacak. Kamunun bu 
iradesi bu projenin gerçekleşmesini sağladı. Sağlıkta da gerek yerli gerekse global firmaların 
beklentisi açıkça bu oluyor. Üretilen bu ürünlerin Kamunun ihtiyaçlarına cevap verir şekilde 
rekabetçi olarak üretebilirsek bu ürünler ortaya çıkacak. Yoksa yine kısa vadeli çözümler 
ortaya koyup ucuz olduğu gerekçesiyle ya da başka gerekçelerle ithal ürünleri almaya devam 
edecek. Buna devam edecekse bu Ar-Ge ve üretim yatırımını devam ettirmenin bir anlamı 
kalmıyor.

Radar Soğurucu Yüzeyler
Opak veya optik geçirgen radar soğurucu yüzeyler

Kompozit yük taşıyıcı yüzeyler ve malzemeler

IR iz düşürücü yüzeyler ve malzemeler

Düşük radar görünürlüklü kanopi vb kaplamalı optik geçirgen yüzeyler

Petrokimya Ara Mamulleri ve Katkı Maddeleri
Fonksiyonel polioller
Fonksiyonel poliaminler
Fonksiyonel ve yenilikçi reçineler
TPE ve TPV hammaddeleri
Fonksiyonel ve yenilikçi plastik katkı maddeler
Propilen kompoundları
Esnek Cracker teknolojisi
Biobazlı kimyasal ürünler

Biyoteknolojik İlaçların Geliştirilmesi ve Üretimi
Yeni biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesi ve İyi Üretim Uygulamalarına (GMP) 
uygun pilot üretimi
Biyobenzer ilaçların DNA dan itibaren geliştirilmesi ve İyi Üretim Uygulamalarına 
(GMP) uygun pilot üretimi
Yeni ve biyobenzer ilaçların geliştirilmesi ve üretiminde kullanılan hücre hatları, 
kültür mediaları, media katkı maddeleri
Biyobenzer ilaçların, TİTCK kılavuzuna veya uluslararası regülasyonlara göre 
uygun olarak test edilmesine yönelik analiz yöntemlerinin geliştirilmesi

Yenilikçi İmplantlar
Akıllı implantlar
Fonksiyonel implantlar, implant çip tasarımı, gömülü tasarım, implante edilebilir 
sensörler, biyosinyal toplama ve işleme
Beyin implantları (Nöro çipler, beyin bilgisayar bulut arayüzleri)
İmplante edilebilir destek sistemleri (insülin sistemleri, minyatürizasyon vb.)
Yeni nesil, kontrollü ilaç salımlı implantlar ve damar grafitleri
Biyonik rehabilitasyon ve destek implantları

Akıllı Yaşam ve Sağlık Alanında Ar-Ge ve Yenilik Destekleri
Hamle Programı: Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı
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Yenilikçi Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
Fonksiyonel ve anatomik teşhis ve tedavi amaçlı diğer tıbbi görüntüleme 
sistemleri
Mikrodalga Görüntüleme Sistemleri
İyonize tabanlı görüntülemeyi minimize edecek yeni nesil cihaz tasarımları
Alfa, beta, gama ışınlı tıbbi cihazlar; X ışın tüpler ve jeneratörler, detektörler, 
transdüserler

Yeni Nesil Protez ve Ortez
Ortopedik cihazlar ve protezler, ortopedik/kırıklara mahsus cihazlar, çiviler, 
plakalar, greftler , suni eklemler

Hareket sistemleri destek üniteleri , dış iskelet (ekzoskeleton ) robotları

Robotik ekstremiteler

Daha hafif, antimikrobiyal , kemikle entegre olabilen ve benzeri özelliklere sahip 
ortez malzemeleri

Beyin bilgisayar arayüzü ile protez/ ortezler

Miyo Elektronik Protezler

Sinir Uyarılı Protezler

Sinir Yongası

Cilt Altı Sinir Elektrotları

Sensör Geri Beslemeli Kontrol ve Yazılımlar

Yüksek Verimli Eyleyiciler

Ultra hızlı tarama cihazları
Cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere görüntü işleme ve tarama sistemleri, 
halografik görüntüleme
Görüntü analiz, modelleme ve görselleştirme yöntemleri
Ultrason cihazları
Biyomedikal görüntüleme fantomları
Bilgisayarlı tomografi, dijital mamografi cihazları
Hücresel ve moleküler düzeyde görüntüleme sistemleri

Akıllı Yaşam ve Sağlık Alanında Ar-Ge ve Yenilik Destekleri
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33

Diğer İlaç Teknolojileri
İlaç üretiminde gereken hücre dizisi, hammadde, Aktif Farmasötik İçerik ve 
etken maddelerin üretilmesi
Yenilikçi / değer katılmış eşdeğer ilaçların geliştirilmesi, ilaç yeniden 
konumlandırma çalışmaları, TİTCK/EMEA/FDA’de ilk eşdeğer ilaç olarak 
ruhsat alabilecek eşdeğer ilaçların geliştirilmesi
Lipozomlar, nanoteknoloji esaslı ürünler gibi biyolojik olmayan kompleks 
ilaçların benzerlerinin geliştirilmesi
Nadir hastalıkların tedavisinde kullanılacak ilaçlar

Rejeneratif Tıp ve Yapay Doku / Organ Teknolojileri
İnsan dokusu ve organ rejenerasyonu teknolojileri; doku çipleri
Hücre dışı matriks (ECM) işleme teknolojisi ile tüm doku ya da organ iyileşmesi 
ve ECM yapıları için hedef biyomalzemenin hücre ve hücre bileşenlerinden 
etkin/standart ayrıştırma yöntemleri
Hücrelerinden arındırılmış (deselülerizasyon ) yüksek oranda biyoaktif ve 
rejeneratif özellikteki doku ve organ platformları
Kardiyovasküler uygulamalar için rejeneratif biyomalzemeler

Deri uygulamalarına yönelik biyomalzemeler

Sentetik biyoloji yöntemleri kullanılarak geliştirilen biyomalzemeler

Yeniden modellemeyi (remodelling ) etkin olarak temin edecek düzeyde 
iyileştirme yeteneğine sahip biyomalzemeler

Yenilikçi Tıbbi Sarf Malzemeleri
Nanoteknoloji içeren amaçları farklılaştırılmış, hastalarda kullanılan iyileştirici 
özellikte olan malzemeler
Fonksiyonel ve/veya akıllı malzemeler

BİT Tabanlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar
Sağlık sektörüne yönelik üç boyutlu yazıcı teknolojileri
Tıbbi bilgi sistemleri, kablosuz sistemler, bilgisayar destekli tanı sistemleri 
(görüntüleme cihazları hariç), cihaz ağları ve sistemleri

İmplant mikroçipler: RFID ve EPR implant çipler
Sanal gerçeklik sistemleri ve 3 boyutlu eğitim ve tedavi simulatörleri
Ağ tabanlı cihazlar: cep tipi ultrason cihazı vb.

Akıllı Yaşam ve Sağlık Alanında Ar-Ge ve Yenilik Destekleri
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Kişiselleştirilmiş Tıp (Tanı, Teşhis ve İzleme) Teknolojileri
Omik Teknolojiler
Kök hücre ve kişiye özel hücresel tedaviler
Kişisel tıp uygulamalarına yönelik yenilikçi teknolojiler

Aşı ve İmmünolojik Ürünler
Ülkemizde en yaygın görülen viral hastalıklara karşı koruyucu ve güvenilir 
aşıların geliştirilmesi
Ülkemizde en yaygın görülen bakteriyel patojenlere ve parazitlerine karşı aşı 
ve immünolojik ürün tasarımı
Sentetik Biyoloji Yöntemleri kullanılarak geliştirilen aşı ürünleri

Kan ve Kan Ürünleri
Hematopoetik hormon/faktör, plazma ve kan ürünlerinin rekombinant ve 
benzeri teknolojiler ile üretilmesi
Plazmadan ayrıştırılarak saflaştırılmış olan çeşitli pıhtılaşma faktörleri
Evrensel (Universal) kan ürünleri ve yapay kan

Genomik , proteomik ve metabolomik tabanlı markörlerin tespiti ve 
mevcut/yeni markörler ile tanı kitlerinin/cihazları
Biyokimya, hormon, metabolizma, seroloji ve mikrobiyoloji alanlarında tanı 
kitleri, cihazlar, yazılımlar ve referans materyaller
Histopatoloji, sitoloji ve akış sitometri kitleri, bu alana hizmet eden cihazlar ile 
hematoloji kitleri ve cihazları, bunlara ait yazılımlar ve tüm bu kalemlere ait 
referans materyaller

Tanı Kitleri

Kanser ve Otoimmün Hastalıklar İçin İlaç Taşıyıcı Sistemler
Hedef biyoajanların tasarımı ve kullanımında moleküler biyoloji ile diğer 
disiplinlerin ortak yapacağı çalışmalar

Paralel/çok eksenli robot sistemleri
Haptik özellikli, dokunma geri bildirimli, çok eksenli el kumandası
Uzaktan cerrahi amaçlı haberleşme modül ve protokolleri
Cerrahi / anatomi / biyofizik / fizyoloji simülatörleri
Robotik cerrahiye uygun bipolar ve monopolar elektro cerrahi modülleri, lazer 
kesiciler, ses, iyonlaştırıcı kaynaklar

Robotik Cerrahi Teknolojileri

Akıllı Yaşam ve Sağlık Alanında Ar-Ge ve Yenilik Destekleri
Hamle Programı: Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı
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Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası
2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hedefleri doğrultusunda, öngörücü, önleyici, kişiselleştirilmiş 
ve katılımcı akıllı yaşam ve sağlık sistemlerinin geliştirilmesini destekleyerek küresel ürün/
teknoloji ve hizmetler geliştirmek için sektörel yol haritası hazırlamak vizyonumuzu ortaya 
koyuyoruz. 

Ar-Ge’den başlayarak küresel pazarlara ürünleri nasıl taşıyacağımız, ulusal hasta ve hastalık 
yükünü yeni nesil imkanlarla nasıl taşıyacağımız ve öz yeterliliğimiz ile yerlileşmede rekabetçi, 
kritik ve stratejik ürünleri nasıl ortaya koyacağımız ve yurtdışına bağımlılık ve yüksek maliyetten 
nasıl kurtulacağımız olmak üzere üç ana eksenimiz bulunuyor. Buradaki bileşenler yüksek 
teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm ve sanayi hamlesi, girişimcilik, beşeri sermaye ve 
altyapı.
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REJENERATIF TIP, İMMÜNOTERAPİ, 

SENTETIK BİYOLOJI, -OMICS 

TEKNOLOJİLERİ, AŞILAR, 

BİYOTEKNOLOJİK İLAÇLAR, TIBBİ 

CİHAZLAR VB.

KLİNİK TEKNOLOJİLER

YÜKSEK KATMA DEĞERLİ, ORTA-YÜKSEK 

VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİN YERLİ 

ÜRETİMİ

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLE 

PROGRAMI

BÜYÜK VERİ VE ANALİTİĞİ, YAPAY ZEKA, 

SANAL/ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK, TELETIP, 

NESNELERİN İNTERNETİ VE AKILLI TELEFON 

UYGULAMALARI, BİYOSENSÖRLER, EKLEMELİ 

ÜRETİM, ROBOTİK VB. 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

PATHOGENISIS--> SALUTOGENISIS

KATILIMCI, ÖNGÖRÜCÜ, KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ, 

ÖNLEYİCİ SAĞLIK SİSTEMİ

SAĞLIK SISTEMİ DÖNÜŞÜMÜ

Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası
Yaklaşım – Üst Politikalar ve Trendler

1. Fikir Üretimi & Araştırma
2. Prototip & Patent
3. Pilot Scale-up & Üretim
4. Testler & Sertifikasyon
5. Ruhsat & Geri Ödeme 
6. Pilot Pazarı & Pazar 

Analizi
7. Fizibilite & İş Planı
8. Start-up Kurulumu
9. IPO/Satın 

Alma/Olgunlaşma
10. Sürdürme/Seri Üretim
11. Küresel Pazar

1. Diyabet
2. Kalp Hastalıkları
3. Solunum Hastalıkları
4. Kanser
5. Ruh Hastalıkları

Değer zincirini kapsayan 
uçtan uca ürünler, hizmetler 
ve teknolojilerin 
yerlileştirilmesi:
• Önleme
• Teşhis
• Tedavi
• Hastalık Yönetimi

1. Yurtdışına bağımlılık

2. Maliyet

3. Özyeterlilik

4. Yerlileştirmede Yüksek 
Fizibilite 

5. Yerlileştirmenin 
Potansiyel Etkisi 
• Sağlık 
• Sosyo-Ekonomik
• Siyasi

AR-GE 🡪🡪 KÜRESEL 
PAZAR SÜRECI01 ULUSAL HASTA & 

HASTALIK YÜKÜ02 KRITIK/STRATEJIK 
ÜRÜNLER/HIZMETLER03

Bileşenler
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Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası
Yaklaşım – Ürün ve Teknoloji Geliştirme Süreçleri
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Burada çok sayıda girişimcinin ve Kamunun çok sayıda kurumunun birarada olduğu bir paydaş 
ekosisteminden bahsediyoruz.

Stratejik amaçlar
• Akıllı ve sağlıklı yaşam/yaşlanma teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretimini desteklemek 
• Kritik/stratejik ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık bilişim teknolojilerini yerlileştirmek 
• Ar-Ge ve Ür-Ge'yi kolaylaştırmak ve hızlandırmak 
• Önerilen yönetişim mekanizmaları

Birkaç kritik proje!
Biyoteknolojinin diğer ürünlere kıyasla hızla artan bir Pazar payı olması itibari ile bu alanda ürün 
ürün hazırlık yapıldı. Özellikle yüksek düzeyde ithal edilen ve önümüzdeki yıllarda patentleri 
dolacak biyoteknoloji ürünlerine yönelik biyobenzer ya da biyoüstün projeleri başlatmalıyız. 
Teşvik ve alım garantilerinin burada tamamlayıcı bir unsur olacağını düşünüyoruz. Masada hep 
birlikte hareket ederek özel sektörün netice alabileceği görüşündeyiz. 
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Akıllı Yaşam
Egzersiz, uyku, diyet, sosyalleşme, kilo 
verme, sigara bırakma vb. yaşam tarzı 
değişikliklerini destekleyen giyilebilir 
teknolojileri, cihazları ve uygulamaları 
geliştiren ve üreten firmalar

Akıllı Sağlık Hizmetleri
• Hasta ve hekimlere yönelik platformlar
• AI asistanları
• Teletıp
• Sanal/Arttırılmış Gerçekçilik
• Öngörücü, kişiselleştirilmiş, önleyici, 

katılımcı tedaviler
• Yeni nesil terapötik hizmet sunanlar

Dijital Dönüşüm
• Hastane otomasyon sistemleri
• E-kayıtlar
• E-hizmetler
• 4. Sanayi Devrimi dönemi
• Robotik
• Yapay zeka, büyük veri ve analitik

Kamu
• T.C Cumhurbaşkanlığı: Sanayileşme 

İcra Kurulu, Yatırım Ofisi
• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı:
• KOSGEB, TÜBİTAK, Türk Patent, 

TÜBA, TSE, Kalkınma Ajansları
• Sağlık Bakanlığı: TÜSEB, TİTCK, 

SBSGM
• Sosyal Güvenlik Kurumu
• Ticaret Bakanlığı
• YÖK ve MEB
• TÜİK
• TRTEST

Biyoteknoloji Ar-Ge ve Üretim
• Biyoteknolojik Ar-Ge, Yan Sanayi 

Firmaları
• Kamu ve Özel Ar-Ge merkezleri
• Üniversiteler
• Eğitim Araştırma Uygulama 

Hastaneleri
• Özel biyoteknik ürün üreticileri
• Danışmanlık firmaları
• Kamu ve Özel Laboratuvarlar

İlaç Ar-Ge ve Ür-Ge ve 
Üretim
• Kamu ve Özel Ar-Ge merkezleri
• Üniversiteler
• Eğitim Araştırma Uygulama 

Hastaneleri
• Özel hammadde, yarı mamul ve 

son ürün üreticiler
• Klinik araştırma yöneten firmalar
• Kamu ve Özel Laboratuvarlar

Tıbbi Cihazlar Ür-Ge ve Üretim
• Özel hammadde , yarı mamul ve son 

ürün üreticileri
• Sarf malzeme ve tıbbi ürün üreticileri
• Tıbbi cihaz üreticiler
• Yenilikçi tıbbi görüntüleme 

sistemleri
• Test merkezleri
• Biyosensör üreticileri
• 3B/4B klasik ve biyoyazılım teknoloji 

üreticileri

Hastalar & Toplum

Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası
Paydaş Ekosistemi

Kritik/Stratejik Biyoteknoloji Üretim Projesi

Yerli ve yeni tanı kitleri, aşı, rekombinant teknolojileri ile 

kan bileşenleri ve türevleri, antikor, antijen, antibiyotik, 

immünomodulatörler, hormonlar, immünoterapi, 

probiyotikler, ilgili hammaddeler ve ithalata bağlı yüksek 

miktarda tüketilen ilaçlar yerli üretilecektir.

PAYDAŞLAR
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı 

Yatırım Ofisi, Sağlık Bakanlığı, TİTCK, TÜSEB, SGK, Ar-

Ge/Ür-Ge Merkezleri, Özel Sektör 

SÜRE
2021-2030
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Ulusal Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Kurumu’nu öneriyoruz. Dünyada müstakil hareket 
eden, özerk bilimsel değerlendirme yapan ve teknik görüş sunan kurumların olduğu ülkelerde 
bu kurumların sektörün gelişimine önemli katkılar sunduğunu görüyoruz. Türkiye’de de tüm 
bu kurumların çalışmalarını aslında tamamlayıcı nitelikte bilimsel değerlendirme ve teknik 
performans değerlendirmesi bir kurumun faydalı olacağı kanaatindeyim.

Bir Ulusal Omiks Platformu kurarar biyolojik verilerin büyük ölçekte elde edilmesi, analiz 
edilmesi, hastalık tarama, tanı, izleme ve tedavi sistemlerinin geliştirilmesini sağlamayı 
öneriyoruz.

Özerk Ulusal Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Kurumu

Politika yapmayan özerk bilimsel değerlendirme ve 

teknik görüş sunan kurum önerilmektedir. (Örn. 

İngiltere'nin NICE, Fransa'nın HAS, Kanada'nın CADTH) 

TÜBİTAK, Sağlık Bakanlığı (TİTCK, TÜSEB), SGK, 

Üniversiteler, Özel Sektör, Hastalık odaklı Sivil Toplum 

Kuruluşları 

PAYDAŞLAR

SÜRE
2021-2025
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Ulusal Omiks Platformu

Genomik, transkriptomik, proteomik ve metabolomik, 

topluca omiks teknolojileri olarak adlandırılmaktadır. 

Omiks teknolojisini kullanan analizler, her gün büyük 

boyutlu veri oluşturma kabiliyetine sahiptir. Omiks 

platformu ile biyolojik verilerin elde edilmesi güvence 

altına alınacaktır. Platform kapsamında veri 

depolanması, veri analizi, hastalık tarama, tanı, izleme ve 

tedavi sistemlerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. 

PAYDAŞLAR
TÜBİTAK, TÜSEB

SÜRE
2022-2023 
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Yine Transgenik Deneysel Hayvan Üretim Merkezi ile tüm bu çalışmalara katkı verilebileceğini 
düşünüyoruz.

İlaç keşfine yönelik Ulusal İlaç Molekül Sanal Kütüphanesi oluşturulmasının kıymetli olacağını 
düşünüyoruz. Bunlar aslında Bakanlık olarak yapacağımızı önerdiğimiz işler değil. Sektörde 
ilgili paydaşların üstlenmesini önerdiğimiz işler. Bizim oynayabileceğimiz roller olduğu gibi 
başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere diğer paydaşların da oynayabileceği roller olacaktır.

Türkiye’de kabiliyetlerimiz ve yapabileceklerimiz açısından sağlık teknolojilerindeki 
potansiyelimizin 10-15 yıl geriye gittiğimizde savunma sanayinde sahip olduğumuz 
potansiyelden daha geri olduğuna inanmıyorum. Mevcut ekosistemimiz halihazırda aslında çok 
daha büyük bir potansiyel barındırıyor. Henüz bu ekosistemden küresel markalar, milyar dolar 
değerleri aşan teknoloji girişimleri çıkarabilmiş değiliz. Ama çıkarmamızın önünde hiçbir engel 

Transgenik Deneysel Hayvan Üretim Merkezi 

Hedefli terapötikler (mAb ve küçük moleküller) ve mAb 

tabanlı yeni ilaçlar geliştirilebilmesi için insan antikoru 

üretmeye imkan veren transgenik fare/sıçan platformları 

geliştirilecektir. Bu platformun ilaç geliştirmek isteyen 

araştırmacılara açılması konusunda fizibilite çalışması 

yapılacaktır. 

PAYDAŞLAR
TÜBİTAK ve TÜSEB, Sağlık Bakanlığı, TİTCK, Üniversiteler, 

Özel sektör  

SÜRE
2023-2030 
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İlaç Keşfi
Ulusal İlaç Molekül Sanal Kütüphanesi 

oluşturulacaktır. 

İlaç Molekül Kütüphaneleri, yeni moleküllerin tespiti 

yoluyla yeni ilaçların oluşturulmasına imkan 

vermektedir. Böylelikle, ilaç molekül kütüphaneleri 

özellikle birinci sınıf ilaçlar için farmasötik 

endüstrisinin gelişimine yardımcı olmaktadır. (Örn. 

ABD NIH Molecular Libraries Initiative, Northwestern 

High Throughput Analysis Lab vb.)

PAYDAŞLAR

TÜBİTAK, Sağlık Bakanlığı, TİTCK, TÜSEB, Üniversiteler, 

Özel sektör 

SÜRE
2028-2030 
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yok. Birlikte iş yapabilme kabiliyetimizi biraz bugünkünden daha ileri noktaya taşır, alanlarına 
odaklanır, şirketlerimizi daha zor hedeflere sıçratacak Kamu politikalarını ortaya koyarsak bu 
iş olur. Sağlıkta da işin üst düzeyde sahiplenme ve koordinasyona doğru evrilmesi gerekiyor. 
Savunma sanayinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve diğer emniyet güçlerimizin ihtiyaçları nasıl 
çok değerli ise   ihtiyaç makamlarının yaklaşımları da çok önemli. Şunu da kabul etmeliyiz ki 
dünyada gelişmeler çoğunlukla ihtiyaç tarafı olarak kabul edilenlerin dışındakiler tarafından 
tetiklenebiliyor. Dolayısı ile gelişimin önünü açmak adına biraz daha tüm paydaşların katkı 
vereceği bir yapıya, sağlık ekosistemine evrilmenin değerli olacağı görüşündeyim.

SORU-CEVAP VE YORUMLAR
KAMU OTORİTESİ SAVUNMA SANAYİNDEKİ GENİŞ VE CÖMERT 
DURUŞUNU SAĞLIĞA DA YÖNELTMELİ
Savunma sanayinde son 15 yılda yapılan atılımların sağlığa yansıması ile ilgili sağlıkta potansiyelin 
yüksek olduğu belirtildi. Ancak arka planda Kamu otoritesinin savunma sanayine karşı olan geniş açısı 
ve cömert duruşunu sağlığa da yöneltmesi gerektiği söylendi. Zaten sunumda ısrarla alım garantisi 
üzerinde durulmasının da sektörler arasındaki yaklaşımlardaki dengesizliği örtülü olarak ortaya 
koyduğu kaydedildi. 

SAĞLIK BAKANLIĞI VE SANAYİ BAKANLIĞININ  
KOORDİNASYONU ÖNEMLİ
TÜBİTAK Kamu araştırmaları destek grubunun tüm sektörlerin uygulamaya yönelik projelerinin 
desteklendiği bir birim olduğu belirtildi. Akıllı şehir yazılımları yapılan alanlarda görüntü işleme ve big 
datanın kullanıldığı ve bu teknolojilerin sağlık sektörüne de kullanılabileceği söylendi. Sağlık Bakanlığı 
ve Sanayi Bakanlığının koordinasyonunun önemine vurgu yapılarak 2016 yılında Sağlık Bakanlığı 
imzası ile 4 adet biyoteknolojik ilaç geliştirme projesinin başladığı ve bu dönemde ciddi bir know 
how olmasına rağmen bir altyapının olmadığı söylendi. Bu projelerin belli bir seviyeye getirildiği ve 
pandeminin başlaması ile birlikte aşı ve ilaç projesine geçildiği ve burada da ilerlemeler olduğu ifade 
edildi. 

Tıbbi cihaz ve sağlık sektöründe iki temel unsurdan biri sertifikasyon diğeri ise test. Bu testleri enerji 
ya da başka diğer sektörlerde izin almadan yapabilirsiniz ancak sağlık ürünlerinde mutlaka otoritenin 
izni gerekir. Sertifikasyon ile ilgili olarak da kaçınılmaz olarak TÜBİTAK’ın geliştireceği teknolojileri 
uygulamaya aktarma sürecinde Bakanlığın gerek TÜSEB gerekse TİTCK gibi kurumlarında bir destek 
ve onaydan geçmesi gerektiği ifade edildi. Sunumda bahsedilen alım garantisine dikkat çekilerek 
Bakanlık projesi olan bu 4 biyoteknolojik ilaç ile ilgili koordinasyon sorunun çözülemediği, burada 
garantinin dışında bir de üst otorite gerektiği söylendi. 
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Bu aşamada koordinasyondan kaynaklanan sorunlarla ilgili olarak özel sektörün takılmadan yol 
alabileceği daha pratik ne yapılabilir?

Birden fazla kurumu ya da Bakanlığı ilgilendiren işlerde üst otorite ihtiyacı oluşuyor. Üst otorite 
olabileceği inancı ile Sanayileşme İcra Komitesini (SAİK) kurduk. Savunma sanayinde nasıl Savunma 
Sanayi İcra Komitesi ve başında Cumhurbaşkanımız var ise Sanayileşme İcra Komitesi de sivil alanlarda 
çalışmak üzere kuruldu ve onun da başında Cumhurbaşkanımız var ve Cumhurbaşkanı kararnamesi 
ile kuruldu. SAİK ilk toplantısı çalışmalarını tamamladık. Cumhurbaşkanı Yardımcısına sunuldu ve 
Cumhurbaşkanımız uygun gördüğünde de ilk toplantı yapılmış olacak. Savunma sanayine benzer bir 
şekilde bu karar mekanizmasının güçleneceğini ümit ediyoruz. 

Türkiye’nin önümüzdeki 5 yılda sağlık sektöründe bir unicorn çıkarması için bir sihirli değneğiniz 
olsa ekosistemde hangi iki alana dokunursunuz?

Türkiye’deki sağlık ekosistemlerinin konumu itibari ile kamu alımlarının ve girişim sermayesi fonlarının 
çok kritik olacağını düşünüyorum. Bakanlık olarak 4 ayrı programla Türkiye’nin girişimcilerine, start 
uplarına yatırım yapan fonları fonluyoruz. Sadece bizim Bakanlık olarak paydaşı olduğumuz girişim 
fonları ile 4 milyar liraya yakın bir fon havuzu oluşuyor. Önümüzdeki dönemde sağlık sektöründeki 
diğer paydaşlarla birlikte tümüyle sağlık sektörüne odaklı bir ya da birden fazla girişim sermayesi 
fonunu güçlü bir şekilde desteklemeliyiz. Nihayetinde tüm bu başarı hikayesi çok sayıda başarısızlık 
hikayesinin arasında doğarak ortaya çıkıyor. Bu çok sayıdaki başarısızlık hikayesini de fonlamalısınız ki 
nihai başarı hikayesine erişebilesiniz. Bu bankacılık sistemi ile olabilecek bir şey değil. Risk sermayesi, 
girişim sermayesi fonları güçlü bir enstrüman olmakla birlikte biraz da zayıf olduğumuz bir alan. Burada 
biraz hızlanmalıyız. 

Pandeminin başında başarılı bir çalışma ile iyi de bir ventilatör cihazı üretildi. Bu ne aşamada, 
kimde ve nerelere satılıyor?

Ventilatör cihazlarının ana hubları Sağlık Bakanlığının uhdesinde. Alım garantisi verilirken bakanlık 
ve girişimci ekip arasında öyle bir anlaşma yapıldı. Ancak üretim ve ihracat konusunda ASELSAN’ı 
yetkilendirdi. İlk parti üretimlerde Arçelik, sonrasında ASELSAN rol oynadı. Bildiğim kadarı ile toplam 
20.000’e yakın cihaz üretildi. Türkiye’nin 81 ilinin tamamına gönderildi. 30’a yakın ülkeye ihracat 
gerçekleşti. Brezilya, Kazakistan gibi bazı ülkelere 1000’in üzerinde rakamlarla ihracat yapıldı. Bu süreç 
belki daha iyi yönetilebilirdi ama oradaki öncelikli amaç Türkiye’nin ihtiyaçlarına odaklanmaktı ve ticari 
bakılmadı. Yoğun bakım cihazlarında Türkiye’nin zaten bir eksiği yoktu. Almanya ve Türkiye Avrupa’nın 
en yüksek kapasiteye sahip iki ülkesi. Çok büyük bir risk belki yoktu ancak pandeminin ne kadar 
hızlı gelişeceğini de bilmiyorduk. Dolayısıyla çok iyi kapasiteye sahip olsak da Türkiye’de bir kapasite 
açığı oluşma riskini de hesaba katmak zorundaydık. Bu belki ihracat potansiyelini biraz ıskalamamızı 
beraberinde getirmiş olabilir. 

Bu büyük bir tecrübe oldu. Türkiye’nin büyük endüstri teknoloji firmaları ile Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ve start uplar olarak hep bu alarm durumunda hareket edeceğiz diye karar versek 
önümüzdeki 1 yıl içinde en az 10 benzer başarı hikayesini ortaya çıkarırız. Bu hikayeler mutlaka vardır.

Halihazırda 80’den fazla Teknoparkta 7000’e yakın şirketten ve Ar-Ge tasarım merkezinde1600 
firmadan ve 200.000 Ar-Ge personelinden bahsediyoruz ve sadece Teknoparklarda 40.000’den 
fazla tamamlanmış, 10.000’den fazla devam eden Ar-Ge projesi var. Bu koordinasyonu aynı şekilde 
devam ettireceğiz desek sadece 1 yılda en az 10 benzer başarı hikayesini ortaya çıkarırız. Ancak tabi 
olağanüstü hallerdeki bu yaklaşım her zaman devam etmeyebiliyor ama, her şartta ettirmeliyiz.
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TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GEÇMİŞTEN GELEN YÜKÜNÜ    
ARTIK KALDIRMAK GEREKİYOR 
Yıllar önce savunma, sağlık ve bilişimle ilgili Ankara’da odak çalışması yapıldığı ve sinerji ile yapılabilecek 
çok şey olduğu belirtildi. Toplantıyı destekleyen kuruluşlar arasında tıbbi cihazın olmadığı çünkü son 
2 yıldır sektörün üzerinde negatif bir enerji olduğu kaydedildi. Savunma sanayinde olan iletişimin 
tıbbi cihaz sektöründe de artması gerektiği, hiç konuşulmaması gereken konuların çok konuşulduğu, 
asıl konuşulması gereken konuların ise hiç konuşulmadığı söylendi. Sağlık, maliye, çalışma ve sanayi 
bakanlıklarının sektörle bir masa etrafına oturup gelecekteki 5-10 yıllık hedefler ortaya koyması ve 
birbirlerinin üzerindeki yükü alması gerektiği ifade edildi. Şu anda DMO aracılığı ile tedarik yapılmaya 
çalışıldığı ancak geçmişten gelen maliye yükünü sektör sürdüremediğinden konuşulması gereken 
birçok konuya geçilemediği belirtildi. Sektörün geçmişten gelen yükünü artık kaldırıp, MDR ile birlikte 
gelen yüksek çıtaları nedeni ile var olan üreticilerin bile belki oyundan çıkma ihtimali söz konusu iken 
Kamu garantili satın almalar ve ortak akıl ile uzun vadeli projeksiyonlara odaklanmasını sağlayacak 
destek istendiği vurgulandı. Özellikle Sağlık Enstitüleri Başkanlığının kurulumu ile birlikte sektör adına 
bu konunun Cumhurbaşkanına taşınması talebi dile getirildi. 

Sağlıkta hamle programının Aralık başında değerlendirmesi tamamlanıyor gibi görünüyor. Sağlık 
Bakanlığı bu değerlendirmelere hangi seviyede ve nasıl katkı sağlıyor? Alım garantisi olmaması 
bazı ürünler için destek kararının verilmesi aşamasında bir risk unsuru olarak görülebilir mi?

Hamle programında sektörlerimiz tüm başvuru sürelerini bizlere erteletti. İlan ettiğimiz son başvuru 
tarihlerinde ertelemediğimiz çağrı yok. Kimse dışarıda kalmasın diye yaptığımız bu ertelemeler aslında 
kararların da ertelenmesi anlamına geliyor. Mobiliteden başladığımız tüm bu hamle çalışmalarında 
Kamu paydaşlarını masaya davet edeceğiz. Özellikle proje bazlı teşviklerde elimizde yasal mevzuatı 
olan alım garantisi enstrümanımız var. Sağlık Endüstrisi Başkanlığı dedik, SAİK dedik, buralarda daha 
üst koordinasyon dedik. Bunlar belki biraz daha orta vadede hayat bulacak işler. Ancak proje bazlı 
teşviklerde şu an alım garantisi verebiliyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız tek uygulama var ve arzumuz 
bu sayının artması yönündedir. Hamle programında biliyorsunuz proje bazlı teşviklerde bir değişiklik 
yaptık. Bu süper teşvik olarak biliniyor. TOGG gibi büyük ölçekli yatırımlara verdiğimiz teşvikler. Hamle 
programı özelinde oradaki minimum yatırım haddini, barajını 500 milyon liradan 50 milyon lira gibi çok 
daha mütevazi bir yatırım ölçeğine indirmiş olduk. Burada en azından proje bazlı teşvik kararı alacağımız 
yatırımlara alım garantisi sunmamızda bir mevzuat engeli yok. Yeter ki gelen projeyi değerlendirirken 
masada paydaşlarımız da olsun. 

Belirli ürün gruplarında Sağlık Bakanlığı tedarikini gittikçe artan şekilde DMO üzerinden yapıyor. 
Bu toplu alımlar ve kısa tedarik vadeleri göz önüne alındığında sizce bu alanda yeni girişimleri 
teşvik eden bir uygulama mıdır?

DMO’nun şu andaki alımlarda rolünün yükselmesini değerli buluyorum. Daha planlı ve toplulaştırılmış 
şekilde gidiyor. Ancak burada tedarik vadelerinin yeni girişimcileri dikkate alacak şekilde oluşturulması, 
onların cesaretini kırmaması lazım. Toplu olmasından daha önemlisi uzun vadeli planlar ortaya 
koyabilmek. DMO’nun da mevzuatı buna ne kadar imkan tanıyorsa o ölçüde hareket ediyorlar. “DMO 
nihai, ideal Ar-Ge yatırım, üretim, ihracat zincirine halihazırdaki modelle yüzde 100 cevap verir mi” diye 
sorarsanız, “evet” diyemem. DMO modeli şu andaki mevcut imkanlar içinde fena bir model değil. Ama 
yerli girişim ve üretimi ihracat seviyesine de çıkaracak bir uzun vadeli planlamamıza tek başına cevap 
veremez.  
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Akıllı yaşam diye adlandırdığınız konularda Türkiye’deki dijital altyapı ya da teknolojik olarak 
çalışan özel firmalar var mı? Özellikle kronik hastalıkların önlenmesi ile ilgili alanlarda DSÖ 
olarak bunlarla nasıl işbirliği kurabiliriz? 

Bu alanlarda çalışan çok sayıda girişimcimiz var. Doğrudan sağlık girişimi sayılabilir mi bilmiyorum ama 
şimdiye kadar 15 milyon dolar yatırım almış Meditopia isimli bir girişim var örneğin. Güney Amerika’da çok 
kullanıcısı var. Meditasyon uygulamalarına yönelik Mobil bir app. Enteresan bir şekilde başarılı giden bir 
girişim. Virasoft, doktorturkey, orthero isimli girişimler var. Bunlar da milyon dolar üzeri değerlemelere 
ve hatta yatırımlara ulaşmış. Biyoteknoloji, uzaktan sağlık, akıllı yaşam, teletıp tarafında girişimler var. 

Ciddi bir gerçek yaşam verisine sahibiz. E-nabız dünyanın birçok ülkesinde olmayan veri 
barındırıyor. Bu verilerden yeni veriler üretmek ya da veri madenciliği gibi yeni yaklaşımlarla 
bu verileri inceleme konusunda zayıfız. Klinik araştırmalarda araştırdığınız bir şeyin sonucunun 
toplumda geçerli olması için gerçek yaşam verilerinin de kullanılması çok önemli. Bu konuda ne 
yapılabilir?

Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışabilirsek burada büyük işler çıkaracağız. Ufak denemelere başladık. 
Dünyanın en büyük teknoloji festivali olan Teknofest’i yapıyoruz. Sağlık Bakanlığının şimdiye kadarki 
katkısı festivalin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamaya yönelikti. Bu yıl sağlıkta yapay zeka 
yarışmasına paydaş olarak büyük bir iş yaptı. TÜSEB aracılığı ile yarışmacılara bu alanda verilerini açtı 
ve aslında veriden değer üretmelerini sağlamış oldu.  Bu fena bir pratik olmadı. Buna odaklanırsak 
Bakanlığımızın bunu yapmasının önünde çok büyük engeller yok. 

Veri dendiğinde aslında genel olarak makine öğrenmesi projelerinde dünyada bu alanda yürütülen 
100 projenin neredeyse 80’i başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bu başarısızlıkların altında yatan neden eksik, 
dağınık, kötü ya da yanlış etiketlenmiş veri problemi oluyor. Böyle bakıldığında aslında Türkiye’deki sağlık 
verisinin başarısızlık olasılığı oldukça düşük. Çoğunlukla işin finansal tarafını da dikkate alacak şekilde 
oluşturulduğu için bu veriler pek çok kritik unsuru barındırıyor. Bakanlığımız politika geliştirme, kaynak 
yönetimi, insan kaynağı planlamasında bu verilere dayalı olarak çalışmalarını yaptığından bu veriler 
oldukça kaliteli. Dolayısıyla biraz regülasyonları esnetebilir, biraz uygulama pratiği oluşturabilirsek hızlı 
netice alacağız. Burada kişisel verileri koruma meselesinde bir yanlış anlaşılma var. Konu çoğunlukla da 
bürokrasi tarafından aşırı korumacı bir yorum ile mevzuat onu öngörmediği halde yasada ya da hakikatte 
olduğundan daha farklı algılanabiliyor. Bu yaklaşımı biraz inovasyon dostu haline getirmek gerekiyor. 
Ancak potansiyeli yüksek ve halihazırdaki konumumuzu da çok geri bir noktada görmüyorum. Hızlı 
netice alabiliriz. 

DMO’NUN KÖTÜ YANI FİYATA DAYALI BİR SİSTEME DOĞRU GİTMESİ 
12 ay vadeli alımlar ve ardından 15 aylık sonuçlanma süreleri ile döviz artışları karşısında DMO’nun 
kısa vadeli alımlarının sektör açısından çok doğru olduğu ancak sadece fiyata dayalı bir sisteme 
doğru gitmesinin kötü yanı olduğu vurgulandı. Sistem bu şekilde devam ettiği sürece ileride 3-5 kişiye 
kalacağı belirtilerek dünyada bununla ilgili bir model olduğu kaydedildi. Firmaların ayakta kalması için 
örneğin 20 firma girdi ise en iyi fiyat verenin yüzde 50’sini, ikincisinin yüzde 30’unu ve üçüncüsünün 
yüzde 10’unu alması gerektiği, kısa vadeli karların ülkeye hiçbir faydasının olmadığı söyledi. Mart ayında 
dünyada tıbbi malzeme alanında bir kıtlık olacağı ve önlem almak gerektiği ifade edildi.
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PANDEMİ SÜRECİ; SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİN 
ÜLKELERİN STRATEJİK SERMAYESİ OLDUĞUNU 
GÖSTERDİ
Önceden savunma sanayi teknolojileri ülkelerin stratejik sermayesi gibi algılanıyordu. Bugün 
bakıldığında sağlık teknolojilerinin gelecekte çok daha kıymetli hale geleceğini görme şansına sahip 
olduk. Bu algının bizim içinde bulunduğumuz koşullar neticesinde sadece Sağlık Bakanlığı ve sağlık 
yöneticileri arasında yer ettiğini düşünüyorduk ancak Sanayi Bakanlığı da başta olmak üzere sektörün 
tüm unsurlarının aynı kanaate erişmiş durumda olduğunu görüyoruz. Bu düşüncelerle 24. TÜSAP 
Vizyon Toplantısının çalıştay bölümüne, bu toplantının tüm sektör bileşenleri açısından verimli ve hayırlı 
olmasını dileyerek başlamak istiyorum.

MODERATÖR SUNUŞ
Dr. Şuayip BİRİNCİ

T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı
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METODOLOJİ
Sağlık sektörünü temsil eden fikir önderlerine 22 farklı soru soruldu. Katılımcılar her soruyu 
kendilerine verilen keypadler üzerinden tercih ettikleri şıkları işaretleyerek yanıtladılar. Kamu 
kurumlarını, STK’ları, özel sağlık sektörü ve üniversiteleri temsil eden 62 üst düzey yöneticinin 
verdiği yanıtlar üzerinden hazırlanan sonuç grafikleri yine katılımcılar tarafından yorumlandı. 
Katılımcıların yüzde 29’unu STK temsilcileri, yüzde 15’ini kamu yöneticileri oluşturdu. Özel sektör 
yöneticileri yüzde 32,5’lik, sağlık alanına odaklanmış üniversiteler ise yüzde 14,5’lik oranla yerini 
aldı.
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2021 SAĞLIK YATIRIMLARINDA
BÜYÜME YILI OLACAK
TÜSAP Vizyon Toplantılarının 24.’sü sağlık sektörüne yön veren 62 kişinin katılımı ile 
gerçekleşti. Sağlık sektörünün bütüncül bir gözle gelişimini ölçümleyen “Türkiye için 2021 yılı 
sağlık sektör yatırımları için öngörünüz nedir” sorusuna katılımcıların yüzde 78’inin “Büyüme yılı 
olacak” yanıtını verdiği görüldü. Katılımcıların yüzde 6’sı “Küçülme yılı olacak”, yüzde 16’sı ise 
“Önceki yılla aynı olacak” seçeneğini işaretledi. 

Türkiye için, 2021 yılı sağlık sektörü için öngörünüz nedir?

1. Büyüme yılı olacak
2. Küçülme yılı olacak
3. Önceki yıl ile aynı kalacak

78%

6%

16%

1 2 3
Büyüme yılı olacak Küçülme yılı olacak Önceki yıl ile aynı kalacak
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2022 YILI DA SAĞLIK YATIRIMLARINDA
BÜYÜME YILI OLACAK 
Türkiye için 2022 yılı sağlık sektör yatırımları için öngörüleri sorulan katılımcıların yüzde 78’inin 
“Büyüme yılı olacak” yanıtını verdiği görüldü. Katılımcıların yüzde 5’i “Küçülme yılı olacak”, 
yüzde 17’si ise “Önceki yılla aynı olacak” seçeneğini işaretledi.

Türkiye için, 2022 yılı sağlık sektörü için öngörünüz nedir?

1. Büyüme yılı olacak
2. Küçülme yılı olacak
3. Önceki yıl ile aynı kalacak

78%

5%

17%

1 2 3
Büyüme yılı olacak Küçülme yılı olacak Önceki yıl ile aynı kalacak
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ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA SAĞLIK
YATIRIMLARINDA BÜYÜME BEKLENİYOR 
Önümüzdeki 5 yılın değerlendirilmesi istendiğinde katılımcıların yüzde 91’lik bir kesiminin 
büyüme beklentisi içinde olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 9’u ise Gayrisafi Milli 
Hasıla (GSMH) büyüme hızının altında büyüyeceği yönünde görüş belirtti. Yüzde 
33’lük kesim GSMH ile aynı oranda büyüme beklerken, yine yüzde 58’lik bir kesim 
ise GSMH’nin büyüme hızından daha fazla büyüme olacağı öngörüsünde bulundu.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                

Türkiye için, önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımları; 

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

9%

33%

58%

1 2 3
GSMH büyüme hızının altında 

büyüyecek
GSMH büyüme hızı ile aynı oranda 

büyüyecek
GSMH büyüme hızının üzerinde 

büyüyecek
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2022’DE SAĞLIK YATIRIMLARI ÖZEL SEKTÖR VE 
KAMU SEKTÖRÜNDE ARTACAK 
Sağlık yatırımlarındaki artış beklentisine ilişkin katılımcıların yüzde 64’ü 2022 yılında sağlık 
yatırımlarının hem kamu hem de özel sektörde artacağı, yüzde 9’u ise bunun tam tersi olarak 
her ikisinde de azalacağı yönünde değerlendirme yaptı. Yüzde 11 oranında katılımcı özel 
sektörde artış kamuda azalma seçeneğini, yüzde 16’lık bir kesim ise kamu yatırımlarında artış 
özel sektör yatırımlarında ise gerileme beklentisini işaretledi.

Türkiye için, 2022 yılında sağlık yatırımları;

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

16%
9%

64%

11%

1
Özel sektör ve kamu sektöründe 

artacak

2
Özel sektör ve kamu sektöründe 

azalacak

3
Özel sektörde artacak kamu 

sektöründe azalacak

4
Özel sektörde azalacak kamu 

sektöründe artacak
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PANDEMİYİ YÖNETME KONUSU KAMUDA OLACAĞINDAN 
BURADA DAHA BÜYÜK FAALİYET GÖRÜLECEK
Pandemiyi yönetme konusu Kamu’da olacağından yatırımların burada artabileceğinin 
düşünülebileceği belirtildi. 

KAMU KEMER SIKARKEN ÖZEL SEKTÖR SAĞLIK TURİZMİ 
NEDENİ İLE YATIRIMI ARTIRABİLİR
Özel sektörün sağlık turizminden dolayı yatırımlarını artırabileceği, diğer yandan 
Kamu’nun önümüzdeki yıllarda kemer sıkma politikası ile tasarrufa gidebileceği söylendi. 
Kamu tarafında birçok hastanenin yenilendiği ve yeni bir şehir hastanesi projesi olmadığı 
için yatırımların duracağı ve sağlık konusunda ihtiyaçlar durmayacağından bu tasarrufun 
da özel sektör tarafından kapanacağı öngörüsü paylaşıldı. Hem bu nedenle oluşan talebi 
karşılamak için hem de sağlık turizminden dolayı özel sektörün yatırımları artırabileceği 
söylendi. 
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SAĞLIK ALANINDA BT TEKNOLOJİLERİ KISA 
ZAMANDA YAYGINLAŞACAK VE GERİ ÖDEME 
LİSTESİNE GİRECEK 
Yapay zeka, mobil uygulamalar, tele-sağlık, giyilebilir kişisel sağlık ürünleri gibi dijital sağlık 
teknolojilerinin kısa vadede yaygınlaşıp yaygınlaşamayacağına ve geri ödeme kuruluşlarının 
ödeme listesine girip giremeyeceğine ilişkin görüşleri sorulan katılımcıların yüzde 60’ı 
bu teknolojilerin kısa zamanda yaygınlaşacağı ve geri ödeme listesine gireceği yönünde 
seçeneği işaretledi. Yüzde 40’lık oranda katılımcı ise bunun aksi olarak kısa zamanda 
yaygınlaşamayacağı ve geri ödeme listesine giremeyeceği yönünde görüş belirtti.  

Yapay zeka, mobil uygulamalar, tele-sağlık, giyilebilir kişisel sağlık ürünleri 
gibi dijital sağlık teknolojilerinin kısa vadede yaygınlaşacağına ve geri ödeme 
kuruluşlarının ödeme listesine gireceğine inanıyor musunuz?

1. Evet
2. Hayır

60%

40%

1
Evet

2
Hayır
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SON 2 YILDA ÖDEME LİSTESİNE ALINMADIYSA BUNDAN 
SONRA DA ALINMAZ
Yapay zeka, mobil uygulamalar, tele-sağlık, giyilebilir kişisel sağlık ürünleri gibi dijital 
sağlık teknolojilerinin en yoğun olarak ihtiyaç duyulduğu bu son 2 yıl içinde ödeme 
listesine alınmadıysa bundan sonra da alınmayacağı kaydedildi. 

KISA VADEDE GERİ ÖDEME LİSTESİNE GİRME KONUSUNDA 
ÖRNEKLERİ BULUNUYOR
Teknoloji sağlık alanında daha fazla yaygınlaşacağı ve özellikle yapay zeka ile karar 
destek sistemleri tarafında iyi işler yapılabileceği belirtilerek kısa vadede geri ödeme 
listesine girme konusunda örnekleri olduğu söylendi. Mamografi konusunda karar 
destek sistemlerinin güvenilir bir şekilde kullanıldığı ve benzer uygulamaların yakında 
yaygınlaşacağı düşüncesi paylaşıldı. 
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BT TEKNOLOJİLERİNİN SAĞLIK ALANINDA 
YAYGINLAŞMASI UZUN DÖNEMDE FİNANSAL VE 
SOSYAL AÇIDAN DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR 
SAĞLIK SİSTEMİ OLUŞMASINI SAĞLAR 
Yapay zekâ, mobil uygulamalar, tele-sağlık, giyilebilir kişisel sağlık ürünleri gibi dijital sağlık 
teknolojilerinin sağlık alanında yaygınlaşmasının hayata yansıması bakımında ne tür değişikliklere 
sebep olabileceği sorulan katılımcıların yüzde 50’si uzun dönemde finansal ve sosyal açıdan 
daha sürdürülebilir bir sağlık sistemi oluşmasını sağlayacağını düşündü. Katılımcıların yüzde 26’sı 
BT teknolojilerinin sağlık konusunda bilinçli bireyler, bilinçli toplum ve daha sağlıklı bir hayata yol 
açılmış olabileceğini düşünürken yüzde 20’lik oranda katılımcı bu teknolojilerin fiziki doktor ve 
muayene başvuruları azaltacağı gibi büyük sağlık tesisleri ve yatırımlarına ihtiyacı da azaltacağı 
yönünde görüş belirtti.

Yapay zekâ, mobil uygulamalar, tele-sağlık, giyilebilir kişisel sağlık ürünleri gibi 
dijital sağlık teknolojilerinin sağlık alanında yaygınlaşmasının hayatımıza yansıması 
bakımından sizce en önemlisi hangisi?

1. Sağlık konusunda bilinçli bireyler, bilinçli toplum ve daha sağlıklı bir hayata yol 
açılmış olur.  

2. Fiziki doktor ve muayene başvuruları azalır, büyük sağlık tesisler ve yatırımlarına 
ihtiyaç azalır.

3. Uzun dönemde finansal ve sosyal açıdan daha sürdürülebilir bir sağlık sistemi 
oluşmasını sağlar. 

4. İnsanlar büyük oranda yapay zeka tarafından yönetilen robotlara dönüşür. 
5. Diğer 

4%

50%

20%
26%

0%

1
Sağlık konusunda bilinçli 
bireyler, bilinçli toplum ve 
daha sağlıklı bir hayata yol 

açılmış olur.  

2
Fiziki doktor ve muayene 

başvuruları azalır, 
büyük sağlık tesisler ve 

yatırımlarına ihtiyaç azalır. 

3
Uzun dönemde finansal 
ve sosyal açıdan daha 
sürdürülebilir bir sağlık 

sistemi oluşmasını sağlar. 

4
İnsanlar büyük oranda 
yapay zeka tarafından 

yönetilen robotlara 
dönüşür. 

5
Diğer
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TEKNOLOJİ İLE BİRLİKTE SAĞLIK OKUR YAZARLIĞI VE 
KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ GELİŞECEK
Soruya ilişkin cevaplar değerlendirildiğinde teknolojilerin gelişmesiyle birlikte sağlık okur 
yazarlığının artacağı ve bu gelişmelerin koruyucu sağlık hizmetlerine ciddi katkı sağlayacağı 
gibi zihinde temel bir mottonun oluştuğu söylendi. 

TEKNOLOJİK GELİŞMELER VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK VE TASARRUF 
SAĞLAYACAK
Teknolojik gelişmeler sağlık sistemine bir verimlilik getireceğinden ödeme listesine 
gireceğinin öngörüldüğü belirtilerek yeni teknolojiler ne kadar çok sağlık sisteminin içine 
entegre edilirse o kadar çok verimliliğin artacağı ve tasarruf sağlanacağı söylendi. 

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER VE VÜCUT DIŞI SİNYALİ İZLEME 
TEKNOLOJİLERİ SOSYAL KAOSA NEDEN OLABİLİR
Pandemi döneminde birisi aksırdığında ona hasta gözüyle bakıldığının görüldüğü belirtilerek 
bir kişinin giyilebilir teknolojilerle belki de patronunun, kalp rahatsızlığı, nabız sorunu ya da 
aşı olup olmadığının iş yerleri tarafından görebileceği söylendi. Giyilebilir teknolojiler ve 
vücut dışı sinyali izleme teknolojileri ile belki de daha büyük bir sosyal kaosa yol açılabileceği 
ancak insanların daha bilinçli olacağı ifade edildi. Vücuttan farklı farklı sinyal alma metotları 
olduğu, google’ın korneadan 90-100 farklı hastalığın teşhisi üzerine çalıştığı ve böyle bir kişiyi 
bir işlerinin iş toplantısına sokup sokmayacağının soru işareti olduğu vurgulandı. Bu veriler 
ne kadar paylaşılacak noktasında kişisel verilere kişisel sağlık verilerinin de eklendiği ve 
teknolojiyi bu açıdan da düşünmek gerektiği belirtildi. 

VERİ PAYLAŞIMI İLE İLGİLİ TERCİHLER DEĞİL DE 
MECBURİYETLERİN ÖNE ÇIKTIĞI BİR SÜREÇ YAŞANABİLİR
Önümüzdeki süreçlerde veri paylaşımı ile ilgili tercihler değil de mecburiyetlerin öne çıktığı 
bir sürecin yaşanabileceği söylendi. Diğer yandan kişisel bilincin azalarak bilincin devredildiği 
bir süreçte belki kişi yerine karar verilen sistemlerle daha sağlıklı bir topluma ulaşılabileceği 
öngörüsü paylaşıldı. 
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TEKNOLOJİ ÜRETİCİLERİ BİR YANDAN 
İNSANLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIRKEN 
DİĞER YANDAN İNSANI YENİ TEKNOLOJİLERİ 
KULLANMAYA VE ONLARA UYUM 
SAĞLAMAYA ZORLUYOR
Teknoloji-insan iletişimi konusunda fikirleri sorulan katılımcıların yüzde 29’u teknoloji 
üreticilerinin insan ihtiyaçlarını göz önünde bulundurup, empati yaparak onların 
hayatlarını kolaylaştırmak amaçlı teknoloji geliştirip hizmete sunduğu yönünde seçeneği 
işaretledi. Yüzde 7 oranında katılımcı ise teknoloji üreticilerinin yeni teknolojileri 
insanların kullanımına zorunlu kıldığını ve insanların zorunlu olarak uyum sağlamaya 
çalıştığını düşündü. Teknoloji üreticilerinin bir yandan insanların hayatını kolaylaştırırken 
diğer yandan insanı yeni teknolojilere kullanmaya ve uyum sağlamaya zorladığını 
düşünen katılımcıların oranı ise yüzde 64 oldu.

Sizce Teknoloji-insan iletişimi konusunda aşağıdaki şıklardan hangisi daha doğru?

1. Teknoloji üreticileri yeni teknolojileri insanların kullanımına zorunlu kılıyor, 
insanlar zorunlu olarak uyum sağlamaya çalışıyor.

2. Teknoloji üreticileri insan ihtiyaçlarını göz önünde bulundurup, empati yaparak 
onların hayatlarını kolaylaştırmak amaçlı teknoloji geliştirip hizmete sunuyor.

3. Her ikisi de doğru

7%

29%

64%

1 2 3
Teknoloji üreticileri yeni teknolojileri 

insanların kullanımına zorunlu 
kılıyor, insanlar zorunlu olarak uyum 

sağlamaya çalışıyor. 

Teknoloji üreticileri insan 
ihtiyaçlarını göz önünde 

bulundurup, empati yaparak onların 
hayatlarını kolaylaştırmak amaçlı 

teknoloji geliştirip hizmete sunuyor. 

Her ikisi de doğru 
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İNSANLARIN VERİLERİNİ HER YERDE PAYLAŞTIĞI ÖZGÜRLÜKÇÜ 
BİR DÖNEME DOĞRU GİDİYORUZ
Teknolojinin insanların neye ihtiyacı olduğunu belirlediği söylenerek bilişim teknolojilerinde 
çalışanların insanları tüm bilgilerini paylaşacak hale getirdiği ve o nedenle çok özgürlükçü 
bir döneme doğru gidildiği ifade edildi. Herkesin verilerini kendilerinin bilerek ve isteyerek 
paylaştığı ve bu durumun kaos yaratmak yerine organizasyonu daha yapıcı hale getireceği 
kaydedildi. Kötü kullanımların da olacağı belirtilerek bu kurgunun zaten kötü kullanım 
da göz önüne alarak yapılandırılacağı ve verilerin şu anda da kötü kullanım öngörüleri 
nedeniyle engellendiği söylendi. Facebook, twitter, instagram gibi platformlarda insanların 
tüm mahremlerini paylaştığı belirtilerek sağlıkçılar olarak kişisel verilerin korunması yönünde 
engellemeyi mi yoksa bunu daha özgürleştirecek ancak kurallarını da koyacak sisteme mi 
dönüşmek lazım, diye soruldu. Özellikle 2000 sonrası doğumluların dijital şeffaflık içinde 
olduğu ve kim, nerede, ne yapıyor bilinebildiği ve tüm verilerin açık olduğu söylendi.

SAĞLIK VERİSİ BİR ZAAF OLARAK ALGILANIYOR İSE 
PAYLAŞILMAYACAKTIR 
Kişilerin bir sağlık verisini zaaf olarak algılaması halinde paylaşmak istemeyeceği, facebook, 
twitter, instagram gibi platformlarda paylaştığı verileri bir zaaf olarak görmediği belirtildi. 
Gelecekte algılar değiştikçe yaklaşımların da değişeceği söylendi. 



www.tusap.org
4140

GELİŞEN TEKNOLOJİLERE VE SAĞLIKTA  
DİJİTAL DÖNÜŞÜME İLGİLİ TARAFLARDAN OLAN 
ENDÜSTRİ HAZIR
Endüstri açısından sağlıkta hızlı dijital dönüşüm ve buna bağlı gelişen teknolojilere ilgili 
tarafların ne kadar hazır olduğu konusunda katılımcıların yüzde 69’u geleceğe hazır olunduğu 
yüzde 29’u ise henüz hazır olunmadığı yönünde seçeneği işaretledi. 

Sağlıkta hızlı dijital dönüşüm ve buna bağlı gelişen teknolojilere ilgili taraflar 
ne kadar hazır? Geleceğe Hazır mıyız? Endüstri bakımından;

1. Evet 
2. Hayır
3. Diğer

69%

29%

2%

1 2 3
Evet Hayır Diğer
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GELİŞEN TEKNOLOJİLER VE SAĞLIKTA   
DİJİTAL DÖNÜŞÜME İLGİLİ TARAFLARDAN   
OLAN UYGULAYICI SAĞLIK KURULUŞLARI VE 
PERSONEL HAZIR
Uygulayıcı sağlık kuruluşları ve personel açısından sağlıkta hızlı dijital dönüşüm ve buna bağlı 
gelişen teknolojilere ilgili tarafların ne kadar hazır olduğu konusunda katılımcıların yüzde 55’i 
geleceğe hazır olunduğu, yüzde 43’ü ise henüz hazır olunmadığı yönünde seçeneği işaretledi. 

Uygulayıcı sağlık kuruluşları ve personel bakımından

1. Evet
2. Hayır
3. Diğer

55%

43%

2%

1 2 3
Evet Hayır Diğer
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GELİŞEN TEKNOLOJİLER VE SAĞLIKTA   
DİJİTAL DÖNÜŞÜME İLGİLİ TARAFLARDAN   
OLAN TIP DOKTORLARI HAZIR
Tıp doktorları açısından sağlıkta hızlı dijital dönüşüm ve buna bağlı gelişen teknolojilere ilgili 
tarafların ne kadar hazır olduğu konusunda katılımcıların yüzde 59’u geleceğe hazır olunduğu, 
yüzde 37’si ise henüz hazır olunmadığı yönünde seçeneği işaretledi. 

Tıp doktorları bakımından

1. Evet
2. Hayır
3. Diğer

59%

37%

4%

1 2 3
Evet Hayır Diğer
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GELİŞEN TEKNOLOJİLER VE SAĞLIKTA DİJİTAL 
DÖNÜŞÜME İLGİLİ TARAFLARDAN OLAN GENİŞ 
TOPLUM KESİMLERİ -KULLANICILAR- HAZIR DEĞİL
Sağlıkta hızlı dijital dönüşüm ve buna bağlı gelişen teknolojilere ilgili tarafların ne kadar hazır 
olduğu sorusuna endüstrinin ilgili tarafları, tıp doktorları ve uygulayıcı sağlık kuruluşları ve 
personel bakımından ayrı ayrı görüş alınan katılımcıların çoğunluğu oransal olarak bu üç grup 
açısından da hazır olduğu yönünde seçeneği işaretledi. 

Bu soruyu katılımcıların geniş toplum kesimleri -kullanıcılar- açısından değerlendirmesi 
istendiğinde ise çoğunluk sağlıkta hızlı dijital dönüşüm ve buna bağlı gelişen teknolojilere 
toplumun geniş kesimlerini oluşturan kullanıcıların hazır olmadığı yönünde seçeneği işaretledi. 
Hazır diyenlerin oranı yüzde 35 olurken hazır değil diyenlerin oranı yüzde 57 oldu.

Geniş toplum kesimleri (kullanıcılar) bakımından

1. Evet 
2. Hayır
3. Diğer

35%

57%

8%

1 2 3
Evet Hayır Diğer
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HIZLA DEĞİŞEN SAĞLIKTA DİJİTALLEŞMEYE 
HER KESİM AÇISINDAN YETİŞMEK ZOR
Kullanıcılar açısından dijital dönüşüme adapte olamama durumuna dikkat çekilerek kullanıcının 
kendisi ikna edilemezken teknolojinin endüstride ya da tıbbi hekimlikte nasıl kullanılabileceği 
soruldu. Hekim yaklaşımı açısından da üzerinde kültürel anlamda düşünmek gerektiği belirtilerek 
hangi hızda sağlıkta dijitalleşmeye yetişileceği konusunun da önemi belirtildi. 

İLGİLİ TARAFLAR ARASINDA EN ZAYIF HALKA ENDÜSTRİ
Türkiye’nin çok geniş bir coğrafyada sağlık hizmetini en iyi sunan ülke olduğu, Kamu hastaneleri ve 
özel sektör hastanelerinin dijital dönüşüme geçiş yaptığı ve yapmaya da devam ettiği, son 10 yılda 
çok fazla tıp fakültesi açıldığı ve çok sayıda dijital dünyada büyüyen genç jenerasyon doktorların 
hizmete başladığı, dolayısıyla dijital dönüşüme ayak uydurma konusunda buralarda bir sıkıntı 
olmadığı ifade edildi. Burada en büyük sorunun endüstri tarafında olduğu zira dijital dönüşüm 
için üretim, Ar-Ge ve para gerektiği söylendi. Sağlık sektöründe rakiplerin hem kendi içinde hem 
de diğer sektörlerde fazla olduğu, sağlık sektöründeki yazılımcıların bir kısmının daha fazla para 
kazanma beklentisi ile getir, trendyol gibi mecralara transfer olduğu ve bu nedenle endüstrinin 
ilgili taraflar arasında en zayıf halka olduğuna dikkat çekildi. Bu nedenle bu ekosistem içinde geri 
ödeme sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiği diğer tarafların hazır olduğu söylendi.

ENDÜSTRİ VE KAMU HENÜZ DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE 
BUNA BAĞLI TEKNOLOJİLERE HAZIR DEĞİL
Teknolojiyi üretimde kullanacak olan endüstrinin ve Kamunun yani üretim tarafının henüz dijital 
dönüşüm ve buna bağlı teknolojilere hazır olmadığı ancak hem tıp doktorları hem de geniş kesim 
kullanıcıların teknoloji kullanmaya meraklı olduğuna değinildi.

GLOBAL OLARAK BAKILDIĞINDA KİMSE HAZIR DEĞİL
Bu soru grubunda gelecekte dijital teknolojilerin nereye gideceği düşünüldüğünde kullanıcı, 
endüstri ve doktorların hazır olunmadığını söylemenin yanlış olmayacağı, sağlıkta dönüşümle 
başlayan bilişim yolculuğunun özellikle E-nabız ile birlikte son 4-5 yılda bir yere geldiği söylendi. 
Bugün sağlıkçıların kullanıldığı yazılımlara bakıldığında yerli yazılım geliştirme konusunda bir 
çaba içinde olunmadığı, oysa ki COVID ile birlikte dünya devi şirketlerin sağlığa afinite olmuş 
durumda oldukları ve bunu geliştirmek için büyük çaba içinde oldukları kaydedildi. Global olarak 
düşünüldüğünde hiçbir kesimin sağlıkta dijital dönüşüme ve buna bağlık teknolojilere hazır 
olmadığı belirtildi. 

Dünyanın en iyi sağlık hizmet know howını geliştiren ülkelerden biri olarak Türkiye’nin hızlı hareket 
edebilecek kabiliyeti varken bir yerlerden in put almanın ya da birilerinin geliştirip vermesinin 
beklendiği söylendi. 
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TÜRKİYE’DE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ 
ALANINDA SEKTÖRE REHBERLİK EDECEK VE 
GELİŞMENİN ÖNÜNÜ AÇACAK BİR POLİTİKA 
BELGESİ MEVCUT DEĞİL
Türkiye’de sağlık teknolojileri alanında sektöre rehberlik edecek ve gelişmenin önünü açacak 
bir politika belgesi olup olmadığı sorulan katılımcıların yüzde 61’i olmadığı yönünde seçeneği 
işaretledi. Yüzde 15’i olduğunu işaret ederken yüzde 24’lük oranda katılımcı bu konuda fikrinin 
olmadığını belirtti. 

Türkiye’de sağlık teknolojileri alanında sektöre rehberlik edecek ve gelişmenin 
önünü açacak bir politika belgesi var mı?

1. Evet
2. Hayır
3. Fikrim yok

15%

61%

24%

1 2 3
Evet Hayır Fikrim yok
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11. KALKINMA PLANINDA SAĞLIK ENDÜSTRİLERİNDE 
YAPISAL DÖNÜŞÜM HEDEFİ VAR
11. Kalkınma Planında sağlık endüstrilerinde yapısal dönüşüm konusunda ciddi bir 
vizyon ve hedefler olduğu, örneğin ilaç endüstrisinde küresel rekabetçilik vizyonu, klinik 
araştırmalarda kendi bölgesinde liderlik hedefi olduğu ancak politika belgelerinin ne 
kadar yaşama geçirildiğinin sorulması gerektiği belirtildi. 

SAĞLIK TEKNOLOJİ ALANINDA REHBERLİK EDECEK 
BİR POLİTİKA BELGESİ YOK
Bu sorunun sağlık teknoloji alanında rehberlik edecek bir politika belgesi olarak 
düşünüldüğü ve bu nedenle politika belgesinin olmadığı yönünde seçeneğin fazla olduğu 
ifade edildi. 
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TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ADINA 
SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİ BAŞTA FİYAT BAZLI 
DEĞERLENDİRME OLMAK ÜZERE HER BAKIMDAN 
DEĞERLENDİRECEK BİR KURULUŞ MEVCUT DEĞİL
Sağlık hizmetlerinde ödeme kuruluşlarının daha çok fiyat bazlı değerlendirme yaptığı 
düşünülerek Türkiye’de sürdürülebilirlik adına sağlık teknolojilerini her bakımdan 
değerlendirecek bir kuruluş olup olmadığı sorulan katılımcıların yüzde 80’i olmadığı yönünde 
seçeneği işaretledi. Yüzde 5’i olduğunu işaret ederken yüzde 15’lik oranda katılımcı bu konuda 
fikrinin olmadığını belirtti. 

Sağlık hizmetlerinde ödeme kuruluşlarının daha çok fiyat bazlı 
değerlendirme yaptığını düşünürsek, Türkiye’de sağlık teknolojilerini 
her bakımdan (Sürdürülebilirlik adına) değerlendirecek bir kuruluş var 
mı? 

1. Evet
2. Hayır
3. Fikrim yok

5%

80%

15%

1 2 3
Evet Hayır Fikrim yok
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SAĞLIK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
BİR ÇABASI VAR VE TEMELLERİ ATTI
Sağlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün büyük bir çabası olduğu ve özellikle 4-5 
senedir Türkiye’de sağlık teknolojilerini değerlendirecek bir kuruluş olarak durduğu 
söylendi. Çünkü standardize edilmeseydi özel sektör ya da üniversite verisi ile bilgi 
anlamında e-nabızın bu kadar iyi çalışmayacağı ancak tabi geliştirilme konusunun her 
zaman dikkate alınması gerektiği ifade edildi. Sağlık verileri ile ilgili temelleri atılmış ve 
kontrol eden bir Sağlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün bulunduğu kaydedildi. 

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” VE “HER BAKIMDAN” 
KELİMELERİ “HAYIR” CEVABINI GETİRDİ
Piyasada karşılık bulan sistem ve cihazların her birinin bir standart dokümanı olduğu ve 
bunların yerli ya da uluslararası yetki almış kuruluşlar tarafından iyi değerlendirildiği ancak 
soruda sürdürülebilirlik adına ve her bakımdan kelimeleri geçtiğinden bu soruya genel 
itibari ile hayır denildiği belirtildi. 

TÜRKİYE’DE GENEL OLARAK HELE DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 
ÖNE ALIP SOMUT OLARAK BİR ŞEYLER ORTAYA KONMADI
Sorunun dijital altyapı olarak algılanmadığı sağlık teknolojilerini değerlendirebilecek 
“Sağlık teknoloji değerlendirme (HTA)” diye algılandığı kaydedildi. Bu açıdan Türkiye’de 
münferit çalışmalar olduğu ve Bakanlıkta bir daire başkanlığı olduğu, ancak henüz 
bunların hiçbirinde Türkiye’de genel olarak hele de sürdürülebilirliği öne alıp somut olarak 
bir şeylerin ortaya konmadığı ifade edildi. 

TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN FİNANSMAN SORUNU 
DİJİTAL DÖNÜŞÜM YA DA TEKNOLOJİK YENİLİKLERE 
ODAKLANMALARINI ENGELLİYOR
Sağlık teknoloji dendiğinde tıbbi cihaz tarafının görüldüğü ve burada Sağlık Bakanlığının 
ana odağının tedavi tarafında olduğu söylendi. Şu anda uygulanan mevcut politikalarla 
tıbbi cihaz tedarikinin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesine yönelik bir politika 
olmadığı belirtildi. Sanayi Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın tıbbi cihaz üretiminin 
yerlileştirilmesinin önünü açacak teşviklerinin önemli olduğu kadar “alım garantileri” ve 
“geri ödeme politikaları”nın da önemli olduğu kaydedildi. Sektörün büyük bir sermaye 
sorunu yaşadığı ve şu anda dijital dönüşüm ya da teknolojik yeniliklere ayıracak fonların 
olmadığına dikkat çekildi. Mevcut politikalarla da tıbbi cihaz sektörünün sürdürülebilir 
hale getirilmesinin çok da düşünülmediği söylendi. Tedaviyi sürdürme odağı ile bakan 
Sağlık Bakanlığı için tıbbi cihazın bir araç olarak görüldüğü ve bugün tedarik edildiğinde 
bir sorun olmadığı, ödemelerin geciktirilmesi ya da sonrasında çıkan sıkıntıların çok 
önemsenmediği vurgulandı. 
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SAĞLIK BAKANLIĞI VE SGK’NIN BU ALANDA 
ÇALIŞMASI GEREKİYOR
Konunun Sağlık Bakanlığı ve SGK’nın sıkı ilişkisinin olduğu alanlardan biri olduğu ve bu 
alanda çalışmak gerektiği belirtildi.  

“GERİ ÖDEME”, “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”, “FİYAT BAZLI 
DEĞERLENDİRME” KAVRAMLARI SORUYA CEVAP VERİYOR
Geri ödeme perspektifi ile NICE (National Institute of Excellence) benzeri bir yapılanmanın 
Türkiye’de henüz olmadığı “geri ödeme”, “sürdürülebilirlik”, “fiyat bazlı değerlendirme” 
kavramları ile aslında sorunun cevabının sorunun içinde olduğu kaydedildi. 

SÜREÇ BİR KOMBİNASYON MODELİ ÜZERİNE    
ÇALIŞMA GEREKTİRİYOR
“Sağlık teknoloji değerlendirme (HTA)” olarak ele alındığında sağlık teknolojileri 
dendiğinde ilaç, tıbbi cihaz ve bilgi teknolojileri olarak üç başlığın algılandığı belirtildi. Yeni 
piyasaya girmek isteyen bir cihazın ya da ruhsat almak, fiyatlandırma almak isteyen bir 
ilaç, bilgi sistemleri arasında veriyi toplayıp değerlendiren yeni üretilmiş bir aplikasyonun, 
yeni omurganın hayata geçmesi geri ödeme açısından sisteme dahil olabilmesi için 
bir değerlendirme yapılacaksa böyle bir kuruluşun olmadığı ifade edildi. Bunun Kamu 
kurumlarının da bağımsız bir kuruluş tarafından yapılmasının dünya örneklerinde de 
önceliklendirilmiş olduğu kaydedildi. Burada bir sektörün ortaya koyduğu bir ürün, 
sağlıkçılar tarafından ortaya koyulacak bir bilgi ve bunun kullanılmasının geri ödeyiciler 
tarafından verileceği bir karar sürecinin bir kombinasyon modeli üzerine bir çalışma da 
gerektirdiği belirtilerek bu çalışmanın hekimler, sağlık yöneticileri ve sosyologlara kadar 
değişik uzmanlıkların da işin içine dahil olmasını gerektiren bir çalışma olduğu söylendi. 
Bilgi teknolojilerinin kullanılabilirlik ve finansal sürdürülebilirlik açısından katkı sağlaması 
için Türkiye’de sağlık teknolojilerini her bakımdan değerlendirecek bir kuruluş olması 
gerektiği kaydedildi.
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YENİ SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 
İÇİN YETERLİ VE ETKİN BİR AR-GE YATIRIMI 
MEVCUT DEĞİL
Yeni sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi için yeterli ve etkin bir Ar-Ge yatırımı olup olmadığı 
sorulan katılımcıların yüzde 83’ü olmadığı yönünde seçeneği işaretledi. Yüzde 12’si olduğunu 
işaret ederken yüzde 5’lik oranda katılımcı bu konuda fikrinin olmadığını belirtti. 

Yeni sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi için yeterli ve etkin bir 
Ar-Ge yatırımımız var mı?

1. Evet
2. Hayır 
3. Fikrim yok

12%

83%

5%

1 2 3
Evet Hayır Fikrim yok
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KLİNİK ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE’DE AR-GE OLARAK   
KABUL EDİLMİYOR
Klinik araştırma açısından bakıldığında “klinik araştırma”ların Türkiye’de Ar-Ge olarak 
kabul edilmediği ve bu nedenle bu alanda Ar-Ge yatırımı olmadığı söylendi. 

SAĞLIK HİZMET KALİTESİ İLE SAĞLIKTA KULLANIM İÇİN 
ÜRETİLEN TEKNOLOJİLER EŞLENİK DEĞİL
Türkiye’nin sağlık hizmeti konusunda iyi olduğu ancak bu hizmeti sunarken kullanılan 
teknolojilerin hemen hemen tamamının dışarıdan alındığı, son 15-20 yılda Ar-Ge’ye 
ve sağlığa önemli ölçüde kaynak ayrılmasına rağmen tamamen insan kalitesinden 
kaynaklı bu hizmetlerin kalitesi ile sağlıkta kullanım için üretilen teknolojilerin geride 
seyrettiğinden eşlenik olmadığı söylendi. Dünyanın bu alanda harcadığı paraya da 
bakıldığında Ar-Ge yatırımlarında Türkiye’nin son derece geride olduğu vurgulandı. 

SONUCA ULAŞAMAYACAK BİR AR-GE     
YATIRIM OLARAK KABUL EDİLEMEZ
Ar-Ge için yeterli yatırım olup olmadığına ilişkin ana konuşmacı sunumunda Bakanlıklar 
aracılığı ile çağrılara çıkılsa da kamu alımları garantileri verilemediği için gerçek alanda 
yatırım yapılamıyor vurgusuna dikkat çekildi. Bilinçsiz bir şekilde bile olsa bir kaynak 
ayrılsa dahi sonuca ulaşamayacak bir Ar-Ge’nin yatırım olarak kabul edilemeyeceği 
söylendi. 
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SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞMESİ 
İÇİN ETKİN BİR İNOVASYON EKOSİSTEMİ 
MEVCUT DEĞİL
Sağlık teknolojilerinin gelişmesi için etkin bir inovasyon ekosistemi olup olmadığı 
sorulan katılımcıların yüzde 72’si olmadığı yönünde seçeneği işaretledi. Yüzde 23’ü 
olduğunu işaret ederken yüzde 5’lik oranda katılımcı bu konuda fikrinin olmadığını 
belirtti. 

Sağlık teknolojilerinin gelişmesi için etkin bir inovasyon ekosistemi mevcut 
mudur?

1. Evet
2. Hayır 
3. Fikrim yok

23%

72%

5%

1 2 3
Evet Hayır Fikrim yok
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AR-GE’YE KAYNAK AYIRIP AR-GE’Yİ GELİŞTİRME KONUSU 
BİR KÜLTÜR MESELESİ 
Türkiye’de TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı, 80’in üzerinde teknoloji bölgesi, organize sanayi 
bölgeleri, teknoloji transfer ofisleri ile ve gerek teşvik gerekse start up destekleri 
açısından inovasyon altyapısının ve ekosisteminin yeterli ve zeminin uygun olduğu 
söylendi. Ar-Ge’ye kaynak ayırıp geliştirme konusunun bir kültür meselesi olduğu ve 
süreklilik arz ettiği vurgulandı. 

DEVLET GARANTİ ALIM İNOVASYON ANLAMINDA 
MEDİKALCİ İÇİN OLDUKÇA TEHLİKELİ
Türkiye’den global bir marka çıkmamasının nedeninin “devlet garanti alımı” olduğu ve 
medikalciyi taponlaştırdığı söylendi. Dünyadaki medikal sektörün toplam büyüklüğünün 

550 milyar dolar, Türkiye’de toplam sektör büyüklüğünün ise 2 milyar dolar olduğu 
belirtilerek Türkiye’deki fiyatlar da bu kadar düşük ise global marka çıkarmak için 
ihracata dayalı söz veren firmalara baştan destekler verip bu desteklerin işe yaraması 
yönünde denetimlerin ve gerekli ortamın sağlanması gerektiği ifade edildi. 

TÜRKİYE’DE ÖZEL SEKTÖRÜN EN BÜYÜK PROBLEMİ “KAR”
Sağlıkta yüzde 80’ Kamu tarafında olmakla birlikte devletin diğer rollerinden birinin 
ekonomik istikrar olduğu vurgulandı. İstikrar sağlandığından özel sektörün orta ve 
uzun vadede daha rahat hareket edebildiği belirtilerek Türkiye’de özel sektörün en 
büyük probleminin “kar” olduğu söylendi. Düşük kar oranı ya da kar etmeden çalışan 
özel sektörün risk almadığı ve inovasyon ekosistemi için para ayırmadığı ifade edildi. 
Sağlık alanında özellikle ilaç sektörünün devreye girmesi ve Türkiye’deki inovasyonun 
gelişmesi ve globalleşmesine emek harcaması gerektiği belirtildi.   



www.tusap.org
5554

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞMESİ 
İÇİN MEVCUT SAĞLIK VERİLERİMİZİN 
DEĞERİ ANLAŞILMAMIŞTIR VE AKTİF 
KULLANILMAMAKTADIR
Sağlık teknolojilerinin gelişmesi için mevcut sağlık verilerinin değerinin anlaşılıp anlaşılmadığı 
ve aktif kullanılıp kullanılmadığı sorusunda katılımcıların yüzde 71’i kullanılmadığı yönünde 
seçeneği işaretledi. Yüzde 24’ü kullanıldığını işaret ederken yüzde 5’lik oranda katılımcı bu 
konuda fikrinin olmadığını belirtti. 

Sağlık teknolojilerinin gelişmesi için mevcut sağlık verilerimizin değerinin 
anlaşıldığını ve aktif kullanıldığını düşünüyor musunuz?

1. Evet
2. Hayır
3. Fikrim yok

24%

71%

5%

1 2 3
Evet Hayır Fikrim yok
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ULUSLARARASI ALANDAN BAKILDIĞINDA 
TÜRKİYE SAĞLIK VERİLERİNİ ÇOK İYİ KULLANIYOR
COVID döneminde Türkiye’nin e-nabız, HES gibi uygulamaların tüm dünyanın ilgisini 
çektiği ve Türkiye’nin bu sağlık verilerini nasıl kullandığını anlayıp, sistemi gözden geçirip 
diğer Avrupa ülkelerine yaymak için DSÖ’nün dijital sağlık bölümlerinin mümkün olduğu 
en kısa sürede Türkiye’ye gelmeye çalıştığı belirtildi. Uluslararası alandan bakıldığında 
Türkiye’nin bu sağlık verilerini çok iyi kullandığının algılandığı ifade edildi. 

VERİLERİ ANONİMLEŞTİRİP KULLANIMA AÇMAK GEREK
Verilerin değerinin anlaşıldığı ve veriden bir bilgi ya da karar destek sistemi çıkarılabilirse 
iyi olacağı ancak verilerin aktif kullanılması konusunda eksiler olduğu, bunları 
anonimleştirip kullanıma açmak gerektiği belirtilerek TÜSEP’te sağlık verilerin aktif 
kullanıldığı bir platform yaratmanın amaçlandığı kaydedildi. 

VERİLERİN AKTİF KULLANIMI ENDÜSTRİYE YANSIMIYOR
Verilerin aktif kullanılması konusunda verilerin hastane ya da tedavi tarafında belki aktif 
kullanılsa dahi aktif kullanımın endüstriye yansımadığı söylendi. 

HEKİMLERLE SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN KULLANDIĞI  
90 BİN YÖNETİCİ DATASI MEVCUT
56 milyon e-nabız kullanıcısı olduğu ve sadece 90 bin hekimlerle sağlık 
profesyonellerinin kullandığı yönetici datası olduğu ve örneğin pandemide dahi 
yarın kaç kişinin yoğun bakıma yatacağının bilindiği ve bu verilere göre sürecin 
yönetildiği belirtildi. Verinin değerinin anlaşılmadığı ya da aktif kullanılıp kullanılmadığı 
yönünde olumsuz düşüncenin endüstride kullanılmaması ya da yeni teknolojilerin 
geliştirilememesi gibi yaklaşımlar sebebiyle oluştuğu kaydedildi. 

ENDÜSTRİ KAYNAĞA ULAŞMA KONUSUNDA   
SIKINTILAR YAŞIYOR
Son dönemde özellikle Covid hastaları ile ilgili verilere ulaşmanın faydalı olacağını 
düşünen endüstri temsilcisinin gebe ölümleri, immunsupresif hastaların durumları gibi 
bazı konularda kaynağa ulaşmada sıkıntılar yaşadığı söylendi.  
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TÜRKİYE’DE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ALANINDA 
YETERLİ AKREDİTASYON KURULUŞLARI, 
VALİDASYON MERKEZLERİ VE TEST MERKEZLERİ 
MEVCUT DEĞİL
Türkiye’de sağlık teknolojileri alanında yeterli akreditasyon kuruluşları, validasyon merkezleri 
ve test merkezleri olup olmadığı sorulan katılımcıların yüzde 55’i olmadığı yönünde seçeneği 
işaretledi. Yüzde 12’si olduğunu işaret ederken yüzde 33’lük oranda katılımcı bu konuda fikrinin 
olmadığını belirtti. 

Türkiye’de sağlık teknolojileri alanında yeterli akreditasyon kuruluşları, 
validasyon merkezleri, test merkezleri var mı?

1. Evet 
2. Hayır
3. Fikrim yok

12%

55%

33%

1 2 3
Evet Hayır Fikrim yok
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KAMUNUN İLGİLİ TÜM BİRİMLERİ YERLİ VE MİLLİ 
SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞİMİ İÇİN ETKİN 
BİR KOORDİNASYON İÇİNDE DEĞİL
Kamunun ilgili tüm birimlerinin yerli ve milli sağlık teknolojilerinin gelişimi için etkin bir 
koordinasyon içinde olup olmadığı sorulan katılımcıların yüzde 69’u olmadığı yönünde seçeneği 
işaretledi. Yüzde 17’si olduğunu işaret ederken yüzde 14’lük oranda katılımcı bu konuda fikrinin 
olmadığını belirtti. 

Kamunun ilgili tüm birimleri yerli ve milli sağlık 
teknolojilerinin gelişimi için etkin bir koordinasyon içinde 
midir?

1. Evet
2. Hayır 
3. Fikrim yok

69%

17% 14%

1 2 3
Evet Hayır Fikrim yok
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TÜRKİYE’DE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ ALANINDA YETİŞMİŞ İNSAN 
KAYNAĞI MEVCUT DEĞİL
Türkiye’de sağlık teknolojileri geliştirilmesi alanında yetişmiş insan kaynağının mevcut olup 
olmadığı sorulan katılımcıların yüzde 60’ı olmadığı yönünde seçeneği işaretledi. Yüzde 34’ü 
olduğunu işaret ederken yüzde 6’lık oranda katılımcı bu konuda fikrinin olmadığını belirtti. 

Türkiye’de sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi alanında 
yetişmiş insan kaynağı mevcut mu?

1. Evet
2. Hayır
3. Fikrim yok

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME AÇISINDAN YETİŞMİŞ İNSAN 
KAYNAĞINDA SIKINTI VAR 
Aşılarla ilgili biyoteknolojik ürün üretilmesi konusunda ciddi teknik eleman sıkıntısı 
olduğu teknoloji geliştirme açısından yetişmiş insan kaynağının Türkiye’de olmadığı, 
Türkiye dışında ülkelerde kalifiye Türk elemanların olduğu ve bunları ülkeye getirme 
konusunda sıkıntı olduğu kaydedildi. 

60%

34%

6%

1 2 3
Evet Hayır Fikrim yok
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TÜRKİYE’DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE SERMAYE VE 
DENEYİM BAKIMINDAN BELİRLİ OLGUNLUĞA 
ERİŞMİŞ FİRMA SAYISI YETERLİ DEĞİL
Türkiye’de sağlık sektöründe sermaye ve deneyim bakımından belirli olgunluğa erişmiş firma 
sayısının yeterli olup olmadığı sorulan katılımcıların yüzde 65’i olmadığı yönünde seçeneği 
işaretledi. Yüzde 9’u olduğunu işaret ederken yüzde 26’lık oranda katılımcı bu konuda fikrinin 
olmadığını belirtti. 

Türkiye’de sağlık sektöründe sermaye ve deneyim 
bakımından belirli olgunluğa erişmiş firma sayısı yeterli mi?

1. Evet
2. Hayır
3. Fikrim yok

65%

9%

26%

1 2 3
Evet Hayır Fikrim yok
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TÜRKİYE’DE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE YERLİ 
VE MİLLİ GELİŞMELER BAKIMINDAN ÇOK İYİ 
İLERLEMELER OLACAK
Türkiye’de sağlık teknolojilerinde yerli ve milli gelişmeler bakımından nasıl bir gelecek 
bekledikleri sorulan katılımcıların yüzde 75’i umutlu olduğunu ve çok iyi gelişmeler olacağını 
belirtti. Umutsuz bir bakış açısıyla geriye gidileceğini hiçbir katılımcı düşünmezken yüzde 25 
oranında katılımcı kararsız kaldı ve sağlık teknolojilerinde yerli ve milli gelişmeler bakımından 
çok bir şeyin değişmeyeceği yönünde seçeneği işaretledi. 

Türkiye’de sağlık teknolojilerinde yerli ve milli gelişmeler 
bakımından nasıl bir gelecek bekliyorsunuz?

1. Umutluyum, çok iyi gelişmeler olacak
2. Kararsızım, çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum
3. Umutsuzum, bugünden daha geriye gideceğiz

25%

75%

0%

1 2 3
Umutluyum, çok iyi gelişmeler 

olacak 
Kararsızım, çok bir şey değişeceğini 

düşünmüyorum 
Umutsuzum, bugünden daha geriye 

gideceğiz 
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PAZARLAMA EKSİĞİ YENİ ÜRÜNLERİN PİYASADA 
OLUŞMASININ ÖNÜNÜ TIKAYABİLİR
Yerli solunum cihazından yola çıkarak bu cihazların üniversite hastanelerine ulaşmadığı, 
üretilen malzemenin piyasa koşullarına göre tanıtımı ve kalitesinin oluşması gerektiği söylendi. 
Bu konuda yabancı oyuncuların iyi olduğu, yerli oyuncuların ise eksik kaldığı belirtilerek ortaya 
çıkan bir inovatif ürünün sektör profesyonellerine tanıtılıp pazarda yer edinmesinin sağlanması 
gerektiğine ve bu sebeple yerli solunum cihazından gelecekte geçmişte kalacak bir başarı 
haline gelebileceğine dikkat çekildi. 

YERLİ VE MİLLİ GELİŞMELERE MANİ OLACAK TEK SORUN 
ÖDEME BELİRSİZLİKLERİ 
Türkiye’de güçlü ve işini iyi yapan üreticiler olduğu ve bunun yanında tıbbi cihazı yerlileştirme 
ve sanayiyi geliştirme konusunda devletin çok önemli teşvikleri olduğu söylendi. Yerli ve milli 
gelişmelere mani olacak tek sorunun ödeme belirsizlikleri olduğu ve hukuki düzenlemeler 
yapılarak sorun çözülse sektörün daha rahat hareket edeceği ifade edildi. 

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİ BULMAK YA DA GELİŞTİRMEKTEN 
ZİYADE PAZARLAMA VE FİNANSMANDA SORUN VAR
Üretim ve bilgi teknolojilerini geliştirmekten ziyade bunları pazarlama ve finansmanında sorun 
yaşandığı, buna örnek olarak yerli solunum cihazlarının teslim edildiği hastanenin birinde 
cihazların teslimin üzerinden 15-20 gün geçmesine rağmen yoğun bakımcılar ve anestezistler 
tarafından cihazlarla ilgili bazı eksiklikler olabileceği önyargısı ile kullanılmadığının tespit 
edildiği söylendi. Eğitim ve araştırma hastanelerinde Covid ile ilgili aktif çalışan yoğun bakım 
personeli ile toplantı yapılarak cihaz ile ilgili “eksik ya da fazlası var mı” diye bir çalışma 
yapıldığı, çok küçük bir basınç değişikliğinin bile insanların hayatını riske sokabilecek solunum 
cihazı ile ilgili bir rapor yazdıkları belirtildi. Sonuç olarak bu cihazın dünyanın en iyi solunum 
cihazları ile yarışabilecek ve hatta tüm cihazların özelliklerini taşıyan bir cihaz olma özelliğini 
ve kalitesini taşıyan bir teknolojik üstünlükte olduğu ve cihazların artık en küçük hastada dahi 
iç rahatlığı ile kullanıldığı kaydedildi. 

İNSAN GÜCÜNDEN ZİYADE FİNANSAL DESTEKLE BİRLİKTE 
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ORTAMI EKSİK 
Yerli solunum 2012 yılında prototipini üretip kriz zamanında birkaç hafta içinde mühendisler 
bir araya gelip bu ürünü üretebiliyorsa insan gücünden ziyade bunlara sağlanamayan finansal 
destekle birlikte araştırma geliştirme ortamının eksikliğinden bahsedildi. Bu yapılar oluşmadığı 
takdirde bu cihazları ithal olarak verecek ülkeler ve yapıların olacağı vurgulandı.
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SAĞLIK ENDÜSTRİLERİ BAŞKANLIĞI KURUMLAR 
VE TARAFLAR ARASI KOORDİNASYON VE 
PLANLAMADAN SORUMU OLMALI VE TÜM 
TARAFLARA EŞİT MESAFEDE OLMALI
Kuruluş çalışmaları sürdürülen ‘Sağlık Endüstrileri Başkanlığı’nın mevcut sorunların çözümünde 
verimli ve aktif rol alabilmesi için nasıl yapılanması gerektiği sorusuna katılımcıların yüzde 63’ü 
‘Sağlık Endüstrileri Başkanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı sisteminde C. Başkanına bağlı çalışan, 
kurumlar ve taraflar arası koordinasyon ve planlamadan sorumu, hızlı karar alabilen, tüm 
taraflara eşit mesafede bir kurum olması gerektiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 25’i ise ‘Sağlık 
Endüstrileri Başkanlığı’nın planlama ve koordinasyonla birlikte, icra bakımından da geniş 
yetkilere sahip bir kurum olması yani TİTCK, TÜSEB, GSS ve benzeri kuruluşların icra yetkilerini 
de üstlenmesi gerektiği yönünde seçeneği işaretledi.

Kuruluş çalışmaları sürdürülen ‘Sağlık Endüstrileri Başkanlığı’ mevcut sorunların 
çözümünde verimli ve aktif rol alabilmesi için nasıl yapılanmalı? 

1. Cumhurbaşkanlığı sisteminde C. Başkanına bağlı çalışan, kurumlar ve taraflar 
arası koordinasyon ve planlamadan sorumu, hızlı karar alabilen, tüm taraflara eşit 
mesafede bir kurum olmalı 

2. Planlama ve koordinasyonla birlikte, icra bakımından da geniş yetkilere sahip bir 
kurum olmalı, yani TİTCK, TÜSEB, GSS ve benzeri kuruluşların icra yetkilerini de 
üstlenmeli 

3. Diğer 

25%

63%

13%

1 2 3
Cumhurbaşkanlığı sisteminde C. 

Başkanına bağlı çalışan, kurumlar 
ve taraflar arası koordinasyon 
ve planlamadan sorumu, hızlı 

karar alabilen, tüm taraflara eşit 
mesafede bir kurum olmalı 

Planlama ve koordinasyonla 
birlikte, icra bakımından da geniş 
yetkilere sahip bir kurum olmalı, 

yani TİTCK, TÜSEB, GSS ve benzeri 
kuruluşların icra yetkilerini de 

üstlenmeli 

Diğer
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SAĞLIK SEKTÖRÜ RAKAMSAL OLARAK KÜÇÜK AMA ÖNEMİ 
ANLAMINDA BÜYÜK BİR SEKTÖR
Savunma sanayine 38 milyar dolarlık teşvik verildiğine dikkat çekilerek burada bu sanayii gibi 
bir başkanlık kurulursa yol alınabileceği söylendi. Öte yandan sağlık ve tıbbi cihaz pazarının 
öyle büyük bir Pazar olmadığı, 2 milyar dolarlık bir piyasa olduğu ve burada hayal kırıklığına 
uğramamak gerektiği belirtildi. Sağlık sektörün küçüklüğü bir yana önemli ve hayati bir Pazar 
olduğu, ilaç sektörünün 8 milyardan 6 milyar dolara düştüğü, dünyada bu pazarın büyüklüğü 
1.2 trilyon dolar olduğu kaydedildi. Böyle bir başkanlık kurulduğunda ve burada rakamlar çok 
küçük geldiğinde siyaseten bir sıkıntı yaşamamak için rakamların yanı sıra sektörün önemini 
bilerek tavır almak gerektiğine dikkat çekildi. 

TÜRKİYE KONUMU İTİBARİ İLE KÜÇÜK BİR PAZAR DEĞİL
Türkiye’nin sadece 60 milyar lira ilaca para verdiği bu yönü ile bakıldığında pazarın küçük 
olmadığı söylendi. Türkiye’nin bulunduğu bölgelerde merkez konumu ve Avrupa’nın yanı 
başında olması konumu ile pazarın büyüklüğünün daha da fazla olduğuna dikkat çekildi. 

DÜNYADAKİ PAZAR BÜYÜK OLSA DA 
TÜRKİYE’DEKİ PAZAR KÜÇÜK 

Bir hastanenin giderinin yüzde 65’inin personel ve kira gideri ve yüzde 10-12’sinin medikal 
gideri olduğu ve en çok medikal giderlerde tasarrufa gidildiği belirtildi. Dünyadaki Pazar 
büyük olsa da Türkiye’deki pazarın küçük olduğu ve o nedenle garanti alımlardan ziyade 
ihracata dayalı modellemelerin global bir oyuncu çıkarabileceği söylendi. 
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SAĞLIK ENDÜSTRİLERİ BAŞKANLIĞI TÜBİTAK, 
TİTCK, TÜSEB, GSS VE BENZERİ KURUMLARIN 
ÇALIŞMALARINI OLUMLU ETKİLER
Kurulması planlanan Sağlık Endüstrileri Başkanlığı’nın TÜBİTAK, TİTCK, TÜSEB, GSS ve benzeri 
kurumların çalışmalarını nasıl etkileyeceği sorulan katılımcıların yüzde 60’ı olumlu, yüzde 14’ü 
ise olumsuz etkileyeceği yönünde görüş belirtti. Katılımcıların yüzde 26’sı ise “diğer” seçeneğini 
işaretledi. 

Kurulması planlanan Sağlık Endüstrileri Başkanlığı TÜBİTAK, TİTCK, TÜSEB, GSS ve 
benzeri kurumların çalışmalarını nasıl etkiler? 

1. Olumlu 
2. Olumsuz 
3. Diğer 

14%

60%

26%

1 2 3
Olumlu Olumsuz Diğer
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SAĞLIK ENDÜSTRİLERİ BAŞKANLIĞI ÖZEL 
SEKTÖRÜN ÇALIŞMALARINI OLUMLU ETKİLER
Kurulması planlanan Sağlık Endüstrileri Başkanlığı’nın bu alanda başarılı çalışmalar yürüten özel 
sektör kuruluşlarının çalışmalarını nasıl etkileyeceği sorulan katılımcıların yüzde 79’u olumlu, 
yüzde 6’sı ise olumsuz etkileyeceği yönünde görüş belirtti. Katılımcıların yüzde 15’i ise “diğer” 
seçeneğini işaretledi.

Kurulması planlanan Sağlık Endüstrileri Başkanlığı bu alanda başarılı çalışmalar yürüten 
özel sektör kuruluşlarının çalışmalarını nasıl etkiler? 

1. Olumlu 
2. Olumsuz 
3. Diğer 

6%

79%

15%

1 2 3
Olumlu Olumsuz Diğer
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YETKİLENDİRİLMİŞ İCRACI BİR YAPI OLMASI GEREK
TİTCK, TÜSEB, GSS ve benzeri kuruluşların icra yetkilerini de üstlenmesi noktasında en önemli 
konunun “icra” olduğu söylendi. TİTCK, TÜSEB, GSS’yi de içine alan yetkilendirilmiş icracı bir 
yapı olması gerektiğine dikkat çekildi. 

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN BİRİNCİ VE EN ÖNEMLİ 
PAYDAŞI HASTALAR 
TİTCK, TÜSEB, GSS’yi de içine alan yetkilendirilmiş bir kurum olması halinde bunların içinde 
çıkar çatışmalarının yaşanacağı, bu kurumların görevlerinin ayrı olmasının nihayetinde toplum 
yararına olduğu, konuya çok fazla ekonomik getiri sağlayacak bir sektör olarak bakıldığı, 
sağlık sektörünün birinci ve en önemli paydaşının hastalar olduğu ifade edildi. Dünyada da 
TİTCK gibi kurumların tamamen mali ve idari özerk yapılar olduğu, rekabetçi olan tüm ülkelerin 
Amerika’da FDA, Birleşik Krallıkta MHRA, İsviçre’de Swissmedic gibi çok iyi kurumları olduğu, 
DSÖ’nün düzenleyici otoritelerin idari ve mali özerk yapılar olarak korunmasını söylediği 
kaydedildi. TİTCK’nın birinci görevinin Türkiye piyasadaki ilacın etkinliği ve güvenilirliği olduğu 
ve kurumun zaten iyi regülasyonlar ve sıkı denetimlerle bu işi yaptığında Türkiye’nin ilaç 
sektörünün küresel rekabetçiliğe kavuşacağı söylendi. 

GSS’nin temel misyonunun bir sağlık sigortacılığı olduğu, finansman, prim ve risk yöneterek 
en iyi maliyetle en iyi sağlık hizmetini sağlama hedefi ile hareket ettiği ve TÜSEB’in ise bilim 
üretecek bir kurum olarak sağlığın TÜBİTAK’ı olduğu belirtildi.

Sağlık sektörünün çok fazla savunma sanayi ile özdeşleştirilmeye çalışıldığı ancak ilaç 
ve sağlık endüstrisinin çok farklı bir alan olduğuna dikkat çekilerek “Sağlık Endüstrileri 
Başkanlığı” kurulmasının amacının iyi oturtulması gerektiği söylendi. Savunmanın dünyada 
ilacın 2 trilyon doların üzerinde iki katı büyüklükte bir Pazar olduğu ve savunmada dış 
ticarete konu rakamın küçük olduğu ifade edildi. Savunmanın hiçbir zaman global bir endüstri 
olmadığı, sağlığın ise tam tersi oldukça global bir endüstri olduğu vurgulandı. Dolayısıyla böyle 
bir yapı kurgulanacak ise en azından bu kurumların idari, mali, özerk yapılarının korunmasının 
önemli olduğu belirtildi. 

ÖZELLİKLE GSS VE TİTCK GİBİ KURUMLARIN BİR ARAYA 
GETİRİLMESİ VE HELE DE BİR OTORİTE ALTINDA TOPLANMASI 
DOĞRU OLMAYACAKTIR
TİTCK’nın AB ve uluslararası kurumlarla yapılan ciddi müzakereler sonucunda ihtiyaç 
duyulmasından dolayı bu şekle getirildiği belirtilerek GSS ve TİTCK’nın aynı otoritenin 
altına bağlanması halinde GSS’nin geri ödeme kapsamına almamak için TİTCK’ya ruhsat 
verdirmeyeceği ve Türkiye’de ruhsat alan ilaç sayısının gittikçe azalacağı kaydedildi. TİTCK’nın 
sadece ilaç değil cihaz konusunda da bir regülasyona başladığı ve yavaş yavaş bu konuda 
da adımlar atıldığı söylendi. TÜSEB konusunda ise araştırma desteği ile sınırlanmış bir 
görev ise bunun tartışılabileceği belirtilerek buradaki zihin karışıklığının Sağlık Endüstrileri 
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Başkanlığı’nın neden kurulduğu sorusunun cevabı ile netleşeceği ifade edildi. Bu 
başkanlığın Ar-Ge yapılamadığı için mi, GSS ya da TİTCK görevini yapmadığı için mi, 
yoksa başka bir eksik olduğundan mı kurulduğunun netleşmesi gerektiği kaydedildi. 
Hazine ile maliyenin birleştirilmesinin şu anda Kamu yönetiminde bir sıkıntı oluşturmuş 
durumda olduğu, sıkıntının neyin ne kadar birleştiği konusunda siyasetin ve bürokrasinin 
hemfikir olmamasından kaynaklandığı, burada da böyle bir sorunun ortaya çıkacak gibi 
göründüğü vurgulandı. İcracı kurum konusunda yapılamayan her ne ise onun icrasının 
yapılması gerektiği ifade edildi. Özellikle GSS ve TİTCK gibi kurumların bir araya 
getirilmesi ve hele de bir otorite altında toplanmasının doğru olmayacağı belirtildi. 

YETKİNİN TAMAMEN İCRANIN ONAYINA VERİLMESİ NEDENİ 
İLE FARKLI TEREDDÜTLER ORTAYA ÇIKIYOR
KAMAG projelerinden birinde ürünün sonlanma aşamasına geldiği, ancak ruhsatlandırma 
aşamasında sürecin belirsizliğini koruduğu belirtilerek 5 yıllık süre içinde devletin 
referans ürüne yaklaşık 200 milyon dolar para ödediği söylendi. En başından şu kadarlık 
bir çalışma yapın ve bunun karşılığı 10 milyon dolar denseydi, bu para ödenmeden belki 
en azından 2 yılın kurtarılabileceği ve belki 3-5 yıl sürecek ruhsat sürecinin de bir şekilde 
atlatılabileceği ifade edildi. Buradaki koordinasyonu bir Sağlık Endüstrisi Başkanlığının 
sağlayabileceği ve daha hızlı hareket edebileceği nedenleri ile böyle bir başkanlığın 
kurulmasının istendiği ancak yetkinin tamamen icranın onayına verilmesi nedeni ile de 
farklı tereddütlerin ortaya çıktığı söylendi. 

Bir sigara bıraktırma ilacı için 3 ay içinde ruhsat alınacak diye yola çıkıldığı 5 yılda ancak 
ruhsat alındığı ve yeni ihaleye girileceği örneğinin sürecin ne kadar aksadığını gösterdiği 
belirtildi. Hazine ve maliyenin belli uygulamalarla özellikle ilaç kurumu bazında Sağlık 
Bakanlığının elini kıstığı ve şu anda zaten bir engel olduğu, böyle bir koordinasyon 
sağlayacak yerin aslında proje bazlı olması ve onay verilen projenin en hızlı şekilde 
hayata geçmesi için çözüm üretmesi gerektiği ifade edildi. 

BU KURUMLARIN YERİNE GEÇECEK VE ONLARI BURAYA 
BAĞLAYACAK BİR YAPILANMA DOĞRU DEĞİL
Sağlık Endüstrileri Başkanlığı’na TİTCK, TÜSEB, GSS gibi kurumların bağlanmasının 
tartışmaya bile açık olmadığı, böyle bir durumda sistemin tümüyle kitleneceği belirtildi. 
Tarihe bakıldığında savunma sanayinde böyle bir oluşumu ortaya çıkaran gerekçenin 
o dönemki koalisyon hükümetlerinin karar almadaki doğruluğunu başbakan üzerinden 
çözmeye dayalı bir yapı olduğu, Kıbrıs’ın bunun bir gerekçesi olduğu ancak Türk 
bürokratik sisteminde koalisyonlara dayalı hükümet sistemlerinin açmazını başbakan 
iradesi ile çözmeye çalışan bir yapı olduğu söylendi. Tek parti döneminde ise her 
bakanlığın kendi alanında yetkileri paylaşmamasından kaynaklı sorunları çözmek amacı 
ile farklı çözümler getirildiği ve bunlardan birinin de Savunma Sanayi İcra Komitesi 
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olduğu ve karar ve uygulama sürecindeki farklı yaklaşımları aynı masada ve bir protokol 
çerçevesinde karara bağlayıp uygulamayı hızlandırmak olduğu ifade edildi. Hükümet 
sisteminin Cumhurbaşkanlığına dönüştüğü ve tek bir irade ile temsil edildiği günümüzde 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin olduğu bir yapıda hala irade yoksunluğundan 
bahsediliyorsa bunun başka bir alanda tartışılması gerektiğine değinildi. İrade 
boşluğundan ziyade bu durumun ilgili kurumların kendi operasyonel faaliyetlerinin 
dışında Türkiye’nin ulusal ve uluslararası rekabetçiliğini artıracak kimi imkanlarını da 
kullanarak pastayı büyütme yönünde faaliyetler olarak aşılabileceğine vurgu yapıldı. Bu 
kurumların yerine geçecek ve onları buraya bağlayacak bir yapılanmanın uygun olmadığı 
kaydedildi. 

Bu oluşumu TİTCK, TÜSEB, GSS ve diğer kurumların Türkiye’deki bilişim, ilaç, tıbbi 
cihaz gibi sağlığın her alanındaki pastasını büyütme yönündeki hedefin kritik karar 
alma mekanizması gibi değerlendirilmesi gerektiğine ve bir yönüyle Cumhurbaşkanı 
başkanlığında önemli işlevler yapabileceğine dikkat çekildi. 

EMREDİCİ VE HÜKMEDİCİ OLMASI NOKTASINDA OLUŞACAK 
BU KURUMUN CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI OLMASI 
GEREK 
Koordinasyon kelimesinin burada hafif kaldığı biyobenzer ilaçlarda ya da son dönemdeki 
aşı projelerinde TÜSEB, TÜBİTAK ve TİTCK ile koordinasyon yapıldığı, Bakanlık 
düzeyinde müdahaleler olduğu ancak bu koordinasyonun bir araya gelmekten daha 
ileri gidemediği söylendi. Burada savunma sanayi gibi Cumhurbaşkanlığı düzeyinde 
sahiplenilmesi ya da emredilmesi konusuna dikkat çekilerek kamu kurumlarının aksi 
takdirde kendi alanlarını yönetmekten öteye gitmeyecekleri belirtildi. Biyobenzer ilaç için 
TÜBİTAK’ın 100 milyona yakın bir kaynağı ve özel sektörün de daha fazla kaynağı buraya 
ayırdığı ancak bir emredici hüküm olmadığından dolayı kaynaklar boşa gitmese de süreç 
geriye doğru sarmaya başladığı ifade edildi. Bu nedenle konunun emredici ve hükmedici 
olması noktasında oluşacak bu kurumun Cumhurbaşkanlığına bağlı olması gerektiği, 
eğer Cumhurbaşkanlığına bir raporlama yapılmazsa bu yapının da etkin olmayacağı 
söylendi.  

BİRBİRİNİ DENGELEYECEK VE PİYASAYI REGÜLE EDECEK 
KURUMLARIN TÜMÜNÜN BİR ÇATI ALTINDA TOPLANMASI 
BAŞKA KAYGILARI TETİKLİYOR
Bu kadar kurumun bir yere bağlanmasının güçler ayrılığı ilkesine zıtlık oluşturduğu gibi 
bir yaklaşımla buna karşı çıkıldığı ve bir icranın olmamasının süreci yürütme açısından 
orayı güçlü bir kuruma dönüştürmeyeceği kaygısının olduğu söylendi. Cumhurbaşkanı 
yardımcısının bile aşı sürecinde çok sayıda koordinasyon toplantısı yaptığı ve bu 
toplantıların yeterli olmadığı belirtildi. Birbirini dengeleyecek ve piyasayı regüle 
edecek kurumların tümünün bir çatı altında toplanmasının da başka kaygıları tetiklediği 
konuşuldu. 
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TÜSAP TOPLANTILARI FAYDALI VE BAŞARILI 
TÜSAP Toplantılarına yönelik fikirleri sorulan katılımcıların tamamı toplantıları faydalı buldukları 
yönünde görüş belirtti. Yine katılımcıların tamamı bu toplantıyı başarılı bulduğunu belirtti.

Bu toplantıyı başarılı buldunuz mu?

1. Evet
2. Hayır

TÜSAP toplantılarını faydalı buluyor musunuz?

1. Evet
2. Hayır

100%
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1
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2
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100%
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TÜSAP Vizyon toplantıları her yıl ‘Sağlık Teknolojileri’, ‘Sağlık Hizmet Sunumu’, ‘İlaç ve Eczacılık’ ile ‘Sağlık 
Finansmanı’ olmak üzere 4 ana başlıkta gerçekleşmekte ve bu toplantıların sonrasında TÜSAP 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 
bilgilere 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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