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İÇİNDEKİLER 

AÇILIŞ KONUŞMASI
 Prof. Dr. Sabahattin AYDIN 
 T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı

2021 TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI ÖZET SUNUMU VE DEĞERLENDİRMELER
 B. Kemal ŞAHİN (Dünden Bugüne TÜSAP sunumu)

 Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU, İstanbul İl Sağlık Müdürü 
 (Sağlık Hizmet Sunumu Toplantısı Sunumu ve Tartışmalar)

 Prof. Dr. Haluk ÖZSARI, ÜHD Genel Sekreteri (Sağlık Finansmanı Toplantısı Sunumu ve Tartışmalar)

 Savaş MALKOÇ, İEİS Genel Sekreteri (İlaç ve Eczacılık Toplantısı Sunumu ve Tartışmalar)

 Dr. Şuayip BİRİNCİ, Sağlık Bakan Yardımcısı (Sağlık Teknolojileri Toplantısı Sunumu ve Tartışmalar)

ANA KONUŞMACI SUNUMU
 Nazım SALUR, Getir Kurucusu
 Sağlıkta Başarılı Bir Unicorn Nasıl Çıkar?

SORU-CEVAP VE KATKILAR

KAPANIŞ VE DEĞERLENDİRME



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2021 / SAĞLIK ZİRVESİ

YENİLİKÇİ VE BAŞARILI GİRİŞİMLERİ 
TETİKLEMEYİ AMAÇLIYORUZ
25. TÜSAP ve 5. Zirve toplantısında bir araya geldik. 5 yılı tamamladık.  Her yıl olduğu gibi bu yıl 
da Zirve toplantımızı aslında Aralık ayında fiziki olarak yapmayı planlıyorduk. Marmara Üniversitesi 
bu konuda bize ev sahipliği yapacaktı. Hazırlıklarımızı bu yönde tamamlamıştık ama malum Covid 
hayatımızın hemen her yönünü etkiledi.  Elimizde olmayan nedenle bu toplantımızı ertelemek zorunda 
kaldık. Yüz yüze yapmayı planladığımız bu toplantıyı yine online’a çevirmek zorunda kaldık. Buradan 
Marmara Üniversitesi yetkililerine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yine de onların bize borcu var 
diye düşünüyorum.  Fiziki toplantımızı Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde yapmayı da arzu ettiğimizi 
belirtmek isterim.  

Aslında bu toplantımız 2021 yılının Zirve toplantısı... Malum 2021 yılında yaptığımız TÜSAP Vizyon 
Toplantılarında özellikle “Sağlıkta Gelecek” konusunu tartışmaya açtık. Bu toplantıların içeriklerini rapor 
halinde yayınlandık. Bilhassa son vizyon toplantımızda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet 
Fatih Kacır, “Sağlık Teknolojilerinde Gelecek” başlıklı sunumuyla biraz heyecanımızı biraz da geleceğe 
yönelik umutlarımızı artırdı. Bu zirve toplantımızda sağlıkta gelecek için bir adım daha ileri gitmeyi, 
biraz daha uzağa bakmayı hedefledik. Bu toplantılarla elde ettiğimiz heyecanımızı başarılı girişimcilerin 
tecrübeleriyle birleştirmeyi arzuladık. Buradan yola çıkarak sağlık alanında yakın gelecekte başarılı 

ÖNSÖZ
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN 

Sağlık Bakan Yardımcısı ve TÜSAP Başkanı 
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bir Unicorn girişimler çıkar mı, çıkarsa hangi konularda olur, sorularına cevap aramak istedik. Malum 
Unicorn’un mitolojide tek boynuzlu at olduğunu biliyorsunuz. Boynuz aslında gücü simgeliyor. 
Dolayısı ile arkası dolu olarak ortaya atılmış bir kavram. Amerikalı risk sermayesi yatırımcısı Cowboy 
Ventures'ın Kurucusu Aileen Lee bu terimi ilk kez 2013 yılında “Unicorn kulübe hoş geldiniz. Milyar 
dolarlık start up’tan öğrendiklerimiz” başlıklı makalede kullanmış ve böylece literatürümüze girmiş bir 
kavram.  Unicorn girişim 1 milyar doların üzerindeki girişimleri ifade ediyor. Eğer değeri 10 milyar doları 
geçerse bunlara Decacorn, 100 milyar doları geçerse Hektocorn girişim de denebiliyor. Bu ifadelerle 
hayallerimizin nereye kadar uzandığını belirtmek istedim. Türkiye’de Unicorn girişim seviyesine ulaşan 
ilk girişim Peak Games, ikincisi ise bildiğim kadarı ile Getir’dir. Başarılı bir Unicorn girişimi olarak Getir 
uygulamasının mimarı Nazım SALUR’u da ana konuşmacı olarak dinleyeceğiz. Bildiğiniz gibi büyük 
başarılar genellikle sıkıntıların ardından gelir. Aslında kutsal kitabımızda “Her zorluktan sonra bir kolaylık 
gelir” diye bir söz vardır. Bu yüzden krizler de aynı zamanda fırsattır. Pandemi krizi Türkiye için de 
dünya için de iyi değerlendirilirse bir fırsata dönüştürülebilir. Belki daha primitif adımlar diyebilirsiniz 
ama Türkiye’nin kit üretmesi, solunum cihazı üretmesi ve 50 yıl aradan sonra hücreden itibaren tüm 
süreçlerini tamamlayarak beşeri aşı üretmesi kendi adımıza bunun ilk işaretleri olabilir. Bu konuda 
geleceğe ışık tutacak bir beyin fırtınası oluşturmayı ve sonuçta yenilikçi ve başarılı girişimleri tetiklemeyi 
amaçlıyoruz. En azından hayallerimizi bunlarla süslemek istiyoruz.

İEİS (İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası), TİSD (Türkiye İlaç Sanayi Derneği) ve AİFD (Araştırmacı 
İlaç Firmaları Derneği) ile birlikte Abbott, Atabay Kimya, Eczacıbaşı, Janssen ve Roche firmalarına bu 
toplantıya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyor, verimli bir toplantı olmasını diliyorum.

4
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DÜNDEN BUGÜNE TÜSAP

5. TÜSAP Zirvesi’nde bugüne kadar yapılan 20 toplantı ve 4 
zirvenin istatistiki değerlendirmelerini paylaşan TÜSAP Sekreteri 
Beşir Kemal ŞAHİN, katılımları ile kamu, özel, üniversiteler ve 
STK’lar olmak üzere sektörün tüm bileşenlerinin bu toplantılara 
verdikleri önemi vurgulayan bir konuşma yaptı.

TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI / SAĞLIK ZİRVESİ

20 VİZYON TOPLANTISI, 4 ZİRVE 
TÜSAP Toplantılarının ilk yılı tarihi mekanlarda yapılan toplantıların ardından ilk zirvede Prof. 
Dr. Rıfat ATUN, sağlık hizmetlerinde inovasyon konusu ile ana konuşmacı oldu. Mekan olarak 
üniversitelere geçilen ikinci yıl toplantılarının ardından ikinci zirvede Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Harvard deneyimlerini aktardığı sunumu ile katkı sundu.  Üçüncü yıl TÜSAP Toplantıları 
akademilerde yapılmaya devam etti. Bu yılın toplantıları da Prof. Dr. Utkan DEMİRCİ inovasyonun 
ürüne dönüşmesi konusunda tecrübelerini paylaştığı zirve ile tamamlandı.  2020 yılında ilk 
toplantı bir üniversitede başlamış olmakla birlikte pandemi ile birlikte toplantılar dijital ortama 
taşındı. ExpoNext dijital platforma gerçekleşen dördüncü Zirvede Türk girişimci Eren BALİ 
kurucusu olduğu Carbon Health ve Udemy hakkında sunumu ile ana konuşmacı olarak konuk 
oldu. Pandeminin sürdüğü 5. yılında online devam eden toplantıların adından Zirveyi de online 
ortamda ana konuşmacı olarak yine bir Türk girişimci Nazım SALUR’un milyon dolarlık girişimi 
Getir uygulaması hakkında deneyim paylaşımları ile gerçekleştirmekteyiz.
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TÜSAP Toplantıları çerçevesinde 20 vizyon toplantısı ve bu toplantı ile birlikte 5 zirve yapıldı.  
Toplantılarda 215 kurum ve kuruluş ile 1335 katılım gerçekleşti. Her sene artan bir toplantı katılım 
istatistiği oluştu ve 2020 yılında bu ortalama 84,5 oldu. 2021 yılı ise çıkış grafiğinde bir miktar düşüş ile 
ortalama 69,75’e geriledi. 

215 KURUM İLE 1335 KATILIM
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DESTEK PARTNERLERİMİZ

24
Rapor

500+
Soru-Cevap

4200+
Dağıtım / İndirme

1200+
Sayfa

RAPOR VE DAĞITIM

5 yılın sonunda 25 rapor hazırlanmış ve 500’ün üzerinde soru yanıtlanmış oldu. Raporların dağıtımı 
ve indirilme sayısı 4200’e ulaştı ve toplam 1200 sayfanın üzerinde bilgi üretimi gerçekleşti. TÜSAP 
Toplantılarının gerçekleşmesinde destek partnerleri bulunmaktadır. Kendilerine ayrıca teşekkür ederiz. 
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2021 YILI TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 

21. TÜSAP VİZYON TOPLANTISI (SAĞLIK HİZMET SUNUMU)

"Geleceğin Sağlık Sisteminde İnsan Gücü"

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman HAYRAN’ın ana 
konuşmacı olarak yer aldığı TÜSAP Sağlık Hizmet Sunumu Vizyon Toplantısı, “Geleceğin Sağlık Sisteminde İnsan 

Gücü” başlığı ile 5 Mart 2021 tarihinde Exponext by Ekspoturk online platformunda gerçekleşti.

22. TÜSAP VİZYON TOPLANTISI (SAĞLIK FİNANSMANI

"COVID-19 Tedavisinin Ekonomik Yükü"

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Simten MALHAN’ın ana konuşmacı olarak yer aldığı 
TÜSAP Sağlık Finansmanı Vizyon Toplantısı, “COVID-19 Tedavisinin Ekonomik Yükü” başlığı ile 21 Mayıs 2021 tarihinde 

Exponext by Ekspoturk online platformunda gerçekleşti.

21. TÜSAP Sağlık 
Teknolojileri Vizyon 
Toplantısı raporunu 

tusap.org adresinden 
indirebilirsiniz.

22. TÜSAP Sağlık 
Teknolojileri Vizyon 
Toplantısı raporunu 

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

"İlaç Endüstrisinde Gelecek"

EY Amerika Sağlık ve Yaşam Bilimleri Sektörleri Başkanı Dr. Arda URAL’ın ana konuşmacı olarak yer aldığı TÜSAP 
İlaç ve Eczacılık Vizyon Toplantısı, “İlaç Endüstrisinde Gelecek” başlığı ile 3 Eylül 2021 tarihinde Exponext by 

Ekspoturk online platformunda gerçekleşti.

24. TÜSAP VİZYON TOPLANTISI (SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ)

"Sağlık Teknolojilerinde Gelecek"

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih KACIR’ın ana konuşmacı olarak yer aldığı TÜSAP Sağlık 
Teknolojileri Vizyon Toplantısı, “Sağlık Teknolojilerinde Gelecek” başlığı ile 12 Kasım 2021 tarihinde Exponext by 

Ekspoturk online platformunda gerçekleşti.

23. TÜSAP Sağlık 
Teknolojileri Vizyon 
Toplantısı raporunu 

tusap.org adresinden 
indirebilirsiniz.

24. TÜSAP Sağlık 
Teknolojileri Vizyon 
Toplantısı raporunu 

tusap.org adresinden 
indirebilirsiniz.

SAĞLIK PLATFORMU 

SAĞLIK
TEKNOLOJİLERİSAĞLIK

FİNANSMANI

SAĞLIK
HİZMET SUNUMU

İLAÇ
VE ECZACILIK
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1. TÜSAP VİZYON TOPLANTISI:  Sağlık Hizmet Sunumu 5 Mart 2021
2. TÜSAP VİZYON TOPLANTISI:  Sağlık Finansmanı 21 Mayıs 2021
3. TÜSAP VİZYON TOPLANTISI: İlaç ve Eczacılık 3 Eylül 2021
4. TÜSAP VİZYON TOPLANTISI:  Sağlık Teknolojileri 12 Kasım 2021

2021 yılında gerçekleşen 4 vizyon toplantısının çıktılarının paylaşılarak sektör değerlendirmelerinin 
yapıldığı TÜSAP Zirvesi’nde, Sağlık Hizmet Sunumu Toplantısı İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal 
MEMİŞOĞLU’nun, Sağlık Finansmanı Toplantısı ÜHD Genel Sekreteri Prof. Dr. Haluk ÖZSARI’nın, İlaç ve 
Eczacılık Toplantısı İEİS Genel Sekreteri Savaş MALKOÇ’un ve Sağlık Teknolojileri Toplantısı Sağlık Bakan 
Yardımcısı Dr. Şuayip BİRİNCİ’nin sunumu ile katılımcılarla paylaşıldı. 

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

Genel Değerlendirme

TÜSAP 2021 Sağlık Zirvesi’nde finansman, hizmet sunumu, ilaç ve eczacılık ile sağlık teknolojisi 
alanlarında yapılan 4 toplantıda sorulan ortak sorulara verilen yanıtlar kıyaslandı.

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

İLAÇ
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SAĞLIK HİZMET SUNUMU

SAĞLIK FİNANSMANI

Türkiye’de gelecek yıla ilişkin sağlık sektörü yatırımları öngörüleri sorulan TÜSAP Toplantıları katılımcılarından 
sağlık teknolojileri toplantılarının 5 yıllık verilerine bakıldığında büyüme yılı olacağına yönelik öngörünün 
yüksek olduğu görüldü. Küçülme beklentisinin 2019 yılından itibaren azalmakta olduğu dikkat çekti. 

İlaç endüstrisi toplantılarının 5 yıllık verilerine bakıldığında büyüme yılı olacağına yönelik öngörünün 2019’a 
kadar azalan bir eğimde olduğu görüldü. Ancak 2020 ilaç toplantısından sonrasında verilen yanıtlarda büyüme 
öngörüsünün arttığı görüldü. Küçülme beklentisinin sağlık teknolojileri toplantısında verilen yanıtlarda olduğu 
gibi azalmakta olduğu dikkat çekti. 

Sağlık hizmet sunumu toplantılarının 5 yıllık verilerine bakıldığında 2017’dan itibaren büyüme yılı olacağına 
dair öngörünün arttığı görüldü. 2019’da küçülme yılı olacak öngörüsünü paylaşanların oranı hayli yüksek iken 
sonraki yıllarda bu oranın giderek düştüğü ve yerini büyüme yılı olacağına ilişkin beklentiye bıraktığı görüldü.  

Sağlık finansmanı toplantılarına bakıldığında 2017 yılında büyüme beklentisinin en yüksek oranda olduğu ve 
2019 yılında düşen bu beklentinin sonraki yıllarda giderek yükselen bir oranla arttığı görüldü. 
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TÜRKİYE İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA 
SAĞLIK YATIRIMLARI ÖNGÖRÜSÜ 

GSMH büyüme hızının altında büyüyecek

GSMH büyüme hızı ile aynı oranda büyüyecek

GSMH büyüme hızının üzerinde büyüyecek

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ
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Türkiye için 5 yıla ilişkin sağlık yatırımları öngörüleri sorulan TÜSAP Toplantıları katılımcılarından sağlık 
teknolojileri toplantılarının 5 yıllık verilerine bakıldığında GSMH büyüme hızının altında büyüyeceğine yönelik 
öngörüde 2020 yılına kadar bir artış olduğu, 2021’de ise bu oranın gerilediği görüldü. Diğer yandan GSMH’nın 
üzerinde büyüceği öngörüsünün yükseliş trendinde olduğu görüldü. 

İlaç endüstrisi toplantılarının 5 yıllık verilerine bakıldığında GSMH’nın üzerinde büyüceği öngörüsü 2017’den 
2019’a kadar bir azalış trendinde iken, 2020 ve 2021’de yükselişe geçtiği gürüldü. GSMH’nın altında 
büyüyeceğine yönelik öngörüde ise 2017’den 2019’a kadar bir artış söz konusu iken 2019’dan sonra 
GSMH’nın altında büyüyeceğine yönelik öngörülerin oranında düşüş olduğu görüldü. 

Sağlık hizmet sunumu toplantılarının 3 yıllık verilerine bakıldığında GSMH’nın üzerinde büyüceği öngörüsünün 
yükseliş trendinde olduğu görüldü. GSMH’nın altında büyüyeceğine yönelik öngörüde ise azalış trendinin 
olduğu görüldü. 

Sağlık finansmanı toplantılarının 5 yıllık verilerine bakıldığında GSMH’nın üzerinde büyüceği öngörüsünün 
2017 yılında en yüksek oranda olduğu, 2019 yılında düşmekle birlikte her yıl ardan bir ivme ile yükseldiği 
görüldü. Buna paralel GSMH’nın altında büyüceği öngörüsünün 2017 yılında en düşük oranda olduğu, 2019 
yılında yükselmekle birlikte her yıl ardan bir ivme ile düştüğü görüldü. 

SAĞLIK HİZMET SUNUMU

SAĞLIK FİNANSMANI
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TÜRKİYE İÇİN ÖZEL SEKTÖR VE KAMU SEKTÖRÜ 
AÇISINDAN ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA 
SAĞLIK YATIRIMLARI ÖNGÖRÜSÜ 

Özel sektör ve Kamu sektöründe artacak

Özel sektör ve Kamu sektöründe azalacak

Özel sektörde artacak Kamu sektöründe azalacak

Özel sektörde azalacak Kamu sektöründe artacak 

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ
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SAĞLIK HİZMET SUNUMU

SAĞLIK FİNANSMANI
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Türkiye için 5 yıla ilişkin özel sektör ve kamu açısından sağlık yatırımları öngörüleri sorulan TÜSAP Toplantıları 
katılımcılarından sağlık teknolojileri toplantılarının 5 yıllık verilerine bakıldığında özel sektör ve kamuda 
artacağı öngörüsünde 2017’den 2020’ye kadar düşüş olduğu ancak 2021 yılında ise bu öngörüye ilişkin 
oranın yüksek bir ivme ile yukarı yönlü artış gösterdiği dikkat çekti. Diğer yandan özel sektörde artacak kamu 
sektöründe azalacak öngörüsünde ise 2020 yılına kadar küçük ancak istikrarlı bir artış olduğu 2021 yılında 
ise küçük bir düşüş yansıdığı görüldü. Özel sektörde azalacak fakat kamu sektöründe artacak diyenlerin 
oranında da 2017, 18 ve 19 yıllarında yıldan yıla yükselme olurken 2020 ve 2021 yılında azalma öngörüsü 
dikkat çekti.

İlaç endüstrisine bakıldığında özel sektör ve kamuda artacağı öngörüsünde ise 2019 yılında düşen ivmenin 
sonraki yıllarda yükseldiği görüldü. Özel sektörde azalacak kamu sektöründe artacak öngörüsü oran olarak 
yüksek olmakla birlikte 2021 yılında bu oranda bir düşme eğilimi görüldü. Buna paralel özel sektörde artacak 
kamu sektöründe azalacak öngörüsünde 2018’den 2020’ye kadar gerileme gözlenirken 2021 yılında bu 
oranda bir yükselme eğilimi görüldü. Özel sektörde ve kamu sektöründe azalacak öngörüsünde ise 2019 
yılında ciddi bir oranda yükseliş trendi söz konusu iken sonraki yıllarda düşme eğilimi görüldü. 

Sağlık hizmet sunumuna bakıldığında özel sektör ve kamuda artacağı öngörüsünde 2019 yılında düşen 
ivmenin sonraki yıllarda yükseldiği görüldü. Özel sektörde azalacak kamu sektöründe artacak öngörüsünün 
ciddi bir yükselişte olduğu görüldü. Özel sektörde ve kamu sektöründe azalacak öngörüsünde ise 2019 
yılında ciddi bir oranda yükseliş trendi söz konusu iken sonraki yıllarda düşme eğilimi görüldü. 

Sağlık finansmanına bakıldığında özel sektörde azalacak kamu sektöründe artacak öngörüsünün yüksek 
bir oranda olduğu görüldü.  Özel sektör ve kamuda artacağı öngörüsünde de yıl be yıl artan yükseliş ivmesi 
görüldü. Özel sektör ve kamu sektöründe sağlık yatırımlarının artacağı yönünde trendin yukarı yönlü olduğu 
dikkat çekti. 
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SAĞLIK HİZMET SUNUMU

ÖNÜMÜZDEKİ ON YILLARDA TÜRKİYE’DE DE 
SAĞLIK MESLEK GRUPLARININ SAYISI ARTACAK
Önümüzdeki on yıllarda Türkiye’de de sağlık meslek gruplarının ABD’deki gibi daha fazla 
meslekleşmeye doğru gideceğini düşünen katılımcıların oranı yüzde 93 oldu. Yüzde 7’lik bir 
kesim tanımlı yaklaşık 45 sağlık mesleğinin yine aynı sayıda kalacağını düşündü.

Ülkemizde tanımlı yaklaşık 45 sağlık mesleği bulunmaktadır. Önümüzdeki on 
yıllarda bizdeki durum da;

1. ABD’deki gibi daha fazla meslekleşmeye doğru gidecektir. 
2. Aynı kalacaktır

93%

7%

1
ABD’deki gibi daha fazla meslekleşmeye doğru 

gidecektir.

2
Aynı kalacaktır.

“Geleceğin Sağlık Sisteminde İnsan Gücü” başlıklı 21. TÜSAP Sağlık Hizmet 
Sunumu Vizyon Toplantısında sağlık sektörünü temsil eden katılımcılara 
konuya ilişkin sorular yöneltildi. Katılımcılar bu soruları tercih ettikleri şıkları 
işaretleyerek yanıtladı.
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GELECEKTE TÜRKİYE’DE DE SAĞLIK PERSONELİ 
OLARAK ÇALIŞANLARIN ORANI ARTACAK
Binde 11’i sağlık personeli olarak çalışan Türkiye nüfusunda bu oranın gelecekte ne olacağını 
öngördükleri sorulan katılımcıların yüzde 68’i artacak, yüzde 8’i ise azalacak yanıtını verdi. 
Yüzde 24’lük kesim aynı kalacağı yönünde öngörüde bulundu.

Bugün Türkiye’de yaklaşık 1 milyon kişi sağlık personeli olarak 
görev yapmaktadır (yaklaşık binde 11). Sizce gelecekte ülke 
nüfusu içinde sağlık personeli oranı;

1. Aynı kalacaktır.
2. Artacaktır.
3. Azalacaktır.

68%

2
Artacaktır

24%

1
Aynı kalacaktır

8%

3
Azalacaktır
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SAĞLIK HİZMET SUNUMU

GELECEKTE SAĞLIKÇILAR İÇİNDEKİ HEKİMLERİN 
ORANI GÖRECE OLARAK DEĞİŞECEK
Türkiye’de yaklaşık 185 bin hekimin sağlıkçı olan 650 bin içinde yaklaşık yüzde 29 oranda 
pay teşkil ettiği belirtilerek gelecekte bu oranın ne olacağı sorulan katılımcıların yüzde 44’ü 
azalacağı yüzde 41’i ise artacağı yönünde görüş belirtti. 

Bugün Türkiye’de yaklaşık 185 bin hekim vardır. Bu oran sağlıkçı olan 650 bin 
içinde yaklaşık yüzde 29’dur. Gelecekte bu oran;

1. Aynı kalacaktır.
2. Hekimlerin oranı artacak şekilde değişecektir.
3. Hekimlerin oranı azalacak şekilde değişecektir.

44%

3
Hekimlerin oranı azalacak şekilde 

değişecektir

41%

2
Hekimlerin oranı artacak şekilde 

değişecektir

15%

1
Aynı kalacaktır
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GELECEKTE BİRÇOK TIBBİ SÜREÇTE HEKİMLERİN 
YERİNİ YAPAY ZEKA VE BENZERİ MÜHENDİSLİK 
MESLEKLERİ ALACAK
Gelecekte birçok tıbbi süreçte gelişen teknolojilerin sonucunda hekimlerin yerini yapay zeka ve 
benzeri mühendislik mesleklerinin alacağı görüşüne katılımcıların yüzde 62’si “katılırım”, yüzde 
38’i ise “katılmam” yanıtını verdi. 

Gelecekte birçok tıbbi süreçte gelişen teknolojilerin sonucunda 
hekimlerin yerini yapay zeka ve benzeri mühendislik mesleklerinin 
alacağı sıkça dile getirilmektedir. Siz bu görüşe katılır mısınız?

1. Katılırım
2. Katılmam
3. Fikrim yok

62%

38%

0%

1 2 3
Katılırım Katılmam Fikrim yok
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HASSASLAŞTIRILMIŞ VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIP 
HIZLA YAYGINLAŞACAK 
Hassaslaştırılmış ve kişiselleştirilmiş tıbbın önümüzdeki on yılda ülkemizde ne yönde gelişeceği 
sorulan katılımcıların yüzde 67’si hızla yaygınlaşacağı ve hizmetlerin buna göre yeniden 
organize edileceği, yüzde 26’sı yepyeni sağlık mesleklerini doğuran bir ivmenin oluşacağı, 
yüzde 7’si ise fazla bir etkisi olmayacağı yönünde seçeneği işaretledi.

Hassaslaştırılmış ve kişiselleştirilmiş tıbbın önümüzdeki on yılda 
ülkemizde ne yönde gelişeceğini düşünüyorsunuz?

1. Fazla bir etkisi olmayacak ve bu yönde değişim görülmeyecek.
2. Hızla yaygınlaşacak ve hizmetler buna göre yeniden organize 

edilecek.
3. Yepyeni sağlık mesleklerini doğuran bir ivme oluşturacak.

67%

2
Hızla yaygınlaşacak ve hizmetler 

buna göre yeniden organize 
edilecek

26%

3
Yepyeni sağlık mesleklerini 

doğuran bir ivme oluşturulacak

7%

1
Fazla bir etkisi olmayacak ve bu 
yönde değişim görülmeyecek
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SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN TOPLUMDA 
SAYGINLIĞI GİDEREK ARTACAK
Dünyada ve ülkemizde gelecekte sağlık profesyonellerinin toplumda saygınlığının giderek 
artacağını düşünen katılımcıların oranı yüzde 53, aynı kalacağını düşünen katılımcıların oranı 
yüzde 21, giderek azalacağını düşünen katılımcıların oranı yüzde 26 oldu. 

Dünyada ve ülkemizde gelecekte sağlık profesyonellerinin 
toplumda saygınlığı sizce ne yönde gelişme gösterecektir?

1. Aynı kalacaktır.
2. Giderek artacaktır.
3. Giderek azalacaktır. 

53%

2
Giderek artacaktır

26%

3
Giderek azalacaktır

21%

1
Aynı kalacaktır
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DİJİTALLEŞME VE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI 
SAĞLIK MESLEKLERİNİ OLUMLU ETKİLEYECEK
Dijitalleşme ve yapay zeka uygulamaları sağlık mesleklerini olumlu etkileyeceğini, işleri 
kolaylaştıracağını ve başarıyı artıracağını düşünen katılımcıların oranı yüzde 90, olumsuz 
etkileyeceğini ve geleneksel hekimlik mesleğinin önemini gerileteceğini düşünen katılımcıların 
oranı yüzde 10 oldu.

Dijitalleşme ve yapay zeka uygulamaları sağlık mesleklerini;

1. Olumlu etkiler, işleri kolaylaştırır, başarıyı artırır
2. Olumsuz etkiler, geleneksel hekimlik mesleğinin önemini geriletir
3. Diğer

90%

10%

0%

1 2 3
Olumlu etkiler, işleri kolaylaştırır, 

başarıyı artırır
Olumsuz etkiler, geleneksel 
hekimlik mesleğinin önemini 

geriletir

Diğer
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SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA GELECEKTE 
MARKA KURUMLAR VE TEKNOLOJİLER ÖNE 
ÇIKACAK
Sağlık hizmet sunumunda gelecekte marka isimler mi, yoksa marka teknolojiler ve kurumlar mı 
daha önde olacak sorusuna katılımcıların yüzde 78’i marka kurumlar ve teknolojiler, yüzde 17’si 
mesleğinde başarılı ünlü isimler öne çıkacak yanıtını verdi. 

Sağlık hizmet sunumunda gelecekte marka isimler mi, yoksa marka 
teknolojiler ve kurumlar mı daha önde olacak?

1. Mesleğinde başarılı ünlü isimler öne çıkacak.
2. Marka kurumlar ve teknolojiler öne çıkacak. 
3. Diğer.

5%

3

78%

2
Marka kurumlar ve teknolojiler öne 

çıkacak

17%

1
Mesleğinde başarılı ünlü isimler 

öne çıkacak
Diğer
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TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAYA YÖNELİK 
ÇALIŞAN SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI HAK 
ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMÜYOR
Ülkemizde halk sağlığı, sağlığın geliştirilmesi ve sağlık iletişimi gibi alanlarda yetişmiş, toplum 
sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yürüten sağlık meslek mensuplarının hak ettiği değeri 
görmediğini düşünen katılımcıların oranı yüzde 84, bunun aksine hak ettiği değeri gördüğünü 
düşünen katılımcıların oranı yüzde 11 oldu. 

Ülkemizde halk sağlığı, sağlığın geliştirilmesi ve sağlık iletişimi gibi alanlarda 
yetişmiş, toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yürüten yeterli sağlık 
meslek mensupları var mı? Bunlar hak ettikleri değeri görüyor mu?

1. Evet, hakettikleri değeri görüyor.
2. Hayır, kazanç ve saygınlık yönünden diğer sağlık mesleklerinden geridedir.
3. Diğer.

5%

3

84%

2
Hayır, kazanç ve saygınlık 

yönünden diğer sağlık 
mesleklerinden geridedir

11%

1
Evet, hakettikleri değeri görüyor Diğer
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MEVCUT EĞİTİM KURUMLARINDAKİ EĞİTİMİN 
KALİTESİ DEĞİŞEN VE GELİŞEN İHTİYAÇLARA 
UYGUN VE YETERLİ DEĞİL
Katılımcıların yüzde 83’ü mevcut eğitim kurumlarındaki eğitimin kalitesini, değişen ve gelişen 
ihtiyaçlara uygun ve yeterli bulmazken yüzde 14’lük oranda katılımcı bu konuda fikrinin 
olmadığını belirtti. 

Mevcut eğitim kurumlarındaki eğitimin kalitesini, 
değişen ve gelişen ihtiyaçlara uygun ve yeterli buluyor 
musunuz?

1. Evet
2. Hayır
3. Fikrim yok

83%

2
Hayır

14%

3
Fikrim yok

3%

1
Evet
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21. TÜSAP Sağlık Teknolojileri Vizyon Toplantısı raporunu 
tusap.org adresinden indirebilirsiniz.

30
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Başkent Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa işbirliğinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
örneğinde COVID-19’un bir yıllık mali yükü çalışması;

 ✓ 2942 hastanın gerçek yaşam verileri ve hastalık maliyet metodolojisi kullanılarak,
 ✓ Bu hastalar arasında ICD 1 0 tanı kodları uyumlu olmayanlar, farklı epizot yatışları olanlar, sigorta 

güvencesi SGK dışında olanlar ve 15 yaşın altında olanlar çıkarılıp veri temizliği yapıldıktan 
sonra 1056 hastanın maliyetleri, 

 ✓ 11. ayda sonlandığı için 12. ay projekte edilerek yıllık COVID-19 hastalık yükü hesaplandı,
 ✓ Tedavi maliyeti, yani devlete olan yükü yanı sıra cepten sağlık harcamalarını ortaya koyma 

amaçlı,
 ✓ Eldeki verilerin kıtlığı ya da olmaması nedeni ile indirekt maliyetler, erken emeklilik ve erken 

ölüm maliyeti hesaplarına ulaşılamadı.

Araştırma için verileri değerlendirilen 1056 hastanın yüzde 45’inin kadın, yüzde 15.15’inin yoğun bakıma 
ihtiyaç duyan hasta grubu, yüzde 23’ünün asemptomatik ve hafif seyreden hasta grubu ile yüzde 
36’sının şiddetli seyreden vakalar olduğu analiz edildi. 

Hastaların yüzde 43’ünde eşlik eden hastalıklar olduğu görüldü. Bu grup içinde yüzde 23.9 ile 
hipertansiyon, yüzde 13.6 ile diyabet, yüzde 9.1 ile astım, yüzde 8.1 ile istemik kalp hastalığı ve yüzde 7.6 
ile kanser hastaları bulunuyordu. 
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Hastanede ortalama yatış süreleri hastalığın seyrine göre değişkenlik gösterdi. Tüm hastalarda 
ortalama yatış süresi 9.1 gün iken kadınlarda 8.5 gün, erkeklerde 9.6 gün oldu. En kısa yatış süresi 6 
gün ile oksijen tedavisi gerektirmeyen hasta grubunda olurken en uzun yatış süresi 17 gün ile yoğun 
bakımda oksijen ihtiyacı olan hasta grubunda görüldü. 

Hastalığın şiddeti yükseldikçe maliyetlerinin arttığı görüldü. Ağır hastalık ile oksijen tedavisinin 
maliyetleri 2 kat artırdığı analiz edildi.  
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Buna göre 2.224.345 kişi için hasta başı ortalama ayaktan tedavi maliyeti 405 TL ve toplam maliyet 
900 milyon TL oldu. 253.118 kişi için hasta başı ortalama yatarak tedavi maliyeti 10.004 TL ve toplam 
maliyet 2.5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sonuç olarak 11 ayı hesaplanarak ve 12. ayı projekte edilerek oluşturulan 12 aylık toplam tıbbi 
maliyetin 3.7 milyar TL oldu. Bunun devlet sağlık harcaması içindeki payı yüzde 2, SGK sağlık 
harcaması içindeki payı ise yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. 

34
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“COVID-19 Tedavisinin Ekonomik Yükü” başlıklı 22. TÜSAP Sağlık Finansmanı 
Vizyon Toplantısında sağlık sektörünü temsil eden katılımcılara konuya ilişkin sorular 
yöneltildi. Katılımcılar bu soruları tercih ettikleri şıkları işaretleyerek yanıtladı.

SAĞLIK KURUMLARIN HASTALIK YÜKÜNÜ 
YATIŞTA KULLANILAN PAKETLER ARTIRIYOR
22. TÜSAP Vizyon Toplantısının katılımcılarının yüzde 49’u COVID-19 nedeniyle sağlık kurumları 
için hastalık yükünü artıran en yüksek bileşenin yatışta kullanılan paketler olduğunu düşündü. 
Katılımcıların yüzde 18’i “ilaç”, yüzde 14’ü “laboratuvar tetkikleri”, yüzde 12’si “görüntüleme 
tetkikleri”, yüzde 5’i “filyasyon” ve yüzde 2’si “tıbbi malzeme” seçeneğini hastalık yükünü artıran 
en yüksek bileşen olarak işaretledi.  

COVID-19 nedeniyle sağlık kurumları için hastalık yükünü artıran en 
yüksek bileşenin hangisi olduğunu düşünüyorsunuz?

1. İlaç
2. Görüntüleme tetkikleri
3. Tıbbi malzeme
4. Laboratuvar Tetkikleri
5. Yatışta kullanılan paketler
6. Filyasyon

49%

14%

2%

12%

18%

5%

1
İlaç

2
Görüntüleme tetkikleri

3
Tıbbi malzeme

4
Laboratuvar Tetkikleri

5
Yatışta kullanılan 

paketler

6
Filyasyon
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MEVCUT KRONİK HASTALIKLAR İLE 
COVID-19’A BAĞLI GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR 
KISA VADEDE YÜKSEK MALİYETLERE 
SEBEP OLACAK 
COVID-19’un sonuçlarından hangisinin kısa vadede daha yüksek maliyete sebep olacağı 
sorulan katılımcıların yüzde 50’si mevcut kronik hastalıkların, yüzde 40’ı ise COVID-19’a bağlı 
gelişen komplikasyonların yüksek maliyet yaratacağını düşündü. Katılımcıların yüzde 6’sı 
“mental hastalıklar” ve yüzde 4’ü ise “akut hastalıklar” seçeneklerini işaretlerken şıklardan biri 
olan COVID-19 sonrası kontrolsüz gebelik ve doğum sonrası maliyetlerin kısa vadede yüksek 
maliyete sebep olacağının düşünülmediği görüldü. 

COVID-19 sonuçlarından hangisi kısa vadede daha yüksek maliyete sebep 
olacaktır?

1. Mental hastalıklar
2. Mevcut kronik hastalıklar
3. COVID-19’a bağlı gelişen komplikasyonlar
4. Akut hastalıklar
5. COVID-19 sonrası kontrolsüz gebelik ve doğum sonrası maliyetler
6. Diğer

0%

4%

40%
50%

6%

0%

1
Mental hastalıklar

2
Mevcut kronik 

hastalıklar

3
COVID-19’a 

bağlı gelişen 
komplikasyonlar

4
Akut hastalıklar

5
COVID-19 sonrası 
kontrolsüz gebelik 
ve doğum sonrası 

maliyetler

6
Diğer
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ÇOCUKLARIN OKULLARDAN UZAK 
KALMASI UZUN VADEDE YÜKSEK 
MALİYETE SEBEP OLACAK
COVID-19’un sonuçlarından hangisinin uzun vadede daha yüksek maliyete sebep olacağı 
sorulan katılımcıların yüzde 45’i çocukların okullardan uzak kalmasının maliyetinin, yüzde 39’u 
ise ertelenen hastalıkların maliyetlerinin yüksek maliyet yaratacağını düşündü. Katılımcıların 
yüzde 12’si “işyerlerinin faaliyetlerine ara vermesinin maliyeti” ve yüzde 4’ü ise “çocukluk çağı 
aşılamalarının gecikmesinin/atlanmasının maliyeti” seçeneklerini işaretlerken şıklardan biri olan 
COVID-19’a maruz kalanların ileri sağlık ihtiyacının maliyetinin uzun vadede yüksek maliyete 
sebep olacağının şıklar arasında düşünülmediği görüldü.

COVID-19 sonuçlarından hangisi uzun vadede daha yüksek maliyete 
sebep olacaktır?

1. Çocukların okullardan uzak kalmasının maliyeti
2. Ertelenen hastalıkların maliyetleri
3. İşyerlerinin faaliyetlerine ara vermesinin maliyeti
4. COVID-19’ a maruz kalanların ileri sağlık ihtiyacının maliyeti
5. Çocukluk çağı aşılamalarının gecikmesinin/atlanmasının maliyeti
6. Diğer

4%

0%

12%

39%

45%

0%

1
Çocukların okullardan 

uzak kalmasının 
maliyeti

2
Ertelenen hastalıkların 

maliyetleri

3
İşyerlerinin 

faaliyetlerine ara 
vermesinin maliyeti

4
COVID19’ a maruz 

kalanların ileri sağlık 
ihtiyacının maliyeti

5
Çocukluk çağı 
aşılamalarının 
gecikmesinin/

atlanmasının maliyeti

6
Diğer
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COVID-19 KRİZİNDEN OLUMSUZ YÖNDE 
EN AZ ETKİLENEN SEKTÖR PAYDAŞLARI 
AŞI ÜRETEN FİRMALAR
COVID-19 krizinden olumsuz yönde en az etkilenen sağlık sektörü paydaşlarının hangileri 
olduğu sorulan katılımcıların yüzde 53’ü aşı üreten firmaların diğer paydaşlara göre daha 
avantajlı olduğunu düşündü. Bu seçeneği yüzde 14 ile ilaç sektörü, yüzde 12 ile sağlık hizmeti 
sunan kuruluşlar, yüzde 7 ile tıbbi cihaz sektörü ve yüzde 4 ile tıbbi malzeme sektörü izledi. 

COVID-19 krizinden en az olumsuz etkilenen (en avantajlı) sağlık 
sektörü paydaşı hangisidir?

1. İlaç sektörü
2. Aşı üreten firmalar
3. Tıbbi malzeme sektörü
4. Tıbbi cihaz sektörü
5. Sağlık hizmeti sunan kuruluşlar
6. Sağlık sigorta sektörü

12%

7%

4%

53%

14%
10%

1
İlaç sektörü

2
Aşı üreten firmalar

3
Tıbbi malzeme sektörü

4
Tıbbi cihaz sektörü

5
Sağlık hizmeti sunan 

kuruluşlar

6
Sağlık sigorta sektörü
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COVID-19’UN SÜREÇ İÇİNDE 
TİCARETE ETKİLERİ AZALACAK
COVID-19’un dünya coğrafyalarında kalmasının imkanı ve bu durumun ekonomiye etkilerine 
ilişkin düşünceleri sorulan katılımcıların genel itibari ile iyimser olduğu görüldü. Katılımcıların 
yüzde 33’ü COVID-19’un belli coğrafyalarda endemik olarak kalabileceği ancak bu ülkelerin 
kaynaklarına ihtiyaç duyulacağından ticaretin devam edeceği, yüzde 33’ü de dünya ülkelerinin 
pek çoğunun aşılamasının bitmesiyle birlikte belli coğrafyalarda endemik olarak kalmasının dahi 
mümkün olmayacağı ve yüzde 31’i ise virüs müdahale olmadan gücünü belli bir zaman sonra 
kaybedeceği yönünde seçeneği işaretledi.

COVID-19’un belli coğrafyalarda endemik olarak kalması mümkün mü? 
Bu durum dünya ekonomisini nasıl etkiler? 

1. Dünya ülkelerinin pek çoğunun aşılamasının bitmesiyle mümkün değil
2. Müdahale olmadan virüs, gücünü belli bir zaman sonra kaybedecektir
3. Belli coğrafyalarda endemik olarak kalabilir ve bu ülkelerin dünya 

ticaretinden silinmesine sebep olacaktır
4. Belli coğrafyalarda endemik olarak kalabilir ancak bu ülkelerin kaynaklarına 

ihtiyaç duyulacağından ticaret devam edecektir. 

33%31%33%

3%

1
Dünya ülkelerinin pek çoğunun 

aşılamasının bitmesiyle mümkün
değil

2
Müdahale olmadan virüs, gücünü 

belli bir zaman sonra
kaybedecektir

3
Belli coğrafyalarda endemik 

olarak kalabilir ve bu ülkelerin 
dünya

ticaretinden silinmesine sebep 
olacaktır

4
Belli coğrafyalarda endemik 

olarak kalabilir ancak bu 
ülkelerin

kaynaklarına ihtiyaç 
duyulacağından ticaret devam 

edecektir.
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SARS-COV2 GİBİ AŞILAR DÜNYA KAMU MALI 
OLMALI YA DA PATENT SÜRELERİ KISALTILMALI
COVID-19 aşıları dünya kamu malı olmalı mı sorusuna katılımcıların yüzde 42’si uzun ARGE 
çalışmaları ve uğraşlar sonucunda ortaya çıkan aşıların patent süresinin kısaltılması gerektiği, 
yüzde 40’ı ise SARS-COV2 aşısının dünya kamu malı olması ve üretim hakkının verilmemesi 
gerektiği yönünde görüş belirtti. Yüzde 18’lik oranda katılımcı ise uzun ARGE çalışmaları 
ve uğraşlar sonucunda ortaya çıkan aşıların patent süresinin korunması gerektiği yönünde 
seçeneği işaretledi.

COVID-19 aşıları dünya kamu malı olmalı mı? 

1. Uzun ARGE çalışmaları ve uğraşlar sonucunda ortaya çıkan aşıların 
patent süresi korunmalı

2. Uzun ARGE çalışmaları ve uğraşlar sonucunda ortaya çıkan aşıların 
patent süresi kısaltılmalı

3. SARS-COV2 aşısı dünya kamu malı olmalı ve üretim hakkı verilmeli

18%

42%
40%

1 2 3
Uzun ARGE çalışmaları ve uğraşlar 

sonucunda ortaya çıkan aşıların
patent süresi korunmalı

Uzun ARGE çalışmaları ve uğraşlar 
sonucunda ortaya çıkan aşıların

patent süresi kısaltılmalı

SARS-COV2 aşısı dünya kamu malı 
olmalı ve üretim hakkı verilmeli
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SAĞLIK TURİZMİ ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN 
DİNAMİĞİNE BIRAKILMALI
COVID-19 sonrası daralan kaynaklar ve yeni sağlık finansmanı geliştirilmesi konusunda sağlık 
turizmini kullanmak ve cazibe yaratmak için neler yapılması gerektiği konusunda en yakın 
gelen seçeneği işaretlemesi istenen katılımcıların yüzde 44’ü bu alanları özel sağlık sektörünün 
dinamiğine bırakmak, yüzde 32’si ise rekabette fiyat kırmak yerine taban fiyat üzerinden 
kaliteyi öne çıkarmak ve yüzde 18’i ise sağlık turizminin tek bir elden yönetimini sağlamak 
gerektiği yönünde seçeneği işaretledi. Yüzde 4’lük oranda katılımcı ise daralan kaynakların 
ve yeni sağlık finansmanının geliştirilmesi için sağlık turizmini önce kamu daha sonra özel 
sektöre yönlendirmek gerektiği, yüzde 2’si ise tüm dünya ülkelerinden farklılaşmak adına, 
sağlık turizmini yabancı sağlık profesyonellerinin eğitimi üzerinden yaygınlaştırmak gerektiği 
konusunda seçeneği işaretledi. 

COVID-19 sonrası daralan kaynaklar ve yeni sağlık finansmanı geliştirilmesi 
konusunda sağlık turizmini kullanmak ve cazibe yaratmak için; (Size en yakın gelen 
şıkkı işaretleyiniz)

1. Rekabette fiyat kırmak yerine taban fiyat üzerinden kaliteyi öne çıkarmak
2. Sağlık turizminin tek bir elden yönetimini sağlamak
3. Özel sağlık sektörünün dinamiğine bırakmak
4. Tüm dünya ülkelerinden farklılaşmak adına, sağlık turizmini yabancı sağlık 

profesyonellerinin eğitimi üzerinden yaygınlaştırmak 
5. Önce kamu daha sonra özel sektöre yönlendirmek

2%

44%

18%

32%

4%

1
Rekabette fiyat kırmak 

yerine taban fiyat 
üzerinden kaliteyi öne

çıkarmak

2
Sağlık turizminin tek bir 

elden yönetimini sağlamak

3
Özel sağlık sektörünün 
dinamiğine bırakmak

4
Tüm dünya ülkelerinden 
farklılaşmak adına, sağlık 

turizmini yabancı
sağlık profesyonellerinin 

eğitimi üzerinden 
yaygınlaştırmak

5
Önce kamu daha sonra 

özel sektöre yönlendirmek
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COVID-19’UN SAĞLIK EKONOMİSİNE YÜKÜNÜ 
DÜŞÜRMEK İÇİN TOPLUMUN TAMAMI 
AŞILANMALI
COVID-19’un sağlık ekonomisine yükünü düşürmek için neler yapılması gerektiği konusunda 
en yakın gelen seçeneği işaretlemesi istenen katılımcıların yüzde 80’i yükü azaltabilmek için 
toplumun tamamının aşılanmasını tamamlamak gerektiği konusunda hemfikir oldu. Yüzde 9’arlık 
oranda katılımcı ise bu soruda “ekonomik dengeleri korumak adına vaka düşüşü ile birlikte 
kısıtlamaları açmak” ve “sağlık harcamalarının ekonomik yükünü tüm paydaşlarla beraber 
karşılamak” seçeneklerini işaretledi.

COVID-19’un sağlık ekonomisine yükünü düşürmek için; 
(Size en yakın gelen şıkkı işaretleyiniz)

1. Yükü azaltabilmek için toplumun tamamının aşılanmasını tamamlamak
2. Ekonomik dengeleri korumak adına vaka düşüşü ile birlikte kısıtlamaları açmak
3. Yaz turizmini kısıtlı olarak (sadece belli ülkelere) açmak
4. Okulların online eğitimlerine 2021 yılı sonuna kadar devam etmek
5. Sağlık harcamalarının ekonomik yükünü tüm paydaşlarla beraber karşılamak

2%
0%

9%

80%

9%

1
Yükü azaltabilmek için 
toplumun tamamının 

aşılanmasını
tamamlamak

2
Ekonomik dengeleri 
korumak adına vaka 

düşüşü ile birlikte
kısıtlamaları açmak

3
Yaz turizmini kısıtlı olarak 

(sadece belli ülkelere) 
açmak

4
Okulların online 

eğitimlerine 2021 yılı 
sonuna kadar devam 

etmek

5
Sağlık harcamalarının 
ekonomik yükünü tüm 
paydaşlarla beraber

karşılamak
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SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIK SİSTEMİ İÇİN ÖNCELİKLİ 
İHTİYAÇ BİRİNCİ BASAMAK VE HALK SAĞLIĞI 
YATIRIMLARINI ARTIRMAK
COVID-19 sonrası sürdürülebilir sağlık sistemi için öncelikli ihtiyacın ne olduğu sorulan katılımcıların 
yüzde 43’ü birinci basamak ve halk sağlığına daha fazla önem verilmesine yönelik çalışma ve 
yatırımları artırmak gerektiği ve yüzde 27’si ise ölçülebilir/ değerlendirilebilir kanıtlara ulaşılmasını 
sağlayarak re-aktif pro-aktif stratejiler geliştirme gerektiği yönünde seçeneği işaretledi. “Sağlığın 
dijitalleşmesi” ve benzeri inovatif uygulamaları geliştirmek gerektiğinin düşünen katılımcıların oranı 
yüzde 14 olurken yüzde 8 oranında katılımcı sağlık hizmeti üretimine iştirak eden tarafların (sağlık 
kurumları, ilaç firmaları, tıbbi cihaz sektörü gibi) sağlık finansmana destek ve katkısını arttırmak 
gerektiği yönünde seçeneği işaretledi.

COVID-19 sonrası sürdürülebilir sağlık sistemi için öncelikli ihtiyaç;

1. Tehlikeli hastalıklar sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası gibi yeni finansman 
kaynakları bulmak

2. Ölçülebilir/değerlendirilebilir kanıtlara ulaşılmasını sağlayarak re-aktif pro-aktif 
stratejiler geliştirmek

3. Daha fazla sağlık profesyoneli yetiştirilmesini sağlamak
4. Halkın sağlık ödemelerine (cepten sağlık harcaması) daha fazla katılımını sağlamak
5. Sağlık hizmeti üretimine iştirak eden tarafların (sağlık kurumları, ilaç firmaları, tıbbi 

cihaz sektörü gibi) sağlık finansmana destek ve katkısını arttırmak
6. “Sağlığın Dijitalleşmesi” ve benzeri inovatif uygulamaları geliştirmek 
7. Birinci basamak ve halk sağlığına daha fazla önem verilmesine yönelik çalışma ve 

yatırımları artırmak

43%

14%

8%

2%2%

27%

4%

1
Tehlikeli hastalıklar 

sigortası, 
tamamlayıcı sağlık 
sigortası gibi yeni

finansman 
kaynakları bulmak

5
Sağlık hizmeti 

üretimine iştirak 
eden tarafların 

(sağlık kurumları,
ilaç firmaları, tıbbi 

cihaz sektörü 
gibi) sağlık 

finansmanına 
destek ve

katkısını arttırmak

3
Daha fazla sağlık 

profesyoneli 
yetiştirilmesini 

sağlamak

7
Birinci basamak 
ve halk sağlığına 
daha fazla önem 

verilmesine
yönelik çalışma ve 
yatırımları artırmak

2
Ölçülebilir/

değerlendirilebilir 
kanıtlara 

ulaşılmasını 
sağlayarak reaktif
pro-aktif stratejiler 

geliştirmek

6
“Sağlığın 

Dijitalleşmesi” ve 
benzeri inovatif 

uygulamaları
geliştirmek

4
Halkın sağlık 
ödemelerine 

(cepten sağlık 
harcaması) daha 

fazla
katılımını sağlamak
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22. TÜSAP Sağlık Finansmanı Vizyon Toplantısı raporunu
tusap.org adresinden indirebilirsiniz.
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İlaç Endüstrisinde Gelecek” başlıklı 23. TÜSAP İlaç ve Eczacılık Vizyon 
Toplantısında sağlık sektörünü temsil eden katılımcılara konuya ilişkin sorular 
yöneltildi. Katılımcılar bu soruları tercih ettikleri şıkları işaretleyerek yanıtladı.

2021 YILINDA TÜRKİYE İLAÇ PAZARI 
TL BAZINDA BELİRLENEN İLAÇ BÜTÇESİNİ CİDDİ 
ORANDA AŞACAK
Türkiye ilaç pazarı için 2021 öngörüleri sorulan katılımcıların yüzde 48’i TL bazında belirlenen 
ilaç bütçesini ciddi oranda aşacak büyüme yılı olacağı ve reel olarak aynı düzeyde kalacağı 
yönünde seçeneği işaretledi. Katılımcıların yüzde 40’ı ise TL bazında belirlenen ilaç bütçesini 
aşmayacak kadar büyüme yılı olacağı ancak reel olarak küçüleceğini düşündü. Yüzde 12’lik 
oranda katılımcı ise Türkiye ilaç pazarının 2021 yılında reel olarak büyüyeceği yönünde 
öngörüde bulundu. 

Türkiye ilaç pazarı için 2021 öngörünüz nedir?

1. TL bazında belirlenen ilaç bütçesini aşmayacak kadar büyüme yılı olacak, 
ancak reel olarak küçülecek

2. TL bazında belirlenen ilaç bütçesini ciddi oranda aşacak büyüme yılı olacak 
ve reel olarak aynı düzeyde kalacak

3. Reel olarak büyüme yılı olacak

40%
48%

12%

1 2 3
TL bazında belirlenen ilaç bütçesini 

aşmayacak kadar büyüme yılı
olacak, ancak reel olarak küçülecek

TL bazında belirlenen ilaç bütçesini 
ciddi oranda aşacak büyüme yılı

olacak ve reel olarak aynı düzeyde 
kalacak

Reel olarak büyüme yılı olacak
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2022 YILINDA DA TÜRKİYE İLAÇ PAZARI TL 
BAZINDA BELİRLENEN İLAÇ BÜTÇESİNİ CİDDİ 
ORANDA AŞACAK
Türkiye ilaç pazarı için 2022 öngörüleri sorulan katılımcıların yüzde 50’si TL bazında belirlenen 
ilaç bütçesini ciddi oranda aşacak büyüme yılı olacağı ve reel olarak aynı düzeyde kalacağı 
yönünde seçeneği işaretledi. Katılımcıların yüzde 45’i ise TL bazında belirlenen ilaç bütçesini 
aşmayacak kadar büyüme yılı olacağı ancak reel olarak küçüleceğini düşündü. Yüzde 5’lik 
oranda katılımcı ise Türkiye ilaç pazarının 2021 yılında reel olarak büyüyeceği yönünde 
öngörüde bulundu. 

Türkiye ilaç pazarı için 2022 öngörünüz nedir?

1. TL bazında belirlenen ilaç bütçesini aşmayacak kadar büyüme yılı olacak, 
ancak reel olarak küçülecek

2. TL bazında belirlenen ilaç bütçesini ciddi oranda aşacak büyüme yılı olacak 
ve reel olarak aynı düzeyde kalacak

3. Reel olarak büyüme yılı olacak

45%
50%

5%

1 2 3
TL bazında belirlenen ilaç bütçesini 

aşmayacak kadar büyüme yılı
olacak, ancak reel olarak küçülecek

TL bazında belirlenen ilaç bütçesini 
ciddi oranda aşacak büyüme yılı

olacak ve reel olarak aynı düzeyde 
kalacak

Reel olarak büyüme yılı olacak
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TÜRKİYE İLAÇ VE AŞI ENDÜSTRİSİNİN DÜNYA 
İLAÇ PAZARINDA MEVCUT DURUMU YETERSİZ 
Dünya ilaç pazarında Türkiye ilaç ve aşı endüstrisinin mevcut durumda rekabet gücünü yeterli 
bulup bulmadığı sorulan katılımcıların yüzde 92’si yeter bulmadığı yönünde seçeneği işaretledi. 

Dünya ilaç pazarında Türkiye ilaç ve aşı endüstrisinin mevcut durumda 
rekabet gücünü yeterli buluyor musunuz?

1. Evet
2. Hayır

8%

92%

1
Evet

2
Hayır
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İLAÇ VE AŞI SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI 
REKABET GÜCÜNÜN ARTMASI NOKTASINDA 
FİYAT POLİTİKALARI ÖNEMLİ BİR FAKTÖR
Türk ilaç ve aşı sektörünün gelişimini ve uluslararası rekabet gücünü artırmak için en önemli 
faktörün ne olduğu sorulan katılımcıların yüzde 34’ü “Endüstrinin iç ve dış pazarlarda gelişimini 
destekleyecek fiyat politikaları”, yüzde 24’ü “Ar-Ge yetkinliğinin artırılması”, yüzde 18’i 
“Biyoteknoloji alanında gelişim” ve yüzde 13’ü “Kamu teşvik sistemi” seçeneklerini işaretledi. 
“İhracat atılımı” yüzde 8 ve “Yerelleşme politikasının etkin uygulanması” yüzde 3 oranı ile en az 
işaretlenen seçenekler oldu. 

Uluslararası rekabet gücümüzü artırmak için önümüzdeki dönemde ilaç ve aşı 
sektörünün gelişimi için en önemli faktör nedir?

1. Endüstrinin iç ve dış pazarlarda gelişimini destekleyecek fiyat politikaları
2. Kamu teşvik sistemi
3. Ar-Ge yetkinliğinin artırılması
4. Yerelleşme politikasının etkin uygulanması
5. İhracat atılımı
6. Biyoteknoloji alanında gelişim

8%
3%

24%

13%

34%

18%

1
Endüstrinin iç ve dış 
pazarlarda gelişimini 
destekleyecek fiyat

politikaları

2
Kamu teşvik sistemi

3
Ar-Ge yetkinliğinin 

artırılması

4
Yerelleşme 

politikasının etkin 
uygulanması

5
İhracat atılımı

6
Biyoteknoloji alanında 

gelişim
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YURTİÇİ İLAÇ ÜRETİMİNİN UYGUN ŞEKİLDE 
ARTMASINA YÖNELİK GEREKLİ EKOSİSTEM 
MEVCUT DEĞİL 
Türkiye’nin küresel çapta bir ilaç üretim ve ihracat üssü konumuna gelmesi için yurtiçi ilaç 
üretiminin uygun şekilde artmasına yönelik gerekli ekosistemin mevcut olmadığı yönünde 
seçeneği işaretleyen katılımcıların oranı yüzde 74 oldu. 

Ülkemizi küresel bir ilaç üretim ve ihracat üssü konumuna 
getirmek için, yurtiçi ilaç üretiminin uygun şekilde artmasına 
yönelik gerekli ekosistem mevcut mudur?

1. Evet 
2. Hayır

26%

74%

1
Evet

2
Hayır
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UYGULANAN MALİ POLİTİKALAR KÜRESEL 
REKABETÇİ BİR ENDÜSTRİNİN GELİŞİMİ İÇİN 
ELVERİŞLİ DEĞİL
Katılımcıların yüzde 91’i Türkiye’de ilaç ve aşı konusunda uygulanan mali politikaların 
(fiyatlandırma ve geri ödeme) Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılama ve küresel rekabetçi bir 
endüstrinin gelişimi için elverişli olmadığı yönünde seçeneği işaretledi.

Türkiye’de ilaç ve aşı konusunda uygulanan mali politikalar (fiyatlandırma 
ve geri ödeme) Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılama ve küresel rekabetçi bir 
endüstrinin gelişimi için elverişli midir?

1. Evet 
2. Hayır

9%

91%

1
Evet

2
Hayır
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FİRMALARIN YATIRIM ORTAMI AÇISINDAN 
SAĞLANAN KAMU DESTEKLERİ YETERSİZ
Katılımcıların yüzde 92’si firmaların yatırım ortamı açısından Türkiye’nin küresel anlamda ilaç 
endüstrisinde en önde gelen ülkeler arasında yer alması için sağlanmakta olan kamu desteğinin 
yeterli olmadığı yönünde seçeneği işaretledi.

Ülkemizin küresel anlamda ilaç endüstrisinde en önde gelen ülkeler arasında 
yer alması için, sağlanmakta olan kamu desteğini firmaların yatırım ortamı 
açısından yeterli buluyor musunuz?

1. Evet
2. Hayır

8%

92%

1
Evet

2
Hayır
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CARİ DÖVİZ KURU İLE İLAÇ AVRO KURU 
ARASINDAKİ FARK ENDÜSTRİNİN ÖNÜNDEKİ EN 
BÜYÜK RİSK
Cari döviz kuru ile ilaç avro kuru arasındaki farkın kısa ve orta vadede ilaç ve aşı endüstrisinin 
önündeki en büyük risk olduğu düşünen katılımcıların oranı yüzde 37 oldu. Kısa ve orta vadede 
endüstrinin önündeki en büyük riskleri katılımcılar yüzde 21’erlik eşit oranlarda “Ruhsatlandırma 
alanında yaşanan sorunlar”, “Endüstriye yönelik yeterli kamu teşvik ve desteğin sağlanmaması” 
ve “Geri ödeme politikalarının doğru kurgulanmaması” olarak işaretledi. 

Kısa ve orta vadede ilaç ve aşı endüstrisinin önündeki en büyük risk nedir? 

1. Cari döviz kuru ile ilaç avro kuru arasındaki fark
2. Ruhsatlandırma alanında yaşanan sorunlar
3. Endüstriye yönelik yeterli kamu teşvik ve desteğin sağlanmaması
4. Geri ödeme politikalarının doğru kurgulanmaması

21%21%

37%

21%

1
Cari döviz kuru ile ilaç 

fiyatlandırmada kullanılan avro 
kuru arasındaki farklar

2
Ruhsatlandırma alanında 

yaşanan sorunlar

3
Endüstriye yönelik yeterli kamu 

teşvik ve desteğin sağlanmaması

4
Geri ödeme politikalarının doğru 

kurgulanmaması
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KAMU ÖNCELİKLİ OLARAK DENGELİ VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR FİYAT POLİTİKASI 
OLUŞTURMALI
Kamunun ilaç ve aşı endüstrisine öncelikli desteğinin ne olması gerektiği sorulan katılımcıların 
yüzde 53’ü dengeli ve sürdürülebilir bir fiyat politikası oluşturulması seçeneğini işaretledi. 
“Büyük projelere yönelik hibe sistemine dayanan etkin bir Ar-Ge ve yatırım teşvik sisteminin 
kurgulanması, global düzeyde güçlü, küresel rekabet hedefleyen firmalar yaratılması” seçeneği 
yüzde 26’lık ve “Ruhsatlandırma alanındaki sorunların çözüme kavuşturulması” seçeneği yüzde 
21’lik oranda işaretlendi. 

Önümüzdeki süreçte kamunun ilaç ve aşı endüstrisine 
öncelikli desteği ne olmalıdır?

1. Dengeli ve sürdürülebilir bir fiyat politikası oluşturulması 
2. Ruhsatlandırma alanındaki sorunların çözüme kavuşturulması
3. Yerelleşme politikasına devam edilmesi 
4. Büyük projelere yönelik hibe sistemine dayanan etkin bir Ar-Ge ve yatırım 

teşvik sisteminin kurgulanması, global düzeyde güçlü, küresel rekabet 
hedefleyen firmalar yaratılması

26%
21%

53%

0%

1
Dengeli ve sürdürülebilir bir fiyat 

politikası oluşturulması

2
Ruhsatlandırma alanındaki 

sorunların çözüme 
kavuşturulması

3
Yerelleşme politikasına devam 

edilmesi

4
Büyük projelere yönelik hibe 

sistemine dayanan etkin 
bir Ar-Ge ve yatırım teşvik 

sisteminin kurgulanması, global 
düzeyde güçlü, küresel rekabet 
hedefleyen firmalar yaratılması
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BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ 
İÇİN UYGUN FİYAT VE GERİ ÖDEME POLİTİKALARI 
OLUŞTURULMALI
Katılımcıların yüzde 35’i uygun fiyat ve geri ödeme politikaları oluşturulması ve yüzde 32’si 
Kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanması konularını önümüzdeki 5 yılda, biyoteknolojik 
ilaç sektörünün gelişimi için en önemli faktör olarak belirtti. Ruhsatlandırma alanında uygun 
mevzuat ekosisteminin oluşturulması konusunun en önemli faktör olduğunu düşünen 
katılımcıların oranı yüzde 26 olurken etkin bir teşvik sisteminin kurulması konusu yüzde 6 ile en 
az işaretlenen seçenek oldu. 

Önümüzdeki 5 yılda, biyoteknolojik ilaç sektörünün gelişimi için en önemli 
faktör nedir?

1. Ruhsatlandırma alanında uygun mevzuat ekosisteminin oluşturulması
2. Uygun fiyat ve geri ödeme politikaları oluşturulması
3. Etkin bir teşvik sisteminin kurulması
4. Kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanması

32%35%

26%

6%

1
Ruhsatlandırma alanında uygun 

mevzuat ekosisteminin
oluşturulması

2
Uygun fiyat ve geri ödeme 
politikaları oluşturulması

3
Etkin bir teşvik sisteminin 

kurulması

4
Kamu-üniversite-sanayi 
işbirliğinin sağlanması
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SAĞLIK ENDÜSTRİLERİ BAŞKANLIĞI KURULMASI 
NOKTASINDA EN KRİTİK KONU KARAR ALMA 
MEKANİZMASININ HIZLANDIRILMASI 
Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulması noktasında en kritik konunun ne olduğu sorulan 
katılımcıların yüzde 38’i “Karar alma mekanizmasının hızlandırılması”, yüzde 31’i “Sektör 
temsilinin sağlanması” ve yüzde 24’ü ise “Kamu kuruluşları arasında denge ve koordinasyonun 
sağlanması” seçeneğini işaretledi. 

Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulurken en kritik konu:

1. Sektör temsilinin sağlanması
2. Kamu kuruluşları arasında denge ve koordinasyonun sağlanması
3. Yeterli kaynağın yaratılması
4. Karar alma mekanizmasının hızlandırılması

38%

24%
31%

7%

1
Sektör temsilinin sağlanmasıdır

2
Kamu kuruluşları arasında denge 

ve koordinasyonun
sağlanmasıdır

3
Yeterli kaynağın yaratılmasıdır

4
Karar alma mekanizmasının 

hızlandırılmasıdır
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DİJİTALLEŞME KONUSUNDA HIZLANMAYA 
İHTİYAÇ VAR
Dijitalleşme sürecinde ilaç ve aşı endüstrisinin geldiği aşama sorulan katılımcıların yüzde 50’si 
dijitalleşme konusunda geç kalındığını ve henüz başlangıç aşamasında olunduğunu belirtirken 
yüzde 31’i gerekli hızda ilerlendiği yönünde görüş belirtti. Yüzde 19’luk kesim dijitalleşme 
konusunda endüstrinin iyi bir aşamada ancak hızlanmaya ihtiyaç olduğu yönünde seçeneği 
işaretledi. 

İlaç ve aşı endüstrisi dijitalleşme sürecinde hangi aşamadadır?

1. Henüz başlangıç aşamasındadır ve geç kalınmıştır
2. Gerekli hızda ilerlenmektedir
3. İyi bir aşamadadır ancak hızlanmaya ihtiyacı vardır

50%

31%

19%

1 2 3
Henüz başlangıç aşamasındadır ve 

geç kalınmıştır
Gerekli hızda ilerlenmektedir İyi bir aşamadadır ancak 

hızlanmaya ihtiyacı vardır
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İLAÇ VE AŞI ENDÜSTRİSİNİN DİJİTALLEŞME 
SÜRECİNİN ETKİNLEŞMESİ İÇİN STRATEJİ 
PLANINA İHTİYAÇ VAR
İlaç ve aşı endüstrisinin dijitalleşme sürecinin etkinleşmesi için öncelikli olarak bu alanda bir 
strateji planı oluşturulması gerektiğini düşünen katılımcıların oranı yüzde 92 olurken, yüzde 
4’lük oranda katılımcı özel teşviklerin sağlanması gerektiği seçeneğini işaretledi.

İlaç ve aşı endüstrisinin dijitalleşme sürecinin etkinleşmesi 
için öncelikli olarak ne yapılmalıdır?

1. Bu alanda bir strateji planı oluşturulmalıdır
2. Özel teşvikler sağlanmalıdır
3. Diğer

92%

4% 4%

1 2 3
Bu alanda bir strateji planı 

oluşturulmalıdır
Özel teşvikler sağlanmalıdır Diğer

İLAÇ VE ECZACILIK
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Notlar
• Cari döviz kuru ile ilaç avro kuru arasındaki fark endüstrinin önündeki en büyük risk.
• Uygulanan mali politikalar küresel rekabetçi bir endüstrinin gelişimi için elverişli değil.
• Kamu öncelikli olarak dengeli ve sürdürülebilir bir fiyat politikası oluşturmalı.
• Biyoteknolojik ilaç sektörünün gelişimi için uygun fiyat ve geri ödeme politikaları oluşturulmalı.
• Yurtiçi ilaç üretiminin uygun şekilde artmasına yönelik gerekli ekosistem mevcut değil.
• Firmaların yatırım ortamı açısından sağlanan kamu destekleri yetersiz.
• Biyoteknoloji alanında ilerleme için etkili strateji ve eylem planı gerek.
• İlaç ve aşı sektörünün gelişimi için kamunun tüm birimleri etkin bir koordinasyon içinde değil.
• Ruhsatlandırma konusu öncelikli olmalı.
• Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulması noktasında en kritik konu karar alma mekanizmasının 

hızlandırılması.
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23. TÜSAP Sağlık Finansmanı Vizyon Toplantısı raporunu
tusap.org adresinden indirebilirsiniz.
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SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

“Sağlık Teknolojilerinde Gelecek” başlıklı 24. TÜSAP Sağlık Teknolojileri Vizyon 
Toplantısında sağlık sektörünü temsil eden katılımcılara konuya ilişkin sorular 
yöneltildi. Katılımcılar bu soruları tercih ettikleri şıkları işaretleyerek yanıtladı.

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



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2021 / SAĞLIK ZİRVESİ

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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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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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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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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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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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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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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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 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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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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Notlar
• BT teknolojilerinin sağlık alanında yaygınlaşması uzun dönemde finansal ve sosyal açıdan daha 

sürdürülebilir bir sağlık sistemi oluşmasını sağlar. 
• Teknoloji ile birlikte sağlık okur yazarlığı ve koruyucu sağlık hizmetleri gelişecek, teknolojik 

gelişmeler verimliliği artıracak ve tasarruf sağlayacak.
• Türkiye’de sağlık teknolojileri alanında sektöre rehberlik edecek ve gelişmenin önünü açacak bir 

politika belgesi mevcut değil.
• Türkiye’de sürdürülebilirlik adına sağlık teknolojilerini başta fiyat bazlı değerlendirme olmak üzere 

her bakımdan değerlendirecek bir kuruluş mevcut değil.
• Tıbbi cihaz sektörünün finansman sorunu dijital dönüşüm ya da teknolojik yeniliklere 

odaklanmalarını engelliyor.
• Sağlık Endüstrisi Başkanlığı kurumlar ve taraflar arası koordinasyon ve planlamadan sorumlu ve 

tüm taraflara eşit mesafede olmalı.
• Yeni sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi için yeterli ve etkin bir Ar-Ge yatırımı mevcut değil.
• Kamunun ilgili tüm birimleri yerli ve milli sağlık teknolojilerinin gelişimi için etkin bir koordinasyon 

içinde değil.
• Türkiye’de sağlık teknolojilerinde yerli ve milli gelişmeler bakımından çok iyi gelişmeler olacak. 
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24. TÜSAP Sağlık Finansmanı Vizyon Toplantısı raporunu
tusap.org adresinden indirebilirsiniz.
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SAĞLIKTA BAŞARILI BİR UNICORN NASIL ÇIKAR?
Sağlık dünyasının yaptığı işler bizim yaptığımız işle kıyaslanınca çok önemsiz kalıyor. Neticede 
motosikletle ya da bir araçla evlere çikolata, gofret, yumurta, süt götürüyoruz. Sağlık sektöründe 
yer alan siz katılımcılar ise birinci amacı insanlara iyilik olan bir iş yapıyorsunuz. Her ne kadar bu işin 
paydaşları Kamu, ilaç şirketleri, hastaneler, tıbbi cihaz üreticileri ve ticari olarak buraya hizmet veren 
tüm sektör oyuncuları olsa da hep birlikte hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Sağlık sektörü Türkiye’de öyle bir 
yol aldı ki geçmişte imkanı olanlar tedavi amacı ile yurtdışına giderken şimdilerde Türkiye bu konuda 
çevre ülkelere hizmet veren bir hale geldi. Bu da bu sektöre hizmet veren herkes açısından gurur 
verici. 

Bir start up şirketi nasıl başlıyor, ne oluyor, nasıl ve neden büyüyor, dünyada hangi işler hızlı değer 
artışına sahne oluyor, biraz bunları anlatacağım. Çünkü sağlık sektöründe yurtdışında ciddi değerlere 
ulaşmış start up’lar var. Türkiye’de ise sağlık sektöründe start up’lar hem sayıca az hem de olanlar da 
çok yüksek değerlere ulaşmamış durumda. Bu start up tecrübemden neden sağlık alanında bir start up 
çıkmasın diye değerli fikirler çıkabilir. 

Getir geçen yıl sağladığı 1.1 milyar dolar finansmanı 2021 Haziran’da 7.7 milyar dolar değerlemeye 
ulaştırdı. Bunun ana sebebi Getir’in orijinal bir fikre sahip olması ve bunu yurtdışına açabilmesi idi. 
Orijinal bir fikir etrafında doğru algoritmalar ve nitelikli insan gücü ile bu değer oluştu. 7.7 milyar dolar 
değerlemeye ulaşan Getir’in ne bir fabrikası var, ne herhangi bir ofis ne de çalıştığı depolar kendi malı. 
Her şey kira. Getir’in değerinin içinde yüzde 0.5’lik pay kadar bile öz varlığı yok. Piyasanın Getir’e 
verdiği değerin yüzde 99,5’i iyi bir fikrin etrafında derlenebilen iyi insanlar. Bu değer, akıllı bir grup 
insanın bir işi yapıp daha ileri götürmesine piyasanın biçtiği bir değer. Bu önemli bir şey. 

Nazım SALUR
Getir Kurucusu
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Türkiye bugüne kadar gelişmesini sağlarken eksiklerinden dolayı mecburen yol, baraj, fabrika yaptırıp 
bacaları tüttürdü, oteller yapıp turizmi geliştirdi, hastaneler yaptı. Bunların yapılması da gerekiyordu. 
Bunların gerekliliği bir yana bu yapılanların yanına bizimki gibi hayal endüstrilerini, hayal sektörlerini 
koymamız gerekiyor. Bugün bir dizi film sektörü de 100 ülkeye ihracat yapabilen bir sektör. Neticede 
bir film çekiliyor ama oradan son 10 yılda 10 binlerce kişinin geçimini sağladığı bir endüstri doğdu. 
Türkiye’den oyun start up’ları çıkıyor, milyarlarca dolar değere ulaşıyor. 100-200 genç arkadaşın bir 
binaya kapanarak oyun üretmeleri ile birlikte tüm dünyada 100 milyonlarca kez bu oyunlar oynanıyor, 
indiriliyor. Ortaya bir değer çıkabiliyor. Türkiye bu yeni ekonominin içinde muhakkak olmalı. Türkiye’nin 
elindeki 84 milyonluk nüfus gücü ve bu nüfusun demografik yapısı gibi bir gücü var. Yani bu nüfusun 
çoğunlukla genç olması, bu gençlerin de dijital olması ve birçoğunun kredi kartı ya da debit olarak dijital 
ödeme sistemi imkanlarına sahip olması özellikle mobil uygulamalarda ve tüketiciye yönelik teknolojik 
işlerde Türkiye’yi verimli bir ülke haline getiriyor. 

Sağlık alanında değeri milyar doların üzerinde Unicorn’lar çıkarmak için hızlı büyüyebilen ve çok kişiye 
dokunan işler yapmak gerekiyor. Bu iş bir piyasada tuttuğu zaman dünyanın başka yerlerinde de o 
hizmete talep olması lazım. 20 yılda büyüyebilecek bir iş start up dünyasında çok fazla yatırımcı talebi 
görmez. Doğru bir fikrin çok hızlı yayılabilmesi lazım. Olumlu anlamda bir virüs gibi yayılıp tüm dünyayı 
kasıp kavurması lazım. O zaman herkesin peşinden koştuğu, yatırım yapmak istediği bir iş haline geliyor. 
Ortaya bir Unicorn da böyle çıkıyor.

Getir bugün 9 ülkede faaliyet gösteriyor. Eğer Getir’i 9 ülkeye götüremeseydik bugünkü değerinin belki 
9’da 1’ine ulaşamazdık. Ancak yine Getir’de işi Türkiye’de öncelikli olarak başarılı hale getirmeseydik o 
ülkelere de gidemezdik. Türkiye bir işi modellemek ve yapmak için doğru büyüklüğe sahip. 5-10 milyon 
nüfuslu ülkelerde bir şeyi modellemek yeterince nüfus olmadığından daha zordur.  Buradaki nüfus 
bizim şansımız. Türkiye dünya ölçeğinde orta ya da ortanın üzerinde bir büyüklükte nüfusa sahip. Bu 
açıdan iyi bir Pazar. Bu önemli bir avantaj. Sağlıkta da özellikle son 20 yılda Türkiye’de gelişmeler oldu. 
Belli bir taban oluştu. Bunun üzerine yeni teknolojiler inşa etme zamanıdır. 

Tüm bunlarla birlikte şunu da belirtmeliyim ki Getir’i kurmadan önce BiTaksi’yi kurduk. Getir BiTaksi’yi 
yaparken aklıma gelmiş bir iştir. BiTaksi işimiz hala mevcut ama maalesef şu anda Getir’in 50’de 1’i 
kadar bile bir büyüklükte değil. Her iki girişimi yaparken de fikir aynı idi, aynı akıllı yazılımcılar yaptı, 
benzer ekiplerdi. Getir büyüdü de BiTaksi neden büyümedi derseniz, orada çok regülasyon var. 
Kamunun kısıtlamaları, taksi piyasasındaki limitler gibi bizim dışımızda çok etken var. O piyasaya bir 
yenilik getirmek ve müşteriye istediğiniz gibi iyi bir hizmeti vermek bayağı zor. Getir işin ana fikrine etki 
edecek kısıtlaması fazla olmayan, regülasyonu az bir sektör. Buradaki bu serbestlik bu işi iyi yapmamıza 
ve buradan dünyaya bir iş çıkarmamıza neden oldu. Türkiye'de biz ilk başarılı start up değiliz. Birçok 
başarılı start up kuruldu. Kurulmaya da devam ediyor. Ancak bütün Türkiye'deki teknolojik girişimlerden 
Getir’i ayıran önemli bir özellik BiTaksi de dahil olmak üzere Getir’den önce kurulan start up’ların hepsi 
daha evvel yurtdışında yapılmış başarılı iş modellerinin Türkiye'ye uyarlamasıdır ki başarılı bir uyarlamayı 
yapmak da az buz iş değildir. O da büyük başarıdır ancak orijinal fikirler değil. Getir’in bir ürünü sizin 
kapınıza sizin gidip bir yerden alıp getireceğinizden daha hızlı getirebilme kabiliyeti internet alışverişinde 
aslında bir devrim. O açıdan Getir dünyaya bu kadar hızlı açılabiliyor ve yabancı yatırımcılardan ilgi 
görebiliyor. Getir’de bugün itibarıyla 17 tane yabancı fonun yatırımı var. İlgi gösterdikleri halde bizim yer 
bulup alamadığımız yatırımcılar da var. Bu kadar yabancı yatırımcıyı içeri almış bir şirkette biz kurucu 
Türk ortaklar olarak şirketin hala çoğunluğuna da sahibiz. Şirketi satmadık. Sadece daha hızlı büyümek 
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için küçük ortaklar olarak bu yolculuğu fonluyoruz. Start up’ların tüm dünyadan kapital almaya eğilimi 
olması lazım. Çünkü tüm dünyadaki yatırımcılar size ilgi gösterdiği zaman bu aynı zamanda sadece bir 
para vermek olmuyor bir de yaptığınız işin tüm dünyada da iyi bir iş olabileceği ile ilgili onay vermek 
oluyor. Sonuçta start up kuracaklara tavsiyem; evet Türkiye’yi düşünerek kursundan ama bu muhakkak 
Türkiye'den sonra başka yerlere de götürebilecek bir iş olsun. Unicorn değerlemelerine ulaşmak 
istiyorlarsa en önemli unsur bu. Bunun yanında bir de non-profit start up’lar da var. Sağlık alını aslında 
non-profit yani kamu yararına, kar amacı gütmeyen start up olayına da aslında uygun bir sektör. Bu 
tarz start up’lar kurmak isteyenler de olabilir. Bunu kamu kaynaklarıyla, bağışlarla veya vakıf gelirleri ile 
fonlamak isteyebilirler. Bu da çok saygın bir şey. Çünkü sağlık alanında belli sorunlar da sadece küçük 
bir insan grubunun sorunu. Belki işte ülkede sadece 10000 kişiyi ilgilendiren bir hastalık var ve ona hiç 
kimse yatırım yapmazsa o hastalar ne olacak? O hastaların derdini çözecek bir uğraşıya da ihtiyaç var. 
Bu da çok saygın bir şey ve bu tarz start up’ları da desteklemek lazım. İleriki yıllarda Getir olarak bu 
tarz bir fon oluşturmayı ayrıca düşünüyoruz. Sağlık alanında inşallah kar amacı gütmeyen bazı işlere de 
destek olabiliriz diye düşünüyorum.
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SORU-CEVAP VE YORUMLAR
Tüm bunları yaparken bütçenizin yüzde kaçını Ar-Ge’ye, yüzde kaçını reklam ve tanıtıma 
yatırdınız? 

Bizde ülkemizin standartlarının epey üzerinde bir rakam olarak 500’ün üzerinde yazılımcı ve 150’nin 
üzerinde veri bilimcisi (data sicientist) çalışıyor. Bu arkadaşların çalışmalarının yüzde 80’lik kısmını Ar-
Ge dediğimiz, işi daha iyiye götürmekle ilgili çalışmalar oluşturuyor. Yüzde 20’lik bir kadro mevcut 
işleri idare etmeye çalışıyor. Sokakta gördüğünüz bir motosikletçi kapıyı çalıyor ve elindeki 3-5 ürünün 
olduğu paketi kapıya bırakıyor. Bunun için 650 bilim insanı çalışıyor ve şu an 300-400 kişiyi daha 
işe almak için internette ilanlarımız var. Çalıştığımız kişiler sıradan yazılımcılar değil. Olabildiğince üst 
nitelikli arkadaşlarla çalışıyoruz. Zaten bu arkadaşları bir araya getiremeseydik bu Getir hikayesi ortaya 
çıkmazdı. Bu tesadüfen olmuş bir hikaye değil ve biz bir taraftan da ülkemizde beyin göçünün olmaması 
için iyi bir sebep yaratmak istiyoruz. Artı olarak Getir’in tersine beyin göçü için de bir ilgi alanı olsun 
istiyoruz. Özellikle yazılım alanında ciddi bir beyin göçü var ve kendi çapımızda bu göçü azaltacak 
bir rol oynadığımızı düşünüyoruz. Başka ülkelere gitmeden de bu beyin göçü gerçekleşebiliyor. Artık 
bu remote çalışma olayı yaygınlaştığı için kişiler evlerinden de Amerika'daki, İngiltere'deki bir şirkete 
çalışabiliyorlar. Yabancı ülkelerin maaşları ile rekabet edecek düzeyde yüksek maaşlar ödeyerek bu 
arkadaşları Türk ekosisteminde tutmaya çalışıyoruz. Bir taraftan böyle de bir misyonumuz var. Araştırma-
geliştirme bizim oksijenimiz gibi. Şimdi öndeyiz ama 3 sene sonra başka bir rakip gelip bizi geçebilir. 
Başka rakiplerin bizi geçmemesi için tek yol her zaman hızlı gelişmeye devam etmemizdir. Başka bir 
çaremiz yok. 

Getir’in zorluklarla mücadelesinde yazılımcı - veri bilimcisi (data sicientist) bulma konusu kaçıncı 
sıradadır? 

Herhangi bir yazılımcı değil de bizim kalite standartlarımızda ve istediğimiz adette nitelikli yazılımcı 
bulmak açık ara birinci sırada. 

Pandemiden bu yana Getir hepimizin yaşamının ortak parçası oldu. Bizler de ilaç ve sağlık 
alanındaki start up konularına çok fazla kafa yoruyoruz. Çünkü dünyada aslında artık bugün ilaç 
start up’lardan geliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Gıda İlaç Dairesinin son 5 yılda onay 
verdiği yeni moleküllerin yüzde 70’inden fazlası start up’lardan gelmiş. Hatta bugün COVID ile 
ilgili en yaygın yapılan aşıların çoğu start uplar’dan geldi. Biontech bir start up. 2019'da çok 
özel ilgisi olanlar dışında şuradaki hiç kimse Biontech diye bir şirketi muhtemelen bilmiyordu. 
Moderna bir start up. Kimse bilmiyordu. Bugün bunların değerleri gerçekten 100 milyarlarca 
dolarlara ulaşmış durumda... Dolayısı bu çok önemli bir alan.

Getir’de bir ürüne ihtiyaç duyanla o ürünle ilgili hizmeti sağlayanı buluşturma konusuna zaman 
boyutunu da katarak çok özel bir şey yaptınız. 2020’de pandemi geldi ve hepimiz evlerimize 
kapandık. O anda inanılmaz bir şey idi. Yıllardır MRNA teknolojisi üzerinde çalışmalarını 
sürdüren Moderna ve Biontech için de aynısı geçerli. Start up’ların başarısında zaman ve uygun 
ortamın oluşması önemli bir tetikleyici faktör. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nedir? 

İkinci olarak Getir gibi bir iş yaptığınız zaman şu anda muhtemelen Türkiye'de inanılmayacak bir 
veriye de sahip oluyorsunuz ve bilgi aslında içinde bulunduğumuz çağda en büyük zenginlik. 
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Çünkü hepimiz farklı satınalma alışkanlıklarımız, satınalma periyotlarımız, sıklıklarımız, tercih 
ettiğimiz ürünler gibi veriler var ve uygulamayı küresel bir boyuta da taşıyorsunuz. Bu bilgi 
toplama algoritmasının, büyük bilgi kaynağının Getir’in toplam piyasa değerlemesindeki rolü ve 
yeri nedir?

Evet, Moderna ve Biontech daha önce birçok yatırımları olsa da COVID yüzünden ortaya çıktı. Belli 
bir yaş grubu bizi COVID nedeni ile kullanmaya başlasa da biz COVID öncesi 5 yıldır ortalıktaydık 
ve daha genç bir yaş grubu bizi kullanıyordu. Esas büyüme nedenimiz aslında COVID değil. COVID 
sonrası hayatın normalleştiği dönemde de hızlı büyüme devam etti. Bizim esas büyüme nedenimiz 
yarattığımız hayat kolaylığı ve zamanın aslında zannettiğimizden daha kıymetli olması ve o zamanı 
kendimize bırakmak için milyonlarca kişinin biraz fazla bir ödemeye hazır olması. Ana fikir bu. COVID 
bir miktar işimizin daha geniş kitlelere yayılmasını sağlasa da bu zannedildiği kadar büyük bir etken 
değil. Çünkü sonrasında bu büyümeyi devam ettirebildik. Bazı işler örneğin COVID sonrası pandeminin 
yarattığı o trend esnasındaki büyümelerini kaybettiler. 

Veriye sahip olmak, veriyi toplamak ve işlemek ile ilgili sorunuza gelirsek; veriyi toplamak ve işlemek 
aynı şeyler değil. Veriyi işlemekle veriden akıl üretmek de aynı şey değil. Herkes veri toplamayı 
maharet sayıyor. Evet, bir anlamda maharet. Veri toplamazsanız yapacak bir şey kalmaz. Şirketlerin ya 
da kurumların yüzde 98’inde veri toplanıyor ancak veri üzerinde gereken yapılmıyor. Maharet o veriyi 
işlemek. Tüm kamu kurumları ve özel girişimlerde çok sayıda veri var. Neticede değerlendiriliyor da 
ancak en önemlisi yapaya zeka, AI dediğimiz şey... O verinin kendi kendine öğrenir hale gelmesi ve 
makine öğrenen bir algoritmaya gitmesi. Biz bunu yapıyoruz. Gittikçe daha iyi yapıyoruz ve daha da iyi 
yapmamız gerekiyor.
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METODOLOJİ
TÜSAP 5. Yıl Zirve Toplantısı’nda sağlık sektörünü temsil eden fikir önderlerine Türkiye’de sağlık 
alanında unicorn’lar çıkarma konusuna ilişkin 6 farklı soru soruldu. Katılımcılar her soruyu kendilerine 
verilen keypadler üzerinden tercih ettikleri şıkları işaretleyerek yanıtladılar. Kamuyu, STK’ları, 
özel sektörü ve üniversiteleri temsil eden 60 üst düzey yöneticinin verdiği yanıtlar üzerinden 
hazırlanan sonuç grafikleri yine katılımcılar tarafından yorumlandı. Katılımcıların yüzde 28,3’ünü 
STK temsilcileri, yüzde 21,7’sini kamu yöneticileri oluşturdu. Özel sektör yöneticileri yüzde 36,7’lik, 
sağlık alanına odaklanmış üniversiteler ise yüzde 13,3’lük oranla yerini aldı.
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TÜRKİYE’DE SAĞLIK ALANINDA 5 YIL İÇİNDE 
UNICORN ÇIKMASI BEKLENİYOR
25. TÜSAP Vizyon Toplantısı’nda (5. TÜSAP Zirvesi) katılımcılara Türkiye’de sağlık alanında 
önümüzdeki 5 yıl içerisinde bir veya fazla sayıda unicorn çıkmasını bekleyip beklemedikleri 
soruldu. Yüzde 63 oranında katılımcı bekledikleri yönünde seçeneği işaretlerken yüzde 37’lik 
oranda katılımcı bunun aksi yönünde seçeneği işaretledi. 

Türkiye’de sağlık alanında önümüzdeki 5 yıl içerisinde bir veya fazla 
sayıda unicorn çıkmasını bekliyor musunuz?

1. Evet
2. Hayır
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37%
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SAĞLIK BİLİŞİMİ VE TEKNOLOJİLERİ ALANINDA 
UNICORN ÇIKABİLİR
Türkiye’de sağlık alanında unicorn girişim çıkarsa önceliğin hangi alanda olabileceği konusunda 
katılımcıların yüzde 70’i sağlık bilişimi ve teknolojileri alanında olabileceği yönünde görüş 
belirtti. Yüzde 18 oranında katılımcı sağlık hizmet sunumu ve yüzde 12 oranında katılımcı ise ilaç 
alanında olabileceği seçeneğini işaretledi. 

Türkiye’de sağlık alanında unicorn girişim çıkarsa öncelik 
hangi alanda olabilir?

1. İlaç 
2. Tıbbi cihaz
3. Sağlık bilişimi ve teknolojileri
4. Sağlık hizmet sunumu
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SAĞLIK ALANINDA YAPAY ZEKA 
TEKNOLOJİLERİNDE UNICORN ÇIKMASI 
POTANSİYELİ VAR
Ülkemizde hangi teknoloji ile sağlık alanında göreceli olarak unicorn çıkma potansiyel olduğu 
sorulan katılımcıların yüzde 46’sı sağlık alanında yapay zeka teknolojisi ile unicorn çıkma 
potansiyel olduğunu düşündü.  Yüzde 25’lik oranda katılımcı ise sensörler ve nesnelerin interneti 
teknolojileri alanında bu potansiyelin olduğu yönünde seçeneği işaretledi. Sağlık alanında 
unicorn çıkma konusunda yüzde 10 oranında katılımcı sanal gerçeklik/artırılmış gerçeklik, yüzde 
6 oranında katılımcı blokzincir ve yüzde 2 oranında katılımcı sentetik biyoloji teknolojilerinin 
potansiyeli olduğu yönünde seçeneği işaretledi.

Ülkemizde hangi teknoloji ile sağlık alanında göreceli olarak unicorn 
çıkma potansiyel vardır?

1. Sensörler, nesnelerin interneti
2. Blokzincir
3. Sanal gerçeklik/arttırılmış gerçeklik
4. Yapay zeka
5. Robotik
6. 3 boyutlu baskı
7. Sentetik biyoloji
8. Diğer
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TÜRKİYE’DE GELİŞMİŞ SAĞLIK HİZMET 
SUNUMU SEKTÖRÜNÜN OLMASI SAĞLIK 
ALANINDA BİR UNICORN ÇIKMASI BEKLENTİSİNİ 
GÜÇLENDİRİYOR
Türkiye’de sağlık alanında bir unicorn çıkma beklentisinin önde gelen nedenlerinin ne olacağı 
sorulan katılımcıların yüzde 69’u gelişmiş sağlık hizmet sunumu sektörünün varlığından dolayı 
bu beklentinin oluştuğu yönünde seçeneği işaretledi. Yüzde 10’luk oranında katılımcı ise sağlık 
alanında bir unicorn çıkma beklentisinin sağlık turizmi nedeni ile oluştuğu yönünde seçeneği 
işaretledi. “Kamu teşvik ve yardımları” ile “akademik dünya” seçenekleri katılımcılar için sağlık 
alanında bir unicorn çıkarma beklentisinde etkin bir unsur olarak görülmedi. 

Türkiye’de sağlık alanında bir unicorn çıkma beklentiniz varsa sizce en 
önde gelen nedeni hangisidir?

1. Gelişmiş sağlık hizmet sunumu sektörü olması
2. Kamu teşvik ve yardımları
3. Akademik dünya
4. Sağlık turizmi
5. Diğer
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YENİ GİRİŞİMLER BELİRLİ BİR ALTYAPI VE SİSTEMLER OLUŞTUKTAN 
SONRA HALİYLE GELİYOR 
Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi kuruluşlar internet ağlarını kurup yaygınlaştırmasa 
ya da cep telefonu markaları bu kadar satılması Getir diye bir uygulamanın da bu kadar 
büyüyemeyeceği belirtilerek 20 yıllık bu altyapının üzerine Getir’in kurulduğu söylendi. Bu 
nedenle sağlık alanında da gelişmiş sağlık hizmet sunumu sektörü olmasının Türkiye’de sağlık 
alanında bir unicorn çıkması beklentisini güçlendirdiği ifade edildi. 

TÜRKİYE’DE ORTADAKİ POTANSİYELİ GÖRÜP BUNUN ÜZERİNE BİR 
FİKİR İNŞA EDEBİLECEK GENÇLER VAR 
Unicorn fikrini geliştirip bunları bir teşebbüs halinde sunan insanların olmasının Unicorn çıkması 
konusunda beklenti yarattığı belirtilerek Türkiye’de ortadaki potansiyeli görüp bunun üzerine bir 
fikir inşa edebilecek gençlerin olduğu söylendi.  

SAĞLIK ALANINDA UNICORN ÇIKARMAK İÇİN GEREKLİ PARA 
MEVCUT DEĞİL
Sağlık Bakanlığının kurduğu altyapının oldukça iyi olduğu belirtilerek sağlık sektöründe 
regülasyonu yüksek işlerin yapıldığı ve engellerin fazla olduğu söylendi. Sağlık alanında Getir gibi 
Türkiye’de büyüyüp daha sonra yurtdışına yayılabilecek bir girişim için gerekli paranın olmadığı 
söylendi. 

YENİ BİR KONSEPT ÇIKACAĞI ZAMAN BUNU ALMAYA HAZIR 
YENİLİKÇİ BİR KİTLE DE OLMALI 
Yeni bir konsept çıkacağı zaman bunu almaya hazır yenilikçi bir kitlenin de olması yani pazarda 
maddi güce sahip erken benimseyicilerin olması gerektiği belirtilerek unicorn olma potansiyeli 
taşıyan bir girişimin belli bir noktaya gelene kadar daha pahalı olabileceği söylendi. Bu yapının 
çok sayıda bileşeni olduğu ifade edilerek ilaç sektöründe örneğin tek müşteri (kamu) olmasının 
kullanıcı kitlesi anlamında bir avantaj yaratmadığı belirtildi.  

START UP GİRİŞİMCİLİK AKILLI İNSAN İŞİ DEĞİL 
Start up girişimcilerin akıllı ama risk alabilecek kadar da haylaz çocuklar olması gerektiği çünkü 
bir iş fikri ile ilgili araştırma yapıldığında bu işin neden yapılması gerektiği ile ilgili 1 sebep 
gösterilebilirken neden yapılmaması gerektiği ile ilgili 48 sebep olduğu kaydedildi. Akıllı bir kişinin 
bu sonuç ile bu işi yapmaktan vazgeçeceği ancak start up girişimcinin (4’te 3 akıllı, 4’te 1 deli bir 
girişimcinin) ise belki yüzde 1 ihtimalle başarılı olacak bir işi yaptığı söylendi. Alıcının çok olduğu 
yerde inovasyonun daha fazla olduğu ve sağlık alanında Türkiye’de ana alıcının devlet olmasının 
bu anlamda olumsuz etki oluşturabildiğinden bahsedildi. 
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TÜRKİYE’DE SAĞLIK ALANINDA UNICORN 
ÇIKMAMASININ EN ÖNDE GELEN NEDENİ 
FİYATLARIN DÜŞÜKLÜĞÜ VE ÖDEME 
PROBLEMLERİ
Türkiye’de sağlık alanında bir unicorn çıkmamasının göreceli olarak en önde gelen nedeninin 
ne olduğu sorulan katılımcıların yüzde 30’u sağlık sektöründe fiyatların düşüklüğü ve ödeme 
problemlerini göreceli olarak en önemli neden olarak gördü. Bu seçeneği yüzde 22 ile 
“Yatırımcı sayısı ve büyüklüğündeki zayıflık”, yüzde 12 ile “Üniversite-özel sektör işbirliğinin 
yeterli olmaması” seçenekleri izledi. “Eğitim sistemi”, “Girişim(ci) sayısının az olması” ve “Kamu 
yardım ve teşviklerinin yeteri kadar olmaması” seçenekleri daha düşük yüzdelerle işaretlendi. 

Ülkemizin sağlık alanında unicorn çıkartamamasının sizce göreceli 
olarak en önde gelen nedeni hangisidir?

1. Girişim(ci) sayısının az olması
2. Üniversite-özel sektör işbirliğinin yeterli olmaması
3. Kamu yardım ve teşviklerinin yeteri kadar olmaması
4. Yatırımcı sayısı ve büyüklüğündeki zayıflık
5. Sağlık sektöründeki fiyatların düşüklüğü ve ödeme problemleri
6. Ülke imajı
7. Eğitim sistemi
8. Diğer
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REGÜLASYONLAR VE PAZARA GİRİŞTEKİ 
TEKNİK ENGELLER ZORLUK YARATIYOR
BiTaksi’nin gelişmemesindeki en büyük sıkıntının regülasyonlar olduğu hatırlatılarak özellikle tıbbi 
cihaz ve ilaçta dünyada ve Türkiye’de pazara girişte ciddi teknik engeller olduğu söylendi. Bu 
sebeplerden dolayı ancak olağanüstü bir durum olması halinde sağlık sektöründen bir unicorn 
çıkabileceği ifade edildi. 

BİR TIBBİ CİHAZ ÜRÜNÜ KAMU İLE ÇALIŞIYORSA 
ÇOK FAZLA YATIRIM ALAMIYOR 
Bir tıbbi cihaz ürünü kamu ile çalışıyorsa çok fazla yatırım alamadığı ancak kişisel kullanımlı 
(bireylerin kullandığı) ürünlerde ve tüketicisinin daha fazla olduğu alanlarda yatırım almanın daha 
kolay olduğu ve pazara erişimin kolay olduğu alanlarda unicorn çıkarmanın mümkün olduğu 
söylendi. Konuya illaki bu alanda unicorn çıkarmak gerekli mi açısından da bakmak gerektiği, 
belki orta segmentte daha çok firma ile daha çok ürün de yapılabileceği belirtilerek doğru 
noktaya odaklanmanın daha uygun olacağı ifade edildi.

ÇOK FAZLA SORUN OLMAKLA BİRLİKTE 
EN BÜYÜK SORUN VERİYE ERİŞİM 
İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) çatısı altında sanayi ve üniversite işbirlikleri ile 
start upların bir araya gelmesi için çaba sarf edildiği belirtilerek ele alınan bir projede çok fazla 
sorunun engel olarak çıktığı, öncelikle de veri işinin çözülmesi gerektiği kaydedildi. Veriye erişim 
ile ilgili her şeyin tıkır tıkır işlemesi gerektiği ve o zaman cin fikirli kişilerin bu işleyen düzende 
daha başka neler yapılabileceğine kafa yoracakları söylendi.  

ÖZEL SEKTÖRDEN BİR UNICORN ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİL 
ANCAK KAMU ELİ İLE BİR UNICORN ÇIKABİLİR
Sağlık Bakanlığı (Kamu) sağlıkta çok ön planda olduğundan özel sektörden bir unicorn çıkmasının 
mümkün görünmediği belirtilerek sentetik biyoloji ya da buna benzer özel konularda belki 
unicorn çıkabileceği ancak hizmet ile ilgili, hizmet odaklı bir unicorn çıkmasının zor olduğu 
söylendi. Sağlık Bakanlığının verinin işlenmesi ve sağlık hizmet sunumu noktasında diğer ülkelerle 
kıyaslanmayacak kadar iyi bir konumda olduğu ve Kamu eli ile bir unicorn çıkabileceği belirtildi. 
Kamu eğer bakkaldan ya da marketten ücretsiz bir şekilde evlere ürün taşısaydı bugün Getir diye 
bir uygulamayı yapmanın zor olacağı dile getirildi. 
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KAMU GİRİŞİMLERE/GİRİŞİMCİLERE 
YARDIMCI OLACAK ROLLER ÜSTLENEBİLİR
Gelişmiş hiçbir ülkede kamudan bir unicorn çıkmadığı ancak kamunun etkinleştirme, yardımcı 
olma, önünü açma, destek olma, köstek olmama, yavaşlatmama gibi roller üstlenebileceği 
vurgulandı. Kamunun yenilikçi şirketlere ilk aşamada ragülasyonları daha düşük dozda tutup 
büyüdükçe/gerçekleştikçe regülasyonları artırma gibi bir süreç yönetebileceği söylendi. 

UNICORN FİKRİNİ AKLIN BİR YERİNDE TUTUP BAŞARILI VE 
İYİ BİR İŞ ÇIKARMA KONUSUNA ODAKLANMAK GEREK 
İlk günden unicorn çıkarmak için kolları sıvamak iyi gibi görünse de sağlık alanında 20 tane kadar 
50-100 milyon dolarlık şirket çıkarsa bunların içinden 1-2’sinin bu hizmetlerini başarılı bir şekilde 
başka ülkelere de taşımaları halinde bir unicorn olabileceği ifade edildi. Kendileri ilk başta fark 
etmese de eğer iyi bir şey yapıldıysa piyasanın onları oraya taşıyabileceği vurgulandı. 

Nusret’in de değeri milyar doların üzerinde bir unicorn olduğu ve ilk dükkanını açarken bir 
unicorn olacağım diye açmadığı, hayatın onu o noktaya getirdiği söylendi. İlk dükkanın ardından 
başarılı olup ikinci dükkanı açmayı düşündüğü, sonrasında Doğuş grubu ile ortak olduğu, 
vizyonunun değiştiği ve bugün birçok ülkede Türk markası olarak faaliyet gösterdiği ifade edildi. 
Unicorn fikrini aklın bir yerinde tutup başarılı ve iyi bir iş çıkarma konusuna odaklanmak gerektiği 
kaydedildi. 

KAMUDAN BİR UNICORN ÇIKAR MI?
Dr. Şuayip BİRİNCİ / T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı

Kamudan bir unicorn çıkması alışık bir durum değil. Savunma sanayi gibi bir yaklaşım buradan 
çıkmaz.  Ayrıca Sağlık Bakanlığının unicorn çıkarmak gibi bir beklentisi olmadığı gibi işi de bu 
değil. Kamu ihtiyaca yönelik bir yaklaşım sergiliyor. Neticede bizi besleyen sektörle de çok 
yakın bir ilişkimiz var ve onların işlerini regülasyon anlamında da rahatlatmaya çalışıyoruz. 
Onların arasından bir girişim bekliyoruz. Bir unicorn çıkarmak Sağlık Bakanlığının işi değil ancak 
sağlıkta bir unicorn çıkarsa onlara destek olmayı arzu ederiz. Aksi bir durumu sektör de normal 
karşılamaz.
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EKOSİSTEMİNİN GELİŞMESİ İÇİN DESTEKLEYİCİ 
HUKUKİ ALTYAPI VE REGÜLASYONLAR İLE İLGİLİ 
ALANLARDA HIZLA İYİLEŞTİRME YAPILMASI 
GEREKİYOR
Türkiye’de sağlık alanında girişimci ekosisteminin gelişmesi için göreceli olarak hangi alanda 
hızla iyileşme yapılması gerektiği sorulan katılımcıların yüzde 35’i “Destekleyici hukuki altyapı 
ve regülasyonlar” yanıtını verdi. Girişimci ekosisteminin gelişmesi için hızla iyileştirme yapılması 
gereken alanlarını yüzde 18 oranında katılımcı “İnovasyonlarla işbirliğine açık, güçlü sağlık 
endüstrisi”, yüzde 16 oranında katılımcı “Doğru pazar koşulları ve ticarileşme” ve yüzde 8 
oranında katılımcı “Yeterli ve etkin kuluçka ve hızlandırıcı merkezleri” olarak işaretledi. 

Türkiye’de sağlık alanında girişimci ekosisteminin gelişmesi için 
göreceli olarak hangi alanda hızla iyileşme yapılmalıdır?

1. Akademik altyapı ve güçlü Ar-Ge
2. İnovasyonlarla işbirliğine açık, güçlü sağlık endüstrisi 
3. Üniversite-sanayi işbirliği
4. Gelişmiş sağlık hizmetleri
5. Girişimci  yetenekler yetiştirme kapasitesi
6. Yeterli ve etkin kuluçka ve hızlandırıcı merkezleri
7. Yeterli sayıda potansiyel yatırımcılar
8. Devlet teşvikleri
9. Destekleyici hukuki altyapı ve regülasyonlar 
10. Doğru pazar koşulları ve ticarileşme
11. Diğer
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HEDEFE NASIL ULAŞILABİLECEĞİNE İLİŞKİN BİR 
KAMU POLİTİKASI OLMALI
Türkiye’de sağlık alanında girişimci ekosisteminin gelişmesi için tüm başlıklarda yapılması 
gereken birtakım şeyler olduğu ancak doğru pazar koşuları ve ticarileşme alanlarının hızlı 
iyileştirme gerektirdiği vurgulandı. Türkiye’den devlet teşvikleri ile gençlerden hızlı bir şekilde 
iyi milli fikirler çıktığı ancak mevcut ortamda değil unicorn çıkarmak herhangi bir firmayı belli bir 
seviyenin üzerine çıkarmanın ve sadece ülkedeki pazara sunarak, bununla ilgili bir öngörü ve iş 
planı yapmak şeklinde ilerlemenin dahi mümkün olmadığı söylendi. İnovatif fikrin hızlı bir şekilde 
ilerletildiği ancak sahaya sokma ve sahaya girdiğinden parasını alma konularının zor olduğu ve 
öngörülebilir bir iş planı da olmadığından yatırımcıları bu işe katma konularında eksik kalındığı 
belirtildi. Türkiye’nin kamu alanında sağlık sektörünü geliştirme gibi bir hedefinin olmadığına 
değinilerek sağlık sektörünün de kamusal alanı güçlendirmek üzere kurgulandığı ve bu nedenle 
unicorn kurmanın mümkün olmadığı kaydedildi. Devletin paranın uluslararası piyasalarda 
güçlenecek firmalar yaratmak için değil ilacın, tıbbi cihazın ya da hizmetin mümkün olduğu 
kadar daha kapsamlı yayılması odaklı kullanılmasına zorladığı belirtildi. Kaynakların inovasyon 
ve Ar-Ge’ye kullanılmasının engellendiği, sağlıkta öncelikle bu hedefe nasıl ulaşılacağına 
yönelik bir Kamu politikası olduğunda tekrar bu tür çalıştayların sonuçlarının değerlendirilerek 
ilerlenebileceği ifade edildi. Bu olana kadar da girişimleri ve hizmeti hızlandırmak ve gençleri 
çok hızlı bir şekilde ihracata ve yurtdışı yatırımlara yönlendirmenin en mantıklı davranış olacağı 
kaydedildi. 

HER BAKANLIĞIN BU KONUDA HEDEFİ VE
BÜNYELERİNDE ÖZEL EKİPLERİ OLMALI
Ülkemizin son 300 yılına baktığımızda dünya milli gelir pastasının yüzde 1’inden fazlasını almadığı 
yani aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemek gibi bir durumla karşı karşıya kalındığı belirtildi. Türk 
insanının kusurlarını görmediği ve eleştirile açık olmadığı söylendi. Kamunun destek olucu rolüne 
vurgu yapılarak Turkovac aşısında Kamunun ciddi desteklerinin olduğu ve kamu-üniversite işbirliği 
ile bu noktaları gelindiği söylendi. 

DARPA’nın (The Defense Advanced Research Projects Agency/Savunma İleri Araştırma Projeleri 
Ajansı), dünyanın herhangi bir noktasındaki bilginin bir finans ile bir araya gelmesi ve teknolojiye 
dönüşmesini sağladığı gibi Türkiye’de de bunun yapılması, her bakanın ve bakan yardımcısının 
unicorn çıkarma hedefi olması ve her bakanlığın bünyesinde bu konuda çalışan bir ekip (özel tim/
beyin takımı) olması gerektiği kaydedildi. 
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KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ARASINDAKİ İLİŞKİYİ 
GÜÇLENDİRMEK GEREK 
Sağlık teknolojilerini geliştirme konusunun Sağlık Bakanlığından beklendiği ancak bu noktada 
Bakanlığın yapması gerekenin işleri kolaylaştırma ve büyük alımlar çerçevesinde teşvikler 
oluşturma olabileceği belirtildi. Türkiye’de büyük alıcının aslında Sağlık Bakanlığı olmadığına, asıl 
satın alan yerin SGK olduğuna dikkat çekilerek Sağlık Bakanlığının geçmişte çok fazla yapılmayan 
işleri KÖİ ortaklıkları, hizmet satınalmaları, doğrudan projeler ve tüm diğer alanlarda sektörle 
işbirliği içinde yaptığı söylendi. Sağlık sektörünün ne kadar istense de özel sektöre teslim 
edilemeyeceğine ancak kamu ve özel sektör arasındaki ilişkiyi güçlendirmek gerektiğine dikkat 
çekildi. 

HUKUK SİSTEMİ, ANLAYIŞ VE REGÜLASYONLAR FARKLI BİR 
BAKIŞ İLE ELE ALINMALI
Birtakım araştırma Ar-Ge faaliyetlerinin hepsinin istenen oranda ticarileştirilemeyeceği ve “şu 
kadar para yatırdık, bunun sonuçlarını hemen almalıyız” gibi bir mantığın doğru olmayacağı 
belirtilerek önce hukuki sistemi, anlayışlar ve regülasyonları bu açıdan ele almak gerektiği 
söylendi. 

HEM GENEL ANLAMDA HEM SAĞLIK ALANINDA GELECEK 
NESİLLERE YATIRIM YAPMAK GEREK
Bilişimci bulma konusu ve insan faktörünün önemine vurgu yapılarak yeni neslin konjenital 
olarak bilişimci doğduğu ve bu sebeple onların çabuk bıkma ve yön değiştirme davranışları 
olduğu belirtildi. Yönetilmesi gereken en önemi konunun bu yeni nesli doğru yönetmek olduğu 
belirtilerek toplumun geneli itibari ile iletişim altyapısı ve alışkanlıklar bakımından bilişim 
teknolojilerinin rahatlıkla kullanılabildiği, bu durumun avantaja çevrilebileceği söylendi. İnsan 
faktörünün zor bulunup çabuk kaybedildiğinin altı çizilerek hem genel anlamda hem sağlık 
alanında gelecek nesillere yatırım yapmak gerektiği belirtildi. Bilişim alanında gerek lise gerekse 
üniversitelerde gençlere ufuk açacak ve heyecan verecek müfredata ihtiyaç olduğu kaydedildi. 

TÜRKİYE SAĞLIKTA BİR UNICORN ÇIKARMAKTAN ÇOK 
SAĞLIK HİZMETİNİ OLABİLECEK EN OPTİMUM MALİYETLE 
SAĞLAMAYI HEDEFLİYOR
Türkiye’nin sağlıkta bir unicorn çıkarmaktan çok sağlık hizmetini olabilecek en optimum maliyetle 
sağlamayı hedeflediğinin altı çizilerek COVID aşılarında üniversite endüstri işbirliklerine dikkat 
çekildi. Oxford Astrazeneca aşısının buna bir örnek olduğu ve bu aşıyı geliştiren profesöre, Sara 
Gilbert’a Şövalyelik unvanı verildiği söylendi. Türkiye’de Turkovac aşısının geliştirildiği ancak 
kimsenin bunu geliştirenin kim olduğunu bilmediği belirtilerek Kayseri Erciyes Üniversitesinden 
fikrin geliştirildiğinin bilindiği ancak ruhsat izin sahibinin kim olduğunun bilinmediği söylendi. 
TÜSEB’in Amerikan National Institutes of Health (NIH)’in karşılığı bir kurum olduğu ve bir kit 
yaptığı belirtilerek bu tercihlerin neye göre yapıldığı soruldu. 
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİ EKOSİSTEMİ GELİŞTİRİLECEKSE 
KULUÇKA MERKEZLERİ GÜÇLENDİRİLMELİ
 Sağlık sektöründe girişimci ekosistemi geliştirilecekse kuluçka merkezlerinin, hızlandırıcı 
merkezlerin güçlendirilmesi gerektiği belirtilerek Türkiye'de hemen hemen bütün üniversitelerin 
bahçesinde teknoparklar olduğu ve buraya gelecek firmaların birinci adımının kuluçka 
merkezleri olduğu söylendi. Bu kuluçka merkezlerinde de genç dimağların fikirlerinin kuluçkada 
geliştirilmesinin önemli olduğu ifade edildi. 

TÜRKİYE’DEN BİR UNICORN ÇIKMASA DA HİZMETLERİNİ 
AVRUPA VE AMERİKA’YA SUNAN TÜRK GİRİŞİMCİLERDEN 
BİR UNICORN ÇIKACAKTIR
Uluslararası fuarlarda son zamanlarda farklı ülkelerden start up’ların kendilerini sunduğu, bu 
fuarlarda Start Up Centerların en çok ilgi gören alanlar olduğu ve buralarda Türkiye’den de 
girişimciler bulunduğu belirtilerek belki Türkiye’den bir girişimci çıkmayacağı ancak Türkiye’den 
hizmetlerini Avrupa ve Amerika’ya sunan şirketlerden illaki unicornlar çıkacağı söylendi. 
Türkiye’de kamunun ödeme politikası ile büyük şeyler yapmanın çok mümkün olmadığı ancak 
ihracatçılar birliklerinin start up’ların önlerini açmak hedefi ile onlara fuarlara katılım anlamında 
destek olabildiği kaydedildi.  

İYİ YETİŞMİŞ IT UZMANLARI BULMAK VE BU KİŞİLERİ 
ELDE TUTABİLMEK ZOR
PwC’nin global araştırmasının özellikle pandeminin insanların lokasyondan bağımsız iş yapabilme 
özelliğini ortaya çıkardığı belirtilerek bununla birlikte kurumsal firma ve şirketlerin iyi yetişmiş 
IT uzmanları bulma ve bu kişileri elde tutabilme zorlukları yaşadığı kaydedildi. IT personelinin 
artık evlerinden dünyaya hizmet verdiği, az bulundukları için de yüksek paralar kazandığı ve bu 
konuyu PwC’nin kurumların en büyük sorunlarından biri olarak tanımladığı söylendi. Bu konuya 
özellikle yatırım yapmanın ve değişik fikirleri kolaborasyonla birleştirerek işbirlikleri oluşturmanın 
önemine dikkat çekildi. 

İNOVASYONUN FAZLASIYLA TİCARİLEŞMESİ BİR YANA SAĞLIK 
ALANI KAPİTALİZMİN İNSAFINA BIRAKILAMAZ
Amerika’da sağlık sisteminin parası olanlar için iyi bir sistem olduğu bununla birlikte Türkiye’deki 
sağlık sisteminin geniş kitlelere yayılan iyi bir sistem olduğu ancak inovasyon fazlasıyla 
ticarileştiği için inovasyonun Amerika’dan çıktığı söylendi. Sağlık alanının tamamen kapitalizmin 
insafına bırakamayacağı ancak insanların kapitalizmden de faydalanması, daha yarışçı bir şekilde 
davranması gerektiği ifade edildi. Halkı ezdirmeden, bir ürün ya da hizmete çok fazla ödeme 
yaptırmadan doğru bir balans yakalayarak ülkelerin sağlık alanında girişimler yapması gerektiği 
söylendi.
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DÜNYADA EN FAZLA UNICORN AMERİKA VE ÇİN’DEN ÇIKIYOR
Unicorn konusunun bir matematiği olduğu, Google’a “unicorn list” yazıldığında 1-2 Türk firması 
dışında yaklaşık 1000 kadar unicorn’un listelendiği ve bu listedekilerin yarısının Amerikan firması, 
3’te 1’inin Çin firması ve geri kalan 15-16 firmanın da Asya, Avrupa, Ortadoğu da dahil dünya 
genelinden firmalar olduğu söylendi. Yani start up’ların yüzde 16’sının Amerika ve Çin dışından 
çıktığı kaydedildi. Çin'in nüfusunun fazla ve iç pazarlarının dinamiğinin yüksek olmasının yanı sıra 
Kamunun teknolojik girişimlerin çıkmasına son 20 yılda önem vermesinin Çin ile ilgili bu yüzdenin 
oluşmasına neden olduğu belirtilerek teknolojik girişimlerin en önemli merkezinin Amerika olması 
ve bu alanda kuvvetli bir (Verture capital) sermaye yapısının bulunmasının yani çoğunun batacağı 
bilindiği halde içinden 1-2 unicorn çıkacağına yönelik beklentinin Amerika’da bu yüzdeyi yarattığı 
ifade edildi. 

Burada birkaç bin start up’tan bir tanesinin unicorn olacağı yani ilk günden unicorn olma 
ihtimalinizin binde 1 bile olmadığı, işin yaşama ihtimalinin yüzde 5, başarılı olma ihtimalinin yüzde 
1 ve unicorn olma ihtimalinin de binde 1’den daha az oranda olduğu bir istatistik içinde kaç tane 
start up olacağı öngörüsü paylaşıldı. Bu istatistiğe göre Türkiye’de oluşacak 1000 girişimden 50-
100 tanesinin hayatta kalıp, 1-2 tanesinin de unicorn olabileceği söylendi. 1 milyar dolar değere 
ulaşan unicorn’ların ortalama 6 yılda bu rakama ulaştığı belirtilerek bu 6 yılda 1 milyar dolar 
değere ulaşan unicorn’ların yaklaşık 150 milyon dolar finansman bulmuş oldukları kaydedildi. Bu 
girişimlerin çoğunun ilk bulduğu finansmanın 500 bin dolar, 1 milyon dolar gibi rakamlar olduğu, 
bu finansmanla başlayıp iş başka bir aşamaya geldiğinde 10 milyon daha bulduğu ve ardından 20, 
50, 100 milyon dolar gibi rakamların geldiği söylendi. İlk birkaç finansmandan sonra işin başarısı 
devam ettikçe 50-100 milyon dolar verecek sistemin Amerika’da mevcut olduğu, Türkiye’de ise 
ilk finansman olan 500 bin doları, 1 milyon doları veren olsa da sonraki 5-10 milyon doları verecek 
bir sistemin olmadığı ya da az olduğu, 10 milyon doların üzerinde verecek bir finansör için ise 
tamamen yurtdışına, Amerika’ya gidilmesi gerektiği, yabancı fonlardan para almak zorunda 
kalındığı ifade edildi. 

Getir’in ilk 4 yıl fon bulmakta zorlandığı, İngiltere’de rüştünü ispat ettikten sonra dünya çapında 
meşhur bir fonun buraya yatırım yapması ile diğer yatırımcıların dikkatini çektiği söylendi. 
Türkiye’den unicorn çıkabileceği, 1 tane çıktığında ilk çıkan unicorn’un buzkıran etkisi yapacağı ve 
sonrasında açtığı yoldan başkalarının da geleceği, 5 tane dahi çıkabileceği ifade edildi.
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TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNİ GÖZ ARDI EDEREK
ADIM ATAMAYACAĞIMIZ BİR REALİTE
Bu toplantıda unicorn’a odaklandık ancak sonuçta ana amacımız gelişmek.  Altyapıdan, hukuk 
sisteminden, regülasyondan, teşviklerden bahsettik. Kamu ve özel sektörün görev, yetki, sorumluluk ve 
sınırlılığı tartışmaya açıldı. Açılış konuşmamda ventilatör ve aşı örneğine biraz dikkat çekerek başlamıştım. 
Nazım Bey konuşmasında önce ülke içinde var olup sonra küresel olarak açılabilme konusuna işaret 
etti. Madem ki Türk sağlık sistemi üzerinde çok durduk öyleyse bizim şu anda yurt dışında ulusal bir 
firma olarak ortaya çıktığımızda Türk sağlık sistemini göz ardı ederek adım atamayacağımız bir realite. O 
zaman kendi sağlık sistemimizi kurduğumuza göre kendi yöntemimizi bulmamız gerekiyor. Türkiye’de 
start up’lar olduğu halde bir varlık gösterememiş olmalarına odaklanarak bu start up’ların dünyaya, 
küresel fonlara açılımını sağlayacak adımların nasıl atılabileceğinin tekrar masaya yatırılıp metodolojik 
olarak bu yol haritasının yeniden kurgulanması gerektiğini düşünüyorum.

KAPANIŞ
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı
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TÜSAP TOPLANTILARI BAŞARILI BULUNDU
TÜSAP Toplantılarına yönelik fikirleri sorulan katılımcıların tamamı toplantıları başarılı buldukları 
yönünde görüş belirtti. 

Bu toplantıyı başarılı buldunuz mu?

1. Evet
2. Hayır

100%

0%

1
Evet

2
Hayır

TÜSAP TOPLANTILARI BİLGİ PAYLAŞIMI VE ORTAK AKIL 
OLUŞTURMA KONUSUNDA AÇIK BİR İLETİŞİME FIRSATI VERİYOR
TÜSAP Toplantılarının sağlık politikaları alanında geleceği şekillendirmek açısından çok önemli 
olduğunun altı çizildi. Toplantıların Kamu ve özel sektörü aynı zeminde bir araya getirdiği ve 
sektöre hem bilgi paylaşımı hem de ortak akıl oluşturma konusunda açık bir iletişim fırsatı 
verdiği söylendi. Katılımcıların da eski Sağlık Bakanı, eski Sağlık Bakan Yardımcısı, Sağlık Bakan 
Yardımcıları, İstanbul İl Sağlık Müdürü gibi Kamunun önde gelen isimlerinin yanı sıra STK liderleri 
ve özel sektörün üst düzey yöneticilerinden oluşmasının önemli bir değer oluşturduğu vurgulandı.  
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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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