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ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP OLMAKTAN ÖTE 
BİLGİNİN MÜLKİYETİNE SAHİP OLMAK ÖNEMLİ
2020 yılının ilk toplantısı olan TÜSAP Sağlık Teknolojileri Vizyon Toplantısı’nda global teknolojik 
gelişmelerin Türk sağlık sistemine etkilerini konuşacağız. 

Global, milli ya da yerel teknoloji denildiğinde kafalar bazen karışıyor. Teknolojiyi üretme süreçleri mi, 
üretebilme kapasitesi mi? Bu teknolojinin yeniliğini yapabilme bilgisine mi, yoksa bilginin mülkiyetine 
mi sahip olmak? Aslında bunların hepsini masaya yatırıp bu tanımların netleştirilmesi gerekiyor. İster 
çok uluslu ya da tek uluslu olsun, ister aile şirketleri ya da global şirketler olsun “bilginin mülkiyetine 
sahip olmak” dışında hangi evreyi ele alırsanız alın, hangi açıdan bakarsanız bakın her şey iç içe geçmiş 
durumda... Kanaatimce işin püf noktası üretim kapasitesine sahip olmaktan öte bilginin mülkiyetine 
sahip olmak... Özellikle stratejik alanlarda yani her an tehdit altında olabileceğiniz alanlarda bu 
mülkiyete sahip olmanın önemi de herhalde bu strateji ile paralel olsa gerek. Gündemi tartışırken bu 
konuları daha rahat açarız diye düşünüyorum. 

Ana konuşmacı olarak, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Teyfik Demir’i 
birlikte dinleyeceğiz. Kendisi mühendis kökenli. Biyomekanik konusunda araştırmaları, çok sayıda 
yayını ve patentleri var. Yine kendi kurduğu biyomekanik alanda ölçümler, deneyler yapan bir teknoloji 
şirketinin sahibi. Son zamanlarda da TÜSEB Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam ediyor. 

Tabi bugünkü konunun özelinde olayın sektör tarafından görünümünü de dinleyelim diye sektörü 
temsilen ARTED Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Öztürk’ten kısa bir konuşma rica edeceğiz. Toplantının 
bu ilk bölümünde konuşmacılara soru ve yorumlarla katkı sağlayabilirsiniz. 

ÖNSÖZ
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN

TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı 
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İkinci bölüm ise TÜSAP Toplantılarının klasik çalıştayı Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cengizhan 
Öztürk moderatörlüğünde gerçekleşecektir. 

Toplantımızın küçük bir bölümünü son günlerde tüm dünyanın gündemini meşgul eden COVİT 19 
konusuna ayırdık. Katılımcıların bu konudaki gelişmelerle ilgili paylaşımlarını almak istiyoruz.

Bu toplantının ev sahipliğini yapan Biruni Üniversitesi ile destek partnerleri olan Eczacıbaşı Monrol, 
Sanofi Türkiye, Abbott, GE Healthcare ve ARTED’e katkılarından dolayı teşekkür ediyor, faydalı bir 
toplantı olmasını diliyorum.

2

"ÖZELLİKLE STRATEJİK ALANLARDA 
BİLGİNİN MÜLKİYETİNE SAHİP 

OLMAK ÖNEMLİ…"
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BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ OLARAK AMACIMIZ 
ÖRNEK ALINAN, YENİLİKÇİ VE GİRİŞİMCİ BİR 
ÜNİVERSİTE OLMAK 
Onüçüncüsü gerçekleşen TÜSAP Vizyon Toplantısının üniversitemiz çatısı altında yapılıyor olmasından 
dolayı memnuniyetimi belirtip, Rektörümüz Prof. Dr. Adnan Yüksel bey adına hoş geldiniz diyerek söze 
başlamak isterim. Sayın Rektörümüz, Antalya’da devam eden toplantı oturumunun uzaması nedeni ile 
burada bulunamadı. Tüm katılımcılara kendisinin selamlarını sunuyorum. 

Biruni Üniversitesi 2014 yılında Vakıf Üniversitesi olarak kurulmuştur. İsmini başta tıp, eczacılık, astronomi, 
matematik, tarih, coğrafya dalları olmak üzere çok önemli eserlere ismini vererek bilim tarihinde 
evrensel deha olarak adını yazdıran Biruni’den almaktadır. Sağlık alanı ile ilgili olarak 6 Fakültemiz, 1 
Meslek Yüksel Okulumuz ile 1 Lisansüstü Eğitim Enstitümüz bulunmaktadır. 

Ağırlıklı sağlık alanı olmakla birlikte bünyemizde sağlık dışında birkaç sağlıkla ilişkili bölümler yer 
almaktadır. 2019-20 yıllarında da İngilizce Tıp ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerimiz açılmıştır. Butik 
bir üniversite olarak amacımız eğitim, araştırma ve topluma hizmet vizyonu ile örnek alınan, yenilikçi, 
girişimci ve adı gibi iz bırakan bir üniversite olmaktır. 

TÜSAP Sağlık Teknolojisi Vizyon Toplantısı vesilesi ile siz değerli katılımcılarımıza ev sahipliği yapıyor 
olmaktan memnuniyetimizi tekrar belirterek bu toplantının amacına ulaşması ve sonuçlarının hayırlı 
olması temennisi ile tekrar hoş geldiniz diyorum. 

SUNUŞ
Prof. Dr. Sevim SAVAŞER

Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı
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GLOBAL TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN TÜRK SAĞLIK 
SİSTEMİNE ETKİLERİ
Sağlık teknolojileri denilince aklımıza biyoteknoloji, ilaç ve aşı, tıbbi cihazlar, tıbbi sarf malzemeleri ve 
tıbbi bilişim gibi birçok alan geliyor. Aslında hepsi ile ilgili söylenecek çok fazla söz var. Ancak bunu 
yönlendiren küresel otorite Dünya Sağlık Örgütü, 6 Ocak 2020 tarihinde hazırladığı “Global Strategy 
Digital Health” ile tüm strateji planlarını gerçekleştirip politika ve aksiyonlar alındığında daha sağlıklı bir 
popülasyonu hedefliyor ama ortaya çıkan sonucu sağlık alanındaki dijitalizasyonun ivmelendirilmesi, 
yani sağlıkta verinin kullanılmasının ivmelendirilmesi ve veri temelli çalışmalar yapılması ve dijitalleşmenin 
hızlandırılması olarak belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün nesneler belirleyip, ortaya çıktılar ve girdiler 
koyarak, politika ve aksiyon alarak aslında herkesten istediği burası; “Hepiniz dijital sağlık sistemine 
hazırlıklı olun!” diyor. Dünya Sağlık Örgütü önümüzdeki dönemin gerçek kıymetinin “dijitalizasyon” ve 
“verinin kullanımı” olduğunu belirtiyor. 

ANA KONUŞMACI
Prof. Dr. Teyfik DEMİR

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
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Küresel sağlık harcamaları artacak

Deloitte 2019 Global Health Care Outlook – Temel Sağlık Teknolojileri raporunda yer alan verilerden 
küresel sağlık harcamalarının 2018-2022 yıllarında yıllık yüzde 5,4 oranında artacağı tahmin ediliyor. 
2013-2017 yıllarında yüzde 2,9 gibi önemli bir artış gerçekleşmişti. Ayrıca kişi başı sağlık harcamalarının 
2022 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 11.674 $'dan Pakistan'da 54 $'a kadar geniş bir şekilde 
değişmeye devam edeceğini öngörüyor.

Raporda yaşam beklentisi artmaya devam ediyor gibi görünüyor. Nüfusun da yaşlanacağı öngörüsü ile 
2018'de 73,5 yıldan 2022'de 74,4'e yükselmesi bekleniyor. Bu, küresel olarak 65 yaş üstü insan sayısını 
668 milyondan fazla olacağı ya da toplam küresel nüfusun yüzde 11,6'sını oluşturacağı demek oluyor.

Bulaşıcı olmayan hastalıklar - en belirgin şekilde, kanser, kalp hastalığı ve diyabet - 2016 yılında dünya 
genelinde bildirilen 56,9 milyon ölümün yüzde 71'ini oluşturmuştur. Bu oranın en gelişmiş pazarlarda 
yüzde 80'in üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Şu anda 7,7 trilyon Dolar olan tüm dünyadaki sağlık harcamalarının toplamının 2022’de 10 trilyon 
Dolar civarında olacağı öngörülüyor. Bunun en büyük paydaşları Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Asya-
Avustralya coğrafyası… Buranın toplamı zaten neredeyse dünyanın tamamına karşılık geliyor. 

Nüfusuna oranla da en fazla kişi başı sağlık harcamasını yapan ABD. Bunun ardında sağlık sistemindeki 
ödemeyi yapan sigorta şirketlerinin çalışmaları bu harcamayı bir taraftan artırırken diğer taraftan kontrollü 
olarak riskli hasta grubunu azaltmaya çalışıyor. Bunu belirleyebilmek için de yine bu standart verilerin 
toplanması ve doğru analiz edilmesine ihtiyaç var. Gidişat böyle ve bu giderek artan bir ekonomi haline 
geliyor. 
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Verinin kullanımı ile ilgili beklentiler ve Internet Of Things

Verilerin kullanımı ile ilgili beklentilerde 2025’e kadar 535 milyar Dolar’ın sadece Internet Of Things’e 
harcanacağı öngörülüyor. Burada birbirinden ayrık üretim, proses üretimi, ulaşım azalırken tüketici 
IoT’un 108 milyar Dolar’a yükseleceği görülüyor. 

Bunun Amerika’daki ismi IoT, Avrupa’daki ismi Endüstri 4.0, Asya’daki, Japonya ve Çin’deki ismi Advanced 
Manufacturing Technology ama hepsi aynı şeyi söylüyor. Hepsinin söylediği şey şu; 4. sanayi devrimi diye 
tarif ettiğimiz aslında üretimle ilgili verilerin toplandığı bir merkez olması ve tedarik zincirindeki dağıtımın 
verinin toplandığı yer aracılığı ile yapılması… Üretici aradığı zaman bilgi sahibi olana soracak, ücretini 
ödeyecek, üreticisini bulacak… Diğeri üretim kapasitesindeki boşluğu beyan edecek bir yere gidecek, 
onun için verinin sahibine ücret ödeyecek ve ulaştığı yere o hizmeti verebilecek. TOBB Mütevelli Heyeti 
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun 
Baş Danışmanıyım. Şahit 
olduğum üç toplantıda Şansölye 
Merkel özellikle Rıfat Beyden 
“Almanya’nın geleceği bunda. 
Konuşmalarınızda Endüstri 
4.0’dan bahsedin” diye 
defalarca ricacı olmuştur. Benzer 
konuşmaları Çin’den gelen 
heyetlerde de çok duydum. Onlar 
da Advanced Manufacturing 
Technology ile ilgili gündem 
yapmasını istemişlerdi. Bunun 
sebebi aslında şu; ülkeler bu 
konuda aktif aktör olmak istiyor. 
Amerika bunun adını IoT olarak 
koyuyor, Avrupa Endüstri 4.0 
diyor. Bizim de Türkiye olarak bir 
şey dememiz gerekiyor. Bir şey 

Küresel olarak ortalama yaşam beklentisi 1950-
55 yılları arası 48 yaş, 1990-95 yılları arası 65 yaş, 
2010-2015 yılları arası 71 yaş idi. Beklenen ömrün 
2045-50 yılları arası 77 yaşa, 2095-2100 arası 83 
yaşa çıkacağı öngörülüyor. Dolayısı ile bu doğum 
hızı ile devam ederse nüfus giderek yaşlanacak. 
Yaşlılığın getirdiği bakım ve sağlık hizmetleri 
ihtiyacı da öngörülüyor.
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söylemezsek önde giden 
lokomotiflerin ardından 
giden vagonlardan biri 
olacağız. Hangisini daha 
çok söyler, hangisinin 
sesini burada daha 
çok duyurursak onun 
arkasına takılacak ama 
burada hala kendi 
sözümüzü söylememiş 
olacağız.

Sağlık ile ilgili verilere 
bakacak olursak 2020 
yılı sonuna kadar tahmini olarak birbiri ile iletişim haline geçen veri alıcıları ve vericileri pazarı 20.8 
milyar Dolar’a ulaşacak. Internet Of Things yüzde 500’ün üzerinde büyüyecek ve sağlık teknolojilerinde 
kullanılan bilgi yüzde 680 büyüyecek yani 7 katına çıkacak.

Giyilebilir teknolojilerin sağlık 
teknolojileri içindeki yeri 2020 
yılı sonunda şimdiye kadarki 
artışından çok daha büyük bir hızla 
artacak. Şimdi sadece son tüketici 
kullanıcılarında giyilebilir sağlık 
teknolojileri var, bunun etkin olarak 
tanı, teşhis ve tedavide kullanılacağı 
yere çok yaklaşıldı.

Temelde günün sonunda kişiler 
üzerlerindeki cihazlardan, mobil uy-
gulamalardan, cep telefonlarından 
bir data-based’e ulaşacak, iletişim 
haline geçecekler ve bu data-ba-

sed doktor ya da hasta adayının 
kendisi ile görüşecek… Hekimin 
tavsiyesi ile hareket edebilir ya 
da daha basit bir konu ise kendi 
halledebilir. Türkiye’deki “Ne-
yim var?” projesinden bahse-
diyorum. Açıklamalarda Mayıs 
ayında bir yapay zekaya şika-
yetlerinizi söylediğinizde han- 
gi polikliniğe gitmeniz ya da 
bir polikliniğe gidip gitmemeniz 
gerektiğini önerecek. Burada 
bir ön adım atmış olmak aslında 
ülkemiz açısından çok kritik bir 
şey. Umarım proje başarı ile ha-
yata geçer çünkü bundan sonra 
sadece bunlar konuşulacak.
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• Internet of Things (IoT) 
• Advanced Manufacturing 
• Industry 4.0 
• Machine learning
• Data-based Devices
• Additive Manufacturing 
• Telemedicine

Data privacy and security
Cost of upgrading infrastructure
Aging population
Rural access
Government support 

Nesnelerin interneti, Endüstri 4.0, ileri imalat teknolojileri aslında bir ülke politikasını ifade ediyor ama 
bunun arkasından öğrenen makine geliyor, artık veri temelli cihazlar artacak. Bugün hastalar ilaçlarını 
alırken doktor onlara reçetesini yazdıktan sonra eczaneye gidip ilaç alarak kendi planladığı şekilde 
kullanıyor. Bazı hastalar ilaçlarını karıştırmasınlar diye günlük kutular yapıyor. Saatlerini karıştırmaları 
için mobil uygulamalar var. İlacı içip içmediğini görme durumu var. Alzheimer hastalarının ilaçlarını 
örneğin ilacı içtiğinden kutusu ona ilaç vermiyor. Bunun şu anda geldiği yer hastanın diğer verilerinin 
toplandığı cihazlardan elde edilen verilerin ilaç kutusunda buluştuğu, ilaç kutusundaki bu verilerin de 
sağlık merkezine ulaştığı, sağlık merkezinden bir yetkilinin o hastaya ulaşıp ulaşmadığını destekleyen 
sistemler var. Bunun yapılabilmesi için arkasında o teknolojilerin olması gerekiyor. Bundan sonra 
Additive Manufacturing’yi çok duyacağız. Özellikle ortopedi, beyin cerrahisi alanında çok yaygınlaşacak. 
Çünkü kişiye özel uygulamaların sayısı artacak. Buradaki artış sağlık harcamalarındaki artışın kontrol 
edilmesine bağlı. Eğer kontrol edilebilirse burası artar, kontrol edilemezse sektör herkese standart 
ürünleri kullanın da diyebilir. Burası eklemeli imalat teknolojisi açısından kritik süreçte… Keza teletıp 
uygulamaları da artacak. 

Siz sadece bir Computer Aided Design – CAD dosyası veriyorsunuz. Onu katmanlara ayırarak sistem 
ondan bir üretim yapıyor ve bunun anlamı, o CAD datasına sahip olan herkes artık üretim yapabilir 
demek. Dolayısıyla siz kişiye özel bir algoritma geliştirdiniz, kişiye özel bir tedavi geliştirdiniz CAD 
datasına sahip olan herkes hızlı üretebilecek ama dolayısıyla yine veri var işin içinde… Arkasından 
buradaki temel problem olarak bu datanın hem kişiye özelliği hem de güvenliği nasıl sağlanacak 
konusu gelecek. İkinci olarak bu kadar verinin tutulduğu infrastructure nasıl sağlanacak? Altyapıyı elde 
edeceğiz, altyapı büyüyecek, veri toplayacağız, bu verileri saklamamız gerekecek, saklama ile ilgili 
teknolojiler gelişecek, daha küçük alanda daha büyük veri saklamak zorunda kalacağız. Tüm ülke 
bazındaki verileri düşünecek olursak o altyapıların büyümesi ve bakımları gerekecek. Bu sefer onların 
bakımları için harcanan maliyetler önem kazanmaya başlayacak. 

Diğer üç kritik ise; 

1. Nüfusun yaşlanması; sektörü büyüten ve ihtiyaçları artıran bir şey ama neslin yaşlanması aynı 
zamanda teknoloji kullanımından uzaklaşması da demek. Çocukların akıllı telefon ile iletişim kurma 
şekli ile 65 yaş üstü insanların iletişim kurma şekilleri ve adaptasyon süreleri aynı değil. Dolayısıyla 
yeni teknolojiler geldikçe yaşlanan nüfus burada probleme sebep olacak. 

2. Kırsal erişim; MEB’de Fatih Projesi ile acı bir şekilde tecrübe edildi. Projenin kırsala eriştirilmesi çok 
güç olmuştu. Akıllı tahtalar, geliştirilmiş içerikler olacaktı ama internet gitmeyen köyümüz var ve o 
köy okulunda aynı teknolojiyi kullanmaya çalışıyoruz. Kırsal kesim problemlerinde hız yetmeyecek 
mesela… Bunların hepsi veriye dayalı teknolojiler için de geçerli. 
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3. Devlet desteği; Her şeyi devlet sağladığı ve her şeyin parasını devlet ödediği için ileride bu 
harcamalar yönetilebilir olmaktan çıkacak. Şu anda harcamayan ülkeler bile bunu harcamak 
zorunda kalırlarsa, devlet desteği ve devletin bu konuda yatırım yapması gerekirse burası da 
finansal bir problem olacak gibi görünüyor. 

Teknoloji bundan sonra da sağlığa hızla adapte olacak

Willis Towers Watson 2019 yılında Küresel Medikal Trendler Araştırma Raporu yayınlamıştı. Tüm 
coğrafyaları kapsayacak bir denek grubu üzerinde anket yaparak sağlık teknolojilerinin bugünkü 
durumu ve 5 yıl sonrası için geleceğini sormuşlardı. Aslında küresel olarak da ülkeler bazında da 
“mevcut yerinde kalacak” diyenlerle “mevcudun çok ötesine gidecek” diyenler birbirine çok yakın 
oranda. Aslında insanlar teknoloji çok hızlı gelişiyor ve sağlığa da hızlı adapte oluyor ve bundan sonra 
da hızlı adapte olacak diyor.

Bu raporda önemli bir bilgi var. Türkiye ile ilgili önemli bir parantez açılmış. Türkiye’nin medikal 
teknoloji alanında bir çıkış gösterdiğini, Avrupa pazarındaki büyümesinin 2018 yılında yüzde 
14 iken 2019 yılında yüzde 18’e çıktığını ama enflasyon ve Türk Lirasının değer kaybı nedeni 
ile rekabetçiliğinin arttığını ve Türkiye’deki üreticinin o tarafa gittiğini söylüyor. Aslında içeride 
yapamadığını dışarıda yapmaya zorlandığını söylüyor. İçeride kısık sesle söylediğimizi “bize 
neden geliyorlar?” sorusu ile yüksek sesle söylüyorlar belki de…



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2020 / SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ RAPORU

Sağlığın hangi alanlarında teknolojinin daha çok kullanılacağı ve nereye daha çok para harcanacağı 
üzerine yapılan bir çalışma… Kardiyo vasküler dünyada birinci sırada görünüyor. İkinci sırada 
muskuloskeletal hastalıklar, üçüncü sırada kanser var ancak önümüzdeki 5 yılda kanserin diğerlerinden 
daha fazla büyüyüp yüzde olarak pay alacağını, daha çok tüketime sebep olacağını söylüyor. Bu oran 
azalarak devam ediyor. Ancak ülkelerin öncelikleri ve coğrafi konuma göre bu tablo değişiyor.
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Mesele hem Latin hem Kuzey Amerika’da kardiyovasküler hastalıklar birinci, kanser ikinci sırada, 
diyabet üçüncü sırada iken Ortadoğu’da diyabet birinci sırada… Bunlara dikkat eden coğrafyalar ya da 
ülkeler kendilerinin ihtiyacı olan teknolojileri geliştirecek ve rahat edecekler, dikkat etmeyenler de bu 
ülkeleri takip ederek arkalarından gidecek. 

Bunun örneğini Katar’a ziyaretimde görmüştüm. Katar’daki fakültelerin bir tanesi Qatar University 
diğerleri Amerikan, İngiliz ve Fransız üniversiteleri ve lisans eğitimlerini bunlar veriyor. Katarlı bir 
çocuk tıp fakültesinde okumak istiyorsa Cornell Üniversitesi'nin Doha’da Education City denilen 
yerdeki okuluna kaydoluyor ve orada tıp fakültesini okuyor. Mühendislik okumak istiyorsa Texas A&M 
University’nin oradaki kampüsüne gidip mühendislik fakültesinde okuyor. Virginia Commonwealth, 
Cornell gibi okuyacağı bölüme göre orada çok iyi okullardan aldıkları diplomaların Amerika, İngiltere, 
Fransa’daki okullardan alınmış gibi geçerliliği var. Ama yüksek lisans ve doktora eğitimi için ise bunların 
hepsinin üzerinde Qatar Foundation tarafından kurulmuş bir yapı var. Bunun adı da Hamad Bin Khalifa 
University… Şeyh Tamim’in kurduğu bir üniversite. Lisans eğitimi vermeyip sadece master ve doktora 
eğitimi veriyor. Amerika, İngiltere, Fransa’daki okullardan lisans eğitimi alan öğrenciler yüksek lisans 
için Hamad Bin Khalifa University’e geliyor, sadece İslami Bilimler Fakültesi hariç. O yabancı bir 
üniversite değil, Katar’ın kendi üniversitesi. Onun üst ihtisası da yine Hamad Bin Khalifa’da yapılıyor. 
Bu üniversitelerle anlaşmalar 10 yıl önce başlamış ve 10 yıl sonra bitecek ve sürekli öğretim üyesi 
kadrolarını kendilerinin gönderdiği iyi yerde doktora yapmış öğretim üyeleri ile değiştiriyorlar. Yani 
bugün Virginia Commonwealth Üniversitesi orada eğitim verirken, ilk başladıklarında da hocalarının 
yüzde 100’ü Amerikalı iken şimdi neredeyse yarısı Arap coğrafyasından, Müslüman ülkelerden gelen 
hocalardan oluşuyor. 20 yıl tamamlandığında tüm sistem değişmiş olacak. Bunun yanında Hamad Bin 
Khalifa’nın 4 araştırma merkezi var. Bunlardan biri Computer Science ile ilgili… El Cezire’nin konuşma 
esnasında herhangi bir dili Arapçaya çeviren ya da Arapçayı herhangi bir dile çeviren dil işleme 
algoritmaları burada geliştirilmiş. Qatar Computing Research Institute (QCRI)’da... Bir tanesi yalnızca 
computer science ile ilgili araştırma yapıyor. İkincisi mühendislik ve çevre teknolojileri alanında, petrol 
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ve doğal gaz gibi ülkenin öncelikleri olduğu için bu alanda araştırması var. Üçüncüsü ise biyomedikal 
alanda araştırmaların yapıldığı bir enstitü. Bu enstitüdeki araştırma fonlarının yüzde 60’ı diyabete 
ayrılmış vaziyette. Sebebi de Katar’daki insanların yüzde 60’ının ya diyabetli ya da diyabet adayı oluşu. 
Kendi coğrafyası için en kritik gördüğü problem alanında bir araştırma merkezi var ve bu merkezin 
fonlarının enerjisinin yüzde 60’ı oradaki en kritik hastalık için harcanıyor. Ve onu çözdüğünde civarındaki 
ülkelerde de bu teknolojinin karşılık bulacağını düşünüyor. Biz de neye ihtiyacımız var, neyi yapabiliriz, 
neyi doğru yapıyoruz diye bunları dikkate alırsak faydalı olur. Bulunduğumuz alan bir taraftan Ortadoğu 
diğer taraf Avrupa… Dolayısı ile iki taraf açısından da bizdeki en çok ortak alanlarda araştırma yapabilir, 
üretimi teşvik edebiliriz. 

Regülasyonlar

Yakın zamanda Avrupa Birliğinin yeni bir direktifi hayata geçirilecek. Biraz önce enflasyon vesaire diye 
bahsettiğimiz Avrupa’da giderek pazarını büyüten Türk şirketlerinin önüne yeni bir engel gelecek.



www.tusap.org
1514

Yeni Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ile Türk şirketlerinin ürünlerinin Avrupa’da satılmasını kısıtlayabileceği gibi 
Türkiye’de satışını da kısıtlayacak bir seviyeye gelebilecek, CE belgesi varsa alırım CE belgesi yoksa 
almam!

Bu belgeyi ne kadar güç elde ederse aslında ondan devlet olarak o kadar güç alacağız. Bununla ilgili 
bakanlığımızın bir hazırlığı var. Tamamlandığında TİTCK ile birlikte anlatırım. Ama burası benim tarife dışı 
engel diye tanımladığım bölüm…
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Bir In-Vitro Diagnostik (IVD) sınıfları bir de doğrudan cerrahide kullanılan-kullanılmayan, vücut içinde 
kalan, ilaç etkenliği olan gibi risk gruplarına göre bir sınıflandırması var. Bizim şu anda aslında yurt 
dışına giden en yüksek risk grubunda, az sayıda ürünümüz orta risk grubunda class 2a ve 2b’de çok 
ürünümüz var. Class 1 ve in-vitro’da zaten rekabetçi iseniz onun için her zaman pazar payı bulmak 
mümkün.

Ama bunun arkasında da bilginin nasıl koruma altına alındığı esas. Bu Avrupa’daki veri… Sağlık 
teknolojileri ile ilgili olarak sadece Norveç ve İsviçre tüm Avrupa’da alınan patentlerin yüzde 40’ının 
sahibi…
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2017 patent başvurusu tamamlanan patentler baktığımızda 13090’ının medikal teknoloji olduğunu 
görüyoruz. İkinci sırada 11694 patent ile sayısal iletişim var. Aslında biraz önce konuştuklarımızla 
birleştirdiğimizde bu alan listenin yukarısındakinin alt kümesi. Bu kadar patent de sağlıkta kesin 
kullanılacak. Üçüncü sıradaki computer technology de öyle… Biyoteknoloji ve Pharmaceuticals 
kısımlarındaki patentleri topladığınızda neredeyse sadece medikal teknoloji kadar yeri var. Aslında 
yapılan araştırmalar ve elde edilen buluşların önemli bölümü sağlık alanı ile ilgili… Çünkü ticarileştirmenin 
daha kolay olduğu bir alan… Sektörden gelenler belki bunun aksini söyleyeceklerdir. Yaşadığınız 
zorlukları biliyoruz ama bu savunma sanayiindeki ticarileştirme işi kadar zor değil. Sağlıkla ilgili 
geliştirdiğiniz bir şeyi ticarileştirmek için devletin aracılık etmesi gerekmez. Aracılık ederse iyi olur ama 
şart değil.
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2006 yılından bu yana sağlık teknolojileri ile ilgili patent başvurularında artış devam ediyor, biyoteknoloji 
ve ilaçla ilgili ise yatay seyrediyor.

Bugün Avrupa’da 27000 kayıtlı medikal teknoloji şirketi var ve bunların yüzde 95’i KOBİ’ler, sadece 
yüzde 5’i büyük şirketler.
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Büyüme açısından hangi konuda yoğunlaşıyor derseniz; diyabet yüzde 8, ortopedik cihazlar ve 
görüntüleme cihazları düzenli olarak yüzde 3 civarındaki bir büyüme ile şişman bir kedi gibi oturuyorlar. 
Hızlı büyüme gösterenler ise In-Vitro Diagnos ve Kardiyoloji cihazları… Ancak en atik büyüme diyabette, 
belki hasta sayısı az olduğu için biraz daha küçük duruyor.

Bu sunuma hazırlanırken denk geldi. Singapur’da bir üniversitenin web sayfasında yer alıyor. Global 
Health Technologies lisans öğrencileri için seçmeli ders. Lisans okuyan her öğrencinin seçip alabileceği 
bir ders. Singapur aslında benim şimdi anlattığım şeyleri üniversite 3 ve 4. sınıf öğrencilerine anlatmak 
istiyor. 
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Medikal cihaz teknoloji trendlerine 
ilişkin araştırma

Medikal cihaz konusunda geleceğe yönelik 
öngörüleri sorulan ankette katılımcılardan koyu 
rengi işaretleyenler “evet olacak”, açık rengi 
işaretleyenler “bazı şüphelerim var, olur mu acaba” 
diyor. Katılımcılar öğretim görevlileri, öğrenciler, 
sektördeki insanlar, kullanıcılar, hastalar ve sağlık 
çalışanları gibi homojen bir gruptan oluşuyor.

Elektronik teknolojileri ile ilgili tahminlerde; BT sistemleri ve bilgisayarlı cihazlarda herkes mutabık gibi, 
robotik cihazlarda biraz şüpheler var ve kablosuz sistemlerde de artış görünüyor ancak ona da bir 
karşıt görüş mevcut ve henüz insanlar tatmin olmamış gibi görünüyor.
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Sentetik organlar / dokular ve kombinasyon ürünleri ile ilgili tahminlerde; yapay organların / asistlerin bir 
gün yapılacağına inanılıyor ama yapamayacakları konusunda bir korku da var. Bu grup içinde şüphesi 
en yüksek olan seçenek bu. Katılımcılar aslında bir gün bunu yapacaklar ancak hala yapamadılar ve 
dolayısı ile yapamayabilirler de diyor. Birbirine kombine edilen sistemlerle / ürünlerle ilgili biraz karşıtlık 
var. Malzeme esaslı cihazlarla ilgili kimsenin bir şüphesi yok. Katılımcılar malzemeyi geliştirirsen o 
kullanılacaktır diyor. Yani biyomalzemenin geliştirilmesinde kimsenin bir şüphesi yok. Biyouyumluluk 
teknolojileri ile ilgili iki taraf var. Bir taraf bununla ilgili bir şey yapılmayacak diye düşünürken diğer taraf 
bu önemli bir şey ve yapılacak diyor. Enfeksiyonu önleyen cihazlar ile ilgili de kimsenin bir şüphesi yok. 
Bu teknolojinin lazım olacağını ve gelişeceğini öngörüyorlar.
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Girişimsel teknolojilerle ilgili olarak beni en çok şaşırtanlardan biri moleküler terapi oldu. Katılımcılar 
bunun olmayacağını düşünüyor ancak ben erken konuşulduğu için olmayacağını düşündüklerini 
düşünüyorum. Fotonik ve akustik cihazlara olacak diyorlar ancak moleküler terapiler işe yaramayacak, 
bundan sonra gelişmeyecek diye düşünüyorlar. Bunun sebebi bence erken devreye alınmış olması. 
İnsanların güveni kayboldu. Bu hücre kültürü bazlı tedavi çalışmaları için de geçerli. Burada da insanların 
bir kısmı hiçbir şey olmayacağını, yapılmayacağını iddia ederken bir kısmı da geleceğin orada olduğunu 
söylüyor. 

Minimal invaziv tedaviler artacak, damarların içinde dolaşan robotlar gibi minyatür cihazların ise ileride 
olacağı ancak bugün için futuristik geldiği görülüyor. Görüntüleme sistemleri ile ilgili ise yine kimsenin 
herhangi bir sorunu yok. Zaten artık radyasyon almaya da alıştık, MR’a, CT’ye girmeye de alıştık. Daha 
risk grubu bir şeyin içine girecek miyiz, emin değiliz ama bir şey görüntü veriyorsa çok da zarar vermez 
diye düşünülüyor.

Hizmetin merkezden uzaklaşması konusunda dijital cihazlarla sağlanan veriler kıymetlenecek ancak 
bu hastanın bir merkeze gitmesini engelleyecek mi? Sağlık kuruluşlarına gitmede bir azalma olacak 
mı? Çoğunluk insanların daha az hastaneye gideceklerini düşünüyor ancak karşıt görüşte olanlar da 
var ve bunlar bence doktorlar… Portatif cihazlar giderek artacak ve herkes bulunduğu yerden bazı 
konulara çözüm bulabilecek. Telemedicine ile ilgili yine yarı yarıya bir görüş farklılığı bulunuyor. Aslında 
yukarıdaki iki seçenekten farklı değil ancak kişiler telemedicine deyince yanlış bir şekilde telefon ile 
irtibatı anlıyor.
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Tanı, tespit ve izleme teknolojileri ile ilgili olarak; genomik, proteomik, metabolomik, epigenomik 
teknolojilerin önemi artacak ve tedavide etkin kullanılacak.  Erken teşhis teknolojileri gelişecek ancak 
kişiselleştirilmiş tıp ve özelleştirilebilir cihazlar konusunda bir çekince var. Sanki herkese hala kitlesel 
tedavi uygulanacak gibi bir algı var. Burada hasta ve kullanıcı görüşü bu algıyı yaratmış olabilir. Sensör 
teknolojilerinin artacağı ve yoğun kullanılacağına inanılıyor. Hasta izleme sistemlerine de artık herkes 
inanıyor.

Sonuç olarak 2018’den bu yana önemli yenilikçi teknoloji alanları önem sırasına göre şu şekildedir;

• Görüntüleme cihazları ve sistemleri
• Minimal invaziv terapötik ürünler
• Kombinasyon cihazı ve ilaç / biyolojik ürünler
• Bilgisayarlı cihazlar ve tıbbi BT sistemleri
• Ev ve kişisel bakım ürünleri
• Hasta izleme sistemleri
• Yapay organlar ve organ destekli ürünler
• Sensör teknolojileri
• Fotonik ürünler
• Kablosuz ürünler ve sistemler
• Genomik, proteomik, metabolomik ve epigenomik teknolojiler
• Yaşlanma ile ilgili ürünler
• Robotik ürünler ve sistemler

En azından bu alanların önümüzdeki dönemde gelişmeyeceğine dair bir görüş yok. Robotik ürünler 
ve sistemlerin sıralamada altta kalmasını yine erken kullanımdan kaynaklı olarak görüyorum. Da Vinci 
robotunun sadece belirli cerrahilerde kullanılıyor olması onun yaygınlaşmasının mümkün olmayacağı 
hissini yarattığı için biraz uzak duruluyordu. Ancak şahsımca bu daha da artacak. Çünkü nitelikli 
sağlık profesyonellerinin sayısı her geçen gün azalıyor. Onların birden fazla yerde hizmet vermesinin 
önündeki tek fırsat robotik sistemlerin artması olarak görünüyor. Onlar adına cerrahiyi yapacak bir 
cihazın olması…
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Türkiye’de yeni teknolojinin uygulamaya geçişi

Bir sağlık teknolojisi geliştirdiğinizde onun ürüne geçmesi için bir regülasyon otoritesi ve bir de müşteri 
var. Regülasyon otoritesi aslında sizin sınırlarınızı çiziyor. “Bu sınırlar içinde isen bu cihaz serbest 
dolaşıma çıkabilir” diyor. O sınırların dışında bir iş yapıyorsanız sınırların içine girmeniz gerekiyor. 
Bizim açımızdan regülasyonu yapacak yer TİTCK’daki serbest dolaşım hakkını veren grup. Yaptığı şey 
aslında “CE belgeniz var mı, uygun usulle aldınız mı?” diye sormak. Yani bir başkasının regülasyonunu 
uyguluyor musun, uygulamıyor musun? Uyguluyor ve belgelendirmişsen Türkiye’de de satabilirsin, 
uygulamıyorsan Türkiye’de satamazsın. Onlar bunu ortak Pazar olduğumuz düşüncesinden hareketle 
açıklıyor. Gerçek şu ki, bizim bir regülasyon sistemimiz yok, biz Avrupa’nın regülasyon sistemini 
uyguluyoruz. Bu uygulamadan kaynaklı önümüzdeki dönemde bizi bir risk bekliyor. Belgelerin iptal 
olması tehlikesi sektörün önemsediği ve sesini duyurmak istediği bir yer. Türkiye’de yeni teknolojinin 
uygulamaya geçişinde ikinci olarak “bir tane müşteri” var. Özel hastanelerde bile SGK ile anlaşma var 
ve aslında SGK ödüyor. Dolayısı ile bir geri ödeme kuruluşu ve bir de izin veren bir kuruluş var. 

Eğer geri ödeme kuruluşu yani müşteri almıyorsa siz istediğiniz kadar regülasyona uygun olun 
ürününüzü satamazsınız. Sağlık Uygulama Tebliğinde olmayan bir cihazın satılması mümkün değil. 
Sağlık Uygulama Tebliğinin fiyatlarında 9-10 yıldır değişiklik yok. Dolayısı ile devlet aslında üreticilere 10 
yıl önce pahalı satıyordunuz, 5 yıl önce uygun hale geldiniz, 5 yıl da zarar edin, bir yerde buluşuruz diyor 
herhalde… SUT’ta olmayan bir cihazın piyasaya çıkması, satılması mümkün değil, çünkü alıcısı “ben 
onu şu fiyattan alırım” demiyor. Ne üretirseniz üretin SUT’a girmediyse ödeme alamayacak ve o ürünü 
burada geliştirmiş olsanız dahi burada satamazsınız. Bunun bir yolu var mı! Elbette bir yolu var.  Her şeyi 
alan bonkör bir devletimiz var. İhtiyacımız olan sağlık hizmetlerinin büyük bölümünü ücretsiz karşılıyor. 
Bunu karşılarken de belirli kriterlere göre o hizmetleri hangi ekonomik parametrelerle alacağına karar 
veriyor. Bunların hepsi iyi ancak analizlerini sadece ekonomi parametreleri üzerinden yapması burada 
yeni bir sağlık teknolojisinin geliştirilip ekrana çıkmasını temin ve tesis etmez.
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Türkiye açısından fırsat ve tehditler

Türkiye olarak büyük fırsatlarımız var. Dünya’nın en büyük veri setlerinden birine sahibiz. Sağlık 
Bakanlığında ve SGK’da inanılmaz büyük veriler var. Sağlık Bakanımız destek oluyor ve TÜSEB olarak 
da çalışıyoruz. Bu verilerin kullanıma açılması ile ilgili güvenli veri havuzları ile elde edilmesini, bir veri 
simülasyon merkezinin kurulmasını ve o verilerin sektör ve araştırmacılarla paylaşılmasını hedefliyoruz. 
Başka hiçbir yerde bulamayacağımız kadar çok veri sistemimizde var ve bu büyük bir fırsat. Bunları 
paylaşabileceğimiz bir güvenli platform üzerinde de çalışıyoruz. 

İkincisi Devletin alım gücü sayesinde finansal regülasyon kolaylığı var. SUT’a koymadığınız zaman o ürün 
satılmıyor, üretilmiyor ya da Türkiye’ye gelmiyor. SUT’a koyduğu ve bir fiyat belirlediğinde de ürünün 
önünü açmış oluyor. Dolayısıyla burada bir regülasyon gücü var. Bu bir avantaja çevrilebilir. Yerli üretimi 
teşvik edici bir şey olabilir ya da Türkiye’den teknolojilerin çıkmasını teşvik edici bir rol oynayabilir. 
Hasta ya da sigorta şirketlerine faturalandırma aslında bizde son derece sınırlı. Hastanın aldığı hizmetin 
karşılığının bir sigorta şirketine fatura edildiği ya da kendisine fatura edildiği bir uygulama yok. Her 
şeyin parasını devlet ödediği için bu aslında geliştirici tarafından da bir avantaj. Bazen dezavantaja 
dönüşebilir ama biz onun avantajından faydalanabiliriz. 

• Sağlık sektöründe artan işçilik maliyetleri
• Küresel olarak yaşlanan bir nüfus
• Sağlık hizmetleri kapsamı nüfusun daha geniş bir kesimine yayılıyor.
• Yeni sağlık bakım tedavilerinin ve teknolojilerinin tanıtılması Türkiye için birer fırsata dönüşüyor.

Sağlık sektöründe artan işçilik maliyetleri ve küresel olarak yaşlanan nüfus ile Türkiye etrafındaki ülkeler 
için bir HUB olacak. Belki de yeni gelişen sağlık hizmeti sunumunda fiyattaki avantajı sebebi ile civar 
ülkeler tarafından tercih edilen bir yer olacak. Dünyada yaşlanan nüfus ile birlikte bizdeki hala genç 
olan nüfus bir avantaj olabilecek. Başka ülkeler de vatandaşlarına verdikleri ücretsiz sağlık hizmetinin 
kapsamını genişletmek isteyecek ve harcamalarını artıracak ve ekonomik olduğunu düşündükleri bir 
yere dönmek isteyecekler. Bu da bizim için bir avantaj olabilir. Yeni teknolojilerin geliştirilmesi için ise 
şimdiye kadar doğru düzgün yapmadığımız Ar-Ge’ye yatırım yapmamız gerekiyor. -mış gibi davranmak 
yerine gerçekten bilginin biriktiği yerleri yeşertmemiz gerekiyor ki oradan meyve toplayabilelim. 

Son söz yerine…

• Health Technology Assesment Institution (Sağlık Teknolojilerini Değerlendirme Kurumu) yok.
• Sadece fiyat bazlı ve alım odaklı değerlendirme yapılıyor.
• Dünya’da tüm düzen veri üzerine kurulu olmasına rağmen verinin değeri anlaşılmış değil.
• Veri güvenliği politikaları yeni gündemde.
• Popülist yaklaşımlar tehlikeli.
• Tarife dışı engelleri aşmak için çok az yatırımımız var.

Bizim bir “Sağlık Teknolojilerini Değerlendirme Kurumu”muz yok. Adı olabilir, bunu söyleyen bir yer 
olabilir, birileri biz yapıyoruz diyebilir ama gerçek bir kurumumuz yok. Bir şeyin değerini belirleyeceğimiz 
zaman sorulara “buna kaç para harcıyoruz”dan başlıyoruz. 

Sadece fiyat bazlı ve alım odaklı değerlendirme yapılıyor. En çok neye harcıyoruz, onun fiyatını 
nasıl düşürebiliriz? SUT’taki fiyatını düşürürsek fiyat düşer. Çok düşürürsek ne olur? Vermezler. Az 
düşürürsek ne olur? Zarar ederiz. Bu hesabın üzerine inşa ettiğimiz için çıkmaza giriliyor. Finansal 
araçları kullanmak da bilimsel bir metot aynı zamanda ama dünyada bunu iyi yapan ülkeler aslında 
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sağlık hizmetinin, sağlık teknolojisinin değerlendirmesini yapıyor. Bu neyin yerine geçecek? Benim 
daha önce yaptığım işlemi süresini mi kısaltacak, hastanın konforunu mu artıracak, daha ekonomik 
hale mi getirecek? Konuları tüm boyutları ile incelenip aslında onun devreye alınıp alınmamasına ya da 
hangi maliyetlerle devreye alınması gerektiğine karar verecek bir otorite olmalı bu kurum. Bizde böyle 
bir yapı maalesef yok ve buna ihtiyacımız var. Sağlık teknolojilerini değerlendirecek profesyonellere 
ihtiyacımız var. Bunu devlet eli ile, özel sektör eli ile de yapabiliriz ama müşteri devlet olduğu için 
devlet eli ile yapmamız gerekiyor gibi görünüyor.  Bir sürü patenti olan ve onlardan birini lisanslamış 
ve yurtdışındaki şirketlerde ticarileştirmiş biriyim. Bizde bir patentin değerlendirmesini yapabilecek 
uzman sayısı bir elin parmağını geçmez. Patent değerlendirmesi yapacak profesyonelimiz yok ve onu 
yetiştirmek zorundayız. Sağlık teknolojisini değerlendirebilecek profesyonelleri yetiştirmek zorundayız. 
Sadece fiyat bazlı ve satın alma odaklı politikadan aslında vazgeçmemiz lazım. Çok zengin değiliz, 
kaynaklarımızı, mali araçları doğru kullanmalıyız, evet ama bunu yaparken de teknolojinin değerini 
belirleyip onu da işin içine katmamız gerekir. 

Dünya’da tüm düzen veri üzerine kurulu olmasına rağmen verinin değeri anlaşılmış değil. Bu işlerle çok 
ilgilenen bir Bakan Yardımcımız var. Onun bu sesi daha çok duyuracağına inanıyorum. Veri güvenliği 
politikaları yeni yeni gündemimizde. Bununla ilgili birçok kurumumuz çalışıyor. 

Popülist yaklaşımlar tehlikeli. Burada anlatmak istediğim şu ki; veri ile ilgili çalışmalar aslında benim 
için bir yapay zeka... Herhalde yakında tüm Bakanlıklarımızın yapay zeka ile ilgili bir birimi olacak. Ne 
yapıyorlar, veriyi nereden temin ediyorlar bilmiyoruz. Bir süre sonra herkesin tiksinip yapay zekadan 
uzaklaşır hale geldiğinde hepimiz o birimleri kapatıyor olacağız ya da isimlerini değiştireceğiz. Aslında 
veri toplayan ve işleyen birimlerimiz zaten var. İsmine yapay zeka eklediğimiz zaman bir anda her 
istediğimizi bize çözüp vermeyecek. 

Tarife dışı engelleri aşmak için çok az yatırımımız var. Akredite laboratuvarımızın, validasyon 
merkezlerimizin sayısı az. Pek çok alanda ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Örneğin 
sağlıkla ilgili mobil uygulamalar geliştiriliyor. Bu yazılımları geliştirecek kişileri akredite olarak onaylayacak 
bir kurumumuz, bir yatırımımız yok. Bunlardan ücret alınıyor, sigorta şirketleri bunları kullanıyor, bu 
yazılımları geliştiren kişileri akredite olarak onaylayacak bir yer yok. Belki ileride olacak ama bu gün için 
bu alanda yatırımımız yok. Yani önümüze konacak tarife dışı engellerle ilgili test merkezlerine, iyi üretim 
tesislerine ve laboratuvarlara ihtiyacımız var ve bunların sektörün hizmetinde olması gerekiyor. Benim 
gibi bir öğretim üyesinin kapanıp kendi kendine araştırma yapacağı bir yer değil aslında sektördeki 
herkesin gelip hizmet alabileceği bir yere dönüşmesi gerekiyor. 
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SORU - CEVAP VE YORUMLAR
27 bin şirketten bahsettiniz ve bunun sadece yüzde 5’i büyük firma dediniz. 
Oradaki rakam nedir?

50 milyon Euro.

Bu değerleme kurulunun ve modelinin oluşturulması, fiyat ve alım dışı değerleme ve patentleme 
şöyle bir algı ve inancı da beraberinde getiriyor. Devletin bu işleri yapması lazım gibi bir durum, 
statik bir plan, step by step, giriş-gelişme-sonuç, statik bir denge değil de interaktif bir süreç 
gerek. Devlet planlayacak, revize edecek ve uygulayacak, o sırada biz özel sektör olarak yandan 
bakacağız ve özel sektör devletin işaret ettiği şeyi yapacak… Böyle bir dünya yok. Bu interaktif 
bir şey. Tavuk ve yumurta ilişkisi gibi kimin önde olacağı tartışmalı ve kim yapabiliyorsa yapsın 
konusunun altını çizmek gerek. Bu bir dinamik denge yani özel sektör gerçekçi bir şekilde 
satış yapacak, dışarıya ihracat yapacak, yatırım yapacak… Ki biz bu başarıyı içeride Kamuyu 
dönüştürmek için kullanacağız. Dolayısı ile burada devlet işaret etsin biz yapalım, böyle bir şey 
yok. Bu hem ekonomik olarak hem ahlaken müteselsil sorumluluk yani herkesin, özel sektörün 
de, kamunun da ortak sorunu.

Tabi benim de söylemeye çalıştığım bunun karşılıklı olarak yapabileceği… Ancak şu var ki sağlık 
teknolojileri özelinde bizdeki sistemde sağlık teknolojileri ile ilgili müşteri devlet olduğu müddetçe 
devletin rolü her zaman daha baskın. Yani evlendiğiniz kişi sizden daha büyük cüsseli ve daha güçlü… 

Katılımcı katkısı…

Diyabet bizim de önemli bir hastalığımız ve 10 yıl önce İstanbul Üniversitesinde yapılan araştırmada 
Türkiye yetişkin nüfusunun yüzde 45’inin diyabetli ya da prediyabetli olduğunu görmüştük. Önümüzdeki 
aylarda TÜSEB genelinde yapılacak sağlıklı kontrol grubu araştırma projesi kapsamında diyabete de 
bakılacak. Tahminim bu oranın yüzde 50’lere çıktığı yönünde… Çünkü bir yandan doğum hızı azalırken 
diğer yandan yaşam beklentisi ve yaşlı nüfus artıyor. 

İkinci olarak yine İstanbul Üniversitesinde yapılan telediyabet projesinde uzaktan takip ile Hemoglobin 
A1C’yi yani 3 aylık şeker kontrolü konusunda aynı şekilde tedavi edilen bir başka hasta grubuna göre 
çok daha kısa zamanda ve daha iyi takip yapıldı. Hekimler bu projeye şiddetle karşı çıkmıştı. Çünkü 
hekim orada aslında bir performans gösteriyor ama şu anda o performansın karşılığı yok. Diyabetliler 
bir kere muayeneye gelir ama 20 kez sonuç gönderir ancak hekim bunun karşılığını alamıyor. Bu 
açıdan da düşünmek gerek.

Katılımcı katkısı…

Burada hepimiz birlikte sorunları ve çözüm yollarını da tespit ediyoruz. Çok fazla benzer toplantılara 
da katıldık ancak neden uygulayamıyoruz anlaşılabilmiş değil. Verilerimiz, insan kaynaklarımız ve 
vizyonumuz var. 2003 yılı ve bugüne bakıyorum; 2003 yılında çok az kaynakla çok şey yapılabildi 
ancak şimdi patinaj yapıyoruz. 1-2 aydır basit bir maske ile mücadele edemedik ve her günümüz 
onunla geçiyor ki bu bizim sektörümüzün en son, önemsemediğimiz, 0.2 kuruşa Çin ile rekabet 
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edemediğimiz, yapmak istemediğimiz bir ürünü. Çin, dünya ve Türkiye olarak hepimiz bu koronavirüs 
olayından sonra ders çıkarmalıyız. Dünyanın yüzde 28 imalatının bir ülkede, bir coğrafyada olmaması 
gerektiğini öğrendik. İstanbul’da bir depremden bahsediliyor ancak baktığımız zaman kalbimiz Marmara 
Bölgesinde… Hem dünyada hem Türkiye’de imalatın farklı coğrafyalara yayılması çok önemli. Burada 
çözüm yollarına odaklanmamız gerekiyor.

Katılımcı katkısı…

Siyasetçiler sektörün sorunlarını biliyor ancak medikalcilerin çok para kazandığı yönünde bir algı 
mevcut. Halbuki devletin elinde gümrük tarifeleri ve kayıtlarından tutun her türlü bilgi var. Para kazanıp 
kazanmadığımızı da artık biliyorlar. Yapacağımız tek şey bürokrasi ile birlikte siyasete gitmek. Sağlık 
bütçesi GSMH’ya göre 5.8’den 4.3’e inmiş. Sorun belli, bu rakam 5.8’de olsa bugün hiç bu sorunlar 
konuşulmayacak. Yeni bir açılım yapıp direkt siyaseti etkilememiz lazım. 

TİTCK Başkan Yardımcısı Recep Uslu - Tıbbi cihaz 
regülasyonuna ilişkin AB mevzuatlarına uyum süreci, 
AB üyelik sürecindeki ülkemizin özellikle Ak Partinin 
ilk dönemlerinde atılan adımlarla birlikte hız kazandı. 
Birçok direktifte uyum sorunu yaşanırken tıbbi cihaz 
direktifi herhangi bir sorun yaşanmadan hızlı bir şekilde 
adaptasyon sürecine gidilen, uyumlaştırılan bir direktifti. 
Geldiğimiz noktada 2017 yılında AB’nin çıkarmış olduğu 
yeni MDR ile birlikte regülasyona dönüştürülmesi…  
Ülkemizdeki üreticilerimizin durumu ve ülkemiz pazarına 
giriş kolaylığı gibi konular aslında MDR’nin gelmesini 
sağlıyor. Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde AB ile eşgüdümlü 
olmamızla birlikte Türkiye’yi AB bölgesi olarak kabul 
ediyoruz ama temel manada aslında Avrupa’daki 
konjonktürle ya da kültürel yapı ile ülkemizdeki kültürel yapının uyuşmadığı bir nokta var. Bana bağlık 
ürün gruplarından biri tıbbi cihaz, diğeri kozmetik… Bu iki ürün grubunda da bu sorunu yaşıyoruz. 
Avrupa Birliğinde belirli bir riskin üzerindeki ürünlerde evet sertifikasyon süreci var. Fakat sınıf 1 diğer 
ürün grubu dediğimiz, ülkemizde de ürün sayısı bağlamında baktığımızda hemen hemen yüzde 
50’sine tekabül eden grupta şartlar belli, yapılması gerekenler bellidir. Self deklerasyonla, uygunluk 
beyanı ile piyasaya arz edilebilir durumda. Ancak piyasaya arz edilen ürünlerle alakalı bir Piyasa 
Gözetimi ve Denetimi (PGD) süreci var. Bu regülasyon etkin yapılması halinde tam anlamı ile karşılık 
buluyor. Ülkemiz koşulları ya da regülasyonun diğer bir bacağı da PDG ayığı… Buradaki yaptırımların 
ya da saha denetimlerinin etkin yapılamadığını düşünüyorum ki bundan kaynaklı piyasadaki ürünlerle 
alakalı sadece uygunluk beyanı ile kaydını aldıktan sonra piyasaya bunu kolayca çıkarabiliyoruz. 
Maske bunun çok güzel bir örneği… 

Üreticilerimiz genelde Çin’de 2 yıl pazara girmek için uğraş verdiklerini söylüyorlar. Ancak Çinli bir 
üretici herhangi bir AB ülkesinden yetkilendirilmiş ya da ülkemizdeki onaylanmış kuruluştan bir sertifika 
aldığı zaman ya da hiç sertifika almadan doğrudan uygunluk beyanı ile ÜTS’de kaydını yaptırıyor ve 
piyasaya arz ediyor. Regülasyonun bizim tarafımızdaki kültürlerimize uymayan tarafı bu… Etkin denetim 
mekanizması kurulmaması halinde regülasyon süreçleri burada yetersiz kalıyor. Avrupa Birliğindeki 
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bu korumacı yaklaşımda kaynaklı MDR ile birlikte bir seviye zorlaşması var. Bir MDD’den gelmiş bir 
bariyer vardı ve şimdiye kadar bu bariyer atlanıyordu. Bizim üreticilerimiz de AB’den gelmiş üreticiler 
de bu bariyeri aşabiliyorlardı. Atlamaya alıştıkları bir bariyer var ve 2017’de bu bariyer gösterildi ve 
yukarı çıkaracağız denildi. Hatta onaylanmış kuruluşlardaki denetim mekanizmalarının içine de 
yedirerek getirilecek olan yeni bariyeri atlamak gerekiyor. Bu bariyeri atlamış olanlarla ilgili de aslında 
sertifikasının son geçerlilik tarihine kadar verilmiş bir süre var. Piyasaya arzına devam edebiliyor. Bu 
tarih de 2024 yılına kadar sürebiliyor. Üreticinin 2024 tarihine kadar bu yeni bariyeri atmak için gerekli 
koşulları elde etmesi gerekiyor. Ancak çekinceler var mıdır, üreticilerimizden bu bariyeri atlayamayacak 
olan var mıdır, bir mağduriyet durumu ortaya çıkar mı ya da ürün arzında bir sorun yaşanır mı, bunların 
hepsi konuşulabilir, tartışılabilir. Ancak temelde şu var ki, ülkemizdeki üreticilerin ihracatı yaklaşık 600 
milyon Dolar ve bunun yüzde 70’i AB üyesi ya da Avrupa bölgesindeki EFTA ülkeleri… Bu ihracat 
oranına erişebilmemizin temel destekçisi de aslında Avrupa Birliği ile uyumlaştırılmış bu mevzuat. 
Burada aslında maske ile gördük ki, üreticimizin zorlandığı ülkelerde şimdiye kadar yapılmayan ama 
yapılması gerektiğine karar verilen, sadece uygunluk beyanı ile piyasaya arz edilen sınıf 1 diğer ürünler 
diye tarif ettiğimiz ürünler ki bunlar çok basit sarflar… Ülkemizdeki üreticilerin de çoğunlukla aslında 
üretiyor olduğu ürün grupları bunlar. Orta ve yüksek teknolojiye de geçiş yapıyoruz ama daha çok basit 
tıbbi sarf üretiyoruz. Maske üreticilerimiz neden maske üretmeye bırakmışlardı? Çünkü Çin’den gelen 
firmaların ürettiği maskeler çok daha uygun fiyatla piyasaya arz edilebiliyor idi. Maske üreticilerimiz o 
nedenle maske üretmeyi bırakmışlardı ama yeniden başladılar. Bu basit teknik sarflarda sınıf 1 diğer 
ürünler grubunda ürünlerin teknik dosyalarını da isteyebilme ve analizlerini yeniden yaptırabilme ya 
da inceleyebilme yetkisine aslında sahibiz fakat bugüne kadar yapmıyor idik. Bundan sonra açıkçası 
yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapabilecek durumdayız da… Bu bir piyasaya arzın da engeli 
değil. Sınıf 1 diğer ürün… Self deklerasyon… Bunun teknik dosyasının üreticisi tarafından aslında zaten 
hazırlanması gerekiyor. Biz bu teknik dosyayı kendi üreticilerimiz için olmasa bile yurtdışından gelen 
firmalar için isteyebilmeliyiz. En azından mütekabiliyet gereği bize sınır koyan ülkelere istemeliyiz diye 
düşünüyorum. 

Son sözlerle alakalı ben de birkaç söz söylemek istiyorum. Kesinlikle sağlık teknoloji değerlendirmesi 
yapılması gereken bir yer lazım. Bunu herkes normalde sizin kurumunuzun yapması lazım diyebilir. 
Ki bu sağlık teknoloji değerlendirmesine yönelik birim adı olarak bizde var ama tıbbi cihaz tarafında 
sağlık teknolojisi değerlendirmesi yapmaya yönelik bir birim yapılanmamız yok ama bu ister bizim 
kurumumuzun altında ister başka bir kurum şeklinde olsun kesinlikle gerekiyor. Bu konuda şu anda hali 
hazırda ülkemizde yaygınlaşması devam eden ÜTS’nin etkin bir şekilde kullanılabileceği kanaatindeyim. 
Belki detaylı değerlendirmeler için farklı şeyler yapılmalı ve raporları çıkarılmalı ama ÜTS’de çok temel 
düzeyde biz kullanım bildirimi esnasında ürünlere yönelik temel bilgileri geri dönüş olarak alabiliriz ve 
bu verileri de ürünlerin teknoloji değerlendirmelerinde pekala kullanabiliriz. Bunun da bu konuda katkı 
olabileceği düşüncesi ile paylaşmak istedim. 

Katılımcı katkısı…

Maskede sorun aşırı talepten kaynaklandı.  Çin’den her türlü ürünü sokabilirsiniz ama bugüne kadar 
Çin’den maske getirip de normalin 3 katı fiyatla piyasaya sokabilecek bir babayiğit görünmüyor. 
İnanılmaz bir tekstil kotası vardır. Türkiye’nin maske üretimi 1 milyar 300 milyon adettir ve yarısından 
fazlası ihracata gider. Maskenin kar marjı yoktur. Sadece talep çok fazla olduğu için Çin’e ilk cevap 
veren ülke Türkiye’dir. Yurtdışından malları da toparladık. Geçen yıl 15 palet Alman markası maskeyi 
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Türkiye’ye sokamadık ve imha ettik. Çin’den gelen maskeyi sokamazsınız ama başka bir fasıldan gelen 
varsa bir şey diyemem. Maskede acil olarak ithalat serbestliği yaparsak müteşebbis çok kabiliyetlidir, 
yurtdışından getirir, dünyaya satar.  

Maske ile ilgili söylemek gerekirse…

AB bariyeri büyütmüyor. Bundan 3 yıl önce güvenli olduğuna inandığı ürünlerin bugün itibari ile klinik 
çalışması yoksa güvenli olmadığını iddia ediyor. Diyor ki, klinik çalışmalarda benim ürünlerim kullanılıyor, 
benim ürünlerimin ismi yayınlarda geçiyor, benim ürünlerim kullanılmaya devam eder. Gelişmekte olan 
ülkelerin geliştirdiği ürünlerle ilgili yapılmış yayın, retrospektif, prospektif çalışma olmadığı için bunlar 
geride kalır, bunlar hazırlanıncaya kadar ben pazarımı toparlarım, diyor. Tarife dışı engelden kastım bu… 
Dolayısı ile biz kendi ülkemizde kendi üreticimizin geçen yıl ürettiği ve güvenli kabul ettiğimiz bir ürünü 
MDR’a uyumlu değil diye güvenli kabul etmeyip satın almamak durumuna düşebiliriz. Benim işaret 
etmek istediğim tehlike bundan ibaret.

Katılımcı katkısı…

MDR için harcayacağımız para ne kadar diye bir hesap yapmaya çalışmıştık onu tam yapamadık. Sektörün 
tıbbi cihazda MDR uyumunu sağlamak için tıbbi cihaz üreticilerin kaçı ayakta kalır, toplamın ne kadar 
harcama yapması gerekir diye bir hesap yapmaya çalıştık. Çünkü bunun faturası ödeme kamuda olduğu 
için direkt teknik olarak kamuya çıkacak. Şu anda kamu bunu enflasyon ile artırmaya devam ederim 
diye düşünüyorsa en azından ne kadar para harcaması gerektiğini hesaplasın diye düşündük. Hem 
buna harcayacağımız bir para var hem de niye yapamıyoruz diye bir soru var. Neden yapamadığımızın 
sebebi; biz vatandaş olarak hak etmediğimiz şekilde sağlık hizmetini almaktan hoşlanıyoruz. Bu nedenle 
politikacılara gidip bir şey yaptırabileceğimize inanmıyorum. Çünkü politikacı vatandaş ne istiyorsa 
onu yapmaya programlanmış… İşi bu. Çok teorik çalışan, vizyon sahibi insanlar değiller. Vatandaş 
olarak senede 10 kez hastaneye gitmeyi, evimize kullanmadığımız ilaçları doldurmayı, uzmana gitmeyi 
ve başımız ağrıdığında MR çektirmeyi seviyoruz. Vatandaş olarak bundan hoşlandığımız sürece bu 
sistem düzelmez. Çünkü bu sisteme harcadığımız para sürdürülebilir değil. 400 Dolara bu sistem bir 
Türk mucizesidir ve sektör ve çalışanlar tarafından ayakta tutulmaktadır. Ya bu sisteme bir şekilde 
para girecek ya da biz kullandıkça kendi katkı payımızı ödeyeceğiz. Devletin bir parası yok. Devletin 
parası sektörün vergiden verdiği para… O nedenle ben siyasetçilerde pek umut görmüyorum. Bunu 
bir kültür olarak kendimizin bir şekilde yavaş yavaş benimsemesi gerekecek. Sistemde ana problemin 
bu olduğunu ortaya koymamız gerek. Teknolojiyi getireceksek de MDR’a geçeceksek de para lazım. 
Bu sektör ancak sattığından öngörülebilir bir şekilde kar edebilirse, önümüzdeki 4 yıl gelir ve giderini 
planlayabilirse sermaye yatırımı yapar. O açıdan ana problemin burada olduğunu düşünüyorum. 
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TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ OLARAK KENDİMİZİ 
HİZMET SEKTÖRÜ OLARAK TANIMLIYORUZ
Bugün ARTED’i temsilen sizlerin karşısındayım. Araştırmacı Tıp Teknolojileri Derneği dünyadaki sağlık 
teknolojisi üreten uluslararası ya da çok uluslu firmaların yaklaşık yüzde 70-80’i oranında bir temsil 
kabiliyetine sahip. Türkiye’deki toplam sağlıktaki sağlık teknolojisi, basit sarf ya da ileri derece sarf 
gibi birçok alanda üretilen malzemelerin muhtemelen yüzde 60-70’in üreten, temin ve tedarik eden 
firmaların oluşturduğu bir dernek. 

Teyfik Bey’in konuşmalarında da bahsi geçtiği üzere sadece fiyat ya da maliyet odaklı alım yöntemlerinin 
aslında Türkiye’de bugün sektörü bir çıkmaza getirdiğini görüyoruz. 

Tıbbi cihaz sektörü olarak kendimizi her şeyden önce ürün satan bir sektör değil de hizmet sektörü 
olarak tanımlıyoruz. Çok ciddi hizmet satan ve hizmetin içinde de çok ciddi ürünü olan bir sektörüz. Bu 
yıllar içinde anlaşılmamış ve konu sadece ürünün fiyatına indirgenmiştir. Böyle bir anlayışla Türkiye’nin 
artık yapısal sorunlarla boğuştuğunu görmekteyiz. Türkiye’de konuşulan konular arasında yerelleşme 
malumunuz birinci derece öneme sahip. Kamuda hangi paydaşa gitsek yerelleşme ile ilgili bir gündem 
var. Bununla ilgili SEYK kıymetli toplantılar yapıyor ama şu ana kadar Türkiye’de bildiğimiz kadarı 
ile nihayete ermiş, anlamlı bir proje henüz yok. Yerelleşme bir başlangıç mı, bir sonuç mu bunu çok 
defa konuştuk. Üyelerimiz arasında yaptığımız konuşmalar neticesinde yerelleşmeyi bir sonuç olarak 
algılıyoruz. Eğer sağlıklı işleyen bir ekosistem varsa bu ekosistem zaten sizi o pazarlara üretici olmaya 
iter. Eğer regülasyonunuz dünyadaki diğer ülkelerle rekabet edebilir boyutta ise, eğer ülkenizde o 
pazarda iyi bir veri toplama setiniz varsa ve o ülkede iyi bir adil fiyatlandırma politikası varsa zaten 
yerelleşme bir sonuç olarak o ülkeye gelir. Ancak bunların eksik olduğu bir yerde yerelleşme gerçekten 

SEKTÖRDEN
Ayhan ÖZTÜRK

ARTED Yönetim Kurulu Başkanı
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çok zor bir projedir. Ülkemizde geldiğimiz noktada sektörün ciddi kronik sorunları ile boğuştuğunu 
biliyoruz. Bu ortamda ticaretini dahi yapmakta yer yer zorlanan firmaların yerelleşmeyi düşünmeleri 
çok zor oluyor. 

Bugünün en çok konuşulan konularından Sağlık Market’in DMO üzerinden alımına değinmek istiyorum. 
2008 yılında ülkemizde Emekli Sandığı protokolleri vardı ve bu protokoller uyarıca alımlar yapılırdı. O 
günlerde SGK’da bugün de aramızda bulunan Sami Hocam Genel Müdürdü ve kendisi ile yaptığımız 
görüşmelerde bize artık Emekli Sandığı protokollerinin kalkacağını ve bunun yerine hastanelerin ihale 
yöntemi ile ürünleri kendilerinin alacağını söylemişti. O gün bizim için bir travmaydı. Hocam bunu 
yapıyorsunuz ama bunun ödemesini bir düşünün, bu hastanelerin kapısında kul olmayalım. Paramızı 
alamayız, bu sektör bunun altından kalkamaz dediğimi çok net hatırlıyorum. Bunların bedellerini 24 bin 
eczaneye ödeyebiliyorsanız bize de doğrudan ödemeyi yapmadan bu sisteme geçmeyelim, yoksa 
bu iş gitmez dediğimi hatırlıyorum. Bir şey olmaz denilerek bu sisteme canhıraş bir şekilde geçtik. 
Sonuç hepimizin malumu, batmış bir üniversite hastanesi gerçeği ile karşı karşıyayız ve hala o sistemi 
düzeltemedik. Buradan hareketle ülke olarak tekrar bir refleks göstermek istiyoruz ve tıbbi cihaz gibi 
hizmet sektörü… Arkasında binlerce klinik destek elemanının çalıştığı, miyadlı bir ürün, değişik saklama 
koşulları, konsinye yönetimi var. Yeri geliyor gecenin bir vakti bir arkadaşımız çantasında 30-40 bin 
Dolarlık malzeme ile aranıyor. Acil servise gidiyor ve bir inme hastasına ya da bir kardiyoloji servisine ya 
da bir travma hastasına 20-30 bin Dolarlık çantadan içinden sadece bir ürünün kullanılması için 7/24, 
bayram-seyran dinlemeden gidiyor ve bu hizmeti veriyor. Bir malzeme kullanılıyor, fatura ediyor ve 
tekrar dönüyor. Bunu Türkiye’nin neresinde olursa olsun yapan bir sektör var. Hayat kurtaran bir hizmet 
sektörü. Buradan hareketle Devlet Malzeme Ofisi eli ile sadece ve sadece maliyeti düşürme amacı ile 
yapılan bir hamlenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Evet, dünyada bunun modelleri var ancak kaliteyi 
işin içine alan ve kaliteyi mutlaka ayrıştıran bir mantıkla yapılıyor. Şu ana kadar gördüğümüz kadarı ile 
bir çalışmalar var, şartname çalışmaları yapılıyor. Fakat bu şartnamelere baktığımızda kalitenin en küçük 
bir kıpırtısını göremiyoruz. “4 tekeri ve 1 direksiyonu olan bir araba alacağız” gibi şartnameler görüyoruz. 
Eğer ülkemiz bununla gidecekse o zaman burada kaliteyi ve bu kadar kıymetli bir hizmet sektörünü bu 
kadar kolay bulmamız mümkün değil. Bunun yaratacağı haksız rekabet koşullarını da düşünmemiz lazım. 
Bugün eğer böyle bir ortam sağlanırsa ortaya çıkacak çok vahşi bir rekabet olacağını da unutmamamız 
lazım. İçimizden bazı firmalar sırf o an hayatta kalabilmek adına 60-90 günde parasını alabilmek umudu 
ile vereceği fiyatlar ile ortaya sürdürülmesi imkansız bir fiyat politikası çıkabilir. 6 ay-1 yıl geçici olarak 
düşecek fiyatlardan sonra kendisine artık pazarda yer bulamayan firmaların elindeki kıymetli destek 
elemanlarını işten çıkarması, hatta ülkedeki bazı noktalardaki bazı terapilerden çıkması anlamına gelir. 
6 ay-1 sene sonra tekrar alım vakti geldiğinde 10 tane firma yerine 1-2 firmaya düşüldüğünde hatanın 
artık bir dönüşünün olmadığını bilmemiz gerekir. 20 binin üzerinde klinik destek elemanı bu sektörde 
Türkiye’nin her yerinde hizmet veriyor. Sektörümüzün gerçekten çok kritik bir hizmet verdiği gerçeğini 
unutmayalım.  

Türkiye, 2003’den bu yana sağlıktaki büyük dönüşümünün ve başarısının arkasında büyük bir tıbbi 
cihaz sektörü olduğunu bilerek hareket etmeli. Tıbbi cihaz sektörü bir hizmet sektörüdür ve son 
teknolojiyi ülkeye getirerek Türkiye’deki sağlık çalışanının dünyadaki diğer paydaşları ile eğitim ve 
bilgi olarak aynı seviyede kalmasını sağlamaktadır. Son 5-6 yıldır yeni teknolojilerin gelişi fiyatlama 
sıkıntısı nedeni ile azaldı. Kalite algısı olmayan teknoloji üreten firmaların yeni teknolojiyi ülkeye getirme 
gayretleri olmadığı takdirde sağlık turizminde dünyanın ilk 5 ülkesi arasında olma ve ileri gitme gayesi 
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olan ülkede sağlık grubu çalışanları dünyadaki diğer meslektaşlarının gerisine düşmeye başlar. Bu 
bir gecede olmaz. 3-5 sene sonra Türkiye’de nitelikli cihaz olmadığı vakit bilin ki bunun eğitimi de 
olmayacaktır. 

Sadece fiyat vesaiki ile bir rekabet ortamı yaratıp yüzde 10-15-20’lik bir avantaj sağlasa bile bunun 
yaratacağı yapısal sorunları görmezden gelmemeliyiz. Bu noktada 2008’de yaptığımız uyarıyı tekrar 
yapıyoruz. O gün hamle doğru idi ancak bir eksiği vardı. Sektörün alacaklarının doğrudan tahsili için 
bir adım atılmadığı ve tüm üniversite hastaneleri o paraları kendi kaynakları gibi gördü, cömertçe 
harcadı ve sektörü sürekli öteledi. Şu anda gelinen noktada 2-3 defa bir kurtarma hamlesi yapıldı ve 
en nihayetinde de belki DMO ile Sağlık Bakanlığı içerisine alıp çözmeye çalışıyoruz. Şimdi de DMO’da 
sadece fiyat hissiyatı ile ortaya çıkılırsa, Sağlık Bakanlığı burada gerçekten hastayı, kaliteyi ve hizmeti 
görmezden gelirse çok kısa süre içinde çok daha büyük sorunlarla karşılaşırız. Bu konuya bu değerli 
hazirunun önünde değinmeden geçmek istemedim. 

Bir diğer konu sağlık finansmanı, öngörülebilirlik. Gerçekten Türkiye’de yatırım yapılma potansiyeli 
var ancak bu potansiyelin önündeki engel sağlık finansmanı. Bugüne kadar geldiği şekli ile yaklaşık 
2-3 yıllık vadelerle parasını tahsil edemeyen bir sektör ve en nihayetinde geçen yıl paranın tahsili 
kabil olduğunda da yaklaşık yüzde 20’lik bir zorunlu iskonto oranının yarattığı güven erozyonunu 
anlatmak mümkün değil. Bu sorunu aşmak için birçok noktada girişimlerimiz var ancak duyuyoruz ki 
yine bir ödeme söz konusu olduğunda tekrardan bir iskonto olacağı… Buradan Türkiye Cumhuriyetinin 
kazandığı birkaç yüz milyon dolar olabilir ama emin olun firmalarımızın merkezlerinde yarattığı güven 
depremi, Türkiye’ye olan bakış negatif ekti yaratıyor. Bu konuda kısa dönemli karları uzun vadeli 
kazançlara tercih etmeyelim. Türkiye’nin elde edebileceği çok daha büyük kazamınlar varken kısa 
dönemli kazançlarla sektörü kurban etmeyelim. 

Sektör olarak dünyanın birçok ülkesinde değer bazlı sağlık sistemini konuşuyoruz. Yani anlık maliyeti 
değil hastalığın sisteme toplam seyri… Değer bazlı sağlık sistemi şu an dünyada ve Türkiye’de aktif 
olarak uygulanmak istenen ve önemli bulunan bir konu. Hastalığın toplam seyrinin maliyetini ele alıp 
anlık maliyetlerle boğuşmamak… Hocamın da bahsettiği gibi bir teknoloji değerlendirme enstitüsü ve 
buna bağlı olarak değer bazlı sağlık sistemi üzerine bir politikanın geliştirilmesi, SGK’da bir alternatif 
geri ödeme kurulu var ama bununla alakalı henüz tam bir faaliyet gösteremedi. 

ARTED olarak Türkiye’deki sektöre hizmetimiz tamdır ve ileriki süreçte de hizmetlerimize devam 
etmek istiyoruz ama bunun için gerekli, sağlıklı bir ekosistem oluşturulması için sizlerden de destek 
bekliyoruz. 
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SORU - CEVAP VE YORUMLAR
Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci - DMO kavramımın zihinlerde biraz netleşmesi için birkaç 
şey söyleyeceğim. Normalde amaç aslında tüketici ile tedarikçi arasındaki mesafeyi kısaltmaktı. En 
önemli amaçlardan biri tüketimi yavaş olan yerlerle hızlı olan yerler arasındaki fiyat farkını birbirine 
yaklaştırmaktı. Çok tüketilen ve artık standardı oturmuş malzemelerin de satın alma yükünü azaltmaktı. 
Bir süre sonra bunlar değer bazlı sağlık sisteminin de altyapısını oluşturan, fiyatı Kamunun net bir şekilde 
gördüğü, çıktısını ölçebildiği bir modele doğru devrilmek… Temel amaç buydu ve şu anda DMO’da 
farklı bir şey de yok. Yapmak istedikleri “ebay, alibaba” gibi bir yapı oluşturmak ve kısa süreli alımlar 
yapmak. Öyle 6 ay beklemek gibi bir şey söz konusu değil, 6 ay gibi bir stok hayali yok. Şu an bile 59 
gün stok yapmaya çalışıyoruz. Stokta 
da toplam bütçemiz içindeki finansal 
oranı kadar hastanelerin yönetim 
performansının içine koymaya 
başladık. Bu şu anlama geliyor, 
öyle sanal bir stok kavramından 
uzaklaşıyoruz, toplam maliyetin içinde 
stok maliyetin ne olduğunu ortaya 
koyan bir yapı oluşturmak. Böyle bir 
modelde 6 ay beklenmeyeceğini siz 
de bilirsiniz. Sağlık Market’in böyle 
algılanmasından üzüntü duyarız. 
Çünkü amaç sektörde erişimi 
kolaylaştırmak ve tedarikçi ile tüketici 
arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmek. Bir 
hekim sistemde yazdığında başka bir 
hastanenin deposunda da olabilir ya 
da o anda satın almada olan bir şeyin 
sepetinde bir tane daha eklenebilir. 
Böyle bir model hayal ettik ve şu an 
maliyet tarafı da bu hayalimize ciddi oranda yaklaşmaya başladı. Bu üniversite tarafında onun için bir 
finansal fırsata dönüşebilir ama şöyle bakmak lazım; siz üniversiteye mal satıyorsunuz, Sağlık Bakanlığına 
mal satıyorsunuz. İkinizin arasında fiyat farkı var mı, yok mu? Çok ciddi olarak fark var. Kamu tarafı 
olsanız ve bunun finansını yönetiyor olsanız şu şekilde düşünmez misiniz? Sağlık Bakanlığına 150 gün 
vadeli mal satıyorlar şu kadar, üniversiteye bu kadar yüksek mal satmışlar ödeme süresi atıyorum 300 
gün… O zaman bugün ödemeye kalkışsanız siz demez misiniz, “bir dakika Sağlık Bakanlığına sattığınız 
fiyatla eşitleyeyim.” Bunun olup olmadığını bilmiyorum ama bu bir finansal gerçek. Buraya eleştirel 
yaklaşılabilir ama bunun finansal bir zemininin olduğunu da kabul etmek gerek. Böyle bir şeyin olup 
olmadığını da bilmiyorum. Buradaki konuşmalardan böyle bir şey olduğunu anladım. Ama siz de 300-
350 günlük ödemeyi bugün ödeyip sektörü rahatlatmak isterseniz bu tarz modeller düşünebilirsiniz. 
Siz de aynısını yaparsınız.
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ARTED Başkanı Ayhan Öztürk  - Buradaki tek konu öngörülebilirlik. Bunların birden çıkması takdir 
edersiniz ki geriye dönük gelir olarak kaydedilmiş, bildirilmiş uluslararası sistemde çalışan firmalar için 
bir anda bir sürpriz olarak ortaya çıkması başka bir algı getiriyor.

Birinci - Bence ona alternatif bir şey üretmeniz lazım. Belki düşürmezsiniz ama uzun bir süre başka bir 
malzemeyi daha iyi fiyata verirsiniz ya da başka bir şey yaparsınız. 

Öztürk - Olabilir, alternatif modeller yapılabilir. 

Katılımcı katkısı…

Sağlıkta hakikaten şampiyonlar ligine çıktık ancak 
son 2 senedir bir keyifsizlik nedeni ile teknolojik 
ürünler yurt dışından Türkiye’ye gelmiyor. Burada göz 
ardı edilemeyecek ciddi bir sorun var. Biz bu noktaya 
yerli ve yabancı firmalarla birlikte geldik. Bugün bu 
toplantının bu sorunun masaya konulması için bir 
kıvılcım olmasını diliyorum. 

Katılımcı katkısı…

Sağlık finansmanında bir finansal olarak alacağınız 
tedbirler ve bir de sağlık alanında yapmanız gerekenler 
var. Finansal tarafta Teyfik Hocam da söyledi; tedarik 

zinciri ile ilgili 4.0 dedi. Hakikaten malı baştan sona yönetmek istiyoruz. Sağlık Market de bunların 
araçlarından/adımlarından biri… Burada yönetilmesi gereken finans tarafı… Sağlık Market de bu tedarik 
zinciri kurgusunun bileşeninin biri idi. Sağlık tarafında da yine konuşuluyor; cihaz üretelim, daha sağlıklı 
yaşayalım, kronik hastalıkları yönetelim… Bunların hepsi bildiğimiz ve konuştuğumuz şeyler. Aklımız da 
paramız da var, şimdi bizim kurgu/metot konuşmamız lazım. 
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TÜSAP Sağlık Teknolojileri Vizyon Toplantısında anket sorularımızı 4 bölüm olarak ele aldık. Birinci 
bölümde Türkiye sağlık sektörüne yönelik genel öngörüler paylaşıldı. İkinci bölümde global sermaye 
ve millileştirme ile ilgili bir iki sorumuz oldu. Ankete dayalı interaktif toplantı sürecinde ağırlıklı olarak 
sağlık teknolojilerindeki gelişmeler üzerinde görüşler belirtildi. Türkiye’deki teknoloji firmalarının 
küresel alanda gelişmeleri ve bu gelişmelerin sağlık sektörümüzü nasıl etkilediği ana teması ile ilgili 
bir grup sorularımız oldu. Son olarak Türkiye ve dünyanın gündeminde yer alan COVID-19 ile ilgili 
değerlendirmelerde bulunuldu. Sağlık teknolojileri alanında sektöre fayda sağlayacağını düşündüğüm 
bu toplantının çıktıları ile sektörün katkı sunması temennisi ile başarılar diliyorum.

MODERATÖR SUNUŞ
Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK

 Boğaziçi Üniversitesi, İSEK 
& İstanbul Sağlık Endüstrisi Küme Başkanı



www.tusap.org
3736

METODOLOJİ
Sağlık sektörünü temsil eden fikir önderlerine 20 farklı soru soruldu. Katılımcılar her soruyu 
kendilerine verilen keypadler üzerinden tercih ettikleri şıkları işaretleyerek yanıtladılar. 
Kamuyu, STK’ları, özel sektörü ve üniversiteleri temsil eden 51 üst düzey yöneticinin verdiği 
yanıtlar üzerinden hazırlanan sonuç grafikleri yine katılımcılar tarafından yorumlandı. 
Katılımcıların yüzde 41,1’ini STK temsilcileri, yüzde 19,6’sını kamu yöneticileri oluşturdu. 
Özel sektör yöneticileri yüzde 13,8’lik, sağlık alanına odaklanmış üniversiteler ise yüzde 
25,5’lik oranla yerini aldı.
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2020 SAĞLIK SEKTÖRÜ İÇİN 
BÜYÜME YILI OLACAK 
Sağlık sektörünün bütüncül bir gözle gelişimini ölçmeyi hedefleyen “2020 yılında sağlık 
sektörü için özellikle teknolojik yatırımlar göz önüne alındığında öngörünüz nedir?” sorusuna 
katılımcıların yüzde 48’i “büyüme yılı olacak” yanıtını verdiği görüldü. Yüzde 26’şarlık eşit 
oranlar ile katılımcılar “2019 ile aynı kalacak” ve “küçülme yılı olacak” seçeneklerini işaretledi.

2020 yılı sağlık sektörü için öngörünüz nedir?

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

48%

26% 26%

1 2 3
Büyüme yılı olacak 2019 ile aynı kalacak Küçülme yılı olacak
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ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA SAĞLIK 
YATIRIMLARINDA BÜYÜME BEKLENİYOR 
Önümüzdeki 5 yılın değerlendirilmesi istendiğinde katılımcıların yüzde 72’lik bir kesiminin 
büyüme beklentisi içinde olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 28’i ise GSMH büyüme hızının 
altında büyüyeceği yönünde görüş belirtti. Yüzde 23’lük kesim GSMH ile aynı oranda büyüme 
beklerken, yüzde 49’luk bir kesim ise GSMH’nin büyüme hızından daha fazla büyüme olacağı 
öngörüsünde bulundu. 

Önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımları; 

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

28%
23%

49%

1 2 3
GSMH büyüme hızının altında 

büyüyecek
GSMH büyüme hızı ile aynı oranda 

büyüyecek
GSMH büyüme hızının üzerinde 

büyüyecek
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SAĞLIK YATIRIMLARI ÖZEL SEKTÖRDE 
AZALACAK KAMUDA ARTACAK 
Sağlık yatırımlarındaki artış beklentisine ilişkin katılımcıların yüzde 22’si önümüzdeki 5 yılda 
sağlık yatırımlarının hem kamu hem de özel sektörde artacağı yönünde değerlendirme 
yaparken yüzde 14’ü bunun tam tersi olarak her ikisinde de azalacağına yönelik bir öngörüde 
bulundu. Yüzde 18 oranında katılımcı özel sektörde artış, kamuda azalma seçeneğini, yüzde 
46’lık bir kesim ise kamu yatırımlarında artış, özel sektör yatırımlarında ise gerileme beklentisini 
işaretledi.

Önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımları;

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

46%

14%

22% 18%

1
Özel sektör ve kamu sektöründe 

artacak

2
Özel sektör ve kamu sektöründe 

azalacak

3
Özel sektörde artacak, kamu 

sektöründe azalacak

4
Öze sektörde azalacak, kamu 

sektöründe artacak

ÖZEL HASTANE RUHSATLARININ 2025’E KADAR UZATILMASI 
YATIRIMLARI ARTIRABİLECEK
Katılımcıların kamu yatırımlarında artış beklentileri bir yana özel hastane ruhsatlarının 2025’e 
kadar uzatıldığı belirtilerek özel sektörde de ciddi bir yatırım olacağı, aksi halde hastane 
yapabileceklerine dair ön izinli ruhsatlarının iptal olacağı söylendi. 2025’e kadar olan süreçte 
birçok kuruluşun bina ve hastane yapabileceği belirtildi. 
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GLOBAL TEKNOLOJİLERİN TÜRKİYE’YE   
GİRMESİ KONUSUNDA UYGULAMADAN 
KAYNAKLI SORUNLAR VAR 
Global teknolojilerin Türkiye’de sisteme girmesi, global teknoloji kuruluşlarının yatırım yapması 
ve yerelleşmeye katılması için şu anda uygun bir ekosistem olup olmadığı sorulan katılımcıların 
yüzde 57’si uygun ortam olduğu ancak uygulamadan kaynaklı sorunların çözülmesi gerektiği 
yönünde seçeneğini işaretledi. Katılımcıların yüzde 38’i uygun ortam olmayıp ciddi sorunların 
bulunduğunu düşünürken yüzde 3’ü uygun ortamın olduğu yönünde seçeneği işaretledi. 

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

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

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

2%

57%

3%

38%

1
Uygun ortam var

2
Uygun ortam var, ancak 

uygulamadan kaynaklı sorunların 
çözülmesi gerekir

3
Uygun ortam yok, ciddi sorunlar 

var

4
Diğer
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YERLİ CİHAZ ÜRETMEK İSTEYEN GLOBAL FİRMALARA SAĞLIK 
BAKANLIĞI’NIN DESTEĞİ YOK
Yerli cihaz üretmek isteyen global firmaların sıkıntısının Sağlık Bakanlığı’nın bu firmalara destek 
vermemesi olduğu ve uygulamadan kaynaklı sorunlar çözüldüğünde yabancı kaynaklı firmaların 
yerelleşmeye katılarak yatırım yapabileceği söylendi. 

YAPISAL SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ HALİNDE FİRMALAR 
TÜRKİYE’YE YÖNELİR
Türkiye’nin birçok firmanın bölgesel yönetim merkezi olduğu ve bunun Türkiye’ye olan potansiyel 
ve insan kaynağına güvenin bir göstergesi olduğu belirtilerek yapısal sorunların çözülmesi 
halinde öngörülebilirlik artarsa ticari firmaların ister istemez Türkiye’ye yöneleceği ifade edildi. 

FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇÖZÜLMELİ
Nüfusun yaşlandığı, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve sektörün yatırım yaptığı, sağlık turizminin 
geliştiği, yatırım için teşvik ve desteklerin de iyi olduğu belirtilerek uygun ortamın olduğu sadece 
finansal sürdürülebilirliğin çözülmesi gerektiği söylendi. 

GLOBAL FİRMALAR BELİRLİ SORUNLAR ÇÖZÜLDÜĞÜNDE YATIRIM 
YAPABİLİR
Global büyük bir sistem bulunduğu, sağlık harcamalarının toplamının 7,7 trilyon Dolar olduğu, 
bunun 1.3’ünün ilaç, 300 Milyar Dolar’ının tıbbi cihaz olduğu ve Türkiye’nin de bunun yüzde 1’i 
oranında olduğu ifade edilerek global oyuncuların Türkiye’de bu ortamı hala olumlu gördüğü ve 
belirli sorunlar çözüldüğünde yatırım yapmaya yönelik bir bakış açısı içinde oldukları belirtildi. 
Türkiye’de değişik bir özellik olduğu ve depolara “hastane dışında satış yapamazsın” şartı 
koşulduğu, Türkiye’nin yüzde 1 olarak değil 400 milyona hitap eden bir nüfus olarak düşünülmesi 
gerektiği kaydedildi. Türkiye’nin bir model olduğu ve Kuzey Iraklı bir hastanın Türkiye’de 
diş tedavisi olduğunda Amerika’da yaptırmış gibi gördüğü belirtildi. Türkiye’nin bulunduğu 
coğrafyada kendi pazar büyüklüğünün yanı sıra etki alanı ile de hem yabancı hem yerli firmalar 
tarafından dikkate alınması gerektiği vurgulandı. 
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TÜRK FİRMALAR İHRACAT ARAYIŞI İÇİNDE
Türkiye’nin kendi coğrafyasında tıbbi malzeme algısının çok yüksek olduğu söylendi. Türkiye’de 
yerli firmalara devlet 49 yıllığına arazi verir, kiralar, başkasına devir hakkı vermezse ve 10 yıllık 
finans verilirse sorunun çözülebileceği, 1 yıl - 6 aylık finanslarla yatırım gücü olmayacağına 
değinildi. 

Türk firmaların Türkiye’ye mal satmak yerine ihracat arayışı içinde olduğundan bahsedilerek 
plaster örneği verildi. Türkiye’ye satılan her plasterden zarar edildiği, ihracat ve eczane 
piyasası oturduğu için süspanse edilebildiği söylendi. Üretime başlandığında 2.5 Dolar olan 
hammaddenin 1.5 yıl sonra 5 Dolar olduğu ve plasterin ihale fiyatının şu anda 6 Dolar olduğu 
belirtildi. 

RUS SANAYİCİLER TÜRK FİRMALARLA İŞBİRLİĞİNE HAZIR!
Rusya’nın Tula bölgesinden gelen bir Ticaret Odası ekibi ve birlikte gelen sanayicilerle MÜSİAD 
ziyaretleri sırasında işbirliği geliştirmeye yönelik bir oturum yapıldığı ve burada enteresan bir 
durum yaşandığı paylaşıldı. Rusya’ya Amerika’nın ya da Avrupa’nın uyguladığı ambargo dolayısı 
ile sertifikaları olsa bile bu ülkelere mal satamadıkları, dolayısı ile önümüzdeki dönem içinde 
Türkiye’yi kendilerine bir çıkış yolu olarak gördükleri, bilgilerini Türkiye’ye aktarıp Türkiye’deki 
sanayici ile işbirliği yaparak buradan Türk malı olarak dünyaya açılmak istediklerini belirttikleri 
kaydedildi. Görüşülen haftanın iki ülke arasında krizli bir hafta olmasına rağmen rahat oldukları 
belirtilerek kendilerinde bilgi bizde de bir algı olduğundan bahisle bunu birlikte yönetelim diye bir 
teklif olduğu ve bunun Türkiye için önemli bir fırsat olduğu söylendi.
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YERELLEŞME VE MİLLİLEŞME POLİTİKALARI BAZI 
AKSAKLIKLAR OLMAKLA BİRLİKTE DOĞRU
Türkiye’de uygulanan yerelleşme ve millileşme politikalarını nasıl buldukları sorulan 
katılımcıların yüzde 53’ü bazı aksaklıklar yaşanmakla birlikte doğru bulduklarını belirtti. 
Katılımcıların yüzde 35’i yerel markaların globalleşmesi ve Türkiye’nin sağlıkta birinci ligde 
yarışması için işbirliği ve rekabet ortamının geliştirilmesi gerektiğini düşünürken yüzde 6’sı 
Türkiye’de uygulanan yerelleşme ve millileşme politikalarını yanlış bulduğunu ve bu kapsamda 
gündeme gelen söylem ve uygulamaların Türk sağlık sistemine zarar verdiği yönünde seçeneği 
işaretledi.

Türkiye’de uygulanan yerelleşme ve millileşme politikalarını nasıl buluyorsunuz?

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

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

işbirliği ve rekabet ortamının geliştirilmesi gerekir.
4. Diğer

6%6%

53%

35%

1
Bazı aksaklıklar yaşanmakla 

birlikte, doğru buluyorum

2
Yanlış buluyorum, bu kapsamda 

gündeme gelen söylem ve 
uygulamalar Türk sağlık 
sistemine zarar veriyor

3
Yerel markaların globalleşmesini 

ve Türkiye’nin sağlıkta birinci 
ligde yarışması için işbirliği ve 

rekabet ortamının geliştirilmesini 
etkiliyor.

4
Diğer
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YERELLEŞME YURTDIŞINA YANLIŞ ANLATILIRSA GLOBAL 
YATIRIMCIYI YÖNETMEK ZORLAŞIR
İlaç pazarı açısından düşünüldüğünde; yatırımcıların elinde parası olan hisseli şirketler olduğu ve 
sonuçta ne kadar çok kazanırım diye baktıkları belirtilerek ilacın pazarın binde 5’ini oluşturduğu 
ve dolayısı ile daha çok kazanacağı yerler varsa yatırımı oraya yapmayı tercih ettikleri söylendi. 
Türkiye’nin büyüyen, gelişen, düzenli ve regüle bir pazar olduğu ancak yerelleşme konusu 
yurtdışına yanlış anlatılırsa yurtdışındaki yatırımcıyı kontrol etmenin zor olacağı ifade edildi. 

SAĞLIKTA YERELLEŞME VE MİLLİLEŞME POLİTİKASI OLMAMAKLA 
BİRLİKTE BİR YAKLAŞIM VAR!
Yerelleşme politikalarının sağlık spesifik mi yoksa sanayi anlamında mı olduğunun anlaşılmadığı 
ve sağlık ile ilgili bir doküman ya da deklere edilen bir bilgi olmadığı ve sağlıkla ilgili bir politika 
olduğunun düşünülmediği belirtildi. Sağlıkta yerelleşme ve millileşme konusunda doküman ilan 
edilmemiş olsa da bir yaklaşım olduğu, Maliye Bakanlığı’nın pozitif bir yaklaşım ile yüzde 15 fazla 
verip alabilirsiniz dediği ancak bunun sahada etkin bir uygulamasının olup olmadığı konusunda 
bazı sıkıntılar olduğu söylendi. 

İLAÇTA YERELLEŞME VE MİLLİLEŞME HEYECANLA BAŞLADI ANCAK 
SONRA DURDU
Yerelleşme ve millileşme konusunun 20 yıl önce de konuşulan bir konu olduğu ancak konunun 
hep sözde kaldığı, uygulamada sıkıntılar olduğu belirtilerek ilaçta yerelleşme ve millileşme 
konusuna değinildi.  Faz 1 ve Faz 2 yapıldığı, Kamu tarafından geri ödemeye girmesi ya da 
kamunun alması için süreler konulduğu, bu sürelerde üretimin sadece Türkiye’de yapılması şartı 
olduğu söylendi. İki fazdan sonra 3. fazda şikayet üzerine Ticaret Bakanlığı’nın sıkıntı görmesi 
ve bununla birlikte Sağlık Bakanlığı ve SGK’nın ise bir sıkıntı görmemesi neticesinde 3. fazda 
duraklama olduğu kaydedildi. 

Mevzuatın medikal cihazların yüzde 15 oranında yabancılardan daha pahalıya alınacağını 
söylediği ancak bürokratların bunu uygulamadığı ve devletin de neden uygulanmadığına yönelik 
bir takip yapmadığı ifade edildi. 
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TIBBİ CİHAZ FİRMALARINA DEĞİL DE ÜRÜNÜ SATIN ALAN 
HASTANELERE DESTEK VERİLSİN
Yerelleşme ve millileşme konusunda bir rehber doküman, bir yol haritası olmadığı belirtilerek 5 
bakanlığın üst düzey bürokratlarının katılımı ile 5 kalem tıbbi cihaz ile ilgili yerelleşme politikasının 
olduğu ancak sonuçta hiçbir şey olmadığı söylendi. Tıbbi cihaz sektörünün yüzde 15 pahalıya 
alımı ile ilgili olarak, bu durumun teknik engele girdiğinin her ortamda belirtildiği, yüzde 15 fazla 
vermenin global bütçeden yüzde 15 fazla gideceği şeklinde algılandığı, kiminin 100, kiminin 99 
birime verdiği ve bu süreçte belki 99 kuruştan kaybedildiği söylendi. Tıbbi cihaz firmalarına değil 
de yerli malı alan hastanelere global bütçeden yüzde 3-5 ya da 10 oranında destek verilmesinin 
millileşmenin önünü daha fazla açacağı vurgulandı.

ASIL TEŞVİK İHRACATTA YAPILMALI
İlaç ve medikalde ülkenin kaynaklarının kıt olduğundan bahsedilerek Çin modeli önerildi. 
Konya’da üretilen 100 bin Dolarlık bir ürün Çin’de de aynı fiyattan üretiliyorsa Konya’dan 1000 
Dolar, Çin’den 3000 Dolar getirme maliyeti olduğunda Çin Hükümetinin yüzde 15 ihracat teşviki 
ile Çin’deki ürünün sizden yüzde 13 daha ucuz hale getirdiği belirtildi. Asıl teşvik yapılacak yerin 
ihracat olması gerektiği, diğer sektörlerde hayali ihracat olsa bile TİTCK’nın yakın gözetimi ile bu 
sektörlerde suistimallerin olmayacağı kaydedildi. 

TIBBİ CİHAZDA BELİRLEYİCİ BÜYÜK FİRMALAR VAR
TİTCK’ya kayıtlı tedarikçiler de dahil 7000 firma olduğu ancak globalde bakıldığında 7 trilyon 
Dolarlık harcamanın 300 milyarı tıbbi cihaz ise bunun yüzde 85’inin aslında 35 civarında firmada 
olduğu belirtildi. Büyük oyuncuların ağırlığı olduğu, tıbbi cihaza herkesin girebildiği ancak önünde 
sonunda belirleyici büyük firmaların olduğu kaydedildi.
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NESNELERİN İNTERNETİ VE TAŞINABİLİR 
SENSÖR TEKNOLOJİLERİ ORTA VADE ETKİSİNİN 
BÜYÜKLÜĞÜ İLE ÖNDE
Katılımcıların yüzde 36’sı Türk sağlık sistemine orta vadede etkisinin büyüklüğü açısından 
“nesnelerin interneti ve taşınabilir sensör teknolojileri”ni diğer teknolojileri göre önde gördü. 
“Blockchain uygulamaları” seçeneği hiç işaretlenmezken önde görülen teknolojiler olarak sırası 
ile yüzde 24 ile “nanoteknoloji, yeni malzemeler”, yüzde 22 ile “medikal biyoteknoloji (gene 
editing)” ve yüzde 18 ile “yapay zeka uygulamaları” seçenekleri işaretlendi. 

Aşağıdaki teknolojik gelişmelerden hangisini, Türk sağlık sistemine orta 
vadede etkisinin BÜYÜKLÜĞÜ açısından en önde görüyorsunuz? 

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

22%
24%

18%

0%

36%

0%

1
Nesnelerin interneti, 

taşınabilir sensör 
teknolojileri

2
Blockchain 

uygulamaları

3
Yapay zeka 

uygulamaları

4
Nanoteknoloji (yeni 

malzemeler...)

5
Medikal biyoteknoloji 

(Gene Editing...)

6
Hiçbiri
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SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİN      
HER ALANINDA FIRSAT VAR
Türk sağlık sisteminin orta vadede gelişmesinde fırsat yaratması açısından önde görülen 
teknolojiler sorulan katılımcıların yüzde 29’arlık kesimleri “nesnelerin interneti, taşınabilir 
sensör teknolojileri” ile “yapay zeka uygulamaları” seçeneklerini; yüzde 21’erlik kesimleri 
ise “nanoteknoloji, yeni malzemeler” ile “medikal biyoteknoloji (gene editing)” seçeneklerini 
işaretledi. 

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

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

21%21%

29%

0%

29%

0%

1
Nesnelerin interneti, 

taşınabilir sensör 
teknolojileri

2
Blockchain 

uygulamaları

3
Yapay zeka 

uygulamaları

4
Nanoteknoloji (yeni 

malzemeler...)

5
Medikal biyoteknoloji 

(Gene Editing...)

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

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

1. Nesnelerin İnterneti, Taşınabilir Sensör Teknolojileri
2. Blockchain Uygulamaları
3. Yapay Zeka Uygulamaları
4. Nanoteknoloji, Yeni Malzemeler
5. Medikal Biyoteknoloji (Gene Editing)
6. Hiçbiri
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YAPAY ZEKA KONUSUNDA FARKLI ŞEYLER YAPILABİLİR
Nanoteknoloji, biyoteknoloji konularında fazla özgün şeyler üretilmediği, ülkenin entelektüel 
kapasitesinin sonucu bir tasarım, ilaç ya da cihaz olmadığı ancak yapay zekada durumun farklı 
olduğu, eğer kodlamacı ya da yazılımcı iseniz farklı şeyler yapabileceğiniz söylendi. İstinye 
Üniversitesinde büyük veri kullanılarak onkoloji konusunda bir yapay zeka yazılımı yapıldığı ve 
çok yakında dünyaya satılacağı ifade edildi. Bu yazılımın medikal parkların 8 tanesinde kurulduğu 
dolayısı ile yapay zeka uygulamalarında bir bilgi birikimi ve kritik kütle olduğu ve Türk sağlık 
sektörünün yapay zeka ile dünyanın önüne geçebileceği belirtildi. Türkiye’nin elinde büyük veri 
olmasının ülkenin güçlü yanı olduğu vurgulandı. 

NANOTEKNOLOJİDE BİR KRİTİK KÜTLE MEVCUT
Yapay zekanın popüler ve kirletilmeye çok açık bir terim olduğu ancak Türkiye adresli, tüm 
yazarlarının Türkiye olduğu Natura grubu dergilerde yayını çıkan tek alanın nanoteknoloji 
olduğu söylendi. Yapay zeka deyince arkasında ne olduğunun bilinmediği ancak kulakların en 
çok duyduğu alanın yapay zeka olduğu, bu nedenle kişileri biraz güdülediği belirtildi. Bu açıdan 
bakıldığında nanoteknolojide bir kritik kütle olduğu kaydedildi. 

SUNUM, UNAM, MEMS NANOTEKNOLOJİ ALANINDA ÇALIŞIYOR
1 milyardan fazla para harcanan araştırma altyapılarının 6550 kapsamında yeniden yapılanma, 
üniversite-sanayi işbirliği gibi bir yöne gidildiği ifade edilerek bu altyapılardan SUNUM, UNAM, 
MEMS’in nanoteknoloji konusunda, sadece birinin biyoteknoloji konusunda olduğu kaydedildi. 

SAĞLIK BİLİŞİMİ İÇİN PARASAL KAYNAK YOK
Türkiye’de ciddi bir data seti olduğu, ciddi veri toplandığı ve birçok kişinin sağlıkta yapay zeka 
üzerine uygulama geliştirme konusunda motive olduğu söylenerek dünyada iyi bilinen 3 onkoloji 
yazılımı olduğu ikisinin cihaz üreticine ait olduğu diğerinin tek kişi olduğu ve Roche’un bu 
yazılım firmasını 1.3 milyar Dolara satın aldığı bilgisi paylaşıldı. Datanın ve know-how verebilecek 
yetenekli doktorların olduğu ancak yazılımcıların para alamamak gibi bir dertlerinin olduğu 
belirtilerek sağlık bilişimine akan parada bir sıkıntı olduğu söylendi. Ne özel ne de devlet 
hastanelerinin Amerika’da olduğu gibi bir kaynak aktarımının söz konusu olmadığı, kaynak 
olmadığında yazılımcı istihdam etmenin zor olduğu, geliştiriciliği finanse etmenin bir yolunun 
bulunması gerektiği belirtildi. 

KORUYUCU SAĞLIK SGK TARAFINDAN FİNANSE EDİLMELİ
Onkoloji yazılımı uygulaması örnek verilerek parasını kimin ödeyeceği sorusuna yanıt olarak 
sağlık ile ilgili uygulamalara ilişkin; Türkiye’de daha az masraf yapılması ve daha az geri ödeme 



www.tusap.org
5352

için bu uygulamaların parasını SGK’nın ödeyeceği yanıtı verildi. Koruyucu sağlığın Sosyal 
Güvenlik Kurumunun finanse etmesi gereken alanlardan biri olduğunun kanunda yazıldığı ancak 
SGK’nın koruyucu sağlık konusunda ödemesinin yok denecek kadar az olduğu vurgulandı. Hasta 
diyabet olmadan ya da ayağı kesilmeden hasta ile ilgili diyabete yönelik ödemeleri SGK yapmış 
olsa belki daha az hastanın ayağının ampüte olacağı, daha az ödeme yapılacağı söylendi. Bu 
yazılımları kullanarak hizmet sunan bir sağlık hizmet sunucusundaki ödemeyi belirli bir oranda 
artırması halinde yazılımların yaygın bir şekilde kullanılmış olacağı ifade edildi. Ödemesi gereken 
yerin SGK olduğu ve Sağlık Bakanlığının kendisinin finanse edebilmesi gibi bir durumun olmadığı 
kaydedildi. 

BİYOTEKNOLOJİDE BİRTAKIM SIKINTILARIN ÇÖZÜLMESİ HALİNDE 
BÜYÜK GELİŞMELER OLACAKTIR
Dünyada 1 trilyon Dolar ilaç harcaması olduğu bunun yaklaşık 300 milyar Dolarının biyoteknoloji 
olduğu ve bu rakamın gittikçe artacağı söylenerek 2019’un SGK tarafından 40 milyar TL ile 
kapatıldığı ve bunun yaklaşık 6.5 milyarının biyoteknoloji ilaçları olduğu belirtildi. Kutuda yüzde 
2.8’e paranın yüzde 25’inin ödendiği ve bir önlem alınmaz ise gittikçe durumun aleyhte olacağı 
söylendi. Türkiye’nin bu konuda çalışma yaptığı birtakım sıkıntıların çözülmesi halinde Türkiye’de 
çok büyük gelişmelerin olacağı ve ihracat yapılacağı düşüncesi paylaşıldı.

SAĞLIK VERİSİ İLE TIBBİ AMAÇLI ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR
TÜSEB’in belgelendirme ve akreditasyon için büyük veri araştırmalarının yapay zeka birimi 
ve simülasyon merkezinin uygulamaların doğru çalışıp çalışmadığını ölçmek, verinin belli bir 
kümesinde çalışıp sonra daha büyük bir veride doğruluklarını ortaya çıkarmak anlamında 
yapıldığı belirtilerek sağlık verisinin önceden yönetim amaçlı kullanıldığı, şimdi ise tamamen 
tıbbi amaçlı kullanmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğü söylendi. Bilişim ile yönetme kültürünün 
yayılması gerektiği, herkesin bilgi ve doğru data ile yönetmek gibi bir anlayışa sahip olmadığı 
ifade edildi. Kamunun ya da büyük yapıların içinde orta seviyede kişilerin bile sistemleri kolayca 
yönetebileceği altyapıların oluşturulmaya çalışıldığı, Türkiye adına “big data” ve “yapay zeka”nın 
gelecekte öne çıkacağı söylendi.

EKONOMİK TÜRBÜLANSIN EN FAZLA HİSSEDİLDİĞİ SEKTÖRLERDEN 
BİRİ DİJİTAL SEKTÖRÜ
Türkiye’de ekonomik türbülansın finansal boyutu ile en fazla hissedildiği sektörlerden birinin 
hizmet sektörü olduğu ve dijital sektörünün de bu sektörden olması hasebi ile son 2 yılda ciddi 
bir sarsıntı içinde olduğu aslında sorudaki tüm seçeneklerin Türkiye için birer fırsat olduğu 
ekonomik ve doğru yönlendirmenin yapılması gerektiği ifade edildi.
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YAPAY ZEKA, NESNELERİN İNTERNETİ VE 
BİYOTEKNOLOJİ ALANLARINDA BİRTAKIM 
FARKINDALIK ÇALIŞMALARI MEVCUT
Katılımcılara hangi teknolojik alanlarda Kamu (Sağlık Bakanlığı stratejileri) tarafında önemli 
farkındalık ya da programlar olduğu sorulduğunda yüzde 29’arlık oranlarda “nesnelerin 
interneti, taşınabilir sensör teknolojileri” ile “medikal biyoteknoloji (gene editing)” seçenekleri 
işaretlendi. Katılımcıların yüzde 25’i “yapay zeka uygulamaları” ve yüzde 4’ü “nanoteknoloji, 
yeni malzemeler” seçeneklerini işaretlerken yüzde 13’lük kesim hiçbir teknolojik alanda Kamu 
(Sağlık Bakanlığı stratejileri) tarafında önemli farkındalık ya da programlar bulunmadığı yönünde 
seçeneği işaretledi. 

Aşağıdaki teknolojik alanların hangisinde, Kamu (Sağlık Bakanlığı stratejileri) 
tarafında önemli farkındalık/programlar bulunduğunu düşünüyorsunuz? 

1. Nesnelerin İnterneti, Taşınabilir Sensör Teknolojileri
2. Blockchain Uygulamaları
3. Yapay Zeka Uygulamaları
4. Nanoteknoloji, Yeni Malzemeler
5. Medikal Biyoteknoloji (Gene Editing)
6. Hiçbiri
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PROJE DESTEĞİ VEREN KURUMLAR  
TARAFINDAN MEDİKAL BİYOTEKNOLOJİ 
ALANINDA FARKINDALIK SAĞLANIYOR
Katılımcılara hangi teknolojik alanlarda Kamu (Proje desteği veren kurumlar) tarafından önemli 
farkındalık ya da programlar olduğu sorulduğunda yüzde 52’si “medikal biyoteknoloji (gene 
editing)” seçeneğini işaretlendi. Bu oranı yüzde 19 ile “yapay zeka uygulamaları”, yüzde 
10’lık oranlar ile “nesnelerin interneti, taşınabilir sensör teknolojileri” ve “nanoteknoloji, yeni 
malzemeler” seçenekleri izledi. Yüzde 9’luk kesim hiçbir teknolojik alanda Kamu (Proje desteği 
veren kurumlar) tarafında önemli farkındalık ya da programlar bulunmadığı yönünde seçeneği 
işaretledi. 

Aşağıdaki teknolojik alanların hangisinde, Kamu (Proje desteği veren kurumlar) 
tarafında önemli farkındalık/programlar bulunduğunu düşünüyorsunuz? 

1. Nesnelerin İnterneti, Taşınabilir Sensör Teknolojileri
2. Blockchain Uygulamaları
3. Yapay Zeka Uygulamaları
4. Nanoteknoloji, Yeni Malzemeler
5. Medikal Biyoteknoloji (Gene Editing)
6. Hiçbiri
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BLOCKCHAİN ALANINDAN UZAK DURULUYOR
Nesnelerin interneti, taşınabilir sensör teknolojileri, blockchain uygulamaları, yapay zeka 
uygulamaları, nanoteknoloji, yeni malzemeler ve medikal biyoteknoloji (Gene Editing) olmak 
üzere geliştirilebilir teknolojik alanlar ile ilgili sorularda katılımcıların hiçbiri, hiçbir soruda 
blockchain uygulamaları seçeneğini işaretlemedi. 

Blockchain ile ilgili olarak dünyada başka yatırım problemlerinin konuşulmaya başlandığı, 
ne kadar çok şifrelenirse o kadar büyük storage’lara ihtiyaç olduğu, maliyetlerin arttığı ve 
veri transferi problemlerinin olduğu belirtilerek bu nedenle herkesin Blockchain alanından 
uzak durduğu ifade edildi.
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UYGULAMA PROJESİ DESTEĞİ VE HUKUK 
İYİLEŞMEYE EN FAZLA İHTİYAÇ DUYULAN 
ALANLAR
Önceki sorularda verilen cevaplar göz önünde bulundurularak Türkiye’de sağlık alanındaki 
uygulamaların hızlanması için iyileştirmeye en fazla ihtiyaç duyulan faktörün ne olduğu 
sorulan katılımcıların yüzde 29’arlık kesimleri “Kamu uygulama projesi desteği” ve “hukuk ve 
mevzuat” seçeneklerini işaretledi. Bu oranı yüzde 19 ile “eğitim politikası”, yüzde 10 ile “Kamu 
Ar-Ge projesi desteği” ve yüzde 3 ile “DeepTech alanlarında uzman yatırımcılar” seçenekleri 
izledi. Yüzde 10’luk bir kesim bunların dışında bir konuyu en fazla ihtiyaç duyulan faktör olarak 
görerek “diğer” seçeneğini işaretledi. 

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

1. Kamu Ar-Ge projesi desteği
2. Kamu Uygulama projesi desteği
3. DeepTech Alanlarında Uzman Yatırımcılar
4. Hukuk ve Mevzuat 
5. Eğitim Politikası
6. Diğer
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SAĞLIK TURİZMİNDE MEVZUAT VE HUKUK KONUSU EKSİK
Son günlerde sağlık turizminin fazla konuşulduğu ancak Avrupa’da yapılan görüşmelerde 
kişilerin gerek sağlık hizmetleri gerekse yaşlı bakımı konusunda sağlık turizmine ilişkin bir 
mevzuat göremediklerini söyledikleri, mevzuat ve hukuk konusunun sağlık turizminde eksik 
kaldığı belirtildi. Belirli kritik konularda mevzuat ve düzenleme yapılması gerektiği söylendi. 

TÜM AJANDALAR FİNANSAL ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞE BAĞLI
Diğer seçeneğini işaretleyen katılımcı tarafından geri ödeme, SGK; SUT konusu gündeme 
getirildi ve tüm ajandaların her seviyede finansal öngörülebilirliğe bağlı olduğu belirtildi. 

STEM KÖKENLİ EĞİTİME GEÇMEK GEREKİYOR
Bugünün ve geleceğin yeteneklerini yaratmak adına eğitimin önemine işaret edildi. 
Dünyada bir STEM fırtınası olduğu, Türkiye’de yetiştirilen genç beyinlerin ne kadarının 
STEM kökenli bir eğitimden geçtiğinin önemi vurgulandı. Standart bir eğitim yapıldığı ve 
Devletin yeni açılan ortaokul ve liselerde STEM konusunda gençliği heveslendirdiği ya 
da yönlendirdiğini söylemenin mümkün olmadığı belirtildi. Türkiye’nin dünya ile rekabet 
edebilir nesiller yetiştirmesi için STEM kökenli eğitime hızlıca giriş yapması gerektiği ifade 
edildi. 
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SAĞLIK ALANINDAKİ UYGULAMALARI   
OLGUN FİRMALAR HIZLANDIRIR
Önceki sorularda verilen cevaplar göz önünde bulundurularak Türkiye’de sağlık alanındaki 
uygulamalarının hızlanması konusunda en hazır durumda olan kurum ve kuruluşların hangileri 
olduğu sorulan katılımcıların yüzde 38’i “olgun firmalar” derken yüzde 18’i “sağlık hizmeti veren 
özel kuruluşlar” seçeneğini işaretledi. Katılımcıların yüzde 14’ü sağlık alanındaki uygulamaların 
hızlanmasında yeni firmaları hazır bulurken yüzde 10’arlık kesimler üniversiteler ve kamu 
kuruluşlarının hazır olduğunu düşündü. 

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

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

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

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

yaygınlaşacak
4. Daha uzun ve kaliteli bir yaşam sağlanacak
5. Diğer
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İYİ YETİŞMİŞ GENÇ YETENEKLER VE ÇOK İYİ START-UP’LAR VAR 
Sağlık alanında iyi yetişmiş genç yetenekler ve çok iyi Start-up’lar olduğu ve önümüzdeki 
yıllarda bunların sağlık alanında katkılarının fazla olacağı söylendi.

TEKNOLOJİLER HAYATI DAHA DA KARMAŞIK HALE GETİRECEK
Tüm seçeneklere karşıt bir görüş olarak teknolojilerin doğal yaşamı kolaylaştırmayıp hayatı 
daha da karmaşıklaştıracağı söylendi. 

NE DOKTOR NE HASTA ÖZGÜR HAREKET EDEBİLİYOR
Sağlığın demokrasisinden bahsedildi. Sağlık sistemi içinde ne doktorun ne de hastanın 
aslında çok özgür hareket edemediği, belirli konularda belirli insanlara bağlı olunduğu 
söylendi. IoT ve yapay zekanın periferde hasta odaklı  ve sağlıklı yaşamı sağlayacak şekilde 
pozitif şeyler kazandıracağı ifade edildi. 

BİLGİLENME ARTTIKÇA İNSANLARIN SAĞLIKLA İLGİLİ KAYGILARI 
DA ARTIYOR
Bilgi toplanmaya başlayınca herkesin simetrik ve asimetrik bilgilenme ihtimalinin arttığı 
ve insanların sağlıkları ile ilgili kaygılarında da güçlenme olduğu belirtildi. Koronavirüs  
salgınından sonra Umre’den gelen hastaların kontrol edildiği, önceki yıllarda bu kişilerin 
neredeyse yarısında grip gibi hastalıklar olduğu, şimdi ise 28 bin muayeneden 10-12 kişide 
gribal enfeksiyonlar görüldüğü söylendi. İnsanların yüksek korkuları nedeni ile kendilerini 
aşırı dikkat ettiği ve grip vakalarının bile az görüldüğü, bu sebeple teknolojinin ve bilişimin 
insanların yaşamına katkı sağlayacağı ifade edildi.
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SAĞLIK UYGULAMALARININ EN KAPSAMLI ETKİSİ 
TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNDE OLACAK
Önceki sorularda verilen cevaplar göz önünde bulundurularak Türkiye’de sağlık alanındaki 
uygulamalarının en kapsamlı etkisinin hangi sağlık alt sektöründe olacağı sorulan katılımcıların 
yüzde 48’i “hasta tarafından kullanılan tıbbi cihazlar” derken yüzde 14’ü “hastanede kullanılan 
tıbbi cihazlar” seçeneğini işaretledi. Sağlık alanındaki uygulamaların en kapsamlı etkisinin 
katılımcıların yüzde 24’ü sağlık hizmetinin sunuluş ortamları ve finansmanında yüzde 14’ü ise 
ilaç alt sektörlerinde olacağı öngörüsünde bulundu.

Yukarıda seçmiş olduğunuz teknolojik alandaki gelişmelerin, Türkiye’de sağlık 
alanında uygulamalarının SİZCE EN KAPSAMLI etkisi hangi sağlık alt sektöründe 
olacak? 

1. Tıbbi Cihaz (hastanede kullanılanlar)
2. Tıbbi Cihaz (hasta tarafından kullanılanlar)
3. İlaç
4. Sağlık Hizmetinin Sunuluş Ortamları ve Finansmanı
5. Diğer 

24%

14%

48%

14%

0%

1
Tıbbi cihaz (hastanede 

kullanılanlar)

2
Tıbbi cihaz (hasta tarafından 

kullanılanlar)

3
İlaç

4
Sağlık hizmetinin sunuş 
ortamları ve finansmanı

5
Diğer
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İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ UYGULAMALARI İLE 
SEKTÖRE ÇOK FARKLI FİRMALAR EKLENECEK
Önceki sorularda verilen cevaplar göz önünde bulundurularak Türkiye’de sağlık alanında 
ilaç ve tıbbi cihaz uygulamalarının en önemli etkisinin ne şekilde olacağı sorulan katılımcıların 
yüzde 38’i “çok farklı firmalar eklenecek” seçeneğini işaretledi. Bu oranı yüzde 29 ile “firma 
sayısı artacak”, yüzde 17 ile “firma sayısı azalacak” seçenekleri izledi. Firmaların büyüyeceğini 
düşünen katılımcıların oranı yüzde 13 olurken yüzde 3’lük kesim firmaların küçüleceği yönünde 
öngörülerini belirtti. 

Yukarıda seçmiş olduğunuz teknolojik alandaki gelişmelerin, Türkiye’deki 
sağlık alanında İLAÇ ve TIBBİ CİHAZ uygulamalarının SİZCE en önemli etkisi 
ne şekilde olacak? 

1. Firma sayısı azalacak 
2. Firma sayısı artacak
3. Firmalar küçülecek
4. Firmalar büyüyecek
5. Çok farklı firmalar eklenecek
6. Diğer

38%

13%
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eklenecek

6
Diğer
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ÇOK FARKLI ŞEKİLLERDE SAĞLIK VE   
HASTALIK TAKİP HİZMETİ VERİLECEK 
Önceki sorularda verilen cevaplar göz önünde bulundurularak Türkiye’de sağlık hizmet 
ortamlarındaki uygulamaların en önemli etkisinin ne şekilde olacağı sorulan katılımcıların yüzde 
83’ü “çok farklı şekillerde sağlık ve hastalık takip hizmeti verilecek” seçeneğini işaretledi. 
Yüzde 13 oranında kesim ise “sağlık hizmeti verilen ortamlar artacak, dağılacak ve küçülecek” 
öngörüsünde bulundu. Sağlık hizmeti verilen ortamların azalacağı, toplanacağı ve büyüyeceği 
hiçbir katılımcı tarafından düşünülmezken katılımcıların yüzde 4’ü “diğer” seçeneğini işaretledi.  

Yukarıda seçmiş olduğunuz teknolojik alandaki gelişmelerin, Türkiye’de 
SAĞLIK HİZMET ORTAMLARINDAKİ uygulamaların SİZCE en önemli 
etkisi ne olacak? 

1. Sağlık hizmeti verilen ortamlar azalacak, toplanacak ve büyüyecek 
2. Sağlık hizmeti verilen ortamlar artacak, dağılacak ve küçülecek 
3. Çok farklı şekillerde sağlık ve hastalık takip hizmeti verilecek
4. Diğer

4%
13%

0%

83%
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Sağlık hizmeti verilen ortamlar 

azalacak, toplanacak ve 
büyüyecek

2
Sağlık hizmeti verilen ortamlar 

artacak, dağılacak ve küçülecek

3
Çok farklı şekilde sağlık ve 

hastalık takip hizmeti verilecek

4
Diğer
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TEKNOLOJİ ALANINDAKİ GELİŞMELERİN SAĞLIK 
ALANINDAKİ ETKİLERİ UMUT VERİCİ
Önceki sorularda verilen cevaplar göz önünde bulundurularak teknolojik alandaki gelişmelerin 
Türkiye’de sağlık alanındaki etkileri söz konusu olduğunda hissiyatları sorulan katılımcıların 
86’sı umutlu olduğunu belirtirken yüzde 14’ü endişeli olduklarını ifade etti.

Yukarıda belirtilen teknolojik alandaki gelişmelerin Türkiye’de sağlık 
alanındaki etkileri söz konusu olduğunda aşağıdaki durumlardan 
hangisi sizin KİŞİSEL hissiyatınızı en iyi açıklar? 

1. Bilgim yok
2. Umutluyum
3. Endişeliyim
4. Kararsızım
5. Diğer

0%
14%

86%

0% 0%

1
Bilgim yok

2
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3
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4
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5
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SAĞLIK BAKANLIĞI TEKNOLOJİ ANLAMINDA BAŞARILI
Bilim Teknoloji ve Yenilik Kurulunun önümüzdeki 1 yıl odaklanılacak teknoloji alanlarını 
tespit ettiği belirtilerek tıbbi teknolojiler ve ilacın bu alanların başında geldiği söylendi. 
Sağlık Bakanlığının teknoloji anlamında başarılı olduğu belirtilerek bu alanın tüm ülkelerin 
kullanabileceği öncelikli alan olduğu, sağlık datalarının buna uygun olduğu ifade edildi. 

BİRAZ DA SEKTÖRÜN KAMUYU YÖNLENDİRMESİ GEREK 
Müteselsil sorumluluktan bahsedilerek Kamunun bu işlerin tamamını yapmayacağı, Kamu 
ve özel sektörün kaynaklarının aynı insan kaynağı olduğu, Kamunun bilgi olarak beslenmesi 
halinde başarı sergileyeceği söylendi. Kamunun insanlardan oluşan tüm yapılar gibi 
parası olana borç verdiği, parası olmayana destek vermediği söylendi. Dolayısı ile burada 
ihracatla, yatırım çekmekle, Kamunun SUT dışı alanlarda yaptığı şeylerle oyuna dahil olmak 
gerektiği ve Kamunun sektörü yönlendirdiği gibi biraz da sektörün Kamuyu yönlendirmesi 
gerektiği belirtildi.  

EKONOMİK DEĞER YARATMAK GEREK
Bilgi üretildiğinde daha sağlıklı olunmaya, kullanılan ilacı daha doğru kullanılmaya 
çalışılacağı, gelecekle ilgili beklentilerin olumlu olduğu ancak bunu sadece Kamudan 
beklemek yerine toplu olarak ve her tarafı düşünerek hareket etmek ve bir ekonomik değer 
yaratmak gerektiği belirtildi. 

KAMUNUN MÜŞFİK BAKIŞ AÇISI POZİTİF ETKİ YARATIR
Sektörün moral ve motivasyon açısından psikolojik etkiye ihtiyacı olduğu, Kamunun daha 
müşfik ve sektörü heveslendirecek bakış açısına sahip olmasının pozitif etki yaratacağı 
belirtildi.  
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COVID-19 KONUSUNDA ÜLKE OLARAK HAZIRIZ!
Dünyanın ve Türkiye’nin gündemini meşgul eden COVID-19 konusunda Türkiye olarak 
karşılaşılan tabloyu, hazırlıkları ve alınan tedbirleri değerlendirmeleri istenen katılımcıların 
yüzde 50’si “ülke olarak hazırız” yanıtını verdi. Yüzde 25’er oranlar ile katılımcılar “daha iyi 
hazırlanmalıyız, bu salgın ülkemize de mutlaka gelecek” ve “Türkiye’den teğet geçecek, 
gereğinden fazla abartmaya gerek yok” seçeneklerini işaretledi. 

COVID-19 konusunda Türkiye olarak karşılaştığımız tabloyu, hazırlıkları 
ve alınan tedbirleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

1. Ülke olarak hazırız, 
2. Daha iyi hazırlanmalıyız, bu salgın ülkemize de mutlaka gelecek,
3. Türkiye’den teğet geçecek, gereğinden fazla abartmaya gerek yok,
4. Diğer

0%

25%

50%

25%

1
Ülke olarak hazırız

2
Daha iyi hazırlanmalıyız

3
Teğet geçecek, gereğinden fazla 

abartmaya gerek yok

4
Diğer
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PEK ÇOK ÜRÜNDE ÇİN MALLARININ YERİNİ  
TÜRK MALLARI ALABİLİR 
COVID-19 konusunda Çin başta olmak üzere, diğer global gelişmelerin Türk medikal 
endüstrisini nasıl etkileyeceği sorulan katılımcıların yüzde 52’si “sektörü olumlu etkilenir, pek 
çok üründe Çin mallarının yerini Türk malları alabilir” seçeneğini işaretledi. Yüzde 40 oranında 
katılımcı sektörün bu konuda hazır ve yeterli olmadığını ve pek çok firmanın sıkıntıya gireceğini 
düşünürken yüzde 8’lik oranda katılımcı “diğer” seçeneğini işaretledi. 

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

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

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

52%

40%

8%

1 2 3
Sektör olumlu etkilenir, pek çok 

üründe Çin mallarının yerini 
Türk malları alabilir
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değil, pek çok firma sıkıntıya girer

Diğer
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SAĞLIK BAKANLIĞI COVID-19 KONUSUNDA SÜRECİ İYİ 
YÖNETİYOR
Sağlık Bakanlığının COVID-19 konusunda süreci iyi yönettiği belirtilerek 1-2 aylık süreçte 
korunma yöntemleri konusunda toplumu bilinçlendirmek ve uzaktan selamlaşmaya teşvik 
etmek gerektiği söylendi. Sağlıkçıların ve STK’ların bu konuya hassasiyet göstermesinin 
virüsle mücadeleye katkı sağlayacağı belirtildi.  

KURGUNUN TEK ELDEN YÖNETİLMESİ GEREK
Toplantıda konuşulan tüm teknolojik gelişmelerin finansal sürdürülebilirlik için yapıldığı ancak 
finansal sürdürülebilirliğin tek elden yönetilemediği belirtildi. Endüstri 4.0 ve diğer teknolojik 
gelişmelerden bahsedildi ve Sağlık Bakanlığının Türkiye’deki 3. büyük bütçeli Bakanlığı 
olduğu vurgulanarak bu konu ile ilgili kurgunun baştan tek elden yönetilmesi gerektiği 
söylendi. 

DIŞ TİCARET AÇIĞINI KAPAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 
YAPILMALI
Kişi başı sağlık harcamasının 400 dolar olduğu, Ak Partiden önce kişi başı hastaneye gitme 
oranı yılda 3’ken şimdi 9’a çıktığı, bunun suistimal edildiği ve sağlık personelini yorduğu 
belirtildi. Sağlık hizmetlerine cüzi bir fark konularak gereksiz hizmet alımlarında tasarruf 
sağlanması, sağlık harcamalarının GSMH’ya oranının artırılması ve ölçek ekonomisine 
geçilmesi gerektiği söylendi. Medikalde 2 milyar Dolar açık olduğu ve 3 milyar Dolar 
ihracat yapılması halinde durumun düzelebileceği zira hammaddenin de yüzde 50’sinin 
yurt dışından geldiği ifade edildi. 3 milyar Dolar ihracat potansiyeli olan ürünlere teşvikler 
sağlanarak Dış Ticaret açığını kapamaya yönelik çalışılması gerektiği kaydedildi. 

BAMBAŞKA BİR SAĞLIK SEKTÖRÜNÜ KONUŞMAYA BAŞLAMAK 
GEREK
20-25 yaşındaki gençler karar verici olarak 50-55 yaşlarına geldiğinde sağlık sektörü 
nasıl olmalı ve teknolojinin buna etkisi nasıl olmalı diye bakmak gerektiği belirtildi. Mevcut 
sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini sağlayan ve buna yönelik edinilen bir teknolojinin, iş 
modelinin, değer akışının çok fazla şansının olmadığı ister teknolojik gelişim, ister yeni bir 
iş modeli, isterse yeni bir network olsun sektörü yıkması gereken bir mekanizma olması 
gerektiği söylendi. Doktorların Kamu sektörünü sübvanse ettiği bir sistemde herkesin 
sağlık sektöründe ciddi problemi olduğu, bu durum sona ermezse ve bir şekilde bambaşka 
bir sağlık sektörü konuşulmaya başlamazsa, hastane modeli bile masaya yatırılmazsa bu 
problemin daha uzun süre konuşulacağı söylendi. 
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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 
bilgilerine www.tusap.org sitesinden ulaşılabilir.
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TÜSAP HAKKINDA
Hızla değişen koşullarda, sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sistemi için sınırlı 
kaynakları verimli kullanmak ve sorunlara kalıcı çözümler üretebilmek için sektör 
paydaşlarının ortak akılla hareket etmesi gerekiyor.

Bu düşünceyle bir araya gelen sektörün öncü fikir liderleri tarafından temelleri 
atılan TÜSAP Sağlık Platformu, sektörün mevcut durumundan yola çıkarak vizyon 
tartışmaları yapmayı ve sektörün geleceğini etkileyecek nitelikli bilgiler üretmeyi 
hedefliyor.

Sağlık hizmet sunumunda sürdürülebilirliğin sağlanması, değer bazlı sağlık sistemi, 
kalitenin artışı, yerli medikal ve ilaç sanayiinin katma değeri yüksek üretime geçmesi, 
ülkemizde giderek gelişen sağlık hizmet sunumu, halk sağlığı uygulamaları ve sağlık 
finansmanı TÜSAP’ın düzenli olarak gerçekleştireceği etkinliklerin önemli gündem 
başlıkları olarak sıralanıyor.

TÜSAP Sağlıkta Vizyon Toplantıları adıyla gerçekleştirilen bu etkinliklerde Kamu, sivil 
toplum ve özel sektörün orta ve üst düzey yöneticileri gündemle ilgili görüşlerini 
doğrudan diğer katılımcılarla paylaşma olanağı elde ediyor. Bu görüşler, her etkinlik 
sonrasında hazırlanan özel raporlar ile katılımcıların kendileriyle, medyayla ve 
kamuoyuyla paylaşılıyor.

Yılda dört kez gerçekleştirilen bu toplantılarda yapılan çalışmalar her yıl sonunda 
gerçekleştirilen “Sağlık Platformu Zirvesi” adlı özel etkinlikte daha geniş katılımla 
tekrar değerlendirilerek sektör ve diğer ilgili kurum temsilcilerine doğrudan sunuluyor.

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