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Bakan Sunuşu

Ülkemizin sağlık alanında son yıllarda elde 

ettiği başarılar tüm dünyada takdir topla-

makta ve bu anlamda birçok ülkeye örnek 

gösterilmektedir. Sağlık hizmetlerine erişi-

min kolaylaştırılması, sağlık hizmetlerinin 

kalitesinin artırılması, tüm vatandaşları-

mızın sağlık hizmetinden insan onuruna 

yakışır bir şekilde faydalanabilmesi ve ilaç 

ve tıbbi cihaz sektöründe kaydedilen iler-

lemeler ülkemizi, sadece bölgesinde değil 

dünyada da ilgi ve cazibe odağı haline ge-

tirmiştir.

Yaşanan gelişmelerin yurt dışında ülkemi-

zi temsil eden sağlık çalışanları ile payla-

şılması, dünyanın dört bir yanındaki sağlık 

elçilerimizle iletişime geçilerek onların bi-

rikimlerinden faydalanılması ve paydaşlar 

arasındaki işbirliği imkanları ile gönül bağla-

rının güçlendirilmesi amacıyla İstanbul’da, 

29–31 Ekim 2015 tarihlerinde “II. Türk Tıp 

Dünyası Kurultayı” düzenlenmiştir.

Kurultay; yurt dışından birçok değerli bilim 

insanının, sağlık yöneticilerinin, politika be-

lirleyicilerinin, sağlık araştırmacılarının ve 

sektör temsilcilerinin katılımıyla, tüm taraf-

lar için değerli bir bilgi ve tecrübe paylaşımı 

fırsatı sunmuştur.

Çalışma hayatını yurt dışında sürdüren sağ-

lık profesyonellerimizin, ülkemizde sağlık 

alanında yaşanan gelişmeler konusunda 

bilgilendirildiği toplantıda, Sağlık Bakanlığı, 



Üniversiteler ve Türkiye’deki diğer iç pay-

daşlar ile birlikte kamu-özel teşebbüs üst 

düzey temsilcileri de hazır bulunmuştur. 

Hepsi ayrı ayrı alanlarında uzman değerli 

katılımcıların bir araya gelmeleri ile farklı bir 

sinerji oluşmuştur. 

Kurultayımızda ayrıca kurulma çalışma-

ları devam eden Türkiye Sağlık Enstitü-

leri Başkanlığı ve Türkiye Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi’nin amacı, misyonu ve vizyonu 

hakkında bilgiler paylaşılmıştır. Kurultay’ın 

tematik konuları, TÜSEB bünyesinde kuru-

lan Enstitü Başkanlıklarının bilimsel çalışma 

alanlarından seçilmiş olup, burada kurulan 

iletişim ağları, alınan kararlar, karşılıklı tec-

rübe paylaşımı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri 

Başkanlığı ve katılımcılar arasındaki işbirliği-

nin geliştirilmesi hedefl enmiştir. Kurultay, 

ülkemizdeki ve uluslararası alandaki po-

tansiyelimizin iyi koordine edilmesi ve yeni 

araştırma merkezleri kurulması yoluyla, 

Türkiye’de yeni araştırmaların önünü açarak 

uluslararası arenada gelişen sağlık alanında 

yerimizi almamız açısından büyük bir öne-

me sahiptir. 

Cumhuriyetimizin ilanının 92. Yıldönümüne 

denk gelen bu Kurultay’ın, Türk Milletinin 

Birlik ve Beraberliğini daha da güçlendirme-

si temennisi ile…

Dr. Mehmet Müezzinoğlu

   T.C.Sağlık Bakanı

"Kurultay; yurt dışından birçok değerli bilim insanının, sağlık 
yöneticilerinin, politika belirleyicilerinin, sağlık araştırmacılarının 
ve sektör temsilcilerinin katılımıyla, tüm taraflar için değerli bir 
bilgi ve tecrübe paylaşımı fırsatı sunmuştur."



Başlarken

Yeni ve Büyük Türkiye hedefi ne doğru, birlikte daha da güçlü adımlarla ilerlememize büyük 

katkısının olacağına inandığımız Türk Tıp Dünyası’nı, 29–31 Ekim 2015 tarihlerinde, İstanbul’da 

yeniden bir araya getirmek üzere düzenlenen “II. Türk Tıp Dünyası Kurultayı” vesilesi ile yurt 

içi ve yurt dışındaki sağlık politika belirleyicileri, bilim insanları, öğretim üyeleri, sağlık yönetici-

leri, sağlık araştırmacıları ile ilaç ve medikal teknoloji sektörü temsilcilerinin değerli katılımları 

ile güçlü bir sinerji oluşmuş, kurultay ayrıca tüm tarafl ar için bilgi ve tecrübe paylaşımı fırsatı 

da sunmuştur.

Kurultay sırasında katılımcılara ülkemizin yurt içi ve yurt dışı sağlık politikaları ile Türkiye’nin 

Sağlıkta Gelecek Vizyonu konusunda da bilgi verilmiştir.

Bilimsel anlamda ülkemizin vizyonuna yeni bir bakış ve soluk getirmek üzere Kasım 2014’te, 

6569 Sayılı Kanun ile kurulan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Türkiye Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi’nin amacı, vizyon ve misyonu hakkında bilgilerin paylaşıldığı sunum sonrasında 

bu konuda bir platformun oluşturulması da Kurultayın diğer bir hedefi ni oluşturmuştur. 2015 

yılında gerçekleştirilen “II. Türk Tıp Dünyası Kurultayı”nın tematik konuları, Türkiye Sağlık Ens-

titüleri Başkanlığı’nın bünyesindeki Enstitü Başkanlıklarının bilimsel çalışma alanları dikkate 

alınarak aşağıdaki şekilde kurgulanmıştır;

• Sağlık Biyoteknolojisi - İlaç ve Tıbbi Cihaz,

• Kanser - Kişiselleştirilmiş Tedavi,

• Hastane Kalite Sistemleri - Yoğun Bakım Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon,

• Kronik Hastalıklar - Obezite/Diyabet ile Mücadele ve İyi Uygulama Örnekleri,

• Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları - Fitoterapi.

“II. Türk Tıp Dünyası Kurultayı”nın neticesinde kurulacak iletişim ağlarının, alınan kararlar ve 

karşılıklı tecrübe paylaşımı ile elde edilecek kazanımların Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 

ve katılımcılar arasında bir işbirliği platformu oluşturması amaçlanmıştır. Nihai hedef olarak 

ise ilerleyen süreçte bu işbirliğinin geliştirilerek Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı çatısı altın-

da sürdürülmesi belirlenmiştir.
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İlki 2014 yılında gerçekleştirilen 

I.Türk Tıp Dünyası Kurultayı ile 

Türkiye dışında başarılı çalışma-

lar yürüten bilim insanları ile Tür-

kiye’deki paydaşlarını biraraya 

getirmek hedefl enmişti. Kurul-

tay sonrasında elektronik posta, 

web sitesi geri bildirim sistemi, 

vb yöntemler ile alınan geri bil-

dirimlerdeki talepler ve Bakan-

lığımızın küresel sağlığa katkıda 

bulunma ve dünyaya açılma viz-

yonu doğrultusunda, Türk bilim 

insanları ile oluşturulan sinerjiyi 

daha ileriye taşımak amacıy-

la Sayın Bakanımız Dr. Mehmet 

Müezzinoğlu’nun da talimatları 

ile, etkinliğin kurumsallaştırıl-

ması ve geleceğe taşınması yö-

nünde bir adım atılarak, Türk Tıp 

Dünyası Kurultayının ikincisini 

gerçekleştirmek üzere çalışma-

lara başlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Üst Yönetimi 

tarafından kurultayın yine aynı 

tarihlerde gerçekleştirilmesi yö-

nündeki kararı doğrultusunda 

planlamalar yapılmış, bu çerçe-

vede gerekli hazırlıklar gerçek-

leştirilmiştir. Dış İlişkiler ve Avru-

pa Birliği Genel Müdürlüğümüz, 

birimler arası koordinasyonu 

sağlayarak ayrıntılı bir işbölümü 

yapmıştır. İhale süreçleri ile eş 

zamanlı olarak bir önceki kurul-

tay katılımcılarının yanısıra yeni 

katılımcılara ulaşılması ve profi l-

lerinin oluşturulması çalışmaları, 

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkan-

lığı (TÜSEB) ve bağlı enstitü baş-

kanları ile istişare edilerek yürü-

tülmüştür.

Kurultaya katılması muhtemel 

Türk bilim insanlarına ulaşabil-

mek üzere web üzerinden yü-

rütülen araştırmalar yanısıra, 

ayrıca ülkemizin yurt dışındaki 

temsilcilikleri, TİKA, TÜBİTAK ve 

sivil toplum örgütleri gibi kurum 

ve kuruluşlardan destek alınmış, 

irtibat bilgilerine ulaşılmıştır.

I. Kurultayımıza katılan bütün 

değerli bilim insanlarımıza 2015 

yılındaki II. Kurultaya da katılım-

ları için davetiyeleri iletilirken, 

belirlenmiş olan tematik alanlar 

konusunda daha ayrıntılı ve kap-

sayıcı çalışmalar yürütülmüştür. 

Tematik alanlarda Bakanlığımız 

çalışmaları, misyon ve vizyonu-

na önemli ve değerli katkılarda 

bulunabilecek Türk bilim insan-

ları araştırılmış, kendilerine ula-

şılmış, kurultaya katılmak üzere 

kendilerine bilgi formu iletilmiş 

ve özgeçmiş bilgileri istenmiştir. 

Geri bildirimler, Bakanlığımız 

bünyesinde oluşturulan Değer-

lendirme Kurulu tarafından in-

celenerek, kurultaya katılımları 

için kendilerine davetiye gönde-

rilmiştir.

Katılımlarını teyit eden bilim in-

sanlarımızın uzmanlık ve ilgi alan-

larına göre belirlenen çalışma 

grupları, Türkiye Sağlık Enstitüleri 

Başkanlığı’nın yönlendirmeleri 

ile, alt çalışma grupları olarak da 

detaylandırılmıştır. Bu alt gruplar 

ile ilgili olarak oluşturulan anket 

formları kurultayın web sitesi 

üzerinden katılımcılara iletilmiş, 

geri bildirimleri talep edilmiştir. 

Kurultay Öncesi Çalışmalar
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Sağlık alanında geliştirilmiş ve geliştirilmekte 

olan yenilikçi proje, çözüm önerileri ve buluşla-

rın; sağlık sektörü ve ilgili olası tüm paydaşlara 

duyurularak, çalışmaların desteklenmesi ama-

cıyla “Sağlıkta Yarının Öncüleri” başlığı altında 

bir oturum planlanmıştır. Oturumda herbir 

proje sahibi/sahiplerine 5 dakikalık süre verile-

rek, kendilerini ve projelerini tanıtmaları isten-

miştir. Bu kapsamda kurultayımız esnasında 15 

projenin sunumu gerçekleşmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın bağlı merkez kuruluşları da 

dâhil olmak üzere gerektiğinde ilgili diğer kamu 

kurum ve kuruluşları, organizasyon fi rması ve 

organizasyonun gerçekleştirildiği otel ile koor-

dineli hazırlık toplantıları yürütülmüştür.

Bakanlığımız ev sahipliğinde tüm katılımcıların 

ulaşım, konaklama ve transferleri organize 

edilmiştir.



Kurultay Programı

1.Gün–29 Ekim 2015 Perşembe

09.00–10.00 Kayıt- İkram

10.00–10.40 Açılış Konuşmaları

  • DISAB Genel Müdürü Dr. Öner Güner

  • Katılımcıları Temsilen Prof. Dr. Banu Onaral

  • T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu

10.40–10.50 Aile Fotoğrafı

 Basın Toplantısı

10.50–11.10 Kahve Arası

11.00–12.00 SUNUM: Türkiye’nin Sağlıkta Gelecek Vizyonu

 T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş

12.00–13.30 Sayın Bakanın Ev Sahipliğinde Öğle Yemeği

13.30–15.00 PANEL–1: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 Moderatör: T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yard. Prof. Dr. İrfan Şencan

  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Alper Cihan

  • TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur

15.00–15.30 Kahve Arası

15.30–17.00 PANEL–2: Sağlıkta Yenilikçi Çözümler

 Moderatör: Drexel Üniversitesi - Prof. Dr. Banu Onaral

  • TÜSEB Biyoteknoloji Enstitüsü’nün Vizyonu: Prof. Dr. Ali Osman Kılıç (KTÜ)

  • Rejeneratif Tıp: Prof. Dr. Yusuf Özkul (Erciyes Üni.)

  • Biyoenformatik: Prof. Dr. Mehmet Öztürk (9 Eylül Üni.)

  • Tıbbi Cihaz: Prof. Dr. Cengizhan Öztürk (Boğaziçi Üni.)

17.00–17.30 Kahve Arası

17.30–19.00 Sağlıkta Yarının Öncüleri* (5 görsel–5dakika–15 Sunum)

 *Yaşam bilimleri, mühendislik ve tıp bilimleri alanlarında yenilikçi  projelerin sunumları

 Plaket Töreni
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2.Gün–30 Ekim 2015 Cuma

09.00–12.30 Çalışma Grubu Toplantıları

  1. Sağlık Biyoteknolojisi

  2. Kanser

  3. Hastane Kalite Sistemleri

  4. Kronik Hastalıklar

  5. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları

  6. Sivil Toplum Kuruluşları

13.00–14.30 Öğle Yemeği

14.30–17.00 Çalışma Grubu Toplantıları (devam)

19.30–23.00 Gala Yemeği

3.Gün–31 Ekim 2015 Cumartesi

10.00–13.30 Çalışma Grubu Toplantılarının Sonuç ve Değerlendirme Sunumu

13.30–15.00 Öğle Yemeği

17.00–21.00 Akşam Yemeği - Boğaz Turu



Programın İşleyişi

Türk Tıp Dünyası Kurultayı İstanbul’da, 29–31 

Ekim 2015 tarihleri arasında 19 yabancı ülkeden 

(ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Suudi Arabis-

tan, Avustralya, Belçika, Norveç, Avusturya, Dani-

marka, Finlandiya, Hollanda, İsrail, İsveç, Kanada, 

KKTC, Lüksemburg, Çin) 126 kişi, yurt içinden 380 

olmak üzere toplam 506 katılımcı ile gerçekleş-

tirilmiştir.

Kurultay, Sağlık Bakanı Sayın Dr. Mehmet 

Müezzinoğlu’nun evsahipliği ve başkanlığında, çok 

sayıda başarılı bilim insanı ve bürokratın katılımı 

ile başlamıştır.

Kurultayın ilk günü açılış konuşmaları ve aile fo-

toğrafı çekiminin ardından Türkiye’nin Sağlıkta 

Gelecek Vizyonu ile ilgili bir sunum ve 2 ayrı panel 

gerçekleştirilmiş, yaşam bilimleri, mühendislik ve 

tıp bilimleri alanlarında yenilikçi 15 projenin sunul-

duğu oturum ve plaket töreni ile gün sona ermiş-

tir. 

Sayın Bakanımız, ev sahipliğindeki ilk gün öğle ye-

meği sırasında bir konuşma yaparak katılımcılara 

teşekkür etmiştir. Katılımcılardan Sayın Sündüs 

Tewfi k ve Sayın Mehmet Furkan Burak da yemek 

esnasında birer konuşma yapmışlardır.

Kurultayın ikinci gününde ise bilimsel altyapısı 

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesinde 

bulunan enstitüler üzerine kurgulanmış olan ça-

lışma gruplarının (Sağlık Biyoteknolojisi, Kanser, 

Hastane Kalite Sistemleri, Kronik Hastalıklar, Ge-

leneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları ve Sivil 

Toplum Kuruluşları) toplantıları gerçekleşmiştir. 

Kurultay boyunca katılımcılar birbirlerinin yanısı-

ra, kamu kurum ve kuruluşlarıyla tanışma ve gö-

rüşme imkânı bulmuşlardır. Gün gala yemeği ile 

sona ermiştir.

Kurultayın üçüncü ve son gününde herbir çalış-

ma grubu, çalışmalarının sonuç ve değerlendir-

melerine dair sunumlarını gerçekleştirilmiş, öğle-

den sonra ise sosyal program kapsamında Boğaz 

turu ve akşam yemeği ile gün ve toplantı sona 

ermiştir.
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Açılış Konuşmaları

Sayın Bakanım,

Sayın Valim,

Saygıdeğer Rektörlerim,

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım,

Hayatını insan sağlına adamış yurt dışından ve yurt 

içinden nezaket gösterip kurultayımıza iştirak eden 

çok Değerli Bilim İnsanlarımız;

Sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyet 

ve mutluluğu ifade ederek sözlerime başlıyor, Kurul-

tayımızı onurlandırdığınız için sizlere şükranlarımı ve 

saygılarımı sunuyorum.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 92. Yıldönümünü 

kutladığımız bugün, burada Siz Değerli Bilim İnsanla-

rımızla birlikte bu coşkuyu paylaşmak, Sağlık Bakanlığı 

olarak bizlere farklı bir bayram sevinci ve heyecanı 

yaşatmaktadır.

Kıymetli Misafi rler,

Başarının temeli, stratejik planlamada; anahtarı, işe 

başlamakta; hedefe ulaşmanın sırrı ise, sürdürülebi-

lirlikte gizlidir. 

Bizler, siz değerli bilim insanlarımızın bilgi, tecrübe ve 

kazanımlarından nasıl istifade edebileceğimiz düşün-

cesinden hareketle, bu planlamanın başlangıcı ola-

rak aramızda bulunanların hatırlayacağı gibi, geçen yıl 

yine İstanbul’da I. Kurultayımızla ilk adımımızı atmış-

tık. Sizlerden aldığımız cesaret ve destekle, sürdü-

rülebilirlik adına bugün burada gerçekleştirdiğimiz II. 

Kurultayımızda tekrar siz değerli bilim insanlarımızla 

beraber yürüyerek yolumuza devam etmek bize daha 

fazla heyecan, daha fazla azim ve daha fazla mutluluk 

vermektedir.

Değerli Katılımcılar,

Dünya, Farabi ve İbni Sina’nın yaşadıkları dönem itiba-

riyle açtıkları yolu bugün hala izlemektedir. Sayın Prof. 

Dr. Aziz Sancar Hocamız ise Türk bilim insanlarının bu 

yolda devam eden öncülüğüne ilişkin bizlere geçtiği-

miz günlerde çok büyük bir mutluluk ve onur yaşat-

mıştır.
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Bu Kurultay vesilesiyle, insanlığa en kutsal hizmeti veren, yaptığı çalışmalarla insan sağlığının gelişme-

sinde çığır açan teknik ve buluşları gerçekleştiren sizler gibi birçok güzide Bilim İnsanımızla bir araya 

gelme fırsatını bulmuş oluyoruz. Kurultay ve sonrasında yapılacak çalışmalara ışık tutacak çarpıcı fi -

kirlerin, bu camianın içerisinden nice gurur kaynaklarını çıkaracağına ben yürekten inanıyorum. Çünkü 

biz Sağlık Bakanlığı olarak bu heyecanı içimizde hissettiğimiz kadar ve sizlerde de görüyoruz...

Aslında biz dünyanın yeni keşfettiği bu değerlerimizin gayet farkındaydık ve bu değerlerimizden aza-

mi istifade edebilmek gayesiyle geçtiğimiz yıl Bilim Köprüsü Projemizi hayata geçirdik. En büyük 

arzumuz ise, Bilim İnsanlarımız arasında başlattığımız Bilim Köprüsü iletişim ağı vasıtasıyla değişik 

tematik alanlardaki kazanımların milletimizin istifadesine sunulmasıdır.

Elbette bazı eksikliklerimizin olduğunun farkındayız. Ancak şunu gururla belirtmek isterim ki, geçti-

ğimiz yıl burada planlamalarından bahsettiğimiz, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın kurularak 

bugün bu kurultayın hazırlıklarının bilimsel yönünün oluşturulmasında doğrudan katkılarda bu-

lunmuş olması ülkemiz adına büyük bir atılım ve önemli bir kazanımdır. TÜSEB bünyesinde kurul-

muş olan Enstitülerimizin çalışma alanları doğrultusunda oluşturulmuş Kurultay Gündemi ve Çalışma 

Grupları da bu katkının bir yansımasıdır. Ve inşallah, bundan sonraki toplantılarımızı TÜSEB öncülü-

ğünde gerçekleştirerek, bilimsel temelleri daha da güçlendirilmiş çalışmalarımızın somut çıktılara 

dönüştüğünü hep birlikte göreceğiz.

Sözlerime son vermeden önce bu vizyonu ortaya koyarak bizlere ufuk açıp yol gösteren Sayın Baka-

nımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu’na teşekkür ediyor, hepinize verimli bir kurultay diliyor ve güzel İstan-

bul’umuzda keyifl i vakitler geçirmeniz temennisiyle saygılarımı sunuyorum.

Sağlık Bakanlığı, Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü

Dr. Öner Güner



Açılış Konuşmaları

Sayın Bakanım,

Sayın Genel Müdürüm,

Değerli Katılımcılar,

Atalarımızın büyük fedakârlıkları sayesinde kazandığımız bağımsızlık, özgürlük ve egemenliğimizin temeli-

ni teşkil eden Cumhuriyetimizin 92. yılını coşku ile kutluyorum.

Bizlere emanet edilen Cumhuriyetimizi birlik, beraberlik, barış, huzur ve sağlık içinde ilelebet yaşatacağı-

mıza inanıyoruz ve varlığımızı bir kez daha toplumumuzun sağlığına adıyoruz.

Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Türk Tıp Dünyası Kurultayına yurt içinden ve yurt dışından katılanlar 

adına, bu önemli ve anlamlı buluşma, kavuşma, kaynaşma ve ortak çalışma etkinliğinin düzenlemesinde 

özveriyle çalışan, emek veren ve değerli katkılarını esirgemeyen herkese candan teşekkür ediyorum. Sa-

ğolun! Varolun!

Farklı disiplinler, kurumlar, sektörler, ülkeler ve meslek kültürlerinden gelmiş olmamıza rağmen “Önce in-

san, Önce sağlık” ilkesinde birleşiyoruz. Bu kavramın güçlü bir toplumun olmazsa olmaz koşulu olduğunda 

hemfi kiriz.
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Prof. Dr. Banu Onaral

Yaşamlarını toplumun sağlığına adamış hekimler, hemşireler, sağlık profesyonelleri ve çalışanları, bi-

lim insanları, araştırmacılar, mühendisler, sanayiciler, iş insanları, girişimciler, yatırımcılar ve diğer aka-

demik, kamu, özel ve sivil sektör temsilcileri olarak sorumluluğumuzun ve görevimizin farkındayız. 

Ülkemizin en öncelikli stratejik çıkarına hizmet ettiğimizin bilincindeyiz.

Giderek küreselleşen, bilişim ve iletişimin hızla gelişmesiyle sayısal yöntemleri ve sanal ortamları be-

nimseyen, tanı ve tedavide bireyselleşen, doğanın onarım gücünü değerlendiren, beyin ve bilişsel 

bilim ve teknolojilerle donanmış, öngörücü, önleyici ve koruyucu yaklaşımları özümseyen “yeni nesil 

tıp” devrinin eşiğindeyiz.

Akılbirliği, elbirliği, güçbirliğiile mevcut çözümlerin yeni nesillerini geliştirmek, özgün ve yenilikçi tek-

nolojileri halkımıza ve insanlığa sunmak ile mükellefi z. Türkiye Sağlık Enstitülerinin kurulmasını bu ne-

denle önemsiyoruz, verebileceğimiz katkıyı sağlamak icin sabırsızlanıyoruz.

Bağımsızlığımızın simgesi ve güvencesi olan Cumhuriyetimizi kutladığımız bugün, sağlık sektöründe 

bağımlılığımızn özümüzden doğan, gereksinimlerimize cevap veren, özgün çözümlere dayanan, küre-

sel rekabette sesini duyuran sağlık sanayimiz tarafından asgariye indirebileceğine inanıyoruz. Yeterli 

beyin gücümüz, bilgimiz, deneyimimiz, özyeteneğimiz, üniversite-sanayi işbirliklerimiz, küresel ağla-

rımız ve irademiz var. Bu bağımsızlık seferberliğinde kamunun düzenleyici, kolaylaştırıcı, özendirici, 

ödüllendirici yöntemleri ivedilikle kurumsallaştırmaya devam etmesi, yasal çerçeveyi sağlaması ve 

uygulaması hayatî önem taşıyor. Bu kurultaya zengin katılımı bu iradenin bir ifadesi olarak algılayabi-

liriz.

Yükselen yaşam ve tıp bilimlerinin, yenilikçi sağlık teknoloji akımlarının ve girişimlerinin öncülüğü ve 

önderliğini sahiplenecek genç neslimizin eğitimine özenle eğilmek zorundayız. Temel araştırma ile 

tümleşmiş, bilim, teknoloji, inovasyon, girişim ruhuyla beslenmiş yeni nesil sağlık bilimleri ve tıp eği-

timine öncelik vermeğe mecburuz zira geleceğimizi yenilikçi gençliğimize güvenle teslim edeceğiz. 

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin bir iyi uygulama ve iyi örnek olarak yol göstereceğinden eminiz.

II. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nın “sağlıklı toplum” hedefi ne doğru uzgörümüz ve yol haritamızı çizme-

mize ve hareket planımızı belirlememize ışıl tutacağına, verimli ve etkin ortaklıklara ve somut çıktıla-

ra vesile olacağına inanıyorum.

Aydınlatıcı, bilgilendirici ve hedefi mize yaklaştıran etkileşimler diliyor, bana verdiğiniz dikkate teşek-

kür ediyorum.



Değerli Meslektaşlarım, 

Değerli Akademisyenler, 

Sayın Bakan ve Sayın Milletvekilleri,

II. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’na teşrifl erinizden dolayı teşekkür ediyorum.

Bu yılki Kurultayımızın Cumhuriyetimizin kuruluşunun 92. yıldönümü olan 29 Ekim 2015 tarihine denk 

gelmesini bu yılbaşında planlamıştık. Çünkü yurt dışında çalışan meslektaşlarımız hem bilimsel çalış-

maları gerçekleştirecek hem de cumhuriyetimizi kutlama fırsatı bulmuş olacak. Bu vesileyle Cumhu-

riyet Bayramınızı da kutluyorum.

Cumhuriyet, milletimizin özgürlük, güven, umut ve istikbal dinamikleriyle baktığı en önemli kazanımla-

rımızdan biridir. Cumhuriyet öncesi sürece baktığımızda 1915’li yıllarda Çanakkale Savaşı ile başlayan, 

1919 yılında milli mücadelemizin başladığı ve millete inanan, millete güvenen ve milletin beklentilerini 

yine milletle birlikte şekillendiren Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1920 yılında kurulduğunu görüyoruz. 

Son olarak da bu anlayışın ete kemiğe büründüğü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı tekrar kutlamak 

istiyorum.

Bu irade ve bakış açısı, genç Cumhuriyetimizin kurucularına bir hedef sunmuştur. Bu hedef ise mu-

asır medeniyet seviyesinin üstünde bir yere işaret ediyor. Bu hedefe ulaşmak için milletçe tarihte 

olduğu gibi gelecekte de yapmamız gereken birçok şeyin oluğuna inanıyorum. Bunu başarabilecek 

iradeye ve dinamizme sahip olduğumuza inanan bir kardeşiniz olarak sorumluluklarımızı yerine getir-

diğimiz ölçüde vicdanen rahat ve ay yıldızlı bayrağımıza olan görevimizi yapmış olacağız.

Bu düşüncelerle bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Kurultayımızın gelecek planları bugün ve yarın, bu 

salonlarda yapılacak ve çalışmalarımızın altyapıları kurgulanacaktır. Geçtiğimiz yıl ilk Kurultayımızın 

konuşmasını gerçekleştirirken, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın kuruluş çalışmalarının devam 

ettiğinden bahsetmiştim. Birçok engelleme çalışmalarına rağmen kuruluşa dair tasarı kanunlaştı ve 

TÜSEB altındaki altı enstitü ile birlikte kurulmuş oldu. Özellikle biyoteknoloji, kanser ve kronik hastalık-

lar alanında dünyada ve ülkemizde yapılması gereken çok işin bulunduğunu vurgulamak isterim. 

Dünyanın neresinde olursa olsun, ister ABD, ister Avrupa ya da Japonya, milletimizin sahip olduğu akıl, 

onu üretime dönüştüren dinamik haline dönüşmektedir. Biz de bu dinamikten Türkiye Cumhuriyeti 

ve Sağlık Bakanlığı olarak istifade edebilmek adına, doğrudan üretim değil ancak üretim için zemini 

hazırlayan bir yapı oluşturmayı planlıyoruz. Bu anlamda inanıyorum ki TÜSEB önemli bir rol 

üstlenecektir. Önümüzdeki dönem bu çalışmaların sorumluluğu bu 

Başkanlığımıza tevdi edilecektir. Ben, bizim Bakanlık olarak gerek-

tiğinde sizlerin yanında duracak bir pozisyonda bulunmayı daha 

doğru bulmaktayım.

Milletimizin son yüz elli yıldır yaşadığı bir takım sıkıntıların temelin-

de hangi sebebin yattığı hususunda dair söyleyebileceğim birkaç 

şey var. Bize sürekli söylenen bir sözü hatırlatmak isterim: “Alın 

teri kutsaldır”. Evet, bu doğrudur ancak en az onun kadar 

ve hatta ondan daha değerli olan şey akıl teridir. Akıl te-

rini önemsemezsek, alın terimizi sömürmek isteyenlere 

zemin hazırlamış oluruz. Dolayısıyla “Hiç akletmez mi-

siniz?” diye soran bir medeniyetin mensupları olarak, 

Açılış Konuşmaları
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Dr. Mehmet Müezzinoğlu

aklın üretimini merkeze alma-

dıysak bunun telafi sini gerçek-

leştirmek yine bize düşecektir. 

Bu telafi  sürecini yine sizlerle 

birlikte gerçekleştireceğiz. Ait 

olduğu ülke ve bayrağa karşı so-

rumluluk taşıyan kardeşlerimize 

gerekli zemini oluşturmak da 

bize ait bir yükümlülüktür.

İnanıyorum ki Türkiye bugün bu 

yarışta ben de varım diyebile-

cek vizyona sahip bulunmakta-

dır ve buna dair stratejiler geliş-

tirebilmektedir. Bu stratejiler sayesinde cumhuriyetimizin yüzüncü yılında çok daha farklı noktalarda 

olacağımıza inanıyorum. Çünkü biliyorum ki milletimizin bunu başaracak birikimi bulunmaktadır. Mev-

cut dinamiklerin kısa zamanda üretime dönmesi ve Türk bilim insanlarımızın tıpkı Prof. Dr. Aziz Sancar 

hocamız gibi bulundukları yerlerde ülkemiz ve şahısları adına mesajlarını iletebilmeleri için fırsatlar 

oluşturacağız.

Birçok alan olduğu gibi sağlık alanı da hükümetimiz tarafından stratejik alan olarak belirlenmiştir. 

Stratejik ve ayrıcalıklı yatırım alanı olarak görülen sağlık hizmetlerini birçok şekilde sunmaktan gurur 

duyuyoruz ki bugün itibariyle acil hizmetlerden tutunuz da ABD’den bir eski milletvekilimizi ambu-

lans uçaklarımızla taşıyabilecek kapasiteye ulaşmış durumdayız. Ancak artık sağlık ve özellikle ilaç 

endüstrisinde sadece tüketen değil küresel üretime katkı sunabilen bir noktaya ulaşmamız gerek-

mektedir. Belki gecikmemin getirdiği bir mahcubiyeti de taşıyoruz, ancak karamsarlığa düşmeden 

geleceğe umut ve güvenle bakacağımız bir noktada bulunmaktayız.

Bugün Sağlık Bakanlığı olarak 40 bin yatak kapasiteli, 200’ün üstünde sağlık yatırımına imza atmış bu-

lunmaktayız. Bunların bir kısmı 2016’da, bir kısmı da 2017 yılında hizmete girecek. Kamu özel işbirliği 

yoluyla 30.000 yatak kapasiteli şehir hastanelerimiz 2017 yılı sonu itibariyle açılmış olacak. Kamu eliy-

le 15.000 ve kamu özel ortaklığı da dahil olmak üzere 95.000 yataklı sağlık merkezlerimizi önümüzde-

ki üç yılda ileri fi ziki ve teknolojik altyapısıyla hizmete alarak bu alanda dünyada tek ülke olacağız. Bu 

yolla ülkemizi sağlık turizminde bölgesel merkez haline getirebileceğiz. Şu anda dünyada meslektaş-

larıyla rekabet edebilen birçok Türk hekimimizin bulunduğundan şüphemiz yok. Bu güçlü kadrosuyla 

ülkemiz sağlık alanında yarınlarda kendinden söz ettirecek konuma ulaşacaktır.

Esasında biz Kurultayımızın tarihini tespit ederken 1 Kasım seçimlerini hesaba katmamıştık. Haziran 

ayında bu süreci tamamlayarak bugüne geleceğimizi planlamıştık. Ancak erkene alınmış bir seçim ile 

milli irade bu şekilde tecelli etmiş oldu. İnanıyorum ki 1 Kasım seçimleri ülkemiz ve demokrasimiz adı-

na hak ve hukuku anlamında güçlü bir sonuca vesile olacaktır. Türkiye’nin sağlıklı geleceğinin teminat 

altına alınmasının şartlarının başında, demokrasimizin sağlığının korunması yer almaktadır. Ne yazık 

ki milli iradenin sağlığının aleyhine ülkemizde zaman zaman müdahaleler yapıldı. Ama artık Türkiye 

bunları geride bıraktı. Bundan sonra “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve milletin olacaktır” an-

layışı, ülkemizin kaderini belirleyecek ve muasır medeniyet seviyesinin üstündeki o hedefe milletçe 

yürüyebilmemizi sağlayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Kurultayımızın geleceğe daha güçlü yansımalarının olacak şekilde başarılı 

geçmesini diliyor, sizlere başarılar diliyor ve tekrar hoş geldiniz diyerek Bayramınızı kutluyorum.

T.C. Sağlık Bakanı



Aile Fotoğrafı

Kahve Arası
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Basın Toplantısı
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Prof. Dr. Eyüp Gümüş 

Müsteşarımız Sayın Prof. Dr. Eyüp Gümüş, 

Türkiye’nin 2023 Sağlık Vizyonu sunumuna 

Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin sunumu konu-

sunda yürütülen çalışmaların ve Sağlık Sistemi-

nin incelendiği 2013 yılında Lancet Dergisi’nde 

ve 2015 yılında ise NEJM Dergisi’nde yayınlanan 

makaleler ile başlayarak Türkiye’deki Sağlık Sis-

teminde gerçekleştirilen reformların gerekçe 

ve çıktıları ile sunumuna devam etmiştir. 

Sunumunda Aile Diş Hekimliği Uygulaması, Sevk 

Zinciri Uygulaması, ASM Binalarının Moderni-

zasyonu, Kişiye Özgü Tedavilerin Başlatılması 

ve Yaygınlaştırılması, Şehir Hastaneleri ve Akıllı/

Kolaylaştırıcı Tanı Algoritmalarına ayrıntılı ola-

rak yer veren Prof. Dr. Gümüş, ONKOGEN pro-

jesine de değinerek bu konuda yürütülmekte 

olan çalışmalardan bahsetmiştir. 

 Sayın Müsteşarımız konuşmasında Türkiye’nin 

sağlık alanında reform süreci ile beraber elde 

etmiş olduğu kazanımların devamlılığının sağ-

lanması ve daha üst seviyelere çıkarılması 

konusunda Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarına 

daha fazla önem verileceğinin altını çizmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın artık politika belirleyici, 

planlayıcı ve denetleyici olacağını, Bakanlığın 

bağlı kuruluşları ile hizmet sektöründe yer ala-

cağını belirtmiştir. Politikaların ise demografi k 

özellikler, kürselleşme, kronik hastalıklar, yeni 

teknolojiler, şehirleşme gibi belli başlı etken-

lerin takip edilerek oluşturulması gerektiğini 

söylemiştir.

Bakanlığımızın bundan sonraki aşamada dönü-

şümünün devam ettirilebilmesi için sağlıklı ya-

şam kültürünün geliştirilmesi, insan odaklı sağ-

lık hizmeti sunumu, nitelikli sağlık hizmeti için 

kalite ve akreditasyon, yetkin ve yeterli sağlık 

insan gücü, eğitim, bilim ve Ar - Ge kurumları-

nın desteklenmesi, sağlık endüstrisinin gelişti-

rilmesi, bilişim sistemlerinin entegre yönetimi, 

sağlık diplomasisi, diğer ilgili bakanlıklarla işbir-

liği sağlanması gerektiğinden bahsetmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın bir diğer hedefi nin de has-

talık yönetimi uygulaması, aile diş hekimliği 

sisteminin kurulması ve 2. ve 3. basamaklara 

sevk zincirinin oluşturularak bazı hastalıkların 

tedavilerinin gerçekleştirilebileceği bir yapının 

T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
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Türkiye'nin Sağlıkta Gelecek Vizyonu

kurulması olduğunu dile getirmiştir. Hastalık al-

goritmalarının oluşturulması çalışmalarının da 

başladığını belirten Sayın Müsteşarımız şehir 

hastaneleri ile ilgili olarak da katılımcılara de-

taylı bilgiler aktarmıştır. 

ONKOGEN projesi ile Türkiye genelinde kurula-

cak laboratuvarlar ile beraber ülkemize özgü 

hastalıkların ve mutasyonların detaylandırılma-

sı sağlanacağını böylelikle tedavi yöntemlerinin 

kişiselleştirilebileceğini belirtmiştir. 

Tıbbi cihaz, aşı ve ilaç üretimine TÜSEB’inBi-

yoteknoloji Enstitüsü çatısı altında yoğunla-

şılacağını ve en kısa sürede uzun süreli alım 

garantileri verilerek yatırımların yapılmasının 

sağlanacağını dile getirmiştir. 

Tütün, obezite, diyabet, solunum yolları, ruh 

sağlığı kontrol programı, bağımlılıkla mücadele 

ve fi ziksel aktivitenin arttırılması konularında 

Bakanlığın son derece aktif olacağını ve halkın 

sağlıklı yaşama teşvik edilerek koruyucu sağlık 

hizmetlerine öncelik verileceğini belirtmiştir. 

Ayrıca Sayın Müsteşarımız evde bakım, acil, 

afet ekipleri (UMKE), gemi hastane, ilaç ta-

kip sistemi, yurt dışındaki hastanelerimiz, 

Almanya’da açılması planlanan Türk Hastanesi, 

sağlık turizmi, sağlık serbest bölgeleri, tele-tıp 

ve e-nabız projelerine ait Sağlık Bakanlığı’nın 

gelecek vizyonundan bahsetmiştir. 

Yeni dönemde Bakanlığın tüm yaptığı işlemle-

rin (çalışan güvenliği, hasta güvenliği, uygulama-

lar) kaliteye uygunluğunun check edileceğini, 

puanlama sisteminin getirileceğini ve denetim 

mekanizmalarının daha aktif çalışacağını, bu 

denetimlerin de Kalite Akreditasyon Enstitüsü 

Başkanlığı’nın kontrolünde bağımsız araştırma 

kuruluşları vasıtasıyla yapılacağını dile getir-

miştir. 



Öğle Yemeği

Yemek esnasında katılımcılar 

da konuşmalar yapmışlardır.
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Sayın Bakanımız, evsahipliğindeki ilk gün öğle yemeği sırasında 

yaptığı konuşmada katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını 

kutlamış, konuklara katılımlarından ötürü teşekkür etmiştir.



Panel 1
Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başkanlığı ve 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Moderatörlüğünü Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. İrfan Şencan’ın yaptığı 

panelde Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alper Cihan ve TÜSEB Başkanı Prof. Dr. 

Fahrettin Keleştemur birer sunum gerçekleştirmişlerdir.

 Prof. Dr. Alper Cihan; 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin yeniden canlandırılıp Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak kuruluşunun ya-

nısıra üniversitenin temel birimlerini oluşturan Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Yaşam Bilimleri Fa-

kültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsünden 

bahsetmiştir. Devamında üniversitenin amaç ve kanuni hedefl eri konusunda bilgi vermiş, üniversite-

nin güncel stratejik amaç ve hedefl erine değinmiştir.

Üniversitenin kuruluş kanununda yer alan hususlardan hareketle Kamu Hastaneleri Kurumu hasta-

nelerinin üniversitenin araştırma ve uygulama merkezi statüsünde sağlık hizmeti alanında işbirliği 

yapacağından bahisle Sayın Cevdet Erdöl’ün üniversitenin rektörü olarak atandığını, kurumsallaşma 

sürecinin ise devam ettiğini belirtmiştir.
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Sunumunda sağlık eğitim yapısının ve stan-
dartlarının oluşturulması, kurumsallaşan üni-
versite yapısının oluşturulması, Sağlık Bakanlığı 
Eğitim Araştırma Hastane Afi liyasyonları ve yurt 
dışı eğitim planlamalarının yapılması şeklindeki 
Güncel Stratejik Amaçları anlatmış, Üniversite-
nin aşağıdaki ilk 5 yıllık Güncel Stratejik Hedef-
lerine yer vermiştir.

• Mevcut fakülte ve yüksekokullara ek olarak 
sağlık sisteminde yeni alanlar açmak (diş he-
kimliği, eczacılık ve biyomedikal mühendislik)

• Restorasyonun tamamlanması ile örnek bir 
tarihi binaya ve sağlık müzesine sahip olmak,

• Üniversite için yeni mekânsal alanlar oluş-
turmak (Kongre merkezi, yeni derslik ve labora-
tuvar imkânları),

• Yurt dışında en az 10 ülkede eğitim mües-
sesesi açmak ve yürütmek (Öncelikle Avrupa 
ve Türki Cumhuriyetler’de tıp, hemşirelik, yar-
dımcı sağlık hizmetleri eğitimleri alanlarında),

• Yayın ve bilimsel aktivite açısından 
Türkiye’de ilk sırada yer almak (44 bin yatak 55 
hastanenin eğitim organizasyonunu yapan bir 
üniversite olarak),

• Ar-Ge ve patent başvuruları bakımından 
uluslararası sıralamalarda ilk grupta olmak,

• Ulusal sağlık eğitimi markası olmak ve ulus-
lararası alanda söz sahibi olmak,

• Sağlık bilgi birikimi, kütüphaneciliği ve yayı-
nevi konununda lider olmak.

Daha sonra soru-cevap kısmına geçilmiştir.

SORU - Feyza Engin, Wisconsin Üniversitesi: 

Yurt dışında 10 ülkede eğitim müessesesi açıla-

cağından bahsettiniz. Bunu biraz daha açabilir 

misiniz? Nasıl bir yapılanma olacak? Oralarda-

ki üniversiteler ile bir işbirliği mi yapacaksınız? 

Yoksa siz mi oradan bir sistem getireceksiniz?

 

 

CEVAP - Alper Cihan: İlk planda Avrupa’da 

ve Türki Cumhuriyetlerde, yani Türkiye’ye ya-

kın ülkelerde sağlık alanında işbirliği yapmayı 

planlıyoruz. Örneğin öğleden önceki sunum-

larda bahsedildiği üzere Almanya’da hastane 

açılması çalışmaları var. Balkan ülkelerinde ve 

Türki Cumhuriyetlerde yine sağlık işbirliği ça-

lışmaları var. Yaklaşık 10 yıldır devam eden bu 

işbirliği çalışmaları, bilimsel bir işbirliği temelin-

de değil; Hükümetler arası, Bakanlıklar arası ya 

da Kurumlar arası işbirliği şeklindeydi. Öncelikle 

bunlar tek bir çatı altında toplanıp düzenleme 

altına alınarak imkân ve kaynakları artırılacak. 

Çünkü bu tür çalışmalar zor yürüyor. İmkân ve 

kaynak sağladıktan sonra süreç öncelikle eği-

tim işbirlikleri, daha sonra öğretim üyesi mo-

bilitesi, öğrenci mobilitesi ve ardından ihtiyaç 

duyulan yerlerde kurumsallaşma şeklinde ola-

cak. Ülkeler tam olarak belirlenmedi, bu ülke-

lerin hangileri olacağını bize süreç gösterecek. 

Hemşirelik eğitimi başta olmak üzere yardımcı 

sağlık personeli eğitiminin bu yakın ülkelerde 

de sıkıntı olduğunu biliyoruz. Ülkemizde hep 

doktor sıkıntısından söz edilir. Ama baktığı-

mızda hemşire sayımızın da az olduğunu gö-

rüyoruz. Bu komşu ülkelerimiz bizden de zor 

durumdalar. Dolayısıyla bu alanda bu ülkelerle 

işbirliği yapmamız gerekiyor. 
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SORU - Ahmet Takkaç-Almanya: Almanya’da 

nasıl hastane açmayı ya da işbirliği yapmayı 

düşünüyorsunuz? Alman hükümeti sizin orada 

hastane açmanıza izin vermez. Bu konuyu biraz 

açabilir misiniz? 

İkinci olarak ülkemizde hemşirelerin görev ve 

yetki alanlarının yeniden belirlenmesi ve hasta-

nelerdeki refakat sisteminin değiştirilmesi ge-

rektiğini düşünüyorum. Hastanelere refakatçi 

alınmaması gerekiyor. Bu altyapıyı kurabilirsek 

başarılı oluruz. Aksi takdirde hemşirelerin hepsi 

işi bırakır. 

CEVAP - Alper Cihan: Almanya’da hastane ku-

rulması konusu birkaç yıldır gündemde olan bir 

konu. Şu anda Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak 

bu hastanelerle nasıl bir afi liasyon olacağı he-

nüz mevzuata bağlanmadı. İşbirliğinin ne şekilde 

olacağını Alman mevzuatını bilmeden söylemek 

zor. 

Hemşirelik konusundaki sorunuza gelince, bildi-

ğiniz gibi doktorlar ve hemşireler bir hastanenin 

temel unsurlarıdır. Doktorlar hastanenin aklı, 

hemşireler de kan damarıdır. Çünkü bir hasta-

nede temel iş ve işlemler hemşireler üzerinden 

yürümektedir. Hemşirelerin görev ve yetkilerinin 

belirlenmesi, meslek tanımlarının yapılması gibi 

konular son yıllarda tartışılmaktadır. Şu anda 

hemşire yetiştirme programlarında ciddi reviz-

yonlar yapılmaktadır. Özellikle çekirdek eğitim 

mevzuatı, görev ve sorumlulukları, günlük iş akış-

ları, hastalarla ve hasta yakınlarıyla ne gibi ilişkile-

ri olacağı gibi konular üzerinde çalışmalar devam 

ediyor. Henüz sahaya yansımış değil, ama akade-

mik alanda çalışmalar tamamlanmak üzere. Çok 

güçlü ve yeterli bir eğitim altyapımız olduğunu 

biliyoruz. Yurt dışındaki üniversitelerle işbirliğini 

geliştirdikten sonra uluslararası alanda da ihtiya-

cı karşılayacağımızı düşünüyoruz.

SORU - Kubilay Ertan-Almanya Leverkusen 

Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Başkanı: Sizin 

yaklaşımınız ve böylesi bir projeye ilk adımı at-

manız çok değerli, bu nedenle sizi vizyonunuz-

dan dolayı tebrik ediyorum. Bu tür bir projeye

sadece Almanya’da mı gerçekleştirmeyi düşü-

nüyorsunuz? Yoksa diğer Avrupa ülkeleri için de 

bir çalışmanız var mı?

CEVAP - Alper Cihan: Çok teşekkür ediyorum. 

Çok stratejik bir konu. Şimdi Türkiye’nin bu orta 

gelir tuzağını aşmak ve 2023 hedefl erine ulaş-

mak için birçok stratejisi var. Yüksek öğretim 

alanındaki temel stratejimiz de uluslararasılaş-

ma. Bunu Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden ba-

ğımsız olarak söylüyorum. Uluslararasılaşma şu 

anda Türk üniversitelerinin en büyük avantaj ve 

fırsatı. İki temel avantaj sağlıyor: Birincisi; ulus-

lararası arenadaki diğer aktörlerle rekabet ede-

bilme fırsatını veriyor. İkincisi ise; uluslararası 

ölçekte öğrenci alabiliyorsanız, programlarınız 

zaten öğrenci aracılığıyla hem eğitim hem de 

kurumsal açıdan uluslararası akreditasyona gidi-

yor demektir. Bu kapsamdan yola çıkarsak son 4 

Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başkanlığı ve 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
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yıldır üniversitelerde ciddi uluslararasılaşma ça-

lışmaları var, akademik tezler var, kurumsal ça-

lışmalar var. Bu uluslararasılaşma çalışmalarında 

2 ayrı kapasitemiz var: Birincisi; Türk vatandaşı 

ya da komşu-akraba topluluklar dışı yabancı öğ-

renci, ikincisi; Türk vatandaşı ve komşu-akraba 

topluluklardan yabancı öğrenci. Bunların ikisi için 

de ayrı çalışmalar yapılıyor. Şu anda sizin sorunu-

zun tam cevabı, Türkiye’deki tüm üniversiteler-

de yabancı öğrencilere yönelik kontenjan artır-

ma çalışmaları var. İlk çözüm bu olacak. İstanbul 

Üniversitesi’nde yabancı öğrencilere yönelik sı-

nava her yıl 15.000 civarında kişi giriyor, ancak 

300–500 kişi alabiliyoruz. Yani her programa 1–2 

öğrenci alabiliyoruz. Sayın Rektörümüzün, “her 

bir programa alınacak yabancı öğrenci sayısını 

3’e çıkarırsak, üniversitemize alınacak yabancı 

öğrenci sayısını 3 katına çıkarmış oluruz” sözün-

den hareket etmeyi düşünüyoruz. Sağlık Bilimle-

ri Üniversitesi bu uluslararasılaşma politikasının 

öncüsü olacak. Hangi programlar açılacak, yerli 

öğrenci sayısı kaç olacak, yabancı öğrenci sayı-

sı kaç olacak, bunlar belirlendi. Planlar yapıldı ve 

teklifl er YÖK’e sunuldu. Şu anki plana göre alınan 

her Türk öğrenciye karşılık 1 yabancı öğrenci alı-

nacak.  

KATKI - İrfan Şencan: Ben bu konuda bir kat-

kı sunmak isterim. Ülkemizdeki hekim açığının 

kapatılması uzunca bir süredir ertelendiği için 

son yıllarda ciddi sayıda Tıp Fakültesi açıldı. Sa-

dece lisans düzeyinde değil, uzmanlık eğitimi 

düzeyinde de geniş bir kapasite oluşturuldu. 

İstihdam politikasını 2023, 2030 ve 2050 için 

yaptığımızda şunu görüyoruz. Biz açtığımız tıp 

fakültelerini ve uzmanlık eğitimi verecek kapasi-

tenin tamamını Türk öğrenciler ile doldurmayıp 

yabancı öğrenci de almamız gerekiyor. O yüzden 

yabancı öğrenci, hem lisans hem de uzmanlık 

eğitiminde bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. 

Benim şahsi kanaatim, önümüzdeki 5–6 yıllık 

süreçte yabancı öğrencilere yönelik kontenjanı 

artırarak % 15-20’ye çıkarmamız gerekiyor. 

KATKI - İlker Duyan-Avrupa Türk Sağlık Ele-

manları Federasyonu Başkanı-Berlin/Almanya: 

İlk olarak söylemek istediğim, Almanya’daki en 

büyük sıkıntı hemşire sıkıntısı değil, hastabakı-

cı sıkıntısıdır. Yaşlılara bakım hizmeti verilmesi 

konusunda bir sıkıntı var. Türkiye’den bu alanda 

gelip çalışmak isteyenler de diploma denkliği ko-

nusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle Almanya’da 

çalışamıyorlar. Almanya, sadece hastabakıcı ve 

hemşire azlığı nedeniyle değil, hekim istihda-

mında da problem yaşıyor. Birçok hekim İskan-

dinav ülkelerine veya İsviçre’ye gitmeye başladı. 

Bu diploma denkliği konusunun çözülmesi ge-

rekiyor. Hastane konusu ise önemli bir gelişme. 

Ancak orada yaşayan birinci jenerasyon yurttaş-

larımız özellikle fi zik tedavi ve rehabilitasyon ko-

nusunda Türkiye’de tedavi görmek istiyor. 

CEVAP - Alper Cihan: Bu uluslararasılaşma konu-

sunda atılacak adımlar ve oluşturulan kurumlar 

sadece kendi ihtiyaçlarımız için değil, tüm in-

sanlığı ilgilendiren bir soruna hizmet etmek ve 
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ihtiyacı olan bölgelerdeki sorunları da çözmek 

amacıyladır. Almanya bizden resmen istemese 

de ülkemizden doktor transfer etmek için po-

litikalar geliştiriyor ve teklifl er oluşturuyor. Bu-

nun altyapısını da “Türk hastalara Türk doktorla-

rın bakmasını istiyoruz” diyerek oluşturuyorlar. 

“Halk da bunu istiyor” diyerek böyle bir talep ol-

duğunu dile getiriyorlar. Biz Almanya’da ve diğer 

Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızdan 

oralarda çalışacak doktorlar yetiştirebilirsek bu 

hem bizim için hem de oralar için bir çözüm 

olur. Benzer bir durum Afrika için de söz konusu. 

Bildiğiniz gibi Afrika’da Türk hastanelerimiz var, 

sağlık hizmetleri sürdürülüyor. Oralarda yaşayan 

insanlara eğitim verip doktor ve hemşire yetiş-

tirebilirsek insanlığa en büyük katkılardan birini 

sağlamış olacağız. 

SORU - Murat Tuncer-Hacettepe Üniversite-

si Rektörü: Bu vizyon güzel bir vizyon ama bir 

üniversite vizyonu değil. Almanya’daki Türklerin 

Türk doktorlarına muayene olması için orada bir 

üniversite hastane açmaz. Üniversitenin mis-

yonu başkadır, vizyonu da farklıdır. Çok farklı bir 

şey düşünmemiz gerekir. Yani Almanya’da ya da 

ABD’de bir üniversite kurulması farklı bir vizyon-

dur.

CEVAP - Alper Cihan: Bunu bir misyon olarak 

söylemedim. Bu üniversitenin uluslararası eği-

tim ve hizmet geliştirme görevleri var. Bu görev-

lerin gerekçelerini açıklarken bunu da fırsatlar 

ve tehditler hanesine yazdık. SWOT analizimizde 

bu cümleler yer alıyor. Aslında amaç ve hedefi -

miz bu değil.

SORU - Mahmut Gümüş-Bezm-i Alem Üni-

versitesi: Alper hocamın sunumunda Klinik 

Araştırmalar Enstitüsü kurulacağını duydum. 

Bu heyecan verici bir gelişme. Klinik çalışmalar 

konusunda bir Enstitü kurulması, bu konuda 

gerekli eğitimin alınması, ülkemizde bu alanda 

yapılan pre-klinik çalışmaların kliniğe aktarılma-

sı noktasında yararlı olacağını düşünüyorum. Bu 

konudaki öngörüleriniz neler

CEVAP - Alper Cihan: Şua alanında klinik araştır-

malar ve bu konudaki hedefl er ülkemizin 2023 

politikaları içinde yer alıyor. Öğleden önce Sayın 

Müsteşarımızın sunduğu “Türkiye’nin Sağlıkta 

Gelecek Vizyonu”nun da ana stratejilerinden biri 

bu konu. Çünkü ülkemizde aldığımız her ilaca 

ödediğimiz paranın içinde klinik araştırmalara 

da ödenen para var. Biz bu parayı ödüyoruz, bi-

zim bu sağladığımız fi nansman ile başka insan-

lar araştırma yapıyor. Ülkemizin bu konu ciddi bir 

ihtiyacı var, bu konuda bir ilerleme sağlamamız 

gerekiyor. Üniversitemizin bu konudaki vizyonu 

ise bir enstitü açmak değil, bir mükemmeliyet 

merkezi açmak. Bu konuda bilimin gerekleri 

doğrultusunda bir normatif değer sağlamak. 

Üniversitenin kendisi bir hizmet birimi olmadı-

ğı için klinik araştırma alanına girmeyecek. Ama 

afi liye olduğu hastanelere bu konuda rehberlik 

edecek. 

Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başkanlığı ve 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
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KATKI - Mustafa Solak-Afyon Kocatepe Üniver-

sitesi Rektörü: Bir konuyu biraz daha netleştir-

mek ve Almanya’dan gelen hocalarımıza katkı 

vermek için söz aldım. Şu anda YÖK’te yabancı 

öğrenci sayısı, toplam kontenjanın % 7 ila 12’si ara-

sında değişiyor diye biliyorum. İkinci olarak üni-

versitemiz bünyesinde tıp fakültesi hastanemiz 

ve fi zik tedavi ve rehabilitasyon hastanemiz yurt 

dışından hasta kabulüne başladı. Bu konuda bilgi 

vermek istedim, teşekkürler.

SORU - Pınar Atakent-Downstate Medical 

Center-New York/ABD: 2 sorum olacak. Birincisi; 

bu bahsettiğiniz Sağlık Bilimleri Üniversitesi bün-

yesinde 44.000 yatak olacağından bahsettiniz. 

Bunlar nasıl temin edilecek? Yani yeni bir hastane 

mi açılacak? Yoksa civar hastanelerden mi temin 

edilecek? İkinci sorum; gördüğüm kadarıyla Sağ-

lık Bakanlığı’nın en önemli misyonlarından biri has-

tane yapmak ve hasta yatağı sayısını artırmak ya 

da eski yapıları yıkıp depreme dayanıklı hale ge-

tirmek gibi geldi bana. Ben bu depreme dayanıklı 

hale getirme fi krini destekliyorum. Çünkü Çapa 

ve Cerrahpaşa’nın binalarının durumu içler acısı. 

Fakat hep hekimden bahsediliyor, sadece hekim 

ve hemşire ile hastane idare edilmez. Hastane 

denildiği zaman mühendisi, sosyal araştırmacısı, 

diyetisyeni, risk yönetimi personeli ve enfeksiyon 

hastalıkları kontrolü uzmanı gibi unsurlar da söz 

konusu. Hastane yönetmek, ülke yönetmek kadar 

zor bir iştir. Bu hastaneler açılırken tabi ki hekim-

ler düşünülmeli. Ancak özellikle yardımcı sağlık 

personelinin de önemli vazifeleri olduğu göz ardı 

edilmemeli. Bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın ya da 

Devletin bir politikası var mı çok merak ediyorum?

CEVAP - İrfan Şencan: Kısmen bu soruya cevap 

vermek isterim. Türkiye’de toplam hasta yatağı 

sayısını artırmayı hedefl emiyoruz. Onbinde otuz 

(%oo de 30) yapmayı hedefl iyoruz. Şu an onbin-

de 27–28 civarında. Ancak yatakların ve binaların 

kalitesini artırmak gibi bir hedefi miz var. İkinci 

olarak 7–8 yıldır istihdam politikası programı ile 

hekim, hemşire, eczacı, dişhekimi, fi zyoterapist, 

diyetisyen gibi mesleklerle ilgili planlamalarımız 

var. Ancak bu sayısal planlamalarımızı yaparken 

şunu gördük. Bu hedefl ere ulaşacak eğitim kuru-

mu eksikliğimiz vardı. Son yıllarda eğitim kurumla-

rı açılmaya başladı. Ancak hızlı bir şekilde açıldığı 

için içerik problemi ortaya çıktı. Özetle, personel 

ile ilgili planlama yaptık, bundan sonra kritik olan 

kontenjan kapsamında yetiştirdiğimiz öğrencile-

rin kalitesini takip etmek.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi konusundaki sunu-

mun ardından, Moderatör Prof. Dr. İrfan Şen-

can, kürsüye TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Fahrettin 

Keleştemur’u davet etmiştir.

Keleştemur ise sunumuna TÜSEB kuruluş kanu-

nu hakkında bilgi vererek başlamıştır. TÜSEB’in 

kuruluş amacına benzeyen yapıda olan dün-

yadaki benzer kuruluşlar olarak NIH (National 

Institute of Health-USA), Max Planck Institutes 

(Germany), INSERM (InstitutNational de la Santé 

et de la RechercheMédicale-France) ve MRC 

(MedicalResearchCouncil-UK)’den bahsetmiştir.

TÜSEB bünyesindeki Kanser, Biyoteknoloji, Anne, 

Çocuk ve Ergen Sağlığı, Halk Sağlığı ve Kronik Has-

talıklar, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ve Sağlık 

Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü ol-

mak üzere 6 enstitü kurgulandığı, hâlihazırda 4 

enstitü başkanının atandığı, ihtiyaç duyulması 

halinde enstitü sayısının artırılabileceğini ifade 

etmiştir.

TÜSEB’in temel fonksiyonları arasındaki Ar-Ge 

konusunda katkı sağlamak olduğuna değinen 

Keleştemur, akreditasyon alanındaki misyonun-

dan bahsetmiştir. Yurt içi ve yurt dışında, sağlık 

kurumları, araştırma merkezleri, enstitülerle alt 

yapı, insan kaynağı ve fi nansman imkanlarını kul-

lanarak işbirliği yapılabileceğini ayrıca Sağlık Ba-

kanlığı tarafından talep edilecek araştırmaların 

gerçekleştirilebileceğini belirtmiştir.

Keleştemur; TÜSEB’in en büyük hedefi nin bilim 

insanları yetiştirmek olduğunu dile getirmiş, ile-

riye doğru yapılacak işlerde cevap aradığı soru-

ları bulunduğunu ve fi kirlere açık olduğunu ifade 

ederek bazı soruları katılımcılar ile paylaşmış ve 

sunumun soru cevap bölümüne geçilmiştir;

1. Araştırma merkezi kurulmalı mı?

 a. Kurulacaksa, nasıl bir merkez olmalı?

 b. Nerede kurulmalı?

 c. Tek mi, çok sayıda merkez mi?

 d. Mevcut merkezler mi desteklenmeli?

 e. İki seçenek de uygunmu?

2. Araştırmacı hangi özellikte olmalı?

 a. “Intramural”

 b. “Extramural”

 c. TÜSEB-Üniversite işbirliği ile ortak  
  araştırmacı

3. Yeni bir model?

 TÜSEB destekli ortak proje;

 1- Türkiye’de bir araştırma merkezi veya   
  laboratuvarı

 2- Türkiye’deki araştırmacılar+yurt dışında  
  çalışan Türk araştırmacı (Türk vatandaşı  
  olmayan araştırmacılar)

4. Araştırmanın niteliği?

 a. Temel bilim araştırmaları

 b. Klinik araştırmalar

 c. “Translational Medicine”

 d. Kişiye yönelik tıp
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ÖNERİ - Kaynakların uygun kullanılması bakımın-

dan mevcut merkezlerin TÜSEB tarafından des-

teklenmesi ve ikinci aşamada TÜSEB’in destekle-

diği başka bir alt merkezin desteğiyle imkânların 

araç gereç ve insan kaynağı bakımından önce 

mevcut çalışmalar bağlamında değerlendirilme-

sinin daha sonra ise yeni merkezin kurulmasının 

daha akılcı olacağı düşünülmektedir.

KATKI - Mehmet Furkan Burak-Harvard Üniver-

sitesi: TÜSEB’i önemsiyoruz. 3 husustan bahset-

mek istiyoruz. İlk olarak insan kaynağına yatırım 

yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yeni şehir 

hastanelerinin büyük bir data hazinesi olduğunu 

düşünüyoruz. Biyoinformatik ve biyoinformas-

yon gibi ülkemizde daha az sayıda olan uzmanla-

rın belli dönem periyotlarıyla büyük merkezlerde 

eğitilmesi (Harvard, Johns Hopkins, vb) yararlı ola-

caktır. İkincisi, hali hazırda en azından Amerika’da 

post-op seviyede kalmış binlerce kişiden oluşan 

kendi lab’ını kurabilecek seviyede kaliteli bir bilim 

ordusu mevcut. Doğrudan veya dolaylı yoldan bir 

ekosistem kurularak bu merkezlere veya kurula-

cak başka yerlere getirmek mümkün olabilir. Bu-

lunduğu ülkelerde Türkiye’den alabileceği ekono-

mik destek ile kurulacak lab’larda eğitim amacıyla 

her sene ülkemizden personel eğitimi ve gelişi 

sağlanabilir. Üçüncüsü ile patent alınmış işlerin 

ülkemize kazandırılması konusunda TÜSEB’in giri-

şimleri olabilir. Örneğin Canan Dağdeviren vücut 

enerjisiyle pil sıkıntısı olmayan bir kalp pili üretti, 

kendisi bu cihazı Türkiye’nin sahiplenmesini istedi 

fakat başaramadı. Bu mevcut durumun değişti-

rilmesi gerekiyor ve biz her türlü fedakarlığı yap-

maya hazırız. TÜSEB bu konuda ne gibi bir işlev 

gösterebilir?

KATKI - Eda Cengiz-Yale Üniversitesi: Ekrandaki 

sorulara cevap vermek istiyorum. Araştırma mer-

kezi kurulmalı mı sorusuna evet diyorum. Böyle bir 

merkez olmadan çalışmalarda başarılı olunması 

mümkün değil. Yeni merkezler mi kullanılmalı yok-

sa mevcut sistemin mi üzerinden gidilmesi ge-

rektiği sorusuna cevap vermek istiyorum. Otur-

muş bir sistem yoksa araştırma çok zor ve pahalı 

bir iştir. İlk olarak mevcut merkezler desteklene-

rek ve ideal merkez örneği oluşturulabilir. Ayrı bir 

kurul oluşturularak yurt dışındaki merkezlerde ça-

lışan kişilerden bir danışma kurulu oluşturulabilir. 

Nerede kurulmalı sorusuna ise ucuz ve merkezi 

bir lokasyon seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Araştırmanın uzun dönemli olmasını istiyorsanız 

hem araştırma kadrosunu yetiştirmeniz hem de 

gelecek araştırmaları yetiştirmeniz lazım. Bunun 

için belli bir bütçe ve plan lazım. Eğer böyle ol-

mazsa ne akut dönemde bir şey gerçekleşir ne 

gelecekte olabilir. 



ÖNERİ - Bülent Bozdoğan-Adnan Menderes 

Üniversitesi: Pek çok farklı bakanlık var. Araş-

tırma geliştirme destekleri var fakat Sağlık 

Bakanlığı’nın maalesef yok. Beni bu destek ver-

me potansiyeli çok heyecanlandırdı. Araştırma 

merkezlerinin mutlaka kurulması gerektiğini dü-

şünüyorum. Fakat tüm desteğin araştırma mer-

kezlerine gitmesi rekabeti öldürecektir ve içine 

kapanık bir sistem yaratacaktır.

ÖNERİ - Uğur Özbek-İstanbul Üniversitesi: Yak-

laşık 5 yıldır Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü 

müdürlüğü yapıyorum. Aynı zamanda araştırma-

cıyız.  Türkiye’de idari mali ve kadro sorunları var. 

TÜSEB’in bir yol açıcı olacağını düşünüyorum. 

Eğer bir laboratuvar ortak araştırma alt yapısını 

kurması gerektiğini düşünüyorum (laboratuvar 

hayvanları, GENOM analizleri, protein analizleri, 

vb). Sürdürülebilir ve işletilebilir bir sistem kurul-

malıdır. Bizim enstitümüz 70 yıllık bir merkez ve 

her şeyi kendiniz yapmaya uğraşıyorsunuz ve bu 

pek çok konuda zorluk ortaya çıkarıyor. Eleman 

ve hedef konularında vasıfl arın saptanması ge-

rektiğini düşünüyorum. 

CEVAP - Fahrettin Keleştemur- TÜSEB: NIH’te 

maaşlı araştırmacılar var fakat NIH bu yapıdan 

dolayı sıkıntılar yaşamaktadır. Ülkemizde de 

benzer örnekler mevcut. Önceden maaşları bel-

li olduğu için belli bir düzen ile çalışmaktalar ve 

maaşları da sabit. Eğer bir merkez kurulacaksa 

(NIH gibi) TÜSEB’in 300 personel istihdam etme 

hakkı var. Bu kişiler sözleşmeli olacak ve bel-

li saatlerde çalışmak durumunda olacaklar. Bu 

durum bizim için sorun teşkil ediyor ve çözüm 

arıyoruz. TÜSEB Ar-Ge merkezlerini desteklemek 

durumundadır. 

Türkiye’de oldukça iyi merkezlerimiz bulunmak-

tadır. Ancak bunların bir kısmı personel ve kadro 

sorunu yaşamaktadır. Bizler TÜSEB olarak, bün-

yemizde bulunan personelimizi bu kuruluşlarda 

istihdam edebiliriz. Ya da bu kuruluşlarda görev 

yapan araştırmacılar TÜSEB’e gelmeyi düşünebi-

lirler. Benzer biçimde yurt dışında başarılı olmuş 

araştırmacılarımızın Türkiye’ye dönmeleri iste-

mekle birlikte, bu kişilere bulundukları yerler-

deki imkanları sağlayamayacaksak bu önerinin 

gerçekçi olmayacağını düşünüyorum. Bu yüz-

den nitelikli merkezlerimizin sayısını artırmak 

gerekmektedir. Avrupa’da geçmiş dönemlerde 

uyguladığımız bir yöntem vardı. Buna göre bu-

lunduğumuz üniversitelerde çalışmak üzere dı-

şarıdan hocalarımızı dönemsel faaliyetlerimize 

dahil ediyorduk. Benzer bir uygulamayı siz yurt 

dışında çalışan hocalarımız için teklif edebilir 

miyiz?

ÖNERİ - 

Yavuz Sanisoğlu-

Ankara Yıldırım Be-

yazıt Üniversitesi: 

Bu sorunuzun ce-

vabını almak üzere 

birkaç kişiyle konuş-

mak yerine, herkes-

ten görüşlerini yazılı 

olarak almak daha 

uygun olacaktır.

Panel 1
Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başkanlığı ve 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi



II. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI

29-31 EKİM 2015, İSTANBUL
35

ÖNERİ - Eda Cengiz-Yale Üniversitesi: Biz yurt dı-

şında görev yapanlar olarak böyle bir öneriye ba-

şından beri açığız. Orada görev yapan birçok ar-

kadaşım da böyle düşünüyor. Sadece uzun vadeli 

şartları netleştirmemiz gerekecektir. 

ÖNERİ - Atilla Soran- Pittsburg Üniversitesi: 

Ben ABD’de kanser çalışmalarında bugüne kadar 

Türkiye’den 75 öğrenciyi ABD’ye götürerek eği-

tim almalarını sağladım. Eğer herkes yeteri kadar 

çaba gösterirse bu kolayca başarılabilir. Bütün 

mesele irtibat kurduğunuz araştırmacılarla uzun 

vadeli olarak irtibat sağlayabilmeniz. Ayrıca yurt 

dışıyla irtibat kurmak üzere Türkiye’de büyük büt-

çeli merkezler oluşturmaya gerek olmayabilir. 

ABD’deki birçok araştırma merkezi halihazırda kü-

resel çapta angajman sağlamış durumda. Onlar-

dan faydalanabilirsiniz. Örneğin kanser ve kolorek-

tal cerrahi alanındaki merkezler ve üniversiteler, 

dünyanın her yerinden araştırmacı kabul ediyor. 

Buna yardımcı sağlık personeli de dâhildir. Türk 

öğrencileri buralarda yetiştirmeye çalışmak, iyi 

bir seçenek olabilir. 

CEVAP - Fahrettin Keleştemur- TÜSEB: Bu konu-

da haklısınız. Onkogen Projesi de benzer şekilde 

hayata geçirilmişti. Ancak Türkiye uzun yıllardır 

yurt dışına öğrenci gönderiyor, fakat artık kendi 

ayaklarımızın üzerinde durmak üzerine altyapı 

kurmak durumundayız. 

SORU - Nasuh Büyükkaramıklı-Erasmus Üniver-

sitesi: Şimdiye kadar önerilen seçenekler arasın-

da karma bir sistem ile uygulamalar hayata ge-

çirilebilir. Ayrıca sağlık teknolojisi değerlendirme 

alanına değinmek isterim. Teknoloji üretimi için, 

hem devletin imkanlarını doğru kullanmak hem 

de yabancı pazarlara girmek için erken piyasa ko-

şulları değerlendirme süreçleri çok kritik önem 

arz etmektedir.

CEVAP - Fahrettin Keleştemur- TÜSEB: Bildiğim 

kadarıyla NIH, ekonomik yükü sebebiyle temel bi-

limlere ayırdığı bütçede kısıntıya gitmiş durum-

da. Biz ise böyle bir yola başvurmayacağız. Fizik, 

kimya ve biyoloji gibi branşlarda nitelikli persone-

le ihtiyacımız var. Bizce dönüşümsel tıp, üzerin-

de daha fazla durmamız gereken bir branş hali-

ne geldi. Kişiye yönelik tıp da günümüzün dikkat 

çeken alanlarından biri haline geldi. Onkogen ve 

Türk-Genom Projeleri buna yönelik alanlar. Bu pro-

jelerin altyapıları halen çalışılmakta. Buraya kadar 

tartışılan konuları sizlere elektronik ortamda ulaş-

tıracağız ve görüşlerinizi talep edeceğiz. Bundan 

sonraki yıllarda toplantılar TÜSEB bünyesinde ve 

konu odaklı olarak gerçekleştirilecektir.



Sağlıkta Yenilikçi Çözümler

Sağlıkta Yenilikçi Çözümler adındaki günün ikinci paneli; Drexel Üniversitesi Biyomedikal Mühen-

disliği Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesi’nin kurucu başkanı ve H.H. Sun kürsü öğretim üyesi 

Sayın Prof. Dr. Banu Onaral moderatörlüğünde gerçekleşmiştir.

Paneldeki konuşmacılardan; 

 • TÜSEB Biyoteknoloji Enstitüsü Başkanı ve KATÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başkanı    

  Prof. Dr. Ali Osman Kılıç TÜSEB Biyoteknoloji Enstitüsü’nün Vizyonu, 

 • Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Araştırma  

  Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul Rejeneratif Tıp,

 •  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı  

  öğretim görevlisi ve DEÜ Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü/Uygulama ve Araştırma  

  Merkezi (İBG-İzmir) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk Biyoenformatik, 

 • Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Teknopark İstanbul, 
  Yaşam Bilimleri ve Sağlık Teknolojileri Koordinatörü Prof. Dr. Cengizhan Öztürk Tıbbi Cihaz 

konularındaki sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.

Prof. Dr. Banu Onaral, bir önceki panelde tartışılan konuların bu kez bilimsel yönleriyle ele alınacağını 

belirterek ilk konuşmacı Prof. Dr. Ali Osman Kılıç’ı takdim etmiştir. 
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Prof. Dr. Ali Osman Kılıç sunumuna biyotek-

noloji hakkında kısaca bilgi vererek başlamıştır. 

Biyoloji temelli olarak çeşitli ürünlerin sağlık ve 

tedavi amaçlı üretilmesi ve kullanılması olarak 

tarif edilmesi gerektiğini belirterek biyotek-

nolojinin ilk uygulamalarının eski Mısır’da gö-

rüldüğünü ve insanlık tarihi boyunca gelişme 

gösterdiğini, 1940’lı yıllardan itibaren genetik 

mühendisliğinin başlangıcı ile günümüzdeki 

noktaya ulaşıldığını ve buna göre 1980’lerde re-

kombinant insan aşısının bu sürecin köşe taş-

larından biri olduğunu belirtmiştir.

 Bu gelişmeler ışığında Türkiye için tüketim ih-

tiyacına yönelik olmanın yanı sıra muhtemel 

salgın durumlarında hazırlıklılık amacıyla da bir 

çalışmanın yapılması gerektiğini belirten Kılıç, 

halihazırda dünya genelinde 5 bine yakın bi-

yofarmasötik ürünün yer aldığını, söz konusu 

ürünler içinde aşı ve biyobenzerlerin de ciddi 

bir yekün tuttuğunu, bunun 150 milyar dolarlık 

bir pazara tekabül ettiğini ve 58 milyar doları-

nın ise veteriner hekimliğe ait olduğunu, üreti-

len ürünlerin çoğunlukla yerel biyolojik özellikle-

re göre yapıldığını ifade etmiştir.

Aşı çalışmaları alanında halen başarıya ulaşma-

mış araştırmaların başında HIV/AIDS aşısının 

bulunduğunu ve aralarında sıtmanın da bulun-

duğu yaklaşık otuz civarında hastalık için aşı 

geliştirmede ciddi bir sorun yaşandığını söy-

leyen Kılıç, Türkiye açısından stratejik aşılarda 

süratle Ar-Ge çalışmalarının başlatılmasının 

önemini dile getirmiştir. Dünyada yürütülen aşı 

çalışmalarının son dönemlerde profl aktik özel-

likten terapötik alana kaydığından bahisle, kla-

sik bulaşıcı hastalıkların yanında bulaşıcı olma-

yan hastalıklarla mücadelede de aşı Ar-Ge’sinin 

önem kazandığını belirtmiştir.

Türkiye’de bulunan birçok mağara ve su kayna-

ğına halen ulaşılamadığı, bunların mikroorga-

nizma analizleri ile biyolojik çeşitliliğin ortaya 

konması, antibiyotiklerin üretimi ve yeni tedavi 

metotlarının geliştirilmesi bakımından öncelik 

arz ettiğine değinen Kılıç, TÜSEB bünyesinde 

bu ve buna benzer çalışma alanlarının katılım-

cıların da katkılarıyla tartışılmaya başlanması-

nın gerektiğini söylemiş, Sağlık Bakanlığı’nın, gü-

nümüze kadar bilimsel anlamda başarılamayan 

birtakım gelişmeleri, yurt dışında görev yapan 

vatandaşlarımızla takım ruhu anlayışıyla tela-

fi  etme yönünde girişimlere başladığını ifade 

etmiştir. Gerek Türkiye’den yurt dışına öğrenci 

gönderme, gerekse de Türkiye’de kurulan fi rma 

ya da start-up’ların mali olarak desteklenmesi 

suretiyle çeşitli yöntemlerin deneneceğini dile 

getirmiştir. Ayrıca Türkiye’de biyoteknoloji ala-

nında yapılabilecek çalışmalarda TÜSEB’in ola-

sı katkıları arasında Türk menşeli kuruluşların 

uluslararası alanda bilimsel rekabet güçlerini 

artırmak üzere bireysel ve kurumsal kapasiteyi 

güçlendirmek ve buna yönelik fi nansal ve bilim-

sel destek sunmanın başlıca üstlenilecek rol 

olacağını ifade eden Kılıç, TÜSEB’in yurt dışında 

ve ülke içinde bulunan bilim insanları arasında 

bir köprü vazifesi üstlenebileceğini belirtmiş-

tir.

İkinci panelist olan Prof. Dr. Yusuf Özkul, su-

numunun başında konuşmasının üç bölümden 

oluştuğunu, ilk olarak Erciyes Üniversitesi’nde 

yürütülen kök hücre çalışmaları hakkında bil-

gi vereceğini, ikinci bölümde rejeneratif tıp 

konusunda bilgi aktaracağını ve son olarak da 

genom ve kök hücre çalışmalarında ulaşılan so-

nuçları ele alacağını belirtmiştir. 

2012 yılında hizmete açılan Erciyes Üniversitesi 

Kök Hücre ve Genom Merkezi içinde halen ak-

tif olarak çalışan 13 alt birimi sıralamıştır: Kök 

Hücre Araştırmaları Bölümü, GMP Üniteleri, 

Hücre Tedavi Ünitesi, Gen Tedavi Ünitesi, Ge-

nom Bölümü, Moleküler Mikrobiyoloji Ünitesi, 

Bitki Biyoteknoloji Bölümü, İklimlendirme Oda-

ları, Transgenik Ünite, NUD ve SCID Fare Üretim 

Alanları, Proteomiks, Görüntüleme Merkezi, 

Moleküler Tanı Merkezi (akredite), Biyoinforma-

tik Ünitesi, Biyobank, Hayvan Davranış Ünitesi 

ve Hipoksilaboratuvarı.



Sözkonusu merkezlerin nitelikli personel ihti-

yacını karşılamak üzere Kök Hücre Anabilim Dalı 

ile Biyoinformatik Ana Bilim Dallarının kuruldu-

ğunu, bu birimlerin faaliyete girmesinden itiba-

ren üç yıl içinde yaklaşık 130 projeye imza atıl-

dığını ve bunların 47 tanesinin TÜBİTAK onaylı 

olduğunu belirtmiş, anılan projelere imza atan 

yaklaşık 200 araştırmacının Kök Hücre ve Ge-

nom Merkezi’nin imkânlarından faydalandığını 

belirtmiştir. Merkezin çoğu ABD ve Avrupa’dan 

olmak üzere 41 ortaklık anlaşmasının bulundu-

ğunu da eklemiştir.

Özkul, rejeneratif tıp, tıp ve mühendisliğin he-

men her alanıyla ortaklaşa çalışma yürüten bir 

branş olduğunu, buna göre doku kaybı veya 

yetmezliğinde eski işlevi kazandırma amaçlı 

olarak çalışan rejeneratif tıptan her yıl yüz bin-

lerce insanın faydalanabileceğini ifade etmiş-

tir. Doku mühendisliğinin ise laboratuvar orta-

mında doku ve organ tasarımıyla ilgilendiğini ve 

kök hücre teknolojisine her durumda başvurul-

ması gerektiğini söylemiştir. Günümüzde bir-

çok fi rmanın sadece rejeneratif tıp ürünlerine 

yönelik faaliyet gösterdiğinden bahisle, 1997 

yılından beri yapılan doku üretimlerinin günü-

müzde sadece tedavi alanında değil kozmetik 

alanda da kullanıldığını belirtmiştir.

Sunumunun ilerleyen bölümlerinde doku mü-

hendisliği ve kök hücre konusunda teknik bil-

giler veren Özkul, bu alanda kaydedilen bilimsel 

gelişmeleri dinleyicilerle paylaşmıştır. Özkul, 

bilimsel anlamda 2004 yılından itibaren kök 

hücre konusunda yayımlanan çalışmaların sayı-

sının katlanarak arttığı ve her yıl ortalama elli ila 

yüz arasında makalenin yayımlandığını bilgisini 

vermiştir. Dünya genelinde Çin Halk Cumhuri-

yetinin en yoğun kök hücre klinik araştırmaları 

gerçekleştiren ülke olduğunu ve bunu ABD ve 

Güney Kore’nin takip ettiğini belirtmiştir. Prof.

Dr. Özkul, kök hücre teknolojisinin en yoğun 

olarak, Gvhd ve otoimmun hastalıklar, kan has-

talıkları, myokardiyal rejenerasyon, ortopedik 

rejenerasyon, omurilik yaralanması, estetik 

cerrahi uygulamaları ve infertilite çalışmaları 

ve diğer doku rejenerasyon çalışmalarında kul-

lanıldığını da iafade etmiştir.

Özkul, Türkiye’de kök hücre teknolojisiyle ger-

çekleştirilen tedavilerin SGK kapsamında bu-

lunduğunu, ayrıca Erciyes Üniversitesi Kök 

Hücre ve Genom Merkezi olarak yürütülen 

çalışmaların çok yüksek bir başarı oranıyla ta-

mamlandığını belirterek sunumunu tamamla-

mıştır.

Üçüncü panelist Prof. Dr. Mehmet Öztürk, 

sunumuna biyoenformatik konusunda genel 

bilgiler vererek başlamıştır. Bu çerçevee biyo-

bilişim anlamına gelen biyoenformatiğin, geniş 

kapsamlı veriler içinden amaca hizmet eden-

lerin belirlenmesi için gerekli bir disiplin oldu-

ğunu, zira yeni nesil teknolojilerle elde edilen 

verilerin boyutlarının, insan beyninin yorumla-

yabileceğinin çok üstünde yer aldığını anlat-

mıştır.

Kendi çalışma alanı olarak karaciğer kanseri ör-

neğini veren Öztürk, teşhis edilmek istenen bir 

kanser vakasında normal şartlar altında sayıla-

mayacak kadar çok analiz çıktısının, bilgisayarlı 

ölçümler sayesinde anlaşılabilir hale geldiğine, 

kanser hastalarının DNA analizleri ile yaşam sü-

relerinin tahmin edilmesinin mümkün olabildi-

ğine dikkat çekmiştir.

Öztürk, geleceğin tıp uygulamalarında biyoen-

formatiğin yeri konu başlığında 4P olan önleyici, 

öngörücü, kişiselleştirilmiş ve kesinleştirilmiş 

kuralından bahsetmiş, kişiye özel tıp uygula-

malarında biyoenformatiğin kilit bir rol üst-

leneceğini ifade etmiş / belirterek, bugünün 

şartlarında birkaç yüz adet olan hastalık teşhis 

parametrelerinin, yakın gelecekte milyonlarla 

ifade edilmeye başlanacağını söylemiştir.

Panel 2
Sağlıkta Yenilikçi Çözümler
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Konuşmasının devamında   9 Eylül Üniversitesi’ne 

bağlı olarak faaliyet gösteren İzmir Uluslararası 

Biyotıp ve Genom Enstitüsünden bahseden 

Prof. Dr. Mehmet Öztürk, Enstitü’nün kullanım 

alanı ve teknik altyapısı bakımından çok iyi 

bir noktada olduğunu ifade etmiştir. Öztürk 

Etki Faktörlerine Göre Araştırma Kuruluşlarının 

Dağılımı haritasında Türkiye’nin orta seviyede 

araştırma geliştirme faaliyetlerine katıldığını 

söyleyerek, bu türden araştırma merkezlerinin 

ülkemizde eksikliğinin hissedildiğini dile getir-

miştir.

TÜSEB’in kuruluşunu önemli bir bilimsel atılım 

olarak değerlendiren Öztürk, insan hayatını 

kolaylaştırmak üzere temel bilimlerden üreti-

me kadar faaliyet gösteren İzmir Uluslararası 

Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nün ülkemizin bi-

limsel altyapısına katkılarının önemli olacağını 

ifade etmiştir. Enstitü bünyesindeki inovasyon 

kümelerini ise Hedefe Yönelik Tedaviler ve Far-

masötikler, Hücre ve Gen Tedavileri, İmünote-

daviler, Nörolojik Hastalıklar, Nadir Hastalıklar, 

Teşhis ve Tıbbi Mikrocihazlar ile Hastalık Mo-

dellemeleri olarak sıralamıştır. Enstitü içinde 

ise Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri ile Genomik ve 

Moleküler Biyoteknoloji olmak üzere iki depart-

manın yer aldığını ve Enstitünün yaklaşık 40 

milyon dolarlık bir araştırma bütçesine sahip 

olduğunu kaydetmiştir.

Son olarak Öztürk, bir yandan kendilerinden 

beklenen yüksek teknolojili ve ekonomiye katkı 

sunacak çalışmaları hayata geçirmeye çabala-

dıklarını, ayrıca bu alanda yetkin araştırmacı-

lara imkan sağlayarak eğitmek istediklerini ve 

bütün bunların başlıca şartı olan temel bilim-

lerde derinleşmeye çalıştıklarını ifade ederek 

ağır bir yükün ülke genelinde faaliyet göstere-

cek benzer kuruluşlarca paylaşılmasının öne-

mine vurgu yapmıştır.

Panelin son konuşmacısı olarak söz alan 

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. 

Cengizhan Öztürk, tıbbi cihazla ilgili mevcut 

durum iyi örneklerden bilgiler vermiştir. 

Öztürk, Kalkınma Bakanlığı önerisiyle, araştırma 

merkezleriyle ilgili önemli bir kanun oluşturul-

duğunu, bu kanun ve Kalkınma Bakanlığı deste-

ği ile, 6 yıllık bir süreçte, Boğaziçi Üniversitesi 

bünyesinde temiz oda, test analiz ve vivaryum 

konularında bir araştırma merkezi kurduklarını 

ifade etmiştir. Özellikle tıbbi cihaz odaklı olarak 

koordinasyonu sağlamak ve üretilen çıktıların 

kullanıcılara iletilmesinde aracılık etmek üzere 

de, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde İnovita 

Platformu’nun kurulduğundan bahsetmiştir. Bu 

alanda kümelenmelerin, merkezlerin, üretilen 

Ar-Ge’nin ülkemizde bir ekonomik değer taşı-

ması ve ülkemizden dünyaya yayılarak insanla-

rın hayat kalitesini artırıcı sonuçlar doğurması 

amacını taşıması gerektiğini, bunun için hem 

ülkemizde hem de yurt dışında sanayicilerimi-

zin desteklenmesi gerektiğini belirtmiştir.

Ülkemizde var olan Sağlıkta Dönüşüm 

Programı’nın öneminden bahsederek, sağlık 

alanında kamu harcamalarının ağırlığının çok 

önemli bir orana sahip olduğunu vurgulamıştır. 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun özellikle 

insani alt yapısı, mevzuatı ve süreçleri hakkın-

da önemli gelişmeler sağlandığını belirtmiştir. 

Ancak, hizmet alanı geliştirilirken sağlık tekno-

lojilerinde aynı anlamda yerli üretimin bugü-

ne kadar yeterli düzeyde teşvik edilmediği ve 

özellikle işlet-devret gibi büyük projelerin toplu 

alım mevzuatlarının çok iyi belirlenmesi gerek-

tiğinin altını çizmiştir.

Kamu kurumları arasında oluşturulacak koor-

dinasyonun çok önemli olduğuna değinen Öz-

türk, araştırma merkezlerinin kurgulanması ve 



araştırma konusunda alt yapıya yönelik des-

teklerin, değişik kurumlar arasında koordineli 

bir şekilde verilmesi konusundaki kopukluğun 

da artarak devam ettiğini belirtmiştir. 

Öztürk, tıbbi cihaz alanında mevcut durum 

analizi yaparak, ülkemizin söz konusu alanda 

%85 oranında dışa bağımlı olduğunu, dolayısıy-

la dış ticaret açığımızın enerjiden sonra ikinci 

sebebini oluşturduğunu belirtmiştir. Tıbbi ci-

haz sektörünün dünyada sürekli gelişen di-

namik bir sektör olduğunu ancak, Türkiye’nin 

yer aldığı pazar payının %1’in altında kaldığına 

dikkat çekmiştir. Bu alanda ülkemizin yapmış 

olduğu ithalat miktarında ise, ihracata oranla 

ciddi bir artış olduğunu vurgulamıştır.

Son olarak Sayın Öztürk, ülkemizde sağlık tek-

nolojileri alanında dağınık ancak, gerçek bir alt 

yapının varlığından söz ederek, son dönem-

lerde üniversitelerin uzmanlaşması yolunda 

önemli adımlar atıldığını ve üniversitelerdeki 

söz konusu çalışmalara yönelik desteğin kalı-

cı öneminden bahsederek sözlerini tamamla-

mıştır.

Panelistlerin sunumlarının ardından soru ce-

vap bölümüne geçilmiştir.

SORU - Mustafa Solak-Afyon Kocatepe Üni-

versitesi: Türkiye şu anda sağlık ürünlerinin çok 

önemli bir kısmında ciddi bir pazar durumun-

dadır. Bu pazar durumundan ülkemizin kurtul-

ması gerekmektedir. TÜSEB’in kuruluşunun ar-

dından mevcut enstitüyle, merkez veya küçük 

organizasyonlar açısından, tanı kitlerine, aşı 

örneklerine ve plazma fraksinasyon ürünlerine 

yönelik ilerlemeliyiz. Milyarlarca dolar dışarıya 

gidiyor. Bütün laboratuvarlardaki kitler %92-94 

oranında ithal edilmektedir. Bu durum örgüt-

lenme ihtiyacı doğurmaktadır. Bir olumsuzluk 

halinde, örneğin plazma fraksinasyonu açısın-

dan baktığımızda bütün plazmalarımız çöpe 

atılıyor, şu anda Türkiye’de hiçbir ürünümüz 

bulunmamaktadır. Aşıya ya da tanı kriterlerine 

ilişkin olarak da aynı şeyleri söyleyebilirim. Bu 

sebeple bu konuya öncelik verilmesini bir üst 

yönetici olarak öneriyorum. İkinci olarak, bu 

enstitülerin rutin çalışmalara girmesinde ciddi 

sakıncalar görmekteyim. Çünkü merkez araş-

tırma enstitüsü, araştırmaya bütün ağırlığını 

verirken, içine rutin çalışmalar girdiği zaman 

farklı sıkıntıların ortaya çıktığını kendi akade-

mik yaşamımızda gördük. Bu nedenle önermi-

yorum. Teşekkürler.

CEVAP - Ali Osman Kılıç-TÜSEB Biyoteknolo-

ji Enstitüsü: Sözlerinize katılıyorum. Kesinlikle 

tanı kitleri öncelikli alanlarımızdır. Bunları siz-

lerden duyup teyit almak bizleri mutlu etti. Te-

şekkür ediyorum.

CEVAP - Hüseyin Çelik-Sağlık Bakanlığı Müs-

teşar Yardımcısı: TÜSEB Kanunu’nun hazırlık 

aşamasında, Doç. Dr. Murat Gültekin ile birlik-

te yer aldık. Bu süreçte, 10. Kalkınma Planında 

sağlık endüstrisi Türkiye’nin öncelikli konula-

rından birisi olarak belirlendi. Mevzuat alt ya-

pımıza baktığımızda, söz konusu süreçteki 

aşamalar, Ar-Ge’nin yapılması, patentleşmesi, 

üretilmesi ve en önemli aşaması olarak da pi-

yasaya sunulması ve ilgili kurumların satın alı-

cısı olarak piyasaya çıkmasıdır. Bu alanda iki 

Panel 2
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temel kanunumuz bulunmaktadır. Bunlardan 

5018 Sayılı Kanun’un 28. ve geçici 19. madde-

leri, 3 yıllık ve gerektiğinde bazı ürünlerde 7 yıl-

lık alım garantisi sağlamaktadır. TÜSEB ile ilgili 

tasarımızda da alım garantili Ar-Ge’lere öncelik 

tanımak üzere bir hedef belirlenmiştir. Çünkü 

piyasaya arz edilen ürünün alıcısı olamaması 

halinde, ürün elinizde kalmaktadır. Bu anlamda 

yasal alt yapımız da hazır durumdadır. Araş-

tırma alt yapıları kanunumuz bu açıdan güzel 

bir mecradır. Tam bu noktada, Prof. Dr. Cen-

gizhan Öztürk’ün ifade ettiği gibi koordinasyon 

bağlamında da çalışmalar sürmektedir. Sağlık 

Endüstrileri Koordinasyon Kurulu’nun, diğer il-

gili bakanlıklarla işbirliği içerisinde, sistemin 

uygulanması esnasında yardımcı olması plan-

lanmaktadır. Başbakanlık Genelgesi ile Sağlık 

Bakanlığı’nın koordinasyonunda konunun pay-

daşı olan hem kamu hem de sivil toplum ku-

ruluşlarının katılımıyla bir koordinasyon kurulu 

oluşturuldu ve şu anda sağlık turizminde alt 

yapı çalışmalarımız tamamlanmak üzeredir. 

Aynı sürecin, sağlık endüstrileri için de gerçek-

leştirilmesi planlanmaktadır. Bugün gelinen 

noktada, artık ayağımız yere değmeye başladı. 

Söz konusu kurultay boyunca gerçekleştirile-

cek oturumlarla, somut işbirliklerinin adını ko-

yacak bir duruma geleceğiz. Ümit ediyorum ki, 

önümüzdeki yıl buluştuğumuzda bu ekibimizin 

de başarı hikâyelerini paylaşma şansımız ola-

caktır. Teşekkürler.

SORU - Vedat Bulut-Gazi Üniversitesi İmmü-

noloji Bölümü: Belli bir ekip veya çalışmacı 

grup know-how veya ürünü ürettiklerinde bu-

nunla ilgili kendilerine geri dönüşüm nasıl ola-

caktır? Yani, protatip know-how üretip, ürün-

lerini sadece kendi şirketlerine mi satabilecek 

ve devlet bu artı değeri mi takip edecek yoksa 

sistem içerisinde bir üretim olup, enstitü bün-

yesinde bir havuz mu birikecek? Örnek olarak, 
TÜBİTAK’ın imzalamış olduğu bütün sözleşme-
ler bu şekilde gerçekleştirilmektedir.

CEVAP - Ali Osman Kılıç-TÜSEB Biyoteknoloji 
Enstitüsü: Eğer, TÜSEB’in desteklediği ürüne 
dönük bir yatırımsa, bu süreçte 3 ila 7 yıllık bir 
alım garantisi kapsamında, üreticinin müşteri 
bulması konusunda TÜSEB yardımcı olacaktır.

CEVAP - Cengizhan Öztürk-Boğaziçi Üniver-
sitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü: 
Mevcut kamu ve vakıf üniversitelerinde özel 
sözleşmelere bağlı olmayan akademisyenler 
dışında kalan araştırmacılar için fi kri mülkiyet 
cenneti bulunmaktadır. Kendi öğrencilerinizin 
yaptığını kontrol etmekte zorlanabilirsiniz, an-
cak ürünün sahibi siz oluyorsunuz. Fakat, daha 
sonrasında bu hakkın korunmaması, dezavan-
taj olarak ortaya çıkmaktadır. Yakın zaman 
içerisinde, Teknoloji Transfer Ofi slerinin kurul-
masıyla birlikte koruma sürecinde olumlu ge-
lişmeler yaşanmıştır. TÜBİTAK gibi kurumlarda, 
fi kri mülkiyetlerinizin kullanılmasına ilişkin belir-
li haklar ileri sürülse de bu sürecin takibi yapı-
lamamaktadır. Ayrıca, yurt dışında koruma, pa-
tentin yazılımı gibi fi kri mülkiyet koruma süreci 
esnasında, fi nansmanın üreticiler tarafından 
sağlanması gerekmektedir. Bu konuda dışarı-
dan gelebilecek destekler daha sonra sağlana-
bilmektedir. Gelişmekte olan Teknoloji Transfer 
Ofi slerinin bu alandaki fi nansal olanakları kısıtlı 
olduğu için ilk aşamada patent korumalarını 
sağlayabilecek derinlik bulunmamaktadır. He-
nüz, üniversiteler bünyesinde patent havuzları 
mevcut değildir. Benim kanaatimce, bu du-
rum, ilk aşamada TÜSEB bünyesinde de farklı 
olmayacaktır. Ancak sonuç olarak, fi kri mülki-
yet açısından ülkemizdeki mevcut olanaklar 
yurt dışındaki düzenlemelere göre daha iyi 
durumdadır. Fikri mülkiyet kapsamında, üniver-
sitelerle veya şirketlerle yapılan sözleşmelere 
bağlı olarak, yurt dışından fi kirlerin getirilerek, 
aynı çalışmanın Türkiye’de tekrar edilip, mev-
cut sözleşmelere aykırı hareket edilmemesini 
öneriyorum. Bu kapsamda, yurt içinde ve yurt 
dışında yürütülen söz konusu çalışmaların bir-
birinden ayrı tutulması gerektiğine inanıyorum. 
Türk Tıp Dünyası Kurultayının, ülkemizin gele-
ceğine yönelik bir katkısı olarak, sağlık alanında 
Türk Tıp Dünyası Kurultayının, ülkemizin gele-
ceğine yönelik bir katkısı olarak, sağlık alanın-
da geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan yenilikçi 
proje, çözüm önerileri ve buluşlara katkı sağ-
lamak amacıyla, bir oturum gerçekleştirilmesi 

planlanmıştır. 



II. Türk Tıp Dünyası Kurultayı sırasında “Sağlıkta Yarının Öncüleri” adı altında sağlık alanında yenilikçi 

proje ve girişimleri bulunan genç bilim insanlarını ve projelerini sağlık sektörü ve ilgili olası tüm pay-

daşlara duyurmak ve ayrıca çalışmalarını da desteklemek üzere bir oturum gerçekleştirilmiştir.

Sunulması uygun olan projeler ve proje sahipleri ile ilgili uzun ve ayrıntılı araştırmalar yürütülmüş, özel-

likle alanlarında ödül almış genç girişimci ve bilim insanları arasından 15 proje belirlenerek oturuma 

davet edilmiştir. Oturumda proje sahibi/sahiplerine 5 dakikalık süre verilmiş, bü süre içerisinde ken-

dilerini ve projelerini tanıtmaları istenmiştir. 

Kurultay sırasında sunumları gerçekleştirilen projeler aşağıda yer almaktadır; 

Sağlıkta Yarının Öncüleri

1. Merthan Öztürk - INOFAB Spiro Home : Evde Solunum Fonksiyon Testi
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2. Ali Akgün - Yerli MR, Kamu-Özel İşbirliği Modeli ile Doğuyor

3. Seza Apilioğulları - "OL" Derse 



4. Utku Uluşahin - Ürodinami Medikal Simülasyon Sistemi 

5. Numan Demir - Yutma Bozukluklarında Yeni Bir Hamle: N-Trainer

Sağlıkta Yarının Öncüleri
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6. Ahmet Kuzubaşlı - Teşhis İçin Bir Damla Yeterli: RF-Sense 

7. Mahmut Tokur - Kalp ve Akciğer Yaralanmalarında Mortaliteyi Azaltan Kateter



8. Murat Acar - Yeni-nesil mikroçiplerle hücre yaşlanmasının mikroskopik takibi

9. Kuntay Aktaş - Kişiye Özel Protezler ve Sağlıkta 3D Yazıcılar

Sağlıkta Yarının Öncüleri
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10. Berk İlhan - Kansere Gülümsemek: Up-lift

11. Alper Görür - Özgür Reyhan - Bilgisayarlı Tomografi Rehberliğinde Robotik Biyopsi Cihazı



12. Ayhan Ozan Yılmaz - PingBit: Yakınlarınızla Sağlıklı Yaşam 

13. Atila Yılmaz - Pnömatik ve Manyetoreolojik Silindirli Yarı Etkin Elektronik Dizüstü Protezler

Sağlıkta Yarının Öncüleri
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14. Cem Türkmen - Hastaneler İçin İlaç ve Malzeme Yönetim Sistemi

15. Selçuk Kılınç - Labonachip Teknolojisi



Sağlıkta Yarının Öncüleri
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Kurultayın ikinci gününde ise katılımcıların uzmanlık alanları, Sağlık Bakanlığı’nın öncelikleri ve ayrıca 

TÜSEB ve Enstitülerinin alanları doğrultusunda kurgulanmış olan 6 çalışma grubunun toplantıları ger-

çekleştirilmiştir.

Çalışma grupları alanları itibarı ile kapsayıcı olduğundan, öneri ve talepler doğrultusunda gruplar alt 

gruplara da ayrıca bölümlendirilmiş, katılımcılardan web sayfasında yayınlanan “çalışma grupları an-

ket formları”nı doldurarak, yer almak istedikleri alt çalışma gruplarını bildirmeleri istenmiştir.

Çalışma Grubu Toplantıları
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1) SAĞLIK BİYOTEKNOLOJİSİ

 A. Sağlık Biyoteknolojisi - Biyolojik Ürünler

  1. Genom ve Genetik Hastalıklar

  2. Biyoinformatik

  3. Rejeneratif Tıp ve Doku Mühendisliği

  4. Biyolojik Ürünler  

   •  Aşılar

   •  Biyofarmasötikler

 B. Sağlık Biyoteknolojisi - Tıbbi Cihaz

  1.  Görüntüleme 

  2. Ortez-Protez Biyomateryaller

  3.  Laboratuvar Cihazları, Sarf Malzeme ve Tanı Kitleri

2) KANSER

 A. Klinik Onkoloji 

 B. Hematolojik Maligniteler ve BMT

 C. Kanser Tedavisinde Biyolojik Yaklaşımlar

 D. Kanser Moleküler Biyolojis-Genetiği, Onkogen Projesi

 E. Türkiye’nin Geleceğe Yönelik Kanser Politikaları İçin Öneriler

3) HASTANE KALİTE SİSTEMLERİ

 A. Akreditasyonun Geleceği

 B. Yoğun Bakım Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon

4) KRONİK HASTALIKLAR 

 A. Obezite ve Diyabet

  1. Tip 1 Diyabet Araştırmaları

  2. Farkındalık Oluşturma, Risk Grupları ve Diyabetlilerin Eğitimi

  3. Birinci Basamak ve İkinci Basamakta Diyabet Yönetimi

  4. Diyabet Bakımında Kalitenin Arttırılması ve Sağlık Teknolojileri

  5. Diyabet Komplikasyonlarının Önlenmesi ve Yönetimi

 B. Nörolojik Hastalıklar

  1. Kognitif Bozukluklar

  2. Serebrovasküler Hastalıklar (İnme vd.) ve Epilepsi

 C. Nadir (Genetik) Hastalıklar

5) GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI

 A. Fitoterapi

 B. Apiterapi

 C. Kaplıca ve Termal Tesisler

6) SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

 A. Sağlık Politikaları

Bütün çalışma grupları kendilerine ayrılan salonlarda çalıştaylarını gerçekleştirmiş ve kurultayın üçün-

cü gününde ana toplantı salonunda, çalışma grubu moderatörleri ya da raportörleri tarafından sunul-

mak üzere çalışma grubu sonuç sunumlarını hazırlamışlardır.



Gala Yemeği
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Kurultayın üçüncü gününde toplantı ana salonunda herbir çalışma grubu ile birlikte alt grupları tarafından 

hazırlanan raporların sonuç sunumları gerçekleştirilmiştir.

Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur başkanlığında, Prof. Dr. Ali Osman Kılıç (Sağlık Biyoteknolojisi), Prof. Dr. Ahmet 

Özet (Kanser), Prof. Dr. İlhan Satman (Kronik Hastalıklar), Prof. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek (Kronik Hastalıklar), 

Prof. Dr. Mustafa Berktaş (Hastane Kalite Sistemleri), Dr. Hakkı Gürsöz (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uy-

gulamaları) ve Diş Hekimi Serdar Beklen’den (Sivil Toplum Kuruluşları) oluşan panelistler ise katılımcılardan 

gelen sorulara cevap vermişlerdir.

Çalışma Grubu Toplantılarının Sonuç ve Değerlendirme Sunumu
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SAĞLIK BİYOTEKNOLOJİ
 ÇALIŞMA GRUBU

SAĞLIK 
BİYOTEKNOLOJİSİ
ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

A. BİYOLOJİK ÜRÜNLER

 1. Genom ve Genetik Hastalıklar

 2. Biyoinformatik

 3. Rejeneratif Tıp ve Doku Mühendisliği

 4. Biyolojik Ürünler  

   • Aşılar

  • Biyofarmasötikler

B. TIBBİ CİHAZ

 1. Görüntüleme 

 2. Ortez-Protez Biyomateryaller

 3. Laboratuvar Cihazları, Sarf Malzeme ve Tanı Kitleri



BİYOLOJİK ÜRÜNLER BİYOLOJİK ÜRÜNLER 
Genom ve Genetik Hastalıklar

Katılımcılar:

• Hilal Özdağ (M) 

• Ersan Kalay (M)

• Cengiz Karakaya

• Serdar Coşkun

• Namık Kaya

• Mahmut Parlak

• Özgül Alper

• Nursel Elçioğlu

• Mehmet Şentürk

• Mualla Koçer

• Yavuz Oktay

Tartışılan Gündem Maddeleri:

Türkiye Genom Projesi 

 • Popülasyonumuzun varyasyon haritası çıkartılmalı

 • Toplumdaki genetik hastalıkların mutasyonlarının belirlenmesi, bilinen mutasyonların  

 taranmasının yanı sıra yeni mutasyonların belirlenmesi

 • Farklı hastalıklar için çok sayıda hastada tüm genom ve ekzomsekanslaması yapılmalı

 • Türkiye Mutasyon / Polimorfi zm Veritabanının mevcut bilgilerle oluşturulmasına başlanmalı

 • Genom verilerinin güvenliğinin sağlanması

 • TÜSEB’in genom kapsamlı projeleri fonlaması

Genetik Hastalıklar/IVF-PGD

 • Tek gen hastalıklarının önemli bir kısmının tedavisi yoktur. Tedavisi olan az sayıdaki tek gen  

 hastalığının yıllık tedavi masrafı çok yüksektir, bu nedenle IVF esaslı preimplantasyon   

 genetik tanı testlerinin oluşturulması gerekmektedir

 • Prenatal tanı CVS, Amniyosentez 4 aylıkken sonuç alınıyor, anne adayları bu aşamada tahliye  

 kararı vermek istemiyorlar, ancak preimplantasyon genetik tanı yaklaşımını tercih ediyorlar

 • Kromozomal bozuklukların ailesel durumlarda tanısı çok kolay, taşıyıcı ailelerde    

 preimplantasyon genetik tanı yapılmalı

 • Gaucher, Pompe, Mukopolisakkaridozis gibi metabolik hastalıkların yıllık enzim tedavileri çok  

 pahalı, bu hastalıklarda preimplantasyon genetik tanı hizmeti hiç olmazsa 1 çocuk için   

 verilmeli

 • Maternal kandan fetal DNA taranması prenatal tanı için önemli bir olasılık

 • PGH-Karyomapping (tek gen hastalıklarında)
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SAĞLIK BİYOTEKNOLOJİ
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Güçlü Yönlerimiz:

Türkiye Genom Projesi

 • Yeni nesil sekanslama benzeri   
 ileri teknolojiler ülkemizde mevcut,   
 kullanılabiliyor

 • Ülkemizde yetişmiş uzman insan   
 kaynağı var

Genetik Hastalıklar

 • Kromozom translokasyonlarının   
 teşhisinde başarılıyız

 • aCGH/yeni nesil sekanslama benzeri   
 ileri teknolojiler ülkemizde mevcut,   
 kullanılabiliyor

 • Ülkemizde yetişmiş uzman insan   
 kaynağı var

 • Bugüne dek elde edilmiş önemli   
 miktarda mutasyon verisi var

 • Akraba evliliklerinin yoğun olması   
 resesif kalıtım gösteren hastalıklarının  
 çalışılmasını kolaylaştırıyor

 • Aile ilişkilerinin yakın olması    
 geniş pedigri bilgilerine ulaşmayı   
 kolaylaştırıyor

 • e-nabız ile anonim detaylı klinik veriye  
 ulaşılmasının mümkün olması

Zayıf Yönlerimiz:

Türkiye Genom Projesi

 • Yetişmiş uzmanlar ülke çapında   
 dağınık halde

 • Mevcut fi ziki altyapı geniş çaplı genom  
 projelerini yürütmeye yeterli değil ve  
 muhtelif merkezlerde dağınık halde

 • Bu dağınıklık fi rmalar tarafından   
 suiistimal ediliyor

Genetik Hastalıklar

 • Klinik araştırmalar etik yönetmeliği
  araştırma yürütücüsünü yalnızca 
  hekim ve diş hekimi olarak    

 belirlemektedir, bu durum evrensel  
  muadil düzenlemelere aykırı olmanın  

 yanı sıra bilimsel araştırmaların   
 önündeki önemli bir engel halini   
 alacaktır

 • SGK aCGH gibi ileri teknikler için   
 ödeme yapmıyor

 • IVF yalnızca infertil çiftler için SGK   
 kapsamında

 • Akraba evliliklerinin yoğun olduğu   
 bir coğrafyada genetik hastalıkların   
 taranması ile ilgili belirlenmiş bir   
 algoritma ve buna eşlik eden SGK geri  
 ödeme sistemi yok

 • Genetik tanıda stratejimiz yok,  
 bu eksiklik ileriki aşamada tedavi   
 masrafl arını katlanarak arttırıyor

 • Klinik verilerin kaydında özellikle nadir  
 hastalıklarda hasta takibini mümkün  
 kılacak bir sistem yok

Geliştirebilecek Faaliyetler/   

Çalışmalar/İşbirlikleri:

Türkiye Genom Projesi

 • Türkiye genom veritabanı    
 oluşturulmalı, mevcut verilerle   
 başlanabilir (WGS, Exome, SNP array)

 • Sağlıklı Kontrollerin biyobankaları   
 oluşturulmalı

 • Yüksek hacimli genom taramalarının   
 yapılabilmesi için TÜSEB çatısı altında  
 bir genom merkezi kurulmalıdır

 • Türkiye Genom Projesi için   
  oluşturulacak örneklemin büyüklüğü  

 ve seçilecek bireyler demografi ,   
 istatistik, antropoloji, tarih uzmanları  
 tarafından belirlenmelidir



Genetik Hastalıklar

 • Ortak mutasyon/polimorfi zm veritabanı mevcut verilerle oluşturulmaya başlanmalıdır

 • Genetik hastalıkların araştırılabilmesi için gerekli olan biyobankaların oluşturulması ve ilgili  
 protokoller, kanun ve mevzuatların düzenlenmesi

 • Genetik hastalıklarda tarama algoritması oluşturulmalı 

  • Hastalığın genetik bileşenleri biliniyorsa oluşturulmuş gen paneli taranmalı

  •  Sonuç negatif olursa exom dizilenmeli

  •  Sonuç yine negatif olursa tüm genom dizilenmeli

 • Genetik hastalıklar özelinde konsorsiyumların oluşturulması teşvik edilmeli ve fonlanmalıdır

 • Genetik hastalıklara özgü (nörolojik, immünolojik, metabolik, kanser vb) genom merkezleri  
 mevcut araştırma altyapıları güçlendirilerek/yenileri açılarak ve TÜSEB’e afi liye edilerek   
 (6550 sayılı kanundan da faydalanılabilir) oluşturulmalı

 • PGD ile ilgili olarak bölgemizde ve diğer ülkelerde bulunan merkezlerle işbirliği kurulmalı   
 (King Faisal SpecialistHosp, Yale U)

Politika Önerileri:

 • Ayrı bir genom enstitüsü teşkil edilmeli

 • Akraba evliliklerinde evlilik öncesi genetik danışmanlık verilmeli

 • Araştırma projelerinde alımların KDV ve gümrük vergilerinden muaf tutulması için gerekli  
 düzenlemeler yapılmalı

 • Cihaz ve özellikli sarfl arın temininde temsilci fi rma olmaksızın yurt dışından doğrudan   
 alımların yapılmasının önü açılmalı, etik ve onamlarla ilgili gerekli kanun ve yönetmelik   
 düzenlemeleri yapılmalı

 
• 

TÜSEB araştırma çalışmaları/projelerinin sonuçlarının paylaşımı ile ilgili olarak araştırmacılarla  
 ön sözleşme yapmalı

 • E-nabız’da bulunan verilerin etik değerler çerçevesinde kalınarak araştırmacılara açık olması

 • Araştırma çalışmalarında elde edilen veriler, yapılabilecek ileri çalışmalarla ilgili sorumlu   
 araştırmacının etik kurula vereceği bilgilendirilmiş onam formunun veri paylaşımı ve   
 prospektif analizlerle ilgili standart aşamalı formatta hazırlanması sağlanmalı

 • Genetik hastalıklarla ilgili kliniğe gelen hastalara verilecek olan genetik danışmanlığı takiben  
 hastanın her türlü biyolojik materyelinin alınmasına dair gerekli onamların alınması

 • Genetik hastalıklar söz konusu olduğunda hasta verilerinin güvenliği ile ilgili gerekli fi ziki ve  
 kanuni düzenlemeler yapılmalı

BİYOLOJİK ÜRÜNLER BİYOLOJİK ÜRÜNLER 
Genom ve Genetik Hastalıklar
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 • Genetik ayrımcılığı engelleyecek gerekli kanuni düzenlemeler yapılmalı

 • Genom projesi dâhilinde bireylerde bulunabilecek ‘’incidental fi nding’’lerle ilgili    
 düzenlemeler yapılmalı. Bu amaçla ABD’deki düzenlemeler üzerinde çalışmalı (Genetics in  
 Medicine, 25 Temmuz 2013, Rehm HL et al, doi: 10.1038/gim.2013.92), (Genetics in Medicine,  
 5 Mart 2015, doi:10.1038/gim.2015.30)

 • İlaç Dışı Klinik Araştırmalar etik yönetmeliğindeki proje yürütücüsünün hekim olması   
 gerekliliği bilimsel araştırmaların önünü kesecektir, bu durum düzeltilmeli, yurt içi ve dışında  
 bu konuda çalışan bilim insanlarının büyük bir kısmı PhD’lerden oluşmaktadır

Sonuç:

 • İnsan sağlığı ile ilgili genom projelerini TÜSEB fonlamalı, teşvik etmelidir

 • Bu projelerde konsorsiyumlara öncelik verilmelidir

 • Sürdürülebilir Türkiye genom veritabanı oluşturulmalıdır

  - Araştırmacıların kullanımına açık yüksek çözünülürlüklü genom veritabanı (3 yıl içinde  
  en az 1.000 sağlıklı kişi olmak üzere 10.000 örnek) oluşturulmalıdır

  - Kompleks hastalıklarda elde edilen tüm genom, ekzom verileri veritabanına alınmalıdır

  - Türkiye mutasyon veritabanı oluşturulmalıdır

  - Mevcut genom, exom, mutasyon verileri bu veritabanınadahil edilmelidir

 • TÜSEB’e bağlı yüksek işlem hacimli genom merkezi kurulmalı. Bunun paralelinde    
 mevcut merkezler özelleşmiş amaçlı (immünolojik, metabolik, nörolojik hastalıklar gibi)   
 oluşturulabilecek şekilde desteklenerek afi liye genom merkezleri haline getirilmelidir

 • Nadir hastalıklarda orphan drug için yol haritası oluşturulmasında bu hastalıkların mutasyon  
 profi linin belirlenmesi gerekmektedir

 • Yeni nesil genom analizleri için yeni teknolojilerin geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmaları   
 desteklenmelidir

 • Kit, sarf ve kimyasalların yurt içinde geliştirilmesi için Ar-Ge projeleri desteklenmelidir

 • Etik sorunlar için alt komite oluşturulmalı ve bu komite olası sorunlarda geri    
 bildirimlerin yapılması ve whitepaper’ların oluşturulması sorumluluğunu almalıdır    
 (politika önerileri bahsinde konu ile ilgili diğer hususlar ayrıntılandırılmıştır)

Proje Önerileri:

Türkiye Genom Projesi

 • Belirlenecek olan örneklemde (ilk 3 yılda 10.000/min 1.000 genom) tüm genom dizilemenin  
 yapılması ve fenom verilerinin toplanması

 • Türkiye Genom veritabanının (tüm genom, exom ve SNP array) oluşturulması

 • Türk toplumunun kanser (ve diğer kompleks hastalıklar) olma yatkınlığının belirlenmesi ve  
 böylece bu yatkınlığın bölgelere göre dağılımının belirlenmesi

 • Kanser de dahil olmak üzere çeşitli kompleks hastalıklarda teşhis ve hedefe yönelik tedaviyi  
 mümkün kılabilecek biyobelirteç keşfi ni sağlayabilecek transkriptom, proteom ve   
 metabolom (RNA Seq, miRNASeq) profi llerinin belirlenmesi

Genetik Hastalıklar

 • Mendelyen kalıtsal hastalıkların sistemler bazında (nörolojik, kardiyovasküler, vb) teşhis   
 amaçlı tarama panellerinin oluşturulması 

 • Gen panellerinin çözemediği durumlar için exom ve tüm genom dizilemesinin    

 devreye sokulması

 • Türkiye mutasyon veritabanının oluşturulması



Tartışılan Gündem Maddeleri:

1-Yöntemler

1.1- Genomics (Yapısal genomik analizleri, Metagenomiksanalizeri, Transkriptomiks analizleri)

1.2- Proteomiks analizleri (Protein yapı analizleri, Protein işlev analizleri,     
 Protein-ilaç etkileşimleri)

1.3- Metabolomiks (ekipte uzman sayısı az)

1.4- Sistem biyolojisi (Entegre Omiks analizleri)

2-Uygulama alanları

2.1- Deneysel/araştırma amaçlı uygulamalar

2.1.1- Fizyolojik ve patolojik mekanizmalarının tanımlanması

2.1.2- Biyobelirteçlerin keşfi  (Yatkınlık ve direnç belirteçleri, Tanı belirteçleri, Prognoz  
  ve tedavi takip belirteçleri)

2.1.3- Patojenlerin moleküler sınıfl andırılması

2.1.4- Moleküler Epidemiyolojik araştırmalar

2.1.5- Türkiye için referans veri üretimi (ulusal genom projesi)

2.1.6- Validasyon çalışmaları

2.2- Tıbbi uygulamalar

2.2.1- Prenatal tanılar

2.2.2- Yenidoğan taramaları

2.2.3- Prediktif (asemptomatik) tanı uygulamaları

2.2.4- Diagnostik uygulamalar

2.2.5- Prognoz ve hastalık takip uygulamaları

2.3- Diğer uygulamalar

2.3.1- Adli tıp uygulamaları

2.3.2- Gıda güvenliği uygulamaları

2.3.3- Biyolojik tehdit ve salgın uygulamaları

Katılımcılar:

• Mehmet Öztürk (M)

• Tülay Güran

• Efe Sezgin

• Mehmet Özbil

• Dilek Çolak

• Ahmet Raşit Öztürk

• Yusuf Yeşil

• Evren Bulut

• Mahmut Şamil Bulutoğlu

• Mehmet Yapar

• Bilal Aytaç

BİYOLOJİK ÜRÜNLER BİYOLOJİK ÜRÜNLER 
Biyoinformatik
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3-Teknik altyapının oluşturulması ve idame ettirilmesi

3.1- Bilişim altyapılarının oluşturulması ve entegrasyonu

3.2- Biyoinformatik araçlarının (yazılım vb) geliştirilmesi

4-Kapsam dışı bırakılan konular

4.1- Biyoinformatik hesaplama donanımlarının (bilgisayar çipi vb) geliştirilmesi (Tıbbi cihaz)

4.2- Analiz çiplerinin geliştirilmesi (=Gen panellerinin geliştirilmesi - Genomiks alanı)

4.3- Tıbbi Görüntü analizleri (Tıbbi Cihaz)

Güçlü Yönlerimiz:

• Kaliteli lisans eğitimi (Tıp-MBG-Müh)

• Biyoinformatik uzmanları

• Startups

• Akraba evlilikleri

• Geniş aileler

• Hasta takip sistemi

• Diaspora

• TÜBİTAK fonları

• AB entegrasyonu

• Hızlı adaptasyon

• Dernekleşme

• Gelişmiş bilişim kültürü

• Dünyada çok sayıda Türk genom verisi var

• E-nabız projesi



Zayıf Yönlerimiz:

• TÜBİTAK güdümlü projelerinde yer almıyor

• Değişken politikalar

• Disipliner-arası izolasyon

• Biyoinformatik hangi alana girer? (Yetim disiplin)

• Ulusal hesaplama altyapısı/kapasitesi/erişim

• Kamuda farkındalık

• Ulusal genom projesi

• Uluslararası işbirlikleri

• Mevcut Türk genom verileri toplanmamış durumda

• Biyobanka oluşturmada fi nansal ve etik sorunlar

• Hasta kayıt sistemi ve hastalara ulaşım

Geliştirebilecek Faaliyetler/Çalışmalar/İşbirlikleri:

1. Ulusal verilerin toplanması ve ana tabanlarda erişimin sağlanması

2. Türk toplumuna uygun çoklu genetik tanı sistemlerinin geliştirilmesi

3. Biyoinformatik YL ve Doktora programlarının genişletilmesi

4. Sürekli meslek içi eğitime biyoinformatik konusunun konması

5. Biyoinformatik lisans programı

6. Biyoinformatikte sertifi kasyon sistemi geliştirilmesi
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7. Ulusal genom projeleri

•  Ulusal biyobankaların oluşturulması

•  Sağlıklı birey referans kütüphanesi projesi

•  Akraba evlilikleri genom projesi 

•  Nadir hastalıklar genom projesi

•  Kronik hastalıklar genom projesi

•  Kanser genomları projesi

•  Endokrin ve Metabolik Hastalıklar

•  İmmünolojik Hastalıklar

•  Nörolojik hastalıklar genom projesi

•  Türkiye mikrobiyota ve metagenomiks projeleri

•  Epigenom projesi

Politika Önerileri:

1. Kurultayda oluşturulan Biyoinformatik Çalışma Grubu ile Genomik Çalışma Grubu   

 öncülüğünde, TÜSEB bünyesinde sürekli görev yapacak bir “Ulusal Genom ve    

 Biyoinformatik Kurulu”nun oluşturulması tavsiye edilir

2. Türk insanı genom bilgilerinin Türkiye’de ulusal bir veritabanındabir araya getirilip   

 saklanması ve ilgili araştırmacılara hizmet olarak sunulabilmesi için bir sistemin   

 kurulmasında Sağlık Bakanlığı yetkili en üst kurum olarak öncülük etmelidir

3. Bakanlık nezdinde “biyoinformatikçi” kadro tanımı yapılması ve bu tür kadroların   

 özellikle genom analizi yapan birimlerde görevlendirilmesinin sağlanması yararlı olabilir

4. Yeni hizmete giren e-nabız sisteminin verilerinden bazıları Türk toplumunu ilgilendiren  

 biyoinformatik analizler için yararlı olabilir, benzer şekilde, e-nabız sistemi zaman için  

 genomik verileri de içerebilir, bu nedenlerle, şimdiden biyoinformatik ile e-nabız   

 sistemi arasında bir ilişki kurulmalı, verilerin karşılıklı kullanımı konusunda politikalar   

 tanımlanmalıdır

5. Kısa dönemde genom bilgileri, uzun dönemde sistem tıbbı bilgilerinin, hekimlik  

 icrasında önemli bir yer tutması ve böylece rasyonel sağlık uygulamalarının   

 yaygınlaşması beklenmektedir, bu nedenle, ülkenin biyoinformatik ve genom   

 teknolojileri alanında Ar-Ge destekleri sağlanması ve uygulama yatırımları yapması   

 gerekecektir

6. Biyobankaların inşa edilebilmesi için yasal ve etik düzenlemeler yapılmalı, bu girişimlerin  

 önündeki engeller kaldırılmalı

7. Geniş kapsamlı veri toplama ve analiz için yasal düzenlemelerin yapılması

8. İlaç dışı klinik araştırmalar hakkında yönetmelik: proje yöneticisinin hekim olması   

 gerekliliği kaldırılmalı, ancak klinik numunelerin kullanılması durumunda hekim proje  

 araştırmacısı olarak gerekli olmalı



Alınan Kararlar:

1. Biyoinformatik yaşam bilimlerinde araştırma aracı olarak, tıp, eczacılık, ziraat, 

 hayvancılık gibi alanlarda rutin bazı işlemler için (örneğin tanı analizlerinde) gerekli 

 bir alan olup, ülkede şimdiden bu alanda insan yetiştirmek, biyoinformatikçilerin   

 istihdam edilmesi, tıp ve ilintili alanlardaki uzmanlık eğitimlerine biyoinformatik bilim  

 dalının eklenmesi gibi önlemler gerekir

2. Biyoinformatik alanında Ar-Ge faaliyetlerinin geniş olanaklarla desteklenmesi önerilir

3. Özel sektörün biyoinformatik içerikli tanı ve tedavi amaçlı teknolojiler ve ürünler   

 geliştirmesi için desteklenmesi önerilir

Sonuç:

1. Biyoinformatik biyoloji-sağlık-bilişim mühendisliği ara yüzünde yer alan ve kamu ve özel  

 sektör tarafından geleceğin yaygın teknolojisi olarak tanımlanması gereken yeni bir   

 bilim ve teknoloji alanındadır

2. Biyoinformatik kısa vadede genom analizleri konusunda, uzun vadede sistem biyotıbbı  

 konusunda vazgeçilmez bir analiz aracıdır, geleceğin tıp uygulamalarında en kritik   

 dallardan birisi olacaktır

3. Ülkemizde hem biyoinformatik temelli yazılım, donanım ve uygulamaların, hem de   

 özellikle ulusal genom programlarının hızla başlatılması gerekir

4. Orta vadede biyoinformatikle ilintili olan proteomiks ve metabolomiks projelerinin de  

 hayata geçirilmesi tavsiye edilir

5. Kısa vadede aşağıdaki alanlarda hızla ulusal programlar başlatılmalıdır:

 • Ulusal Biyoinformatik Hesaplama ve Hizmet Ağının kurulması ve işletilmesi (Türkiye  

  Genom Veritabanının oluşturulması)

 • Türkiye Akraba Evlilikleri Genom ve Fenom Projesi

 • Türkiye Mikrobiyota (Metagenomiks) Projesi

6. Yukarıdaki eylemleri makro planda programlamak ve yönlendirmek için; kurultay   

 sırasında oluşturulan Biyoinformatik Çalışma Grubu ile Genom ve Genetik Hastalıkları  

 Çalışma Grubu bir araya getirilmesi ve bu grupların öncülüğünde, TÜSEB bünyesinde  

 sürekli görev yapacak bir “Ulusal Genom ve BiyoinformatikKurulu”nun oluşturulması   

 tavsiye edilir

7. Genom ve Genetik Hastalıklar çalışma grubunun önerdiği diğer projen önerilerini   

 destekliyoruz
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8. İLAÇ DIŞI KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK taslağına göre;

 (madde 4v): «Sorumlu araştırmacının hekim veya diş hekim olması koşulu yaşam   

 bilimleri alanında insan materyali kullanılan her türlü araştırmanın hekim/  

 diş hekimi dışındaki mesleklere kapatılması anlamına gelmektedir, bu uygulama  

 aşırı kısıtlayıcıdır

Proje Önerileri:

1. Ulusal Biyoinformatik Hesaplama ve Hizmet Ağının kurulması ve işletilmesi   

 (=Türkiye Genom Veritabanı).

2. Türkiye Mikrobiyota (Metagenomiks) Projesi

3. Akraba evlilikleri genom projesi

Desteklediğimiz Genetik Hastalık ve Genom çalışma grubu önerileri

1. Sağlıklı birey ulusal referans tümgenom projesi (1.000-10.000)

2. Kanser ve diğer kompleks hastalıklara yatkınlık genom projesi

3. Biyobelirteç geliştirme amaçlı transkriptom-proteom-metabolom projeleri

4. Mendelien kalıtsal hastalık tarama panellerinin oluşturulması

5. Men delien kalıtsal hastalık genom projesi



Katılımcılar:

• Yusuf Özkul (M)

• Ayla Annaç

• Deniz Yücel

• Esra Erdal

• ÜlvanÖzad

• Uğur Koçer

• Utku Ateş

• Erdal Karaöz

• Yaşar Murat Elçin

• Abdülbaki Irmak

• Fikrettin Şahin

Tartışılan Gündem Maddeleri:

Mevzuatın geliştirilmesi

  Mevcut durum: Temmuz 2010 yılında Resmi Gazetede 27742 sayı ile yayınlanan 

“”İnsan Doku Ve Hücreleri İle Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite Ve Güvenliği Hakkında 

Yönetmelik”, Nisan 2014’te 28962 sayı ile yayınlanan: İ NSAN DOKU VE HÜCRE ÜRÜNLERİ Nİ N 

RUHSATLANDIRILMASI VE BU ÜRÜNLERİ N ÜRETİ M, İ THALAT, İ HRACAT, DEPOLAMA VE DAĞ ITIM 

FAALİ YETLERİ Nİ  YÜRÜTEN MERKEZLER HAKKINDA TEBLİ Ğ  

Zayıf Yönlerimiz:

1. Yönetmeliklerde eksiklikler, uygulama ve teorikte karşılaşılan yanlışlıklar bulunmaktadır

 Örneğin: İthalat denetimi yönetmelikte eksik, doku-banka yönergesi yönetmelikle uyumsuz, 

kordon bankacılığında cGMP koşullarının EMEA ve FDA de gerekmemesi ama bu kanunda 

zorunlu tutulması, yönetmeliklerin insan gözü kaynaklı dokuların üretim, ithalat- ihracat 

veya depolama-dağ ıtım faaliyetleri ile bu faaliyetleri yürüten merkezleri kapsamaması 

(EMEA ve FDA de kapsar)

2.  Sağlık Bakanlığı içerisinde mevzuatı yapıcı, denetleyen ve uygulayan yetkili otoritelerin net 

değil. 

Öneri:  Bakanlık bünyesinde bir çatı altında tek bir otoriter üst komisyon kurulmalıdır. Bu komisyon, 

konu ile ilgili alt gruplar oluşturabilir ve aktivitelerini gerçekleştirirken kurum içi ve dışı kalıcı 

hafızayı destekler nitelikte ilgili alanlardan temsilci ve personel görevlendirebilmelidir.

Amaç:  Kurumsal hafızayı oluşturmak, ülke ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlara yönelik 

araştırma, klinik faz denemelerini doğru ve verimli şekilde bütçelendirilmesini sağlamak 

ve/veya denetlemek, yeni teknoloji ve yaklaşımları göz önüne alarak, 5 ve 10 yıllık hedefl er 

koymak (örnegin: tedaviye yönelik universal MKH lineları oluşturmak, hastalık özel iPSC 

hatları oluşturmak, vb)  ve bunlara bütçeler bulmak, yeni teknoloji ve uygulamaların transferi 

sırasında geç kalınmadan yönetmeliklerle mevzuatın uygun hale getirilmesini sağlamak, 

hücre doku başlığındaki ulusal politikaların belirlenmesi

BİYOLOJİK ÜRÜNLER BİYOLOJİK ÜRÜNLER 
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Yapıyı kimler oluşturmalı: 

  Uluslararası ve ulusal düzeyde uygulama ve araştırma tecrübesi olan, temel tıp, klinikci, 

mühendisler ve hukukçular cGMP uygulamaları ve merkezlerine yönelik bu komisyon 

spesifi k olarak ne yapmalıdır?

 • cGMP oluşturmak isteyenlerin inşaata başlamadan vereceği ön başvuru dosyasını 

power analiz yaparak değerlendirmek, cGMPlablarında çalışacak personelin eğitiminin 

standardizasyonu, kalite kontrolü, sertifi kasyonu, sertifi kasyonunun yenilenmesi 

programlarının planlanması

 • Mevcut ve yapılanmakta olan cGMPlablarının uluslararası geçerli akreditasyonlarının 

alınması konusunda bütçe ve bilgi desteğinin verilmesi

 • Uluslararası guidelineları oluşturan kuruluşlarla yapılan toplantılarda temsiliyetin süreklilik 

sağlaması ve ulusal hafızanın oluşması gerekmektedir

Politika Önerileri:

1.  Bakanlık yetkili otoritesi tarafından onay almış, hücre, kök hücre ve doku klinik Faz I ve 

II çalışmaları ve araştırma projelerin, TÜSEB tarafından sigorta dâhil bütçelendirilmesi 

ve bu çalışma çıktılarının yine korunması ve patentlenmesi sürecinde desteklenmesi 

gerekmektedir

2.  Hücre, doku, organ ve organoid modellerinin bankalanması

3.  Rejeneratif Tıp tabanlı tedavilerde sağlık turizminin desteklenmesi 

  • Türkiye’de Hücresel Tedaviler ve Rejeneratif Tıp platformunun kurularak bu alanda   

 yapılacak her türlü eğitim ve akreditasyon süreçlerini Sağlık Bakanlığı ile çalışarak   

 yapılandırılması

  • Yasal altyapı oluşturularak ürün yelpazesinin artırılması

  • TÜSEB’in ya da yeni kurulacak olan Sağlık Bakanlığı Rejeneratif Tıp Biriminin onaylanan  

 projelere phase 1 trial için maddi destek sağlaması

  • GMP eğitim ve sertifi kalarının nasıl ve ne kadar süre ile verileceği, müfredatın    

 belirlenmesi

  • GMP-sertifi kaların uluslararası tanınması için çalışmaların başlatılması

  • GMP-GMP sahip ve üreticilerinin sağlık bakanlığınca bir araya getirerek sorunların   

 tartışılması

  • Kök hücre’nin sağlık turizmine kazandırılması



Tartışılan Gündem Maddeleri:

• Aşı gelişiminden önce epidemiyolojik 

veriler temel alınmalı

• Aşı takviminde yer alan ve maliyeti 

yüksek ya da yurt dışı temini sorunlu 

olan aşılara öncelik verilebilir

• Öncelikle teknoloji transferini sağlamak 

için yöntemi belirlenmiş, kolay bir aşıyı 

seçilmeli (difteri, tetanoz gibi)

Hangi Patojenlere karşı aşı geliştirilmeli

• Bakteriyel aşılar (tüberküloz, Hib, 

meningokok, difteri, boğmaca, tetanoz) 

• Viral aşılar

 - Kuduz, Türkiye’de halen yaygın   

 görülen bir sorun

 - Hepatit A, B ve C

 - Kızamık

 - Kırım Kongo

 - Suçiçeği

 - İnfl uenza (Mevsimsel, Domuz ve Kuş  

 gribi)

• Paraziter aşılar

 - Leishmania

 - Sıtma

Güçlü Yönlerimiz:

• Geçmişten gelen kültür altyapımızın 

olması

• Hayvan aşılarının üretiliyor olması

• Stratejik planlara aşı üretiminin dâhil 

edilmiş olması

• Belli kurumlarda ve üniversitelerde konu 

ile ilgili Ar-Ge tesislerinin bulunması

• Yetişmiş insan gücü olmasına 

rağmen bu konuda halen eksiklikler 

bulunmaktadır

• Çağrı programlarının olması

Zayıf Yönlerimiz:

• Endüstriyel üretime yönelik teknik bilgi 

ve tecrübe eksiklikligi

• Bu alanda çalışan birimlere ait bilgi 

eksikliği

• Hali hazırda desteklenen projelerin neler 

olduğuna dair bilgi eksikliği

• Değişken politikalar, sürekliliğin 

sağlanamaması

• Kurum hafızasının olmayışı

• Yetişmiş insan gücü hakkındaki bilgi 

eksikliği

• Ülkemiz suşlarını içeren bir biyobanka 

eksikliği

Katılımcılar:

• Aykut Özdarendeli (M)

• Cemile Duran

• Süheyla Lale

• Zekiye Bakkaloğlu

• Mehmet Yapar

• Mehmet Z Doymaz

• Bülent Gümüşel

• Hakan Abacıoğlu

• Aykut Özkul

• Ahmet Kalkan

• Nesrin Özören

• Aybike Aydın

• Emre Kar
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• Etken patojenlere ait epidemiyolojik 

verilerin yetersizliği ya da yapılamaması

• Disiplinler arası işbirliği noksanlığı

• Ülkemizde konu ile ilgili paydaşların yer 

aldığı karar verme yetkisine sahip bir 

platformun eksikliği

Geliştirebilecek Faaliyetler/Çalışmalar/

İşbirlikleri:

• Akademinin öncülük edeceği bir aşı 

platformunun oluşturulması

• Üniversite, kamu ve özel sektör 

işbirliğinin geliştirilmesi

• Süreçlere ve proseslere dayalı 

basamakları içeren sistematize edilmiş 

bilgi envanterinin oluşturulması

• Aşı geliştirilmesi konusunda Ar-Ge 

faaliyetlerinin ve bu konu ile ilgili 

projelerin geliştirilmesi konusunda 

teşviklerin ve işbirliklerinin arttırılması

Politika Önerileri:

• Aşı geliştirme ve ruhsatlandırılma 

aşamalarında gerekli olan mevzuatların 

haritalanması, harmonize edilmesi ve 

eksiklerin belirlenerek tamamlanması

• 6550 sayılı kanunun bu amaç için 

kullanılabilirliğinin araştırılması 

kapsamında altyapı desteğinin 

sağlanması

• Gerek yurt içi gerek yurt dışı işbirlikleri 

konusunda uygulanacak yöntem ve 

politikaların belirlenmesi

• Konu ile ilgili çalışanlara istihdam 

yaratacak politikaların geliştirilmesi

• Özellikle stratejik suşların yurt dışına 

gönderilmesi konusunda Bakanlık izin ve 

kontrolünün sağlanması

• Biyobanka oluşturulması

• Konuyla ilgili aşı platformunun 

öncülüğünde bir veri tabanının 

oluşturulması

Alınan Kararlar:

• Akademinin öncülüğünde aşı 

platformunun kurulması

• Türkiye’de aşı geliştirme ve üretim 

ile ilgili envanterin ve kapasite 

değerlendirilmesinin ivedi şekilde 

yapılması

• Genişletilmiş bağışıklama programında 

bulunan aşılarla birlikte stratejik önemi 

olan aşıların teknolojilerinin ülkemize 

tüm haklarıyla kazandırılması yönündeki 

stratejilerin belirlenmesi

• Yeni aşıların geliştirilmesine yönelik 

stratejilerin belirlenmesi

• Sürdürülebilirlik açısından insan gücü 

ve altyapı için gerekli kaynakların 

oluşturulması ve mevzuatlarla garanti 

altına alınması

• Gerek Ar-Ge çalışmalarında gerekse 

endüstriyel boyuta getirilmiş aşı 

adaylarının desteklenmesi konusunda 

TÜSEB ile işbirliği yapılması

• Aşı platformunun ilk toplantısının 

Aralık ayı sonuna kadar Hacettepe 

Üniversitesinde yapılması 

planlanmaktadır.

Sonuç:

• Ülkemizin stratejik öneme sahip 

konularından birisi olan aşı araştırma ve 

geliştirme konusunda Ar-Ge ve teknoloji 

transfer çalışmalarının yapılması, 

• Aşı platformunun kurulması, 

• Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda aşı 

üretilebilir noktaya gelinmesi ve aynı 

zamanda sürdürülebilirliğin sağlanması 

gerekmektedir.  

• Belirlenen bu hedefl er 

gerçekleştirildiğinde kendi aşısını 

üreten ve bu konuda yetişmiş insan 

gücüne sahip bir noktaya gelinmesi 

amaçlanmaktadır. 

Proje Önerileri:

Aşı geliştirme ve üretimi konusunda ulusal 

kaynakların envanterinin çıkarılması

 



Tartışılan Gündem Maddeleri:
• Monoklonal antikor üretimi
• Kan ürünleri
• Yetim ilaçlar
• İnsülin
• Sitokinler
Yukarıda sayılan biyoteknolojik ürünler, 
biyobenzer, biyoüstün veya yeni ürün olabilir

Güçlü Yönlerimiz:

• Medikal biyoteknolojilerin devletin 
öncelikli hedef ve Ar-Ge politikaları 
arasında olması

• Yurt dışı şirketler nitelikli eleman 
yetiştirme konusunda istekliler

• Yurt dışında bilimsel alanlarda çalışan 
Türkler istekli ve çalışkan

• Ülkemizde de yurt dışında eğitim almış ve 
istekli elemanlarımız var

• Türkiye’de ilaç endüstrisiyle ilgili pazar 
mevcut

• AB’ne entegrasyonu tamamlanmış bir 
bakanlık teşkilatı var

• Üniversitelerimizin teknopark kuruluşları 
var

• Sağlık alanlarındaki üretimi destekleyecek 
devlet fonları yeterli

• Genel sağlık sigortası var
• Yerli üretimi destekleyen politikalar var

• Üniversite-bakanlık-özel sektör İşbirliği 
konusunda istekli

• Temel bilim ve klinik bilim insanlarının 
işbirliğinin mümkün olması ve 
klinisyenlerin geliştirilecek olan ürünleri 
uygulamaya istekli olmaları

Zayıf Yönlerimiz:

• Biyofarmasötik geliştirilmesinde temel 
bilim ekosisteminin oluşturulamaması

• Yönetmelik ve endüstriyel deneyim 
eksiklikleri

• İlaç sanayiinde Ar-Ge etkinliklerinin 
zayıfl ığı ve araştırmaya dayalı ilaç 
sanayinin olmaması

• İnsan kaynakları ve alt yapı eksiklikleri
• Biyofarmasötik alanda akredite 

laboratuvarlarının olmaması
• Araştırmacılara yönelik araştırma 

ekosisteminin olmaması
• Doktora sürecindeki (PhD) ve doktora 

sonrası programın (postdoc) maddi ve 
entelektüel anlamda yetersizlikler

• Biyofarmasötiklere ait patent ve teknoloji 
transfer ofi slerinin etkinliklerinin ve 
deneyimlerinin yeterli olmaması

• Biyofarmasötiklerin geliştirilmesi ve 
üretimine yönelik düzenlemelerde 
sürdürülebilirlik ve sürekliliğin olmaması

Katılımcılar:

• Rıza Durmaz (M)

• Rana Sanyal

• Sultan Tanrıverdi

• Hasan Bağcı

• Mehmet Berkmen

• Bülent Bozdoğan

• Bülent Gümüşel

• Berrin Erdağ

• Fatma Filiz Arı

• Sena Sezen

• Oktay Uzun

• Özge Alper

• Sinem Ezgi Gülmez

• Şule Mene

• Osman Birol Özgümüş

• Güven Artıran

• Abdullah İbrahim Büyükkurt

• Hakan Örer

• Elif Hilal Vural

• Özge Can

• Serdar Alpan

• Nasuh Büyükkaramıklı

• Deniz Baycin Hizal

BİYOLOJİK ÜRÜNLER BİYOLOJİK ÜRÜNLER 
Biyofarmasötikler
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• Türkiye’de biyoteknoloji alanında risk 
sermayesinin olmaması

• Start-up’ların yeterli destek alamaması
• Araştırma için gerekli sarf ve makine-

teçhizat alımlarında uygulanan vergi ve 
ithalat mevzuatı ve bundan kaynaklı 
olarak alt yapılardaki sürecin uzaması

• Araştırmacıları proje yapmaya teşvik 
edecek sistemlerdeki yetersizlikler

• Disiplinlerarası işbirliğinin yeterli düzeyde 
olmaması

Geliştirebilecek Faaliyetler/Çalışmalar/
İşbirlikleri:

• Uluslararası uzman kuruluşlarla 
işbirliklerinin geliştirilmesi

• Sanayi-araştırmacı-politika üretenlerin bir 
araya geldiği çalıştayların düzenlenmesi

• Türkiye’de biyoteknoloji fuarlarının 
oluşturulması

• Biyoteknoloji alanında yeni fi kirleri olan 
araştırmacıların teşvik edilmesi

• Biyoteknolojik ürünlerin tanıtımı ve 
bilgi paylaşımları için kongrelerin 
düzenlenmesi

Politika Önerileri:

• Geliştirilecek olan biyoteknolojik ürünlerin 
tanıtımı ve kullanımı konusunda politik 
desteğin sağlanması 

• Türkiye’de araştırma faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi önündeki mali ve 
mevzuat engellerinin kaldırılması

• Biyoteknoloji alanında çalışacak doktoralı 
mezun sayısının artırılması

• Biyoteknoloji alanında doktoralı 
elemanların özlük haklarının iyileştirilmesi

• Fiyatlandırma ve geri ödemeler 
konusunda biyoteknolojik ürünlerin 
desteklenmesi

• Biyoteknoloji alanında alt yapı kurma ve 
rekabet üretebilecek şirketlerin ürün 
bazında desteklenmesi

Alınan Kararlar:

• İlaç endüstrisi giderek biyoteknolojik 
ürünlerin önem kazandığı bir sektör 
haline gelmiştir, bu ürünler sağlık 
harcamalarında önemli orandadır, 
dışa bağımlılığı azaltmak için 
biyofarmasötiklerin geliştirilmesi önemli 
bir gerçektir

• Türkiye biyoteknoloji alanında gerekli olan 
politik, bilimsel ve sektörelbazda üretime 
hazır haldedir

• Biyoteknoloji alanında üretimin ivme 

kazanabilmesi için gerekli olan idari, 

hukuki ve mali düzenlemelerin yapılması 

gerekmektedir

• Biyoteknoloji alanında üretimin 

geliştirilmesi için gerekli Ar-Ge, insan gücü, 

altyapı faaliyetlerinin desteklenmesi 

gerekmektedir

Sonuç:

• Biyofarmasötiklerin üretiminde gerekli 

uluslararası nitelikte alt yapı ve Ar-Ge’nin 

kurulması ve sürdürülebilirliğinin önemi 

tartışılmazdır

• Bu aşamada TÜSEB’in koordinasyon ve 

politika oluşturma misyonu büyük önem 

taşımaktadır

Proje Önerileri:

• Ortak çalışmaları olan ulusal ve 

uluslararası laboratuvarlar arasında 

“kardeş laboratuvar” kurulması, 

gerektiğinde laboratuvar alt yapısının 

oluşturulması

• Biyoteknoloji alanında gerekli olan hücre 

stokları, viruslar, vasatlar, plazmitler, 

antikorlar gibi sarf malzemeleri üretecek 

orta ölçekli tesislerin kurulması

• Protein, polisakkaritler ve nükleik asitlerin 

karakterizasyonlarını yapacak analiz 

laboratuvarların kurulması

• Prototip çalışmaları tamamlanmış 

ürünlerin faz çalışmalarında kullanılacak 

miktarlarını üretecek orta-küçük 

kapasiteli üretim tesislerin kurulması 

(CMO=contract manufacturing 

organisation)



Katılımcılar:

• Banu Onaral (M)

• Özkan Ünal (M)

• Mehmet Bilgen (M)

• Hatice Savaş Yalınbaş

• Alper Görür 

• Cem Türkmen

• Emre Özdal

• Gürkan Ege

• Meryem Ayşe Yücel 

• Muhammed Emin Bedir

• Nizamettin Aydın

• Özgür Reyhanoğlu

• Tolga İpek

Tartışılan Gündem Maddeleri:

• Araştırma- Geliştirme ve İnovasyon

• Ürünleştirme-Ticarileştirme

  o Klinik araştırmalar

  o Düzenleyici süreçler

  o Prototip

  o Markalaşma 

• İnsan Kaynağı

• Finansal Kaynaklar

Güçlü Yönlerimiz:

• Kalifi ye insan gücü (MD, PhD, MSc) var

• Belirli seviyede know-how mevcut

• Donanım ve yazılım açısından belirli bir seviyede alt yapıya sahip olunması

• Savunma sanayindeki özel teknolojilerin sağlık alanına uygulanması     

(Örn. implant uyumlu MR ve ultrason (sensör) çalışmaları )

• Belirli bir potansiyelde yan sanayiye sahip olunması

TIBBİ CİHAZ TIBBİ CİHAZ 
Görüntüleme 
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Zayıf Yönlerimiz:

• Yerli üretimdeki yetersizlik

• Araştırma ve uygulama alanındaki eksiklikler

• İnovasyon oluşturmada yetersizlik

• Klinik öncesi araştırma merkezi eksikliği

• Yüksek hammadde maliyeti

• Hekim-mühendis koordinasyonundaki eksiklikler

Geliştirebilecek Faaliyetler/Çalışmalar/İşbirlikleri:

Araştırma Geliştirme ve İnovasyon

• Temel bilimler konusunda çalışma ekiplerinin organize edilmesi ve araştırmaların    

desteklenmesi 

• Ürün odaklı fi rma-fi rma ortaklığı sağlanması

• Mevcut yabancı menşeli fi rmalar ile Ar-Ge politikaların geliştirilmesi

• İyonize edici olmayan radyasyon temelli cihazlara yönelik üretim çalışmalarının yapılması

• Ürün odaklı fi rma-üniversite işbirliğinin Ar-Ge temelinde oluşturulması

• Görüntüleme cihazlarının fi rmalar tarafından üniversitelerin araştırma çalışmalarına   

açılması 

• Cihazlarının sağlık hizmet sunucuları tarafından üniversite personellerine araştırmalarını   

yapabilmeleri için açılması (şehir hastanelerinde olabilir), bunlarla ilgili gerekli mevzuat   

çalışmaların yapılabilir

• Şehir hastaneleri için cihaz alım süreçlerinde fi rmaya araştırma merkezi kurdurma şartı   

aranabilir, fi rmalar bu merkeze güncel teknolojilerini sürekli transfer etmelidir

• Yazılım alanında post-processing çalışmaları artırılmalıdır

• Tıp fakültesi, mühendislik fakültesi ve fi rmaların kampüs ortamında birleştirilmesi    

düşünülebilir

• Kamu alımlarında, büyük fi rmalar ile yapılan sözleşmelerde Ar-Ge personeli yetiştirme   

konusu dikkate alınmalıdır. (yurt dışı eğitiminde sponsorluk, MD, PhD, MSc)

• Satın alımlarda en üst teknoloji ihtiyacı iyi belirlenmeli, gereksiz maliyeti artırıcı alımlardan  

kaçınılmalıdır. Buna karşılık, araştırma amaçlı olarak ileri teknolojik cihazların alımından   

kaçınılmamalıdır

• Satın almalarda hastane yönetimi ve hekimlerin yanında teknik uzmanların da etkin rol   

alması gerekir

• TÜSEB, bünyesinde milli sağlık ekipman sanayisi müsteşarlığı gibi bir yapı oluşturulabilir



Ticarileştirme:

• Tıbbi cihaz üretiminde ve geliştirmede hastaneler ile klinik araştırma protokollerinin   

yapılabilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanması (mevzuat ve işbirlikleri)

• Yerli üretimi olan spesifi k ürün veya komponentlere yönelik off set mekanizmasının   

işletilmesi (örneğin MR coil)

• Satış sonrası hizmetler ve garanti yönetmeliği kapsamına yedek parçaların dahil edilmesi

İnsan Gücü:

• TÜBİTAK gibi teşvik veren kurumlar aracılığıyla projelerde çalışan nitelikli personel sayısının  

tespit edilmesi ve izlenmesi

• Görüntüleme cihazlarının kullanımına yönelik öğrencilere staj kapsamında daha kaliteli   

eğitimlerin verilmesi için çalışmaların yapılması

• TÜSEB’in eğitim faaliyetlerinin somut bir şekilde belirlenmesi

Finansal Kaynaklar:

• TÜSEB’in teşvik koşullarının somut bir şekilde belirlenmesi

• Teşvik Sistemleri Bilgilendirme Platformu kurma çalışmalarının hızlandırılması

• Proje değerlendirme kriterlerinin uluslararası örneklere göre güncellenmesi

TIBBİ CİHAZ TIBBİ CİHAZ 
Görüntüleme 
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Sağlıkta Bilişim-Akılcı tıbbi cihaz kullanımına yönelik;

• Hekimlerin teşhis ve tedavi sürecinde uyması gereken kılavuzlar bulunmamaktadır   

(özellikle kronik hastalıklar), bu kılavuzların uluslararası standartlara uygun bir şekilde   

hazırlanması gerekmektedir, hekimlerin kılavuzlara uyup uymadığını takip edebilen bir   

yazılım sistemi geliştirilmelidir

• Klinik karar destek sistemleri için gerekli alt yapının oluşturulması ve Hastane Bilgi Yönetim  

Sistemleri (HBYS) ile entegrasyonlarının sağlanması

Sonuç:

• Stratejik ve kamuya en fazla mali yük getiren tıbbi cihazların tespit edilerek yerli üretime 

yönelik politikaların oluşturulması gerekmektedir

• Potansiyeli olan yeni alanların tespit edilerek Ar-Ge, geliştirme ve üretim çalışmalarının 

yapılması gerekmektedir

• Tıbbi cihaz alımlarında fi rmalarla yapılan sözleşmelerde ülkemiz nitelikli personel yetiştirme 

ve araştırma desteği konuları dikkate alınmalıdır

• Yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve klinik çalışmaların etkin olarak yapılabilmesi için hekim-

mühendis işbirliği teşvik edilmelidir

• I. TTDK’da alınan kararlar TITCK tarafından taslak olarak hazırlanmış olan Türkiye Tıbbi Cihaz 

Sektörü Strateji Belgesine eklenmiş olup, bu toplantıda alınan kararlar ile geliştirilecektir



Katılımcılar:

• Fatih Mutlu

• Emir Baki Denkbaş (M)

• Arslan Kağan Arslan (M)

• Cem Bayram

• Bora Yaşa

• Mustafa Daşcı

• Atilla Yılmaz

• Rana Sanyal

• Hatice Öztürk

• Doruk Baykal

• Kuntay Aktaş

• Cihan Gerçek

Tartışılan Gündem Maddeleri:

• Ar-Ge ve İnovasyon

• Ürünleştirme-Ticarileştirme-Klinik Araştırma

• İnsan Kaynağı

• Finansal Kaynaklar

• Öneri

Geliştirebilecek Faaliyetler/Çalışmalar/İşbirlikleri:

Ar-Ge ve İnovasyon

• Ülkenin gerçekliğine uygun temel ihtiyaçların belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara yönelik   

çalışmaların yapılması

• Ar-Ge ve inovasyon sürecine TÜSEB’in doğrudan katkı yaparak gerçek anlamda ihtiyacın  

karşılanması için altyapı imkânı sağlaması

• Sektörün gelişmesinin tek yolu yenilikçi çalışmalarının sürdürebilir şekilde devam   

etmesidir

• Sektörün üretim potansiyelinin belirlenmesi ve ülkede üretilemeyen teknoloji yoğun   

ürünlerin belirlenmesi

• Teknoloji yoğun üretimlerin gerçekleştirilmesi için ortak üretim çalışmalarının yapılması

• Yeni girişimcilerin Fikir Kuluçka Merkezi yapılanması ile birlikte teknoloji yoğun bir yapıya   

imkân verilmesi

TIBBİ CİHAZ TIBBİ CİHAZ 
Ortez-Protez Biyomateryaller



II. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI

29-31 EKİM 2015, İSTANBUL
79

SAĞLIK BİYOTEKNOLOJİ
 ÇALIŞMA GRUBU

• Yeni girişimciler için ortaya çıkarılan Ar-Ge projelerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi,   

kamu tarafından bu konuda kaynak ayrılması

• Yerli malı belgesinin alınması için gerekli olan oranların yeni bir sınıf modeli getirilerek   

değiştirilmesi

• Ar-Ge ve inovasyonun alt yapı taşlarından olan endüstriyel tasarımın kurulacak merkezlerle  

alt yapı eksikliğinin giderilmesi ve teşvik edilmesi

• Test ve laboratuvar merkezlerine ait yapılması planlanan envanter çalışmasıyla var   

olan eksikliklerin belirlenmesi, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından bu merkezlerin  

yapılarının iyileştirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir

• Test laboratuvar merkezlerinin tek bir sistem üzerinde network ağının geliştirmesi ve bu   

ağ ile farkındalık çalışmasının yapılması

Ürünleştirme-Ticarileştirme-Klinik Deney:

• Yerli üreticiye yurt içi alıcılar tarafından uygulanan ön yargı nedeniyle sağlık sektöründe   

ticarileştirme sorunu aşılamamaktadır, ticarileştirme anlamında yerli üreticinin yurt   

içi satışlarında var olan ve aşılamayan sorunların farklı metotlar uygulanarak geliştirilmesi   

gerekmektedir

• Ürünleştirme sürecine paralel olarak ticarileştirme çalışmalarının da yapılması pazar   

araştırmalarının yapılması gerekmektedir

• Akademik alandan ortaya çıkan projelerin ürünleşmemesi sebebi olarak var olan bir   

ihtiyaca yönelik olmadığı, kullanıcının ihtiyacının belirlenmesi gerektiği ve buna uygun alt   

yapılar geliştirilmesi ve ürünleşmeye yönelik bu ihtiyaçlar doğrultusunda olması    

gerektiğidir



• Kamu desteği kapsamında değerlendirilecek projelerin ticarileştirme süreçlerinin    

değerlendirmesi ve bu değerlendirmenin belirli ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi   

gerekmektedir, bu projelerin ticarileştirmesi anlamında desteklerin verilmesi    

gerekmektedir 

• Kamu desteklerinin destek sonrası projelerin ticarileştirme sürecinin ne olduğunun takip   

edilmesi

• Talep edilen başvuru formunda ürünleştirme ve ticarileştirme anlamında gerçekliğin   

sorgulanması ve proje desteklerinin bu sorgu kapsamında değerlendirilmesi    

gerekmektedir

• Klinik araştırmalar kapsamında yapılan çağrıların zamanlamasının doğru olduğu ve bu   

verilen destek mekanizmalarının daha verimli hale gelmesi gerektiği ve sürdürebilir çağrı   

sisteminin geliştirilmesi önem arz etmektedir 

• Klinik araştırmalarda araştırma alanlarının geliştirilmesi ve ihtiyaçlarının belirlenmesi   

sürecinde sektör ve STK tarafından görüş alınması gerektiği belirtilmiştir, yapılan    

çalışmaların ortak bir çalışma sonucu ortaya çıkması daha sağlıklı bir yol haritası olarak   

görülmektedir

İnsan Kaynağı:

• Sanayi üniversite işbirliği kapsamında insan kaynağının sanayiye uygun olarak yetiştirilmesi  

ve sanayiye entegre konusunda çeşitli modellerin oluşturulması ve bu konuda tüm   

paydaşlardan bilgi alınması

• OSB’lerde ara eleman yetiştirme konusunda verilen devlet desteklerinin üniversite sanayi  

işbirliği sonucu sanayiye direk entegre edilen öğrenciler kapsamında da değerlendirilmesi

• Üniversite öğrencilerinin sanayi entegrasyonunun teşvik edilmesi ve öğrencilerin    

girişimciliğe yönlendirilmesi konusunda politikalar oluşturulması ve geliştirilmesi    

gerekmektedir

Finansal Kaynak:

• Kamu destek kaynaklarının daha verimli ve planlı kullanılması, ödemelerde iyileştirmelerin   

yapılması

• Sağlanan %15’e kadar olan fi yat avantajının belli bir aralık değil daha net bir sınıfl andırma   

içerisinde değerlendirilmesi

• Her sağlık kuruluşuna eğitim anlamında alt yapı ve fi nans desteği verilirse hekimlerin   

eğitim ihtiyacı karşılanmış olur ve fi rmalar tarafından verilecek hizmetlere gerek kalmamış  

olur, sağlık kuruluşları bu fi nans desteği ile kurumların kendi taleplerini karşılar duruma   

geldiği belirlenmiştir, hekim-fi rma ilişkisinin bu süreç sayesinde regüle edilmesi mümkün   

olacaktır

TIBBİ CİHAZ TIBBİ CİHAZ 
Ortez-Protez Biyomateryaller
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Politika Önerileri:

• Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarının buna ek olarak sağlanan kamu desteklerinin belirlenen   

ihtiyaçlara yönelik olması

• Startup çalışmalarının sektörel ve kamu alanında desteklenmesi

• Sektöre yönelik teknoparkların geliştirilmesi

• Üniversite-Sanayi işbirliği anlamında sanayiye uygun somut çalışmaların yapılması

• Envanter çalışması sonucunda mevcut durumun iyi analiz edilmesi ve sektör alt yapısının  

belirlenmesi

• Kümelenme kavramıyla rekabetçiliğin geliştirilmesi ve ortak üretim alt yapısı için fi rmaların  

teşvik edilmesi 

• Kamu destekleriyle yürütülen projeler desteklenmeden önce ticarileşme ve ürünleşme   

anlamında detaylı incelenmesi 

• Desteklenen projelerin ticarileşmesine kamu tarafından destek verilmesi

• Klinik araştırmalarında alan ve araştırma çalışmalarının geliştirilmesi ve ihtiyaçlarının   

belirlenmesi sürecinde sektör ve STK tarafından görüş alınması 

• Yerli üreticiye karşı var olan ön yargının giderilmesine yönelik çalışmaların yapılması

• Tasarım ve prototip merkezlerinin geliştirilmesi ve kurulmasının teşviki

• Yerli malı belgesi kapsamının yeni bir model olarak teknolojik sınıfl andırılması

• Sürdürebilir çıktılar elde edebilmek için envanter çalışmasının yapılması ve bir model   

oluşturulması 



Katılımcılar:

• Tanıl Kocagöz (M)

• Nejla Can Güler

• Utkan Demirci

• Kemal Yaz

• Şeyda Temiz

• Selçuk Kılınç

• Mahmut Tokur

• Suna Timur

• Semih Oktay

• Şule Mene

• Fatma Yücel

• Nazmiye Altıntaş

• Atıf Yardımcı

• Talha Güler

• Murat Özgüven

• Selim Ünlü

• Adile Öniz

• Ahmet Kuzubaşlı

• Kahraman Tanrıverdi

• Ali Sait Septioğlu

Tartışılan Gündem Maddeleri:

Güçlü Yönlerimiz:

• Tanı kit ve sistemleri sağlık alanında 
inovasyonun ürüne en hızlı    
dönebileceği endüstri dalıdır, görece,   
ilaç ve aşıdan daha kolay    
ve hızlı kullanıma girebilecek, cari açığı   
azaltabilecek ürünlerdir

• Bu ürünleri geliştirip pazara    
çıkarabilecek yetişmiş güçlü    
insan kaynağımız bulunmaktadır

• Politika yapıcılarda yerli üretimi    
özendirme isteği bulunmaktadır

• Yurt dışında bu alanda yetişmiş    
güçlü insan gücü bulunmakta ve  
ülkeye gönüllü hizmet etmeye, gerekli   
eğitimleri vermeye hazır olduklarını   
söylemektedirler

• Coğrafi  ve kültürel konumu dolayısı   
birçok ülke ile Ar-Ge ve pazarlama   
konusunda işbirliği olanağı    
bulunmaktadır

Zayıf Yönlerimiz:

• Kamuda yerli ürünün kullanılması, 
uygulamada yabancı ürünle eşit   
şartlarda rekabet edebilme    
durumunun olmaması

• Ar-Ge inovasyon, yurt dışında yetişmiş   
insan gücünün ülkeye dönüşü,    
başlangıç aşamasındaki fi rmalar,   
pazarlama için devlet desteğinin   
yetersiz olması

• Ar-Ge ve inovasyon aşamasında yerli   
üretimin korunması yönünde    
düzenleme bulunmaması

• Yeterli Ar-Ge çalışması bulunmaması

• Sektöre yönelik gerçekçi veri    
bulunmaması

• Sektörlerarası koordinasyon eksikliği   
bulunması

• Yerli malına güven ve inanç    
bulunmaması

TIBBİ CİHAZ TIBBİ CİHAZ 
Laboratuvar Cihazları, Sarf Malzeme ve Tanı Kitleri
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• Ar-Ge ve inovasyonu tamamlanan bir   
ürünün klinik araştırmalarında devlet   
desteğinin bulunmaması kamu    
hastanelerinde bu araştırmaların   
yapılamaması 

• Ürünün piyasaya arz aşamasında   
serbest piyasa, rekabet koşullarının   
yeterli olmaması

• Üretim hammadde alımında %18, ürün  
satışında %8 KDV uygulanması 

• Ar-Ge ve inovasyon desteği ile    
geliştirilen ve/veya patentli olan Ar-Ge   
ürününün belli bir süre için    
KIK mevzuatı kapsamı dışında kalarak,   
doğrudan alımının olanaklı olmaması

• Yurt içi ve yurt dışı pazarlama    
gücümüzün olmaması

Geliştirebilecek Faaliyetler/Çalışmalar 
İşbirlikleri:

• Sektör hakkında bilgi bankası    
oluşturulması, internetten ulaşılabilir   
hale getirilmesi

• Sektöre inovasyonun ürüne    
dönüşmesi için gereken tüm işlemler,   
aşamalar konusunda eğitim verilmesi 

• Ar-Ge ve inovasyonun bu alana    
yönlendirilmesi

• Kaynakların daha verimli kullanılması   
için araştırma merkezleri arasında   
ve endüstri ile işbirliğinin sağlanması

• Belirlenen hedefl erin, yol haritalarının   
izlenmesine yönelik düzenlemelerin   
yapılması

• Sağlanan desteklerin sonuçlarının   
izlenmesi

Politika Önerileri:

• SGK gibi tüm politika yapıcılarının ve   
sorumlu kuruluşların yerli ürünü teşvik   
çalışmalarına katılmasının sağlanması

• Yeni kurulmakta olan fi rmalara devlet   
desteğinin verilmesi

• Ortak ulusal araştırma alanlarının   
oluşturulması ve geliştirilmesi

• Firmalara sağlanan ama uygulanmayan   
%15 yerli ürüne fi yat avantajı yerine   
devletin bu desteği ürünü alan kuruma   
vermesi 

• Ar-Ge ve inovasyon desteği ile üretilen   
ürününün, belli bir süre için, KIK    
mevzuatı kapsamı dışında kalmasının   

ve doğrudan alım yapılmasını    
sağlayacak yasal düzenlemenin    
yapılması

• TÜSEB’in öncelikli alanları ve    
konularının bir bilim kurulu yardımı   
ile belirlenmesi

• Biyomedikal alanda TÜSEB tez Ar-Ge   
destek programı oluşturulması    
ve Ar-Ge desteği sağlanması

• Yeni kurulmakta olan Sağlık Bilimleri   
Üniversitesi’nin ve TÜSEB’in Ar-Ge ve   
inovasyon çalışmalarında yurt dışında   
ve yurt içinde yetişmiş nitelikli insan   
gücünden destek alması

• Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve    
TÜSEB’in var olan Ar-Ge merkezlerini   
verimli şekilde kullanabilmesine    
yönelik düzenleme yapılması

• Ar-Ge, patent alınması, ticarileşme   
konusunda verilecek destek    
miktarının gerçekçi kriterler ile yeterli   
düzeyde sağlanması

• Yerli ürünlerin ticarileştirilmesine   
yönelik düzenleme yapılması

• Ar-Ge ve inovasyon aşamasında yerli   
üretimin korunması yönünde    
düzenleme yapılması 

• Ortak ulusal araştırma alanlarının   
oluşturulması ve geliştirilmesi

• Yapılmakta olan araştırmalarda    
(özellikle üniversitelerde)    
SUT fi yatlarının uygulanmasına yönelik   
düzenleme yapılması

• Kurulmuş olan bu çalışma gruplarının   
birlikte çalışmalarını sağlayacak    
sistemin oluşturulması

Sonuç:

• Ülke ekonomisi için, cari açığın    
hızla kapatılmasında çok önemli bir   
araç olan tanı kitleri, sistemleri ve   
sarf malzemelerinin Ar-Ge ve    
inovasyonuna yönelik çalışmaların   
yapılmasını, geliştirilen ürünlerin yurt   
içi ve yurt dışı pazarda başarılı    
olmasını sağlayacak desteğin    
verilmesi, yasal ve somut idari    
düzenlemelerin ivedilikle yapılması   
yaşamsal önem taşımaktadır

• TÜSEB bunun en önemli motor gücü   
olabilir





II. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI

29-31 EKİM 2015, İSTANBUL
85

KANSER
 ÇALIŞMA GRUBU

KANSER
ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

A. Klinik Onkoloji 

B. Hematolojik Maligniteler ve BMT

C. Kanser Tedavisinde Biyolojik Yaklaşımlar

D. Kanser Moleküler Biyolojis-Genetiği,   

 Onkogen Projesi

E. Türkiye’nin Geleceğe Yönelik Kanser Politikaları  

 İçin Öneriler



KLİNİK ONKOLOJİ KLİNİK ONKOLOJİ 

Tartışılan Gündem Maddeleri:

• Ülkemizde klinik onkoloji uygulamalarında 

mevcut durum, yetersizlikler, 

multidisipliner çalışmada karşılaşılan 

sorunlar

• Gelişmiş ülkelerdeki klinik onkoloji 

uygulamalarında geleceğe yönelik 

stratejik planlamalar

• Ülkemizde tıbbi ve pediyatrik onkoloji 

uygulamaları ve gelişim stratejileri

• Dünyada ve ülkemizde Cerrahi Onkolojinin 

gelişim stratejileri

• Klinik Onkolojilerin gelişmesinde Kanser 

Enstitüsü ne görev üstlenmelidir?

• Radyasyon Onkolojisinde ülkemiz için 

geleceğe yönelik gelişim stratejisi nasıl 

olmalıdır?

• Pre-klinik ve klinik araştırmaların 

ülkemizde hızla geliştirilmesi için 

yapılması gerekenler

• Ülkemizde minimum kanser tedavi 

standartlarının belirlenme çalışmaları 

gerekli midir?

• Türkiye Kanser Enstitüsü bu çalışmalarda 

görev almalı mıdır?

• Klinik Onkolojilerin gelişmesinde Kanser 

enstitüsü ne görev üstlenmelidir?

• Palyatif bakımın onkoloji kliniklerinde 

yapılandırılması

• Kronik ağrı tedavisinde engeller

• Yaşam sonu bakım standartları

• Kanserde ileri bakım planı

Güçlü Yönlerimiz:

• TÜSEB ve Türkiye Kanser Enstitüsünün 

kurulması

• Ülkemizde uzun süredir çalışmalarını 

sürdüren, başarılı çalışmalar 

gerçekleştiren bilim adamları ve bilimsel 

derneklerin olması

• Kanser kayıt ve Toplum Tabanlı Tarama 

programlarında son dönemlerde önemli 

gelişmeler kaydedilmiş olması

• Yurt dışındaki önemli bilim merkezlerinde 

önemli bilimsel çalışmalar gerçekleştiren 

bilim adamlarımızın desteği

Katılımcılar:

• Vahit Özmen (M)

• Nergiz Dağoğlu (S)

• İsmet Dede (S)

• Atilla Soran

• Mustafa Kerem

• Fatih Göksel

• Enver Özgür

• Emel Başkan

• Mustafa Yaylacı

• Adil Ceydeli

• Meltem Baykara

• Huriye Şenay Kızıltan

• Şeref Kömürcü

• Mahmut Gümüş

• H.Mehmet Türk

• Recep Demirhan

• Ali Akgün

• Naim Kadoglou

• Emre Yatman

• Seza Güleç
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Zayıf Yönlerimiz:

• Eğitimde eksiklikler: Sayıları hızla artan 

tıp fakültelerinde standardizasyon 

eksikliği, eğitim düzeylerinin 

değerlendirilememesi, 

• Yapısal eksiklikler: Merkezlerin 

standardizasyon ve akreditasyon 

sorunları, raporların yetersizliği

• Kaynakların eğitim veren ve vermeyen 

kurumlar arasında dengesiz dağılımı,

• Multidisipliner çalışmalarda eksiklikler

• Yönetim ve sistemle bilim adamları ve 

bilim merkezlerinin iletişim kopukluğu, 

önemsememe, görmeme

• Ulusal sosyo-kültürel ve ekonomik 

yapıya uygun tarama, tanı ve tedavi 

kılavuzlarının eksikliği, hazırlanan kılavuz 

ve programların uygulanmaması

• Klinik çalışmaların kaynak temini ve 

organizasyonunda maddi zorluklar

• Uluslararası çalışmalara katılımda Sağlık 

Bakanlığı Araştırma Yönetmeliği’nin 

getirdiği kısıtlamalar, zorluklar

• Kanser tanı ve tedavisindeki 

uygulamalarda ilgili merkezlerin (radyoloji, 

radyoterapi merkezlerinin vb) denetim 

eksikliği

• Preklinik ve translasyonel çalışmaların 

yetersizliği, genetik, moleküler onkoloji ve 

moleküler radyobiyoloji alanında yetişmiş 

insan gücü eksikliği,

• Epidemiyoloji, kanser tarama ve erken 

tanı konularındaki temel araştırmaların 

eksikliği

• Yerel onkolojik ilaç ve diğer temel onkoloji 

alanında araştırmaların eksikliği, üretim 

yetersizliği

 

Geliştirebilecek Faaliyetler/Çalışmalar/

İşbirlikleri:

• Zarar-yarar değerlendirmeleri göz önünde 

tutularak özellikle genomikprofi llere 

yönelik (21-gen profi li, mammaprint, 

PAM 50, Endopredict vb) araştırmalar 

ve ülkemizde uygulanması için özel 

anlaşmaların sağlanması

• Moleküler onkolojideki gelişmeleri göz 

önünde tutarak, bu konudaki eğitim 

ve araştırmaların eğitim sisteminde ve 

tedavi protokollerinde yer alması

• Değişik proje ve görevlendirmelerde yurt 

içi ve yurt dışındaki uzmanlarla iş bölümü 

ve görevlendirme yapılması

Politika Önerileri:

• Tıp Fakülteleri ve Eğitim ve Araştırma 

Hastaneleri’nde öğrenci, uzman ve yan 

dal eğitimlerinde standardizasyon, kalite 

kontrolü

• Özellikle onkolojik cerrahide yan 

dalların (meme/endokrin, üst GİS, kolo-

rektal, hepato-pankreato-biliyer, vb) 

oluşturulması, özellikli cerrahi girişimlerin 

belirlenen yapılabilirliğinin sağlanması

• Doktorların uzmanlık alanına göre 

dağılımlarının değerlendirilmesi – 

homojenizasyonun sağlanması

• Teknolojik gelişmelere paralel olarak 

hasta başına harcanan sürenin artması 

nedeni ile insan gücü hesaplamalarında 

hasta sayısı yerine uygulanan tedavi 

özelliklerinin değerlendirilmesi

• Eğitim veren kurumlara tıpta uzmanlık 

öğrencisi, yan dal öğrencileri gibi eğitim 

alacak kişi kadrolarının belli kriterler 

üzerinden dağılımının sağlanması

• Ara elemanların (onkoloji, cerrahi, 

radyoloji özel hemşire ve teknisyenlerinin) 

yetiştirilmesi

• Uzmanlık sonrası sürekli tıp eğitimi için 

ulusal düzeyde standart programların 

oluşturulması

• Bilimsel kuruluşlar, uzmanlık dernekleri ile 

ortak çalışmalar

• KETEM, Devlet Hastaneleri, Üniversiteler, 

Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde sağlık 

çalışanlarının düzenli aralıklarla eğitilmesi

• Bilgi ve becerilerin akreditasyonu ve 

ödüllendirilmesi



• Klinik Öncesi ve Klinik Araştırmaların 

desteklenmesi 

- Sınırlı sayıda merkezde yapılabilen temel 

onkoloji araştırmaları yaygınlaştırılmalı

- Yurt dışındaki Türk akademisyenlere 

bu alanda imkân yaratılmalı, uygun 

ücret politikaları ile desteklenerek 

değerlendirilmeli 

- Öncelikle kolaylaştırıcı teşviklerin 

yapılması gerekmektedir

• Bilimsel çalışmaları yürütecek bilim 

adamlarının ve projelerin seçiminde 

bilimsellik ve liyakatin göz önüne alınması

• Bilimsellikte etik kurallara dikkat edilmesi

• Bilim adamlarının tarafsız olarak 

değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi

• Palyatif bakım eğitiminin ile hekimleri, 

hemşire ve sağlık memurlarını 

hedefl eyerek yapılması

• Palyatif bakım ve yoğun bakım 

kavramlarının Dünya Sağlık Örgütü 

kriterlerine göre uygulanması

• Palyatif bakım için gerekli ilaçlara ulaşımın 

kolaylaştırılması

• Ağrı skorlaması ve tedavisi için 

yaklaşımların belirlenmesi

• Opioid kullanımı hakkında hem sağlık 

çalışanlarının hem de hastaların 

bilinçlendirilmesi için çalışılması

• Kanserde ileri bakım planı için (sağlık 

vekili, resüsitasyon desteği kararları vb) 

gerekli yasal düzenlemelerin sağlanması

Alınan Kararlar:

• Eğitim: Mezuniyet öncesi,mezuniyet 

sonrası ve sürekli tıp eğitiminde 

standardizasyon ve belli aralıklarla 

akreditasyonun sağlanması (yeterlilik 

sınavlarının desteklenmesi, sürekli tıp 

eğitimi puanlamasının uygulanması, 

öğretim üyelerinin kısa süreli rotasyonu 

ile ulusal-uluslararası düzeyde ziyaretçi 

öğretim üyesi uygulaması)

• Yönetim: Merkezlerin akreditasyonu ve 

standardizasyonu

• Uygulama: Multidisipliner yaklaşımların 

sağlanması 

 - haftalık toplantılar, klinik içi ortak   

 değerlendirme toplantıları veya   

 web temelli  toplantıların    

 organizasyonu

 - patoloji ve radyoloji raporlarının   

 standardizasyonu

 - ulusal algoritmaların oluşturulması ve  

 uygulanmasının takibi, bu    

 algoritmalarda moleküler    

 yaklaşımların klinik uygulamalara   

 yönelik yapılandırılmasının    

 belirlenmesi

 - doktorların tedavi ve sonuçlarında   

 şeff alık ilkesinin uygulanması ve   

 bireysel sonuçların takibi

• Araştırma: Multidisipliner yaklaşımda 

temel bilimler ve klinik bilimlerin 

entegrasyonu ve uluslararası çalışmalar 

için mevzuatların kolaylaştırılması ve bu 

çalışmaların desteklenmesi 

Sonuç:

• Eğitim ve uygulama alanlarında 

multidisipliner çalışma ve 

standardizasyonun sağlanması

• Temel onkoloji ve klinik onkolojinin 

hem eğitim hem hasta bakımını 

yönlendirmede entegrasyonu

• Araştırmaların kolaylaştırılması – gerekirse 

pilot çalışmaların yapılması

• Merkezler belirlenerek bu merkezlerin 

desteklenmesi

• TÜSEB ve Türkiye Kanser Enstitüsü’nün ve 

mesleki derneklerin desteklenmesi 

Proje Önerileri:

• Mevcut deneysel tıp ve araştırma 

enstitüleri ve merkezlerinin zorunlu 

gereksinimlerinin (kadro, malzeme, 

donanım vb) belirlenerek giderilmesi, 

modernize edilmesi ve geliştirilmesi

• Genomik ve moleküler çalışmaların ulusal 

düzeyde ve ulusal ihtiyaçlara yönelik 

olarak düzenlenmesi

• KETEM’lerin sayılarının arttırılması, 

çalışanları ile birlikte daha geniş kapsamlı 

daha donanımlı hale getirilmesi ve düzenli 

kontrolü 

KLİNİK ONKOLOJİ KLİNİK ONKOLOJİ 
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• Tarama programlarının ülkemizin 

gerçeklerine paralel olarak, modern 

bilimsel gelişmelere uygun bir şekilde 

planlanması, Bahçeşehir Mamografi k 

Tarama Merkezi’nin örnek alınarak 

toplum tabanlı tarama ve erken tanı 

merkezlerinin düzenlenmesi 

• Akraba evliliklerine yönelik olarak 

kanser araştırmaları ve gen analizlerinin 

yapılması,

• Kanser kayıt sisteminin organ kanserleri 

açısından detaylandırılması, Türkiye 

Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu 

Meme Kanseri Kayıt Programı’nın örnek 

alınması ve ondan yararlanılması

• Yeni konularda Türkiye’nin öne geçmesi 

için özellikle aşağıdaki konulara öncelik 

verilmelidir: 

 - Integratif Onkoloji

 - Genomicprofi ling

 - İmmünoterapi

 - Enfl amasyon

 - Genomikler

 - Metabolomikler

 - Nanoteknoloji

 - Alternatif Tıp

• Erken dönemde mevcut araştırma 

enstitüleri arasından belli pilot merkezler 

seçilerek bunların eleman, eğitim ve 

kaynak açısından güçlendirilmesi ve 

geliştirilmesi

• Genomik çalışmaların ulusal düzeyde 

ve ulusal ihtiyaçlara yönelik olarak 

düzenlenmesi

• KETEM’lerin sayılarının arttırılması, 

çalışanları ile birlikte daha geniş kapsamlı 

daha donanımlı hale getirilmesi ve düzenli 

kontrolü 

• Tarama programlarının detaylandırılması 

yüksek riskli kişilere yönelik özelleştirilmiş 

tarama programlarının oluşturulması

• Akraba evliliklerine yönelik gen 

analizlerinin yapılması

• Kanser kayıt sisteminin organ kanserleri 

açısından detaylandırılması (Türkiye 

Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu 

Meme Kanseri Kayıt Programı’ndan 

yararlanılması vb)



Katılımcılar:

• Taner Demirer (M)

• Gülsüm Özet 

• Fevzi Altuntaş 

• Mustafa Öztürk 

• Ulaş Darda Bayraktar 

Tartışılan Gündem Maddeleri:

1. Ülkemizde hematolojik malignitelerin tanı ve tedavisinde mevcut durum ve yetersizlikler 

2. Nakil ünitelerinin sayıları, denetimi, yardımcı personeli, nakil ünitelerinin sertifi kasyonu ve kök 

hücre nakil uzmanlığı için minimal gereksinim, yardımcı personel (hemşire, tıbbi sekreter, veri 

girici, hasta bakıcı, koordinatör) 

3. Özel merkezlerle kamu merkezleri arasındaki sınır 

4. Kök hücre nakil endikasyonları

5. Kordon kanı bankacılığı özendirilmeli midir? 

6. Kök hücre çalışmaları ve etik kurullar. Kök hücre ilaç mıdır? 

7. Solid tümörlerde endikasyonlar

8. İnnovatif tedaviler (mezankimal kök hücreler hablodentik nakiller) 

9. Kemik iliği ünitesine onkoloji ve hematoloji fellov rotasyonları 

10. Sağlık turizmi açısından kök hücre transplant merkezlerinin akreditasyonu ve 

standardizasyonu

11. Ulusal kanser ensitüsünün hematolojik malignite ve kök hücre tedavilerinde rolü

12. Türkök’ün desteklenmesi ve geliştirilmesi ve gönüllü vericilerin özendirilmesi 

HEMATOLOJİK MALİGNİTELER BMTHEMATOLOJİK MALİGNİTELER BMT
(Erişkin ve Pediyatrik Hematolojik MalignitelerAKİT, OKİT, PKHT)
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KANSER TEDAVİSİNDE BİYOLOJİK YAKLAŞIMLARKANSER TEDAVİSİNDE BİYOLOJİK YAKLAŞIMLAR
(İmmünoterapi, Kanser Aşısı, Hücresel Tedaviler)

Katılımcılar:

• Murat Ertürk (Raportör)

• Ercan Çaçan

• Alper Tunga Özdemir

• Ümit Ürek

• Yasemin Baskın

• Mehmet Türk

• Ömer Küçük

• Sıla Appak

• Gülten Atlı Toros

Tartışılan Gündem Maddeleri:

• Ülkemizde kanser tedavisinde biyolojik yaklaşımlar, immünoterapi ve hücresel tedaviler de 

mevcut durumumuz nedir?

• Dünyada ve ülkemizde kanser aşı geliştirme çalışmalarında durum nedir? Geleceğe yönelik 

kanser aşı çalışmalarında yer almalı mıyız?

• Kanser tedavisinde hücresel tedavilerin yeri nedir? Geleceğe dönük bu alanda gelişme ve 

beklentiler nelerdir?

• Kanserin hedefe yönelik tedavilerin geliştirilme stratejileri nasıl olmalıdır? Biobenzerler veya 

orijinal molekül geliştirilme stratejileri nasıl olmalıdır? 

Güçlü Yönlerimiz:

• Konuyla ilgili olarak deneyim sahibi yurt içinde yetişmiş insan kaynakları

• Altyapı (preklinikmodeller) temel araştırmalar ve klinik araştırmaların yapılaması için ve 

bu araştırmaların çıkan ürünlerin üretilmesine yönelik gerekli alt yapı mevcut (Araştırma 

Merkezleri, GIP üniteleri ve klinik araştırma yapabilecek kurumlar)

• Kayıt ve onay süreçleriyle ilgili kurumlar var ve çalışmalarını başlatmış durumlar

Zayıf Yönlerimiz:

• Yeterli kaynağın aktarılamaması

• Kaynak aktarmaya karar verecek karar vericilerin uygun olmaması

• Etik kurul süreçleri

• Ulusal boyutta ya da merkezi biyobanka ve veri merkezlerininbulıunmaması



II. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI

29-31 EKİM 2015, İSTANBUL
93

KANSER
 ÇALIŞMA GRUBU

Geliştirebilecek Faaliyetler/Çalışmalar/İşbirlikleri:

• Konuyla ilgili insan kaynaklarının ve altyapının konsolidasyonu: Kimler, nerelerde, hangi altyapı 

imkânlarına sahip? Ulusal Kanser Entitüsü altında yukarıdaki bilgilerin toplanması

• Ulusal ve uluslararası bağlamda insan kaynakları yapısının belirlenmesi ve network 

oluşturulması

• Diğer klinik çalışmalarda olduğu gibi kohort çalışmalarının başlatılması 

• Ulusal biyobanka ve veri bankasının oluşturulması, bunun standart ve verilerinin 

oluşturulması, bu bağlamda uluslararası merkezlerle işbirliği yapılması

• Hücresel tedaviler konusunda klinisyenler için farkındalık oluşturulması, bu bağlamda eğitim 

programlarının yaygınlaştırılması

• Mevcut altyapılar arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesi

Politika Önerileri:

• Ulusal Kanser Enstitüsü bünyesinde ülkemizdeki uzmanlardan oluşan bir birim kurulması

• Hücresel tedaviler, immunoterapilervbinnovatif tedavilerin hasta üzerinde yapılacak 

çalışmalarla ilgili etik kurul ve kurallar konusunda ilgili birimin usül ve esasları belirlemesi

• Ulusal Kanser Enstitüsü bünyesinde hücresel tedavi, immunoterapivbinnovatif tedavi 

fonlarının ayrı başlık altında uzmanlar tarafından değerlendirilmesi 

• Hücresel tedaviler, immunoterapiler ve hedefe yönelik tedavilerin uygulanmasıyla ilgili usul ve 

esaslar, bu tedavilerin hasta üzerinde uygulanmasıyla ilgili hastanelerin standardizasyon ve 

akreditasyonun ilgili birim tarafından belgelendirilmesi

• Hücresel tedaviler, immunoterapiler ve hedefe yönelik tedavilerin uygulanmasıyla ilgili usul ve 

esaslar, bu tedavilerin uygulama tebliğlerinin bu birim tarafından oluşturulması 



KANSER MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ, KANSER MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ, 
KANSER GENETİĞİ, ONKOGEN PROJESİKANSER GENETİĞİ, ONKOGEN PROJESİ

Tartışılan Gündem Maddeleri:

• Kanser genetiği ve moleküler 

değerlendirmelerde ülkemizdeki mevcut 

durum

• Dünyada kanser biyolojisi ve kanser 

genetiğinde mevcut durum ve hedefl er

• Kanser genom çalışmalarının yeni tedavi 

hedefl erinin tanımlanmasındaki yeri

• Onkogen çalışmaları ile standart ve 

deneysel tedavilerin yönlendirilmesi

• Kanser Genom ve Onkogen Laboratuvar 

kurma ve işletilmesinde minimum 

gereklilikler nelerdir?

• Ülkemiz için akredite, valide edilmiş 

testlerin yapıldığı merkezi mükemmeliyet 

merkezi tarzında ileri testlerin yapıldığı 

referans laboratuvar gerekli midir?

Güçlü Yönlerimiz:

• Farklı disiplinlerden yeni kuşakların kanser 

çalışma alanına duyduğu yoğun bir ilgi 

duyulmaktadır

• Kanser genetiği alanında yapılan çok 

sayıda çalıştay, kongre, sempozyum ve 

toplantı bulunmaktadır

• Türkiye’de Ar-Ge’ye ayrılan payın artması 

ile birlikte yurt dışındaki Türklerin ve 

yabancı uyruklu bilim insanların ülkeye 

ilgisi artmıştır

• Kanser alanında MEB ve YÖK desteği ile 

yurt dışında lisansüstü eğitime gönderilen 

yeterli insan sayısı vardır

Katılımcılar:

• Mustafa Solak (M)

• Sadrettin Pençe

• Hilal Yılmaz

• Mihriban Karaayvaz

• Ali Güre

• Yasemin Yozgat

• M.Ertuğrul Özbudak

• N.Lale Şatıroğlu Tufan

• Yusuf Baran

• Sıla Appak

• Hülya Yazıcı

• Aşkın Şen

• Şükrü Öztürk

• Mustafa Özen

• Adnan Ayhancı

• Yıldırım Karslıoğlu

• Kaya Bilgüvar

• Ahmet Özet

• Bülent Özpolat

• Gürkan Öztürk

• Zehra Ordulu

• Mazhar Adlı

• Mehmet Baki Şentürk

• Adem Akçakaya

• Hamza Özdemir

• Hayat Önyüksel

• Ahmet Yıldız

• Bedri Karakas

• Önder Öngörü

• Nalan Gökgöz

• Şükrü Tüzmen

• Hasan Karkaya

• Soley Bayraktar

• Hatice Mergen

• Bilge Akkaş
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Zayıf Yönlerimiz:

• Mevcut insan kaynaklarımız Türkiye 

geneline dağılmış durumdadır

• Yardımcı personel problemi 

bulunmaktadır

• Tüm merkezler ruhsatlı değildir

• Kanser tanısı ve tedavisinde yeterli 

genetik test istenmemektedir

• Tümör doku bankalarımız 

bulunmamaktadır

• Alana spesifi k araştırma merkezleri 

yoktur, var olanlardan da yeterli çıktı 

alınamamaktadır

• Alana spesifi k altyapı projeleri kurma ve 

başlatma desteği yoktur 

• Bu alana TÜBİTAK ın desteği yeterli değildir

• Temel Bilimci akademisyenler ile 

klinisyenler arasında iyi bir iletişim 

bulunmamaktadır

• Faz çalışmalarımız yeterli değildir, 

var olanlarda da temel bilimci 

bulunmamaktadır

• İlaç alanında Ar-Ge çalışmalarımız yeterli 

değildir

• Genetik Tanı Merkezleri’ne yönelik 

yönetmelik yeterli değildir

• Meslek kuruluşları arasında yeterli bilgi 

paylaşımı bulunmamaktadır

Geliştirebilecek Faaliyetler/Çalışmalar/

İşbirlikleri:

• Tümör ve normal doku bankalarının (taze, 

parafi n, vücut sıvısı vb.) kurulması

• Her tümöre yönelik Genomik Atlasların 

oluşturulması

• Biyoinformatik ve epidemiyoloji uzmanları 

yetiştirilmesi ve istihdamı

• İleri düzey hayvan laboratuvarı kurulması 

• Yardımcı personele yönelik eğitim 

faaliyetleri

• Ekip çalışmasını özendirici faaliyetler

• Hedefe yönelik tedavileri planlayan 

konseylerin oluşturulması

• Tahmin, Tanı, Tedavi ve Takip’e dönük 

marker’ların geliştirilmesi

Politika Önerileri:

• Tam kapsamlı bölgesel Kanser Araştırma 

Merkezleri kurulmalıdır

• Ülke çapında kanseri önleyici tarama ve 

tanı programları geliştirilmelidir

• Temel Bilim ve klinik bilim alanlarındaki 

akademisyenlerin ortak çalışabilecekleri 

ortamlar oluşturulmalıdır

• Yurt dışından kesin dönüş yapacak 

öğretim üyelerinin yürüttükleri 

projelerinin ülkemizde yapılması/

tamamlanabilmesi için destekleyici 

kararlar alınmalıdır, bu alanla ilgili yasal 

mevzuat güncel hale getirilmelidir

Alınan Kararlar:

• İleri testlerin yapıldığı Referans 

Laboratuvarı kurulmalıdır

• Temel bilimciler ile klinisyenlerin birlikte 

çalışabileceği ortamlar oluşturulmalıdır

• Başlangıç-kuruluş desteklerinin 

sağlanacağı mekanizmalar 

oluşturulmalıdır

• Yurt dışından ülkemize kesin dönüş 

yapacak bilim insanlarının projelerinin 

devamlılığı için gerekli önlemler alınmalıdır

• Onkogen projesi uygulamalarının 

ülkemizde yapılması öncelikle 

düşünülmelidir

• İhtiyaç duyulan durumlarda yurt dışından 

gerekli destek (eğitim, materyal, hizmet 

gibi) sağlanmalıdır 

Sonuç:

Ülkemizde, evrensel kriterlere uygun, kanser 

genom çalışmalarının ışığında standart ve 

deneysel tanı ve tedavileri yönlendirebilecek 

çalışmaların yapılabileceği, ileri tetkiklerin 

yapıldığı, akredite bir Referans Laboratuvarı 

oluşturulmalıdır.

Bu bağlamda, yurt içi ve yurt dışındaki temel 

ve klinik bilim insanlarımızın ortak çalışma 

ortamları oluşturulmalıdır.

Proje Önerileri:

Standart Tanı ve Tedaviye Yönelik Öneriler

• Bilinen kalıtsal hastalık mutasyonları

• Yaygın kabul gören “hedefl eyici tedavi “ye 

yönelik somatik mutasyonların çalışılması

Deneysel Tanı ve Tedavilere Yönelik Öneriler 

• RNA Profi lleme çalışmalarının yapılması 

• Epigenetik, Metebolomik, Proteomik, 

Farmakogenetik ve Zenograft gibi kanser 

genetiğiyle yakından ilişkili ileri düzeydeki 

teknikler çalışılmalı 



Katılımcılar:

• Fikri İçli

• Kubilay Ertan

• Işıl Yaşa

• Mine Eray

• Nurullah Zengin

• Fahri Saatçioğlu

• Gökhan Özyiğit

• Oğuzhan Alagöz

• Nasuh C. Büyükkaramıklı

• Cemal Ayazoğlu

• Mustafa Öztürk

Tartışılan Gündem Maddeleri:

• Toplumun kanser konusunda bilinçlendirilmesi

• Kanserin önleme stratejilerinde gelişmeler

• Kanser tarama stratejilerinde gelişmeler

• Kanser takip stratejileri gelişmeler 

• Kanser tanı ve tedavi amaçlı yatırımların yönlendirilmesinde öneriler

• Giderek artan Kanser tedavi giderlerinin (ilaç, tıbbi cihaz, radyoterapi ve cerrahi) geleceğe 

dönük kontrolünde yapılabilecekler

• Türkiye Kanser Enstitüsü kuruluş ve gelişim hedef stratejileri ne olmalıdır?

Güçlü Yönlerimiz:

• Toplumun bilinçlendirilmesinde Kamu Spotlarının Kullanılması

• Tütünle Mücadele Yasasının Kararlılıkla Uygulanması

• Giderek artan sayıda kanser tanı ve tedavisinde uzman kişilerin yetiştirilmesi

• Kanser Tanı ve Tedavi Merkezlerinin yaygınlaşması

• Kanser Kayıt Sisteminin giderek yeterli ve güvenilir bilgiler oluşturması

Zayıf Yönlerimiz:

• Kanser önleme konusunda toplumun bilinç düzeyinin yeterli olmaması

• Kanser önlemede rol model olacak kişilerin (doktor, öğretmen, ebevyn vb.) duyarlılıklarının 

yetersiz kalması

• Kanser erken tanısı konusunda 1. basamak sağlık hizmetlerinin yetersizliği

• Kanser tedavisine ulaşımda sorunlar

• Tanı ve tedavi standardizasyonundaki eksiklikler

TÜRKİYE'NİN GELECEĞE YÖNELİK TÜRKİYE'NİN GELECEĞE YÖNELİK 
KANSER POLİTİKALARI İÇİN ÖNERİLERKANSER POLİTİKALARI İÇİN ÖNERİLER
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• Görsel medyanın reyting amaçlı 

olarak kanser önleme tanı ve tedavisi 

konularında bilgi kirliliği yaratacak 

yayınlar yapması 

Geliştirebilecek Faaliyetler/Çalışmalar/

İşbirlikleri:

• Kanser önlemede ilkokul seviyesinden 

başlanarak her yaş grubuna hitap eden 

eğitici görsel materyal hazırlanarak MEB 

müfredatına dâhil edilmesi

• 1. basamak sağlık hizmetinde görevli 

personelin sigarayı bıraktırma 

konusunda eğitilmesi ve bu konudaki 

uygulamaların performans sistemine 

alınması

• Kanser önleme de yararlı olabilecek 

yazılı materyal hazırlanması, 1. basamak 

sağlık hizmeti sunan mekânlarda hasta 

ve hasta yakınlarına iletilmesi

• Toplumda egzersizin yaygınlaştırılması 

ve yaşam biçimine dönüştürülmesi 

için yerel yönetimlerle işbirliği 

yapılarak gerekli yasal düzenlemelerin 

oluşturulması

• 1. basamak sağlık hizmetinde görevli 

doktorların meme kanserinde meme 

muayenesi, kolorektal kanserde 

rektal muayene ve gaitada gizli kan 

bakılması, serviks kanserinde servikal 

örnek alınması, maliynmelanom da 

cilt muayenesi ve displastiknevüsün 

tanınması konularında eğitimi ve belli 

yaş gruplarında bunların uygulanması 

için performans sistemine alınması

• Kanser tanı ve takibinde gereksiz 

tetkiklerden kaçınmak için NCCN ESMO 

ASCO gibi uluslararası klavuzlardan 

yararlanarak standartların oluşturulması 

ve uygulamanın takibi

• Kanser tanısı için patalojik/sitolojik 

inceleme sonuçlarındaki sapmaları 

gidermek amacıyla patalog-

sitologpanelleri oluşturulması tanı 

güçlüğü olan preparatların bu panellerde 

incelenmesi

• Kanser tanısının ve tedavisinin prognozu 

iyileştirecek şekilde iyileştirilmesi için 

önlemler alınması.

• Kayıtların doğruluğu ve kaliteli tıp 

eğitimi ve araştırma amaçlı olarak 

otopsi uygulamalarının başlatılması 

ve arttırılması amacına yönelik olarak 

performansa katılması 



Politika Önerileri:

• Kanser önleme ile ilgili kamu spotlarının 

daha çok izlenen saatlere ve reytingi 

yüksek olan dizi aralarına yerleştirilmesi 

• Sigara ile ilgili kamu spotlarında sigaraya 

başlamayı önleyecek görsel materyale 

öncelik verilmesi 

• Kanser tanı ve tedavi amaçlı yatırımların 

mevcut kanser merkezleri nüfus 

yoğunlukları merkeze ulaşım imkânları 

dikkate alınarak yapılması

• Doktorların mezuniyet öncesi eğitimi 

için üniversite hastanelerinde onkoloji 

ünitelerinin mutlaka gerekli olduğundan 

kaynak israfını önlemek için öncelikle bu 

yapılanma desteklenmeli

• Geri ödeme kurumlarının kabul ettiği 

standart tedavilerden daha düşük 

maliyetli ve klinik olarak eşdeğer 

etkinlikte ve/veya daha düşük yan etkili 

prospektifrandomize çalışmaların 

yapılabilmesi için klinik araştırmalar 

yönetmeliğinde gerekli değişikliklerin 

yapılması (ticari olmayan klinik 

araştırmalarda sponsor aranmaması 

ve rutin uygulamaya giriyorsa hastanın 

sigortalanması zorunluluğu olmaması)

• Yeni ve pahalı tedavi uygulamalarının 

maliyet etkililik yönünden 

değerlendirilmesi için sistemlerin 

oluşturulması

• Kanser Enstitüsü’nün yönetiminde 

tam teşekküllü kanser merkezi (tıbbi 

onkoloji, radyasyon onkolojisi, pediatrik 

onkoloji, patoloji üniteleri olan) bulunan 

ve her ünitede en az 2 öğretim üyesi 

olan üniversite hastanelerinin 1 öğretim 

üyesi ile temsil edilmesi

• Kanser Enstitüsü merkezinin Sağlık 

Bakanlığı, TÜBİTAK ve YÖK gibi 

kuruluşlarla yakın iletişim içinde olması 

gerektiğinden Ankara’da bulunması

Alınan Kararlar:

• Politika önerilerinde grubun aldığı 

kararlar belirtilmiştir

Sonuç:

• Kanser önlemede etkinliğin arttırılması 

için MEB ve yerel yönetimlerle işbirliğinin 

arttırılması 

• Kanser önleme ve erken tanı amaçlı 

taramada 1. basamakta görevli 

doktorların eğitilmesi ve motivasyonu 

ve görevlendirilmesi(uygulamaların 

performansa dâhil edilmesi)

TÜRKİYE'NİN GELECEĞE YÖNELİK TÜRKİYE'NİN GELECEĞE YÖNELİK 
KANSER POLİTİKALARI İÇİN ÖNERİLERKANSER POLİTİKALARI İÇİN ÖNERİLER
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• Kanser önleme tanı ve tedavisinde 

görsel medyadaki bilgi kirliliğinin 

önlenmesi için çalışmalar yapılması

• Kanser araştırmaları için daha fazla 

kaynak ayrılması

Proje Önerileri:

• Toplantının süresi ve diğer konu 

başlıkları dikkate alındığında proje 

önerilerinin ayrı bir hazırlık gerektirmesi 

nedeniyle toplantıda bir proje önerisi 

yapılmadı.

 

SORU CEVAP
Ali Akgün - Specialty Scanners Plc - Healthcare 

Technology Company: Ülkemizde sağlık 

hizmetleri vermek çok pahalıya mal olmakta 

ve bütün ülkelerde buna ayrılan bütçeler 

sınırlı olduğu için hastane yataklarının verimli 

kullanılabilmesi amacıyla bunların gerçekten 

hasta olanlara tahsis edilmesi gerekmektedir. 

Pınar Atakent-Downstate Medical Center: 

Bu konuda Sağlık Bakanlığı’na iş düştüğünü ve 

subakut bakımına öncelik verilmesi yerinde 

olacaktır. Ayrıca ABD’de mamografi lerde 

teleradyogram adında yeni bir teknoloji 

kullanılmakta ve bu teknoloji kanser teşhisinde 

uzaktan sonuç okuma imkânı sağlamaktadır. 

Fahrettin Keleştemur: Ankara’da hâlihazırda 

buna benzer bir merkez bulunmakta ve teşhis 

sonuçları bu merkezde değerlendirilmektedir.

Soru: Türkiye’nin kanserde inovasyon için ulusal 

politikalarının geliştirilmesi gerekmektedir. 

Buna ilişkin çalışmalar hangi aşamadadır? 

Cevap: TÜSEB bu çalışmaları koordine etmek 

üzere tesis edilmiştir. 

Ercan Dalkılıç: Kanser tedavisinde hastaların 

psikiyatrik destek almaları çok önemlidir. 

Bu alanda elde edilen bulguların yayın olarak 

kullanıma sunulması yararlı olacaktır. 
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HASTANE KALİTE SİSTEMLERİ
 ÇALIŞMA GRUBU

HASTANE 
KALİTE SİSTEMLERİ
ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

A. Akreditasyonun Geleceği

B. Yoğun Bakım Hizmetlerinde Kalite ve   

 Akreditasyon



AKREDİTASYONUN GELECEĞİAKREDİTASYONUN GELECEĞİ

Katılımcılar:

• Hüseyin Çelik (M)

• İbrahim H.Kayral (R)

• Alper Cihan

• Ayşe Aykanat

• Ayşegül Çopur Çiçek

• Fatma Bozkurt

• Gül Hakbilen

• Hasan Güler

• Hasan Hüseyin Yıldırım

• Hüseyin Küçükali

• Mahmut Adil

• Mehmet Demir

• Onur Asan

• Pınar Kocatakan

• Serdar Demirel

Tartışılan Gündem Maddeleri:

Akreditasyon Kriterleri (SAS Yeterli mi?)

• Mevcut kriterler yeterli

• Yenileme sürecinin periyodu ve kapsamı önemli

• Kriterler, olmazsa olmazlar -kırmızı, sarı, yeşil mantığı ile kurgulanmalı

• Akreditasyon kriterleri hasta gözü ile asgari bilgi setine dönüştürülmeli ve hasta ile 

paylaşılmalı

• Hastanın şikayet mekanizması tanımlanmalı

• Hastaların hizmet sonrası hastanenin taahhüt ettiği ya da akreditasyon gereği beklenen 

hizmet standardını karşılayıp karşılamadığı anketlerle doğrulanması sağlanmalı

• Akreditasyon kriterlerinden ziyade nasıl uygulandığı daha önemli hale geliyor

• Kriterlere göre elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmalı ve branş bazlı açıklanmalı

• Kriterlerin pilot uygulama ile gözden geçirilmesi uygun olacaktır

• Branş hastanelerinin değerlendirme kriterlerine ilaveler olabileceği göze alınmalı

• SHGM’nin hazırladığı standart setinin uygulamaya geçirilmesi önemli

• TÜSEB kriterleri tekrar tartışmaya açmamalı

• Uygulamanın başlangıcında gelecek planı da açıklanarak kullanıcılara yol haritası deklare 

edilmeli

• Akreditasyon kriterlerini karşılamayan hiçbir sağlık kurumu kapatılmamalı

• SKS ve SAS ilişkisi kurulmalı
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• Akreditasyon standartlarında minimum 

standartlar karşılanmıyorsa kapatılması 

söz konusu olmalı

• Akreditasyon minimum standartları 

ifade etmeli

• Mükemmeliyete yönelik kriterlerde ayrı 

başlıkta değerlendirilmeli

• Hastanelerin kabul ettiği hastaların risk 

puanları dikkate alınmalı

Değerlendirici Seçimi

• Deneyim öncelenmeli (3 veya 5 yıl)

• Hekimler mutlaka sistemin içerisine 

çekilmeli

• Verimlilik değerlendiricileri ile kalite 

değerlendiricileri birlikte çalışma 

konusu netleştirilmeli

• Denetçi havuzuna kamu personeli dâhil 

edilmemeli

• Değerlendiricilerin eğitimleri akredite 

olmalı

• Denetçilerin tek işi bu olmalı

• Denetçiler kamu personeli arasından 

seçilmemeli

• Deneyimin yanında sertifi kasyonda 

önemsenmeli

Başvuruların kabulü (kurum seçimi, 

aranacak minimum kriterler, gönüllülük / 

zorunluluk)

• Hizmet sunucularının branşlarına göre 

pilot uygulamalar ile süreç başlatılmalı

• Gönüllülük esas alınmalı

• Başvuru ücrete tabi olmalı

• Kurumlar kendi öz değerlendirmesini 

yaparak çıkacak sonuca göre 

akreditasyona gitmeye karar verilebilir

• Asgari barajı geçenler başvuru 

yapabileceği bir yapı oluşturulmalı

Teşvik mekanizmaları ile ilişkilendirme, 

ödeme modelleri

• Akreditasyona girmek isteyen 

kurumların TÜSEB tarafından 

desteklenmesi konusu netleştirilmeli

• Üniversitelerin ve TKHK’nın süreci 

desteklemesi sağlanmalı

• SGK geri ödeme modeli ile mutlak 

suretle ilişkilendirilmeli

• Hastanelerin sınıfl andırılması ile birlikte 

değerlendirilmeli

• Ekonomi Bakanlığı tarafından 

akredite olan kurumlar, yurt dışı 

akreditasyonunda olduğu gibi 

teşvik edilmeli, ancak yurt dışı 

akreditasyonuna göre daha yüksek 

bedel ödenebilir

• Başlangıçta hizmet satış fi yatları ile 

ilişkilendirme gelişme sürecinden sonra 

dikkate alınmalı, SGK’nın fark ücretinin 

belirlenmesinde hizmet kalite puanı 

deneyimi dikkate alınmalı

• Akreditasyon süreci zorunlu alanlar 

için yaptırıma dayalı hale getirilmesi 

düşünülmeli (Obama Care deneyimi)

• Minimum vaka sayısı klinik kalite 

açısından kritik öneme sahip, bunun 

sonucunda yetersiz olanlar sistemden 

elenerek ölçek ve kalite avantajı 

sağlanmış olacak

• Minimum vaka sınırlaması getirilecek 

ameliyat çeşitleri belirlenmeli. Ancak 

hastaların hizmete ulaşımına da engel 

olmamalı

• Hastaların hastaneleri seçerken 

akreditasyon sonuçlarını görebilecekleri 

web portalları dizayn edilmeli

• Aile hekimlerinin sevk zincirlerinde 

akreditasyon belgesi olan hastanelerin 

öncelikli hale getirilmesi sağlanmalı

• İngiltere’de klinik kalite kriterlerine 

göre farklı geri ödeme yaklaşımı NHS 

tarafından uygulanıyor



AKREDİTASYONUN GELECEĞİAKREDİTASYONUN GELECEĞİ

• Kalite kriterlerine uygunluk para 

dışındaki sistemlerle de teşvik edilmeli, 

örnek verilen sertifi kasyon ile hastaların 

daha fazla tercih etmesi sağlanıyor

• Satış fi yatları ile akreditasyon 

ilişkilendirilebilir

• Akreditasyonda 3 teşvik mekanizması 

söz konusu:

 - personel 

 - organizasyon 

 - hasta

• JCI sadece organizasyonu teşvik eden 

bir mekanizmadır

• Hasta hakları dernekleri benzeri yapılarla 

akreditasyon sürecinin hasta odaklı 

değerlendirilmesi dikkate alınmalı

• Akreditasyon sadece belge bazlı değil 

program bazlı da sunulmalı

• Teşvik mekanizmaları akreditasyonu 

amaç olmaktan çıkarıp araç haline 

getirmemeli, bu amaçla teşviklerin dozu 

kritik öneme sahiptir

• Hizmet satış fi yatları ile akreditasyon 

ilişkisi tartışılmalı

• Mali özendiricilerle teşvik edilmeden 

akreditasyon yürümez

Akreditasyon Sürecinin Yönetimi (süre, 

değerlendirici sayısı, şirketleşme)

• Üst yönetimin sahiplenmesi çok kritik 

öneme sahip

• Başlangıçta şirketleşme yerine Enstitü 

üzerinden yönetim gerçekleşmeli

• Branş bazlı akreditasyona izin verilecek 

mi netleştirilmeli

• Asgari 7 kişilik ekipler düşünülmeli

• Bu ekipte hekimler, idari kadro, teknik, 

sağlık bakım hizmetleri personeli yer 

almalı

• Uluslararası karşılıklı değerlendirici 

akreditasyon deneyimlerine önem 

verilmeli

• ISQua’nın süreci yönetmesi beklenmeli

• Kurumların akreditasyona hazırlık 

sürecinde TÜSEB’in rolü belirlenmeli. Bu 

amaçla şirket kurulabilir. Eğitim ağırlıklı 

bir yapılanma düşünülmeli.

• Dokümantasyon setleri hazırlanmalı

• Öz, iç, dış (bağımsız) değerlendirme 

süreci bütünlük içerisinde tasarlanmalı 

ve üçü de hayata geçirilmeli

• Kurumları akreditasyon sürecine 

hazırlayacak yapılara izin verilebilir. 

Ancak bu yapıların TÜSEB ile ilişkisi 

sınırlandırılmalı.

• Hizmet sunucularının kendilerini 

değerlendirmeleri için yöntem 

geliştirilmeli ve süreci sahiplenmeli

• Kurumların kendi değerlendirmelerinin 

sonucu risk bazlı yerinde incelenmeli

• Kalitenin sürekli bir yolculuk anlayışı ile 

yapılandırılması gerekmektedir.

Onay süreci (geçerlilik süresi, periyodik 

inceleme, bilgi işlem alt yapısı, yazılım, HIS 

Akreditasyon Modülü)

• 3 yıllık bir sürede akreditasyon geçerli 

olmalı, habersiz denetimler 3 yıl süre 

içerisinde en az 2 kere yapılmalı

• Hastane enformasyon sistemi ile 

akreditasyon entegre olmalı

• Hastane yazılımlarında Elektronik 

skor kartlar ile akreditasyon güncelliği 

sağlanmalı ve hedefl ere yaklaşım 

gösterilebilmeli
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Akreditasyon kapsamı (Özel / Resmi 

Hastane, Diyaliz, 112 Acil, Laboratuvar)

• Tüm hizmet sunucularını kapsamalı ve 

tüm kriterler aynı olmalı

• Uzmanlık birimlerinin akreditasyon 

süreci ayrı tanımlanmalı ancak kriterler 

aynı olmalı

• Birinci basamak akreditasyon 

kapsamına dahil edilmeli

• STK’lar teşvik edilmeli

Sağlık Turizmi açısından Akreditasyon ek 

kriterler?

• Sağlık turizmine yönelik özel kriterler 

dikkate alınmalı

• Uluslararası geçerlik için çaba sarf 

edilmeli

• Kişilerin kendi ödedikleri tedavi 

bedellerinin geri ödemesinde, 

kurumların  geri ödeme kriterlerinin 

karşılanmasına dikkat edilmeli

• Tıbbi hatalarda tazminat sürecinin 

tanımlanmış olması (yeni gelişme, 

davalar doğrudan Avrupa ülkelerinden 

açılabiliyor)

• Sağlık turizminin alt segmentlerine göre 

farklı akreditasyon kriterleri belirlenmeli

• Sağlık turizmi için akreditasyon zorunlu 

olmalı

• Sağlık turizmi strateji belgesi 

hazırlanmalı

• Sağlık profesyonelleri dil konularında 

eğitilmeli ve desteklenmeli

• Yaşlı bakımı için akreditasyon kriterleri 

geliştirilmeli

• Avrupa’nın yaşlılık sorunu fırsata 

dönüştürülmeli

• Klinik kalite en öncelikli konu olmalı

• Sağlık turizminde kurumsal müşterilerin 

akreditasyon talepleri Türkiye’deki 

akreditasyon sürecini destekleyici rol 

oynayacaktır

• Sağlık Bakanlığı’nın yurt dışı ödeyici 

kurumlar ile anlaşmalarda garantör 

rolünü oynaması kritik öneme sahiptir

Kalite ve Akreditasyon Sisteminin İhracı

• Sistemin ihracı pilot bir ülke ile 

eşzamanlı başlatılabilir

• Yabancı ödeyici kurumların TÜSEB’in 

akreditasyon belgesini tanımalarını 

sağlayacak önlemler alınmalı

• Birinci basamak ihraç anlamında 

öncelenmeli

• Sağlık turizmi akreditasyonu 

öncelenmeli

• Akreditasyon ihracında rekabet düzeyi 

yüksek 

• Benzer kültürdeki ülkeler 

önceliklendirilmeli

• Türkiye’nin yurt dışında işlettiği 

hastaneler ile süreç başlatılabilir

• Yurt dışı ihracı mutlaka TÜSEB 

tarafından kurulan bir şirket üzerinden 

yapılmalı

Diğer

• Akreditasyon sürecinin uluslararası 

yayınlarla paylaşımı sağlanmalı

• Başta hekimler olmak üzere çalışanların 

akreditasyona gönüllü katılımını 

sağlayacak teşvik mekanizmalarının 

tasarlanması

• Hizmet sunucuların her 

branşdakaliteden sorumlu çalışanları 

zorunlu tutulmalı

• Sürecin garantörlüğü için hasta hakları 

derneklerinin kurumsallaşması ve 

akreditasyon süreci ile ilişkilendirilmesi 

sağlanması 



YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNDE 
KALİTE VE AKREDİTASYONKALİTE VE AKREDİTASYON

Katılımcılar:

• Hüseyin Öz (Koordinatör)

• Feryal Korkmaz Akçay (R)

• Hasan Güler

• İ. Halil Kayral

• Hüseyin Özbay

• Mehmet Demir

• Mehmet Parlak 

• Mustafa Berktaş

• Mustafa Oruç

• Süleyman Sırrı Kılıç

• Tolga Atilla Şağban

Tartışılan Gündem Maddeleri:

1. Yoğun Bakım Üniteleri Değerlendirme kriterleri

2. Yoğun Bakım Değerlendirici Ekip seçimi 

3. Yoğun Bakım Ünitelerinin derecelendirilmesinde aranacak kriterler

4. Akreditasyon sisteminin teşvik mekanizmaları ve ödeme modelleri ile ilişkisi

5. Yoğun Bakım Sürecinin Yönetimi

6. Akreditasyon sonrası onaylama ve gözlem süreci ayrıntıları

7. Sağlık Turizmi yönü ile Yoğun Bakımlarda kalite değerlendirme ek kriterleri 

1. Yoğun Bakım Üniteleri Değerlendirme kriterleri yeterli mi?

ISQUA onayından geçerek 2014 yılı içerisinde yayınlanan SAS kriterleri 2017 yılı sonuna kadar geçerli 

olup şu an itibari ile yeterlidir.

2. Yoğun Bakım Değerlendirici Ekip seçimi nasıl olmalı?

• Hastaneyi değerlendirecek ekip 5 kişiden oluşmalı ve değerlendirme 5 gün sürede  

tamamlanmalı

• Ekipte 2 hekim (mümkünse biri yoğun bakım uzmanı ya da sertifi kalı yoğun bakım hemşiresi), 

bir eczacı, bir biyomedikal mühendisi yer almalı
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3. Yoğun Bakım Ünitelerinin 

derecelendirilmesinde aranacak kriterler?

• Bilimsel kurullara bırakılması ve 

kriterlerin bu kurullarda belirlenmesi 

uygun olacaktır

4. Akreditasyon sisteminin teşvik 

mekanizmaları ve ödeme modelleri ile 

ilişkisi?

• Ödüllendirme mutlaka olmalı

• Akreditasyonu almış bir kurum 3 

yıl sonra tekrar kontrol edilmeli ve 

devamlılığı sorgulanmalı

• SGK ile görüşülerek ek ödeme yapılabilir, 

hekim ve hemşire sayısı artırılabilir veya 

eğitim alan asistan sayısı arttırılabilir

• Personel eğitimlerinde öncelik 

tanınabilir

5. Yoğun Bakım Sürecinin Yönetimi nasıl 

olmalı?

• Süreçler çıktılar üzerinden takip 

edilmeli.

• Kalitede istenen kriterler ile 

akreditasyonda istenen kriterler farklı 

olabilir ve Bilim Kurulu bu farklılıkları 

belirleyebilir. 

• %20 oranında sertifi kalı hemşire 

aranabilir.

• Akreditasyonda Yoğun Bakımlardaki 

her yatağın box sistemine çevrilmesi 

istenebilir.

6. Akreditasyon sonrası onaylama ve 

gözlem süreci (geçerlilik süresi, periyodik 

inceleme aralığı ve izlemde aranacak 

parametreler, ek yazılım ve ya modül 

kullanımı) detayları neler oılmalı?

• Akreditasyon belgesi süresi 3 yıl olabilir

• Major kriterler için düzeltme süresi 6 ay 

olabilir

• Eczane ilaç dağıtımında Pyxes sistemi 

sorgulanabilir

• Bir ekibin elinde 1 kurum olmalıdır

• Akreditasyon için başvuran kamu 

hastanelerinde yüzde 70 ini karşılayan 

kurumlara destek verilebilir

• HBYS sistemine entegre kalite modülleri 

olabilir

7. Sağlık Turizmi yönü ile Yoğun Bakımlarda 

kalite değerlendirme ek kriterleri olmalı 

mı?

• Sağlık Turizmi nedeniyle yoğun 

bakımların değerlen-dirilmesinde ek 

kriterlere gerek yok,

• Hastane yönetimi gelen yabancı hasta 

yoğunluğuna göre bir veya birkaç 

dil bilen yeterli sayıda tercüman 

görevlendirmeli ya da bu hizmeti veren 

bir kuruluşla anlaşarak tercüman temini 

sağlanmalıdır. 

• Hasta yakınları için konaklama imkânı 

sağlanabilir.

• Turizm şirketleriyle işbirliği yapılabilir.
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KRONİK 
HASTALIKLAR 
ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

A. Obezite ve Diyabet

 1.  Tip 1 Diyabet Araştırmaları

 2.  Farkındalık Oluşturma, Risk Grupları ve   

  Diyabetlilerin Eğitimi

 3.  Birinci Basamak ve İkinci Basamakta 

  Diyabet Yönetimi

 4.  Diyabet Bakımında Kalitenin Arttırılması ve  

  Sağlık Teknolojileri

 5.  Diyabet Komplikasyonlarının Önlenmesi ve  

  Yönetimi

B. Nörolojik Hastalıklar

 1.  Kognitif Bozukluklar

 2.  Serebrovasküler Hastalıklar (İnme vb.) ve   

  Epilepsi

C. Nadir (Genetik) Hastalıklar



OBEZİTE VE DİYABETOBEZİTE VE DİYABET
Tip 1 Diyabet Araştırmaları

Katılımcılar:

• Eda Cengiz

• Ihab Hamdy Tewfi k Youssef

• Ahmet Yeşilyurt

• Mehmet Furkan Burak

• Feyza Engin

• Ali Osman Gürol

Tartışılan Gündem Maddeleri:

Araştırma ve Klinik

• Türkiye’deki genel durum, 

geliştirilebilecek alanlar

Güçlü Yönlerimiz:

Klinik 

• Tanı sonrası tedavi hizmetleri

• Hasta yakınlarına destek

• Mali destek ve diyabet konusunda 

çalışma hevesi olan, bilime meraklı 

araştırma potansiyelinin olması

Araştırma

• Devletin araştırma için verdiği fon 

desteğinin kısıtlı olmaması

Zayıf Yönlerimiz-Problemlerimiz:

Klinik

• Diyabetin Türkiye çapında artışı

• 24 saat klinik destek eksikliği

• Kullanılan ilaçların ekonomiye maliyeti

• Yeni ilaçların Türkiye’de hasta kullanımına 

sunulabilmesi  

• Doğru teşhis

Araştırma

• Mali imkânların etkin kullanılması 

• Projelerin uzman hakemler tarafından 

değerlendirme sistemi (peer-review)

• Yurt içi ve yurt dışı işbirliği eksikliği

 

Geliştirebilecek Faaliyetler/Çalışmalar/

İşbirlikleri:

Araştırma

• Araştırma yapan merkezler arası iletişim 

ağı (network)

• Veri tabanı (database) oluşturma

• Grant başvurusu, değerlendirme ve 

kullanma konularında efektif sistem 

geliştirme

• Bilimsel araştırma insan kaynağının yurt 

içi ve yurt dışında yetiştirilmesi

• Yurt dışındaki araştırmacılarla ortak 

çalışmalar ve projeler geliştirme, 

• Öğrenci ve araştırmacı yetiştirme ve 

değişimi

• Halkı bilimsel araştırma konusunda 

bilinçlendirme 

Klinik

• Klinik diyabet veritabanı (database) 

oluşturma

• Diyabetten korunma ve komplikasyonlar 
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konusunda halkı bilinçlendirme

• Türkiye’ deki hastaların yeni 

araştırmalara ve ilaçlara ulaşımı

Politika Önerileri:

• Diyabet ilaç ve tedavi malzeme 

ödemeleri

• Akademik merkezlere doğrudan kadro 

verilmesi ve kadro kontenjanlarının 

arttırılması

• Araştırma sarf ve cihazların hızlı 

temininin sağlanması

• Araştırma malzeme ve personel 

giderlerinden vergi muafi yeti

• Gümrük işlemlerinin transgenik hayvan 

ve biyolojik ürünler için hızlandırılması 

(Avrupa ve Amerika sistemindeki gibi)

• Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 

(TÜSEB)’in özel bir şirket kurup biyolojik 

malzeme temin etmesi 

• TÜSEB’in öncelikli alanlarda insan 

kaynağı ve proje desteği sağlaması 

• Proje başvuru ve değerlendirmesinde 

ünvan harici proje yapılabilirliğinin 

değerlendirilmesi 

• Yurt dışında çalışan Türk ve yabancı 

bilim insanları ve hekimlerin Türkiye’de 

çalışmasının önünün açılması ve 

kolaylaştırılması

Proje Önerileri:

• Ulusal diyabet klinik veri tabanı 

kurulması, yıllık istatistiklerin 

yayınlanması ve takibi 

• 24 saat klinik hasta destek sistemi 

kurulması

• Bilimsel araştırma, araştırmacı ve 

projeler içinveri tabanı oluşturulmasıve 

websitesi kurulması

• TÜSEB’in araştırma projeleri için 

destek ve koordinasyon merkezi olarak 

çalışması

• Diyabet araştırma alanında öncelikli 

alanların belirlenmesi ve fon imkânlarının 

arttırılması

• Uluslararası Türk bilim insanlarının da 

proje değerlendirme (peerreview) 

sistemine entegrasyonu projesi

• Yurt içi ve yurt dışı araştırmacıların 

birbirleri ile bağlantılarını sağlayacak 

platform oluşturulması

Alınan Kararlar:

• Önerilen projelerin desteklenmesi ve 

gerçekleştirilmesinin takibinin yapılması

• Belli aralıklarla projelerin devamlılığı ve 

sonuca ulaşımının takip edilmesi

• Gelişimin devamı için TÜSEB 

koordinasyonu ile yeni projelerin 

geliştirilip gerçek hayata geçirilmesi 

Sonuç:

• Türkiye’nin dünyadaki araştırma 

haritasında hak ettiği yeri alması için 

diyabet konusunda hem klinik hem 

araştırma alanında geliştirilmesi şart 

olan birçok alan bulunmaktadır

• Bu alanların detaylı tespiti ve 

çözümlerine yönelik çalışmalar yurt dışı 

ve yurt içindeki araştırmacıların beraber 

çalışması ile mümkün olabilir

• TÜSEB koordinasyonu ve desteği ortak 

çalışmaların yürütülmesi için önemli 

faktör olacaktır 

• TÜSEB’in araştırmacılar arasındaki 

iletişimi arttırıp devamlılık sağlayacak 

projeler 



OBEZİTE VE DİYABETOBEZİTE VE DİYABET
Farkındalık Oluşturma, Risk Grupları ve Diyabetlilerin Eğitimi

Katılımcılar:

• Nazan Yardım

• Şeniz Ilgaz

• Hülya Yardımcı

• Ayşe Özfer Özçelik

• Gamze Yazgan

• Hasan Giray

• Ahmet Çınar Yastı

Tartışılan Gündem Maddeleri:

• Neden burada olunduğu tartışıldı

• Deneyim paylaşımı ve izlemenin önemi 

dile getirildi

• Diyabet ve obezitenin önlenmesi, 

diyabet komplikasyonlarının 

oluşmaması için korumanın önemi 

(farkındalık ve eğitim) belirtildi

• Obezitede ekonomik açıdan 

eşitsizliklerin giderilmesi için 

farkındalığın önemi vurgulandı

• Oluşturulacak programların (farkındalık 

çalışmaları ve eğitimler) bölgesel 

farklılıklar ve eşitsizliklerin giderilmesi 

dikkate alınarak hazırlanmasının önemi 

belirtildi

• Sosyo-kültürel farlılıkların dikkate 

alınmasının önemi belirtildi

Güçlü Yönlerimiz:

• Yürütülen ulusal programların varlığı 

(Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat 

Programı gibi) 

• Yetişmiş insan gücü (Sağlık Bakanlığı, sivil 

toplum kuruluşları (STK) ve akademik 

alanda yeterli olduğumuz)

• Standart eğitim materyalleri

• Genel Sağlık Sigortası 

• Sağlıklı beslenmeye uygun besin 

çeşitliliği 

• Sağlık Bakanlığı’nın farkındalık çalışmaları 

(örneğin bisiklet kullanımını teşvik 

çalışmaları)

Zayıf Yönlerimiz:

• Eyleme geçmekte atalet

• Obezite ve diyabet danışmanlık 

hizmetleri için sağlık personeline ek 

ödeme yapılmaması 

• Aile Hekimliğinde diyetisyenlerin 

olmaması

• Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM)’lerdeki 

diyetisyenlere verilen hizmetiçi 

eğitimlerin yeni başlamış olması

• TSM’lerdeki personelin farklı işleri 

yapıyor olması 

• Obezite tanısında kullanılan ölçüm 

aletlerinin standart olmaması 

• Sektörlerarası işbirliğinin yetersizliği 

• Sağlıklı beslenme olanaklarına erişim 

farklılıkları

• Sürdürülebilirlikte yetersizlik 

• Veriye ulaşılabilirliğinin yetersizliği 

• Programlardaki verimlilik eksikliği 

• Teşvik amaçlı desteklerin yapılmaması 

(örneğin spor salonlarına ücretsiz üyelik, 

parklarda eğitim verilmeden spor 

aletlerinin konulması)
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Geliştirebilecek Faaliyetler/Çalışmalar/

İşbirlikleri:

• Nitelikli sağlık personeli (diyetisyen, 

psikolog, sosyal hizmet uzmanı) 

sayısının arttırılması

• Fiziksel aktiviteyi teşvik edici 

programların yapılması

• Birinci basamakta hizmet veren 

personelin maddi olarak desteklenmesi

• Aile Hekimliklerinde diyetisyenin yer 

almasının sağlanması  

• Müdahale çalışmalarının yapılması

• Konuyla ilgili araştırma/çalışma izinlerinin 

alınmasında kolaylık yaratılması 

• Çok merkezli çalışmalar ve değişim 

programlarının arttırılması 

• Spor ekonomisi çalışmalarına 

başlanması

• Obezite merkezlerinin oluşturulması

• Sektörlerarası işbirliğinin güçlendirilmesi 

Politika Önerileri:

• Sosyo-ekonomik düzey farklılıklarına 

göre eğitim çalışmalarının yapılması 

• Sağlıklı beslenmenin ders olarak 

müfredata eklenmesi (yüksek öğretim 

programları dahil)

• Kurumlar arası toplantılarla hastaların 

sonlanımlarının (nihai akıbetlerinin) 

hasta örnekleri ve histopatolojik 

sunularla gösterilerek gerekli 

farkındalığın sağlanması 

• Uygulanan programların etkililiğini 

ölçmek için müdahale çalışmalarının 

yapılması 

• Kamu spotlarının arttırılması

• STK’lar üzerinden yerel medyadan 

faydalanılması

• Yüksek doğurganlık hızına yönelik tedbir 

alınması

Proje Önerileri:

• Belirlenmiş aile sağlığı merkezlerinde 

gönüllülük esasına göre kayıtlı nüfus 

üzerinden gelen hastalara verilen sağlıklı 

beslenme ve davranış eğitimlerinin 

etkisinin ölçülmesi 

• Belirlenen orta ölçekli şehirlerde şehir 

dışında otopark yapılması, otobüs ring 

seferleri veya şehre kadar ve şehir 

içinde bisiklet yolları yapılması

• Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile işbirliği 

yapılarak ‘Terhis olan askerlerin 1., 

3. ve 5. yıl sağlıklı yaşam (düzenli-

dengeli beslenme ve fi ziksel aktivite) 

davranışlarındaki değişimlerin 

değerlendirilmesi’

• Ankara ve Çorum’ da belirlenen Aile 

Sağlığı Merkezleri (ASM)’nde “Prediyabet 

tanısı alan bireylerin diyabetten 

korunma ve sağlıklı beslenme eğitimi ile 

kan glukoz düzeylerinin regüle edilmesi”

• Çorum’da belirlenmiş ikiilçede 

örnekleme göre belirlenecek kişilerde 

“Farkındalık ve eğitim çalışmalarının 

obezite, prediyabet ve diyabete 

etkisinin değerlendirilmesi”

Alınan Kararlar:

Obezite ve diyabetle ilgili öngörülen;

• Politika önerilerinin uygulanması 

• Projeler ile eğitimlerin sürdürülmesi 

• Farkındalık çalışmalarının yapılması 

(kamu spotu, video, etkinlikler vb)

Sonuç:

• Deneyim paylaşımı ve iletişimin 

devamlılığının sağlanması

• Bundan sonra yapılacak Türk Tıp 

Dünyası Kurultayı’nda spesifi k bir konu 

üzerinde çalışılması ve önceden yapılan 

çalışmaların da değerlendirileceği bir 

program 



OBEZİTE VE DİYABETOBEZİTE VE DİYABET
Diyabet Bakımında Kalitenin Artırılması ve Sağlık Teknolojileri

Katılımcılar:

• Haluk Özsarı

• Ayhan Ozan Yılmaz

• Elif Özdener

• Esin Kadiev

• İlhan Satman

Tartışılan Gündem Maddeleri:

• Diyabet Yönetiminde Hasta Takibi ve 

Yönetimi

Süreç Analizi

Ölçüm Süreci

 • İnvazif/noninvazif teknikler

 • Kişiye özel yöntemler

 • Otomatik arşivleme cihazları

Takip Süreci

 • Uzaktan takip dijital platformu

 • İlaç, ölçüm ve ziyaret hatırlatmaları

 • İlaç kullanım takibi 

Tedavi Süreci

 • Sonuç, etkinlik ve performans analizi

 • İlaç dozu ve çeşidinin ayarlanması 

 • Kişiye özel tedavi

İzleme Değerlendirme Süreci

Eğitim Süreci 

 • Diyabet Yönetiminde Hasta Takibi ve  

 Yönetimi

Süreç Analizinde sürece dâhil olması 

gereken aktörler

 • Hasta

 • Hasta Yakını

 • Uzman Hekim

 • Aile Hekimi

 • Diyetisyen

 • Eczacı

 

Güçlü Yönlerimiz:

• Kaynak yönetim (insan kaynakları, 

fi nansman, tıbbi cihaz, ilaç) sistemi

• Teknoloji desteği (Ar-Ge - Ölçümlerin 

arşivlenmesi) 

• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) altyapısı 

(kayıt, bildirim)

• İyi uygulama örneklerini adapte etme 

yeteneği

• Demografi k yapı

Zayıf Yönlerimiz:

• Aile hekimleri ve eczacıların süreç 

içerisindeki yeri

• “Bütünleşik Hastalık Yönetim Sistemi”nin 

eksikliği

• Uzman Hekim-Aile Hekimi-Eczacı-

Hemşire-Diyetisyen-Hasta iletişim alt 

yapısının eksikliği
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• İlaç kullanım takip sisteminin eksikliği 

• Hasta ve sağlık insangücü eğitimlerinin 

eksikliği

• Hasta izleminde hacim bazlı (kantite 

odaklı) sistemden değer bazlı (kalite 

odaklı) sisteme geçişte gecikme

• Sağlık insan gücünün dengeli dağılım ve 

kullanımına yönelik sistemin eksikliği

• Geri ödeme mekanizmalarının 

yeniliklere açık olmaması

Geliştirebilecek Faaliyetler/Çalışmalar/

İşbirlikleri:

Ölçüm Süreci:

• Uzaktan takip için kullanılacak ölçüm 

(kilo, şeker, tansiyon) aktarım ve 

ilaç/ölçüm hatırlatma cihazların 

geliştirilmesi

• Kişiye özel ölçüm tekniklerinin 

desteklenmesi (gençler, gebeler, tip I 

diyabet hastaları… vb)

• Glukoz ölçüm cihazlarının veri iletimi için 

geliştirilen sistemlere uyumluluğunun 

sağlanması ve çeşitliliğinin arttırılması

• Non-invazif ve invazifsürekli glukoz izlem 

cihazlarının geliştirilmesi 

Takip Süreci:

• Ölçüm ve Tedavi süreçlerinin takibi için 

bütünleşik ve uyumlu dijital altyapının 

geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi

• Kolay kullanım (otomatik aktarım ve 

adaptasyon kolaylığı)

Ölçümlerin değerlendirilmesi ve tedavi 

sürecine geçiş

• Uzman Hekim – Aile Hekimi 

– Eczacı iletişimi ve iş yükü 

dağılımınınoptimizasyonu

• Aile Hekimi ve Eczacı profi llerinin sürece 

dâhil olması 

• Değerlendirmeler ve hasta geri 

bildirimleri doğrultusunda yönlendirme

• Elektronik donanımlar ile ilaç 

kullanımının takibi

• Ölçüm ve ilaç kullanım hatırlatmaları

• Hasta yakınlarının sürece dâhil olması 

(örneğin eşler, ergenler için anne/baba, 

bebek ve yaşlılar için bakıcı)

Tedavi Süreci:

• Sisteme entegre olmak üzere 

Aile Hekimi ve Eczacı teşvik 

mekanizmalarının kurulması

• İlaç değiştirme ve doz ayarlamalarında 

koordinasyonun sağlanması (Uzman 

Hekim – Aile Hekimi – Eczacı arasında)

• Hasta değerlerinin takibi ve değer bazlı 

performans analizi

• Egzersiz ve diyet uygulamalarının 

bütünleşik hastalık yönetim sistemi ile 

entegrasyonu

• Eczaneler için “home-packaging” 

(hastaya özel günlük bazdailaç 

paketleme sistemi) yöntemlerinin 

değerlendirilmesi

• Rasyonel ve kontrollü ilaç kullanımı

• Komplikasyon oluşturmadan maliyet 

etkililik

İzleme-Değerlendirme Süreci:

• Ölçüm değerlerinin takibi ile tedavi 

etki analizinin “Bütünleşik Hastalık 

Yönetimi Sistemi” ile entegrasyonu ve 

bu sonucun kişi/kurum performansına 

yansıtılması

• Hacim bazlıdan değer bazlı izleme 

sistemine geçiş endikatörlerinin (tekrar 

başvuru oranı, vb) belirlenmesi ve 

performans sistemine değişken olarak 

dahil edilmesi

• Kalite endikatörlerinin belirlenmesi

Eğitim Süreci:

• Ölçüm ve tedavi süreçlerine yönelik 

farkındalık oluşturulabilecek 

müdahalelerin planlanması



OBEZİTE VE DİYABETOBEZİTE VE DİYABET
Diyabet Bakımında Kalitenin Artırılması ve Sağlık Teknolojileri

• Bütünleşik Hastalık Yönetim Sistemine 

e-learning modüllerinin entegre 

edilmesi gibi uzaktan eğitim fırsatlarının 

oluşturulması

• Hekim ve Eczacılar için ölçüm ve tedavi 

süreçlerine yönelik eğitim içeriklerinin 

üretimi, uygulaması, paylaşımı ve geri 

bildirimlerinin sağlanması

• Eğitimlerin “Yaşam Boyu Eğitim 

Programları”na dahil edilmesi

• TSM, ASM ve Eczanelerde ölçüm ve 

tedavi süreçlerine yönelik uygulamalı 

eğitimlerin hasta ile birebir ve/veya 

online (demonstratif) planlanması

Politika Önerileri:

• Uzman Hekim, Aile Hekimi ve Eczacıların 

“Bütünleşik Hastalık Yönetim Sistemi” 

ve sürecine dahil olması için teşvik 

mekanizmalarının oluşturulması (Hekim/

Eczacılarda değer bazlı sonuçlarının 

oluşturulacak kalite endikatörleri 

doğrultusunda performans puanlarına 

yansıtılması, hastalarda farkındalık 

yaratılması)

• Yapılabilecek her türlü müdahalenin 

geri ödeme kurumu tarafında 

karşılanabilirliğine yönelik model 

üretilmesi (ölçüm ve takip cihazları/

süreçlerinin geri ödeme mekanizmaları 

ile karşılanması)

• Kişisel karşılanabilirliğe (gebelik, 

Alzheimer gibi yaş ve cinsiyete bağlı 

eşlik eden sorunlar/hastalıklar) yönelik 

özel müdahale modellerinin üretilmesi

• TÜSEB’in koordinatörlüğünde; yurt 

içi, yurt dışı (üreticiler dâhil) tüm 

paydaşların bilgi ve deneyimlerini 

paylaşabilecekleri PLATFORM 

oluşturulması

Proje Önerileri 

• Uzaktan invazif ve non-invazif ölçüm, 

aktarım ve değerlendirme sistemleri
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• Hastaya özel günlük bazda paketleme 

ve ilaç kullanım takip sistemi (“home-

packaging”) 

• “Bütünleşik Hastalık Yönetimi Sistemi” 

alt yapısının kurulması, ölçüm ve takip 

sistemleri ile entegrasyonu

• Sağlık çalışanlarına yönelik konu ve 

mesleğe özel uzaktan eğitim modelleri

• Farkındalığı artırmaya yönelik hastaya 

özel eğitim modelleri

• İzleme Değerlendirme Sistemi kurulması

• Yaş, cinsiyet ve eşlik eden hastalıklar 

gibi değişkenlere bağlı geri ödeme 

mekanizmalarının kurulması

• Hastalık yükleri dikkate alınarak 

önceliklendirilmiş eşlik eden hastalıklara 

yönelik hacim bazlıdan değer bazlı 

izleme sistemine geçiş endikatörlerinin 

belirlenmesi

• Kalite endikatörlerinin belirlenmesi 

• Bilgi ve deneyim paylaşımı için altyapı 

oluşturulması 

Alınan Kararlar:

• “Bütünleşik Hastalık Yönetim Sistemi” 

alt yapısının kurulması

• Uzaktan ölçüm, aktarım ve 

değerlendirme modülleri

• İlaç kullanım takip ve “home-packaging” 

sistemi

• Hasta ve sağlık çalışanları eğitim 

platformu

• İzleme Değerlendirme Sistemi

• Yaş, cinsiyet ve eşlik eden hastalıklar 

gibi değişkenlere bağlı geri ödeme 

mekanizmalarının kurulması

• Eşlik eden hastalıklara yönelik kalite 

endikatörlerinin belirlenmesi

Sonuç:

• TÜSEB önderliğinde bilgi ve deneyim 

paylaşımı için alt yapı oluşturulması



OBEZİTE VE DİYABETOBEZİTE VE DİYABET
Birinci ve İkinci Basamakta Diyabet Yönetimi

Katılımcılar:

• İrfan Şencan

• Gamze Akbulut

• Sibel Gögen

• Elif Yılmaz

• Leyla Yılmaz

• Yeşim Karababa

• G. Pernur Yıldırım

Tartışılan Gündem Maddeleri:

• Diyabetin morbiditesi, hastalık yükü ve 

bütçeye getirdiği yükler

• Hastaların diyabete yönelik 

farkındalıkları düşük

• Diyabetik hastalar regüle değiller, 

komplikasyon oluşmadan önce diyabet 

farkındalığı düşük

• Türkiye’de 1. Basamak Sağlık Hizmetleri, 

Aile Hekimliği ve Diyabet yönetimi

• Belçika’da 1. Basamak Sağlık Hizmetleri, 

Aile Hekimliği ve Diyabet yönetimi 

• Diyabet ve Beslenme

• 2. Basamak Sağlık Kuruluşlarında 

Diyabet Yönetimi,

• İyi uygulama örnekleri (Belçika’da Aile 

Hekimleri tarafından kullanılan Diyabet 

Pasaportu)

Güçlü Yönlerimiz:

• Türkiye’deki vatandaşların hepsi Aile 

Hekimliği Sistemi’ne kayıtlı 

• Basamak için elektronik zorunlu kayıt 

sistemimiz var

• İlaçlara erişim kolay 

• Diyabet yönetiminde 1. Basamakta 

gerekli laboratuvar tetkikleri  (HbA1c 

dâhil) İl Halk Sağlığı Laboratuvarları 

aracılığı ile sağlanıyor

Zayıf Yönlerimiz 

• Obezitenin artışı

• Hasta uyumsuzluğu, diyabetin 

komplikasyonlar gelişmeden yeterince 

önemsenmemesi, erken dönemde 

kontrol altına alınamaması

• Poliklinik yoğunlukları nedeniyle hasta 

eğitimine yeterli vakit ayıramama

• Hasta doyumsuzluğu (sık sık hekim 

değiştirmek, hastaların bir önceki 

tedaviye uyum göstermeyip hekim 

ya da sağlık kuruluşunu ve tedavilerini 

değiştirmesi)

• Akademik ünvanın (Doç., Prof.) hasta 

tedavisi sürecinde kullanılması dolayısı 

ile göreceli, olarak diyabet yönetiminde 

1. Basamağa olan güvenin azalması

• Diyabet yönetiminde gerekli diyetisyen, 

podolog sayısının azlığı ve ASM’lerde 

istihdam edilmemeleri
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Geliştirebilecek Faaliyetler/Çalışmalar/

İşbirlikleri:

• ASM’lerde çalışan sağlık personelinin 

(ASE eğitimleri) hastaları eğitmek üzere 

eğitici eğitimi almalarının sağlanması 

• Diyabet Pasaportu (Belçika örneğinden 

yola çıkarak, belirli aralıklarla bu kart 

aracılığı ile podolog ve diyetisyen 

tarafından izlenebilmeleri, gerektiğinde 

bu kartla 1. ve 2. Basamak arasında 

izlemlerin sağlanabilmesi) (proje olarak 

önerildi)

• Türkiye’de nüfus fazla, diyabet 

prevalansı yüksek, sağlık çalışanı 

sayısı az ve hasta uyumu ve eğitimi 

sınırlı, bu sebeple hastalar arasında 

köprü ve iletişim ağı oluşturabilecek 

bir yapı gerekli: “Diyabet Toplulukları” 

oluşturulabilir (proje olarak önerildi) 

Politika Önerileri:

• Kronik Hastalıklar/Diyabet Toplulukları: 

Kişilerin bir sağlık çalışanının 

gözetiminde deneyimlerini 

paylaşabilecekleri 20–25 kişilik 

gruplar oluşturmaları ve aktiviteler 

düzenlemeleri, böylece kendi 

hastalıklarının kontrolüne katılımlarının 

sağlanması (Fiziki mekan olarak Sağlıklı 

Yaşam Merkezleri kullanılabilir)

• Diyabet Pasaportu-Diyabet Karnesi 

uygulaması

• Hastanın diyabet yönetimine 

katılabilmesi için ödül-ceza 

uygulamaları, hasta katılımının teşviki, 

sosyolog ve psikolog önerileri 

• Obezite ve diyabet ile mücadelede 

şeker ve katkı maddesi içeren 

gıda üretimlerine yönelik yasal 

düzenlemelerin hayata geçirilmesi

• WEB üzerinden Diyabet Kanalı (Şeker 

TV) kurulması: Hipoglisemide ne 

yapılır? Yemek hazırlama ve pişirme 

yöntemleri?

• Diyabet tanı, tedavi ve takip 

kılavuzlarının 2. Basamak hekimlerine 

ulaştırılması ve kullanımının 

güçlendirilerek devam edilmesi

Proje Önerileri:

• Bursa KASAD-KASAV İşbirliği ile Pilot 

Uygulama: DİYABET TOPLULUKLARI 

(Sağlıklı Yaşam Toplulukları)

• DİYABET PASAPORTU/ KARNESİ

• DİYABET KANALI (Şeker TV)

Alınan Kararlar ve Sonuç:

• Hastaların diyabet yönetimine ortak 

edilmesi

• Hastaların farkındalık ve bilgi düzeyini 

arttıracak faaliyetleri güçlendirmek

• Birinci basamakta diyabetin yönetimini 

güçlendirmek

- Hekimlerin bilgi ve güvenini arttırmak

- ASM’lerin bilgi ve katılımını arttırmak

- Hastaların birinci basamağa güvenini 

arttırmak

- İkinci ve üçüncü basamağın birinci 

basamağa güvenini ve iletişimini 

arttırmak



OBEZİTE VE DİYABETOBEZİTE VE DİYABET
Komplikasyonların Önlenmesi ve Yönetimi

Katılımcılar:

• Şehnaz Karadeniz

• Nilüfer Ünal

• Gülen Arslan Lied

• Mahmut Doğramacı 

• Ali Ekber Erdoğan 

• Bülent Kaya 

• Ferit Saraçoğlu

• Cihat Şen

Tartışılan Gündem Maddeleri:

• Sağlıklı beslenmenin fetal hayattan 

başladığı, bu amaçla gebe beslenmesi 

ve anne sütü almanın bilincinin 

yerleştirilmesi

• Gebeliklere normal beden kitle indeksi 

(BKİ) ile başlanması gerektiği bilincinin 

arttırılması

• Bütün gebelere 24.-28. haftalar arasında 

50 gr glukoz tarama testinin yapılması 

• Sağlıklı beslenmeyi destekleyici 

düzenlemelere kreşlerin de dâhil 

edilmesi 

• İlköğretim ve lise müfredatında sağlıklı 

beslenmeyle ilgili eğitimin daha etkin 

hale getirilmesi 

• Sağlıklı yaşam tarzının (beslenme 

ve fi ziksel aktivite) öğrencilerin ve 

ailelerin gerçek yaşamında da hayata 

geçirilmesinin teşvik edilmesi

• Sağlıklı yaşam tarzı ile ilgili kamu 

spotlarının görsel basında ağırlıklı prime-

time’da yer alması

• Komplikasyonların önlenmesinde erken 

tanı ve etkin takibin iyileştirilmesi 

• Riskli gruplarda kan şekerine bakılması, 

bu konuda Aile Hekimlerinin bilgi 

düzeyinin yükseltilmesi 

• Podolog/podiyatrist gibi ara eleman 

grubunu yetiştiren eğitim bölümlerin 

açılması

• Diyabet konusunda uzmanlaşmış 

hemşire ve diyetisyen sayısının 

arttırılması 

• Tip 2 diyabetli hastaların ilk tanıda 

kapsamlı göz ve böbrek muayenesinin 

(eGFR’nin hesaplanması, idrarda 

albümin/kreatinin oranı ölçümü) 

yapılması, diyabetle birlikte sık görülen 

hastalıkların taranması

• Komplikasyonu gelişmiş hastaların 

bakım ve tedavilerini sürdürebileceği 

merkezlerin iyilestirilmesi ve sayılarının 

arttırılması

• Özel sektörün bu alanda yapacağı 

girişimlerin desteklenmesi 

• Aile hekimlerinin mezuniyet sonrası 

eğitimlerinin güçlendirilmesi

• SGK paket programlarının tasarlanması 

sırasında aynı hastalık altında da olsa 

hastalığın ağırlığına göre sınıfl andırma 

yapılması ve ödemelerin buna göre 

yapılması

• Özel sigorta kurumlarına, kronik 

hastalıklarla ilgili politikalarında hastayı 

koruyucu ve tedavi edici düzenlemeleri 

yapmalarının tavsiye edilmesi
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• Türkiye’de ‘Tele Tıp Uygulamaları’ ve evde 

bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve 

iyileştirilmesi

• Eğitim faaliyetleri ve sağlık sistemleri 

alt yapısı geliştirilmesinde Devlet 

ile STK’ların koordineli çalışmasının 

sağlanması

Güçlü Yönlerimiz:

• Yeterli sayıda hekim

• Genel sağlık sigortası olanağı

• Ülke çapında kayıt sistemi ağı 

• Ülke çapında teşhis ve tedavi olanakları

• Kronik hastalıklarla ilişkili Türkiye 

haritasının varlığı

• Kronik hastalıklarla ilgili Ulusal 

Programların varlığı

• Güçlü STK’ların varlığı ve Sağlık Bakanlığı 

ile yakın iletişimde olması 

Zayıf Yönlerimiz:

• Kayıt sistemine veri girişindeki 

yetersizlik

• Aile Hekimleri ve yardımcı sağlık 

personelinin sürekli eğitim 

programındaki yetersizlik

• Bazı ihtisas alanlarındaki kadro sayısının 

azlığı

• Geriyatri alanında uzman sayısının azlığı 

• Disiplinler arası koordinasyonda 

yetersizlik

• Multidisipliner merkezlerin azlığı

• Programların uygulanmasında ve takipte 

eksiklik

Geliştirebilecek Faaliyetler/Çalışmalar/

İşbirlikleri:

• Devlet kurumları ve STK işbirliğinin 

arttırılması

• Hizmet ve bakım uygulamalarında 

kalitenin yükseltilmesi

Politika Önerileri:

• TeleTıbbın yaygınlaştırılması

• Evde bakım hizmetlerinin kalitesinin 

yükseltilmesi 

• Hizmet alanların ve hizmet verenlerin 

beklenti ve memnuniyetin ölçülmesi 

ve programlarda gerekli revizyonların 

yapılması 

• Hasta güvenliğinin geliştirilmesi

• Devletin STK dâhil, yürüttüğü koruma 

programlarına ve araştırmalara bütçe 

ayırması 

 

Proje Önerileri:

• Hizmet alanların ve hizmet verenlerin 

beklenti ve memnuniyetin ölçülmesi ve 

verilen hizmetin kalitenin belirlenmesi

Alınan Kararlar: 

• Önerilen projenin en kısa zamanda 

hayata geçirilmesi

• Sağlık personeline verilen mezuniyet 

sonrası eğitimlerin güçlendirilmesi, 

mümkün olduğu kadar çok sayıda ulusal 

ve uluslararası toplantılara katılımın, 

işbirliklerinin desteklenmesi

• Yaşamın ilk 1000 gününde beslenme 

dahil, sağlıklı beslenme ve yaşam 

tarzının tüm yaşam alanlarında 

gündemde tutulması 

Sonuç:

• Kronik hastalıklara yönelik sağlık 

politikalarının planlanmasında uzun 

dönem sonuçlarını iyileştirecek, verilen 

hizmetin sürekliliğini sağlayacak, 

kalitesini yükseltecek, hasta güvenliğini 

gözetecek, sağlık çalışanlarının çalışma 

ortamlarını iyileştirecek kısa, orta ve 

en önemlisi uzun vadeli stratejilerin 

belirlenmesini ve iletişimini arttırmak



NÖROLOJİK HASTALIKLARNÖROLOJİK HASTALIKLAR
Kognitif Bozukluklar

Katılımcılar:

• Mustafa Seçkin

• Mehmet Akif Karan 

• Sedat Hakkı Önen

• Fannie Fatma Önen

• Alican Dalkılıç 

• Semih Güngör 

Tartışılan Gündem Maddeleri:

• Serebrovasküler hastalıklar ve kognitif 

fonksiyonlar

• Alzheimer hastalığı: medikal ve sosyal 

sorunlar

• Yaşlıda düşme: epidemiyoloji, etiyoloji, 

komplikasyonlar, profi laksi

• Uyku apnesi ve kognitif fonksiyonlar

• İlaçlar ve kognitif bozukluklar

Güçlü Yönlerimiz:

• Yurt dışındaki eğitimli insan kaynağımız

• Çabuk adapte olabilme yeteneğimiz

• İşbirliğine açık yapımız

• Yeniliğe/değişime açık yapımız 

Zayıf Yönlerimiz:

• “Fotokopi kültürü”

• Bilgiye hak ettiği önem ve değerin 

verilmemesi

• Bilimsel yöntemlerin eğitimindeki 

eksiklik

• Klinisyen-Eğitici-Araştırmacı ayrımının 

olmaması

• Stratejik ve akılcı liderlik eksikliği

• Tanı amaçlı otopsilerin yetersizliği

• Hekim dışı sağlık mesleklerindeki 

yetersizlik

Politika Önerileri:

• Uyku sağlığı eğitimi faaliyetleri

• Beyin sağlığını koruyacak/geliştirecek 

toplum eğitimleri

• Kognitif nörobilim alanında bilincin/

eğitimin artırılması

• Kognitif bozukluklar açısından riskli 

grupların belirlenmesi ve erken tanı 

faaliyetleri

• Unutkanlık ve düşme konusunda toplum 

eğitimi

• 60–65 yaşında her bireyin sağlık 

değerlendirmesinin yapılması (“short 

checkup”) 

Geliştirebilecek Faaliyetler/Çalışmalar/

İşbirlikleri:

• Risk gruplarında uyku apnesi taramaları 

• Türk Nöroloji Derneği Kognitif Çalışma 

Grubu ile işbirliği yaparak sağlık 

personeli eğitimine önem verilmesi 

• Klinik Nöropsikoloji Derneği ile işbirliği 

yapılarak klinik nöropsikoloji eğitimi 

almış personel sayısının arttırılması

• 2016 Temmuz’da İstanbul’da yapılacak 

olan “Ageing and Sleep” Kongresi’nde 

TÜSEB’in partner olarak yer alması 

• Hafıza kliniklerinin akredite olmasının 

sağlanması (Paris ve Lyon Üniversiteleri 

ile işbirliği) 
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• “Bellek Bozukluğu Olmayan Demans 

Sendromları”nın tanısı için farkındalık 

eğitimi

Proje Önerileri:

• Kolinerjik tedavi alan hastalarda 

biyogöstergeler ile kesin Alzheimer 

tanısı olanların belirlenmesi

• Türk toplumuna özgü “Yaşlı kohortu” 

oluşturulması

• Uluslararası standartlarda kognitif 

test bataryalarının uyarlanması ve 

geliştirilmesi (Northwestern Üniversitesi 

Alzheimer Merkezi ile işbirliği yapılarak 

normatif datanın oluşturulması ve 

personel eğitimi)

• Uyku apne sendromu tarama 

skalalarının Türk toplumuna özgü 

geçerlilik güvenilirliklerinin yapılması

Alınan Kararlar:

• Projelerin ayrıntılarının belirlenmesi 

için grup üyelerinin ortak çalışmalarını 

sürdürmesi 

Sonuç:

• Kognitif bozukluklar yaşlı grup için 

önemli bir halk sağlığı sorunudur

• Kognitif bozukluklar birçok farklı 

etmene bağlı olarak ortaya çıkabilir, 

risk gruplarının belirlenmesi, koruyucu 

önlemler alınması ve erken tanı 

açısından yararlıdır

• Tedavi edilebilir kognitif bozukluk nedeni 

ve prevalansı yüksek olan uyku apnesi 

tarama ve teşhisi halk sağlığı açısından 

önemlidir



NÖROLOJİK HASTALIKLARNÖROLOJİK HASTALIKLAR
Serebrovasküler Hastalıklar (İnme vs.) ve Epilepsi

Katılımcılar:

• Bekir Keskinkılıç

• Füsun Ferda Erdoğan

• Hakan Ay

• Çiğdem Akman

• Emine Saadet Kahrıman

• Ayfer Kahraman

• Mustafa Kahrıman

• Cenk Ayata

• Aslı Kalın

• Müjde Pelin

• Fatma Lowden

• Nilüfer Yeşilot Barlas

• Nur Köse

• Recep Baydemir

• Pınar Atakent 

Tartışılan Gündem Maddeleri:

• Serebrovasküler Hastalıklar (İnme) 

ve Epilepsinin tanı ve tedavisi ile ilgili 

Türkiye’deki mevcut durum

• Sık görülen ve ölüme yol açabilen bu 

nörolojik hastalıkların özellikle acil tanı 

ve tedavisi ne yönelik alınması gereken 

tedbirler

Güçlü Yönlerimiz:

• İnsan kaynağı (özellikle uzmanlık 

alanında yetişmiş hekimler)

• TÜSEB’in kuruluşu 

• Kaynak sıkıntısı olmaması

• Serebrovasküler hastalıklar için Ulusal 

Program ve Eylem Planlarının var olması 

• Hekime ulaşmanın kolay olması

• Aile Hekimliği Sistemi nedeniyle her 

vatandaşın bir Aile Hekimi’nin olması ve 

Elektronik Sağlık Kayıtları

• Bilimsel datalar için çok sayıda hastanın 

varlığı

• İnme ve epilepsi ile bağlantılı, az sayıda 

da olsa özelleşmiş merkezlerin varlığı 

 

Zayıf Yönlerimiz:

Genel

• Alana özgü organizasyonel yapı eksikliği

• Hekim dışı sağlık personeli sayısının 

yetersizliği

• Hekim dışı sağlık profesyonellerinin 

sınırlı/yetersiz görev tanımları

• Hastalık yükünü yönetmekte/ulusal 

planları güncellemekte yetersiz kalan 

veri/bilgi yönetimi

• Ulusal Programın/Eylem Planının etkin 

şekilde yürütülememesi

• Hasta yönetiminde basamaklandırma/

sevk sisteminin yokluğu
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• Aile Hekimleri’nin etkin hasta 

yönetiminde etkin rol üstlenmemiş 

olmaları 

İnme 

• Toplumun inme belirtileri konusunda 

bilinçli olmaması

• İnme hastalarının 4–5 saatlik tedavi 

penceresi içerisinde en etkin tedaviyi 

uygulayabilecek merkeze ulaşımında 

güçlük

• Zamanında tedaviye ulaşabilen hasta 

oranı ABD ile karşılaştırıldığında 250 kat 

daha az

• Hasta acile ulaştığında en kısa süredeki 

müdahaleyi gerçekleştirecek hastane 

sistemlerinin yetersizliği

• İnme tedavisi için özelleşmiş 

merkezlerin yetersizliği ve bu 

merkezlerle bağlantılı alt merkezlerin 

belirsizliği (örneğin gerektiğinde 

endovasküler girişimleri yapabilecek 

hekim ve merkezlerin yetersizliği)

• Acil çağrı sisteminde inme hastalarına 

özel bir kodun bulunmaması

• Risk faktörü kontrolü ve koruyucu tedavi 

konusunda yeterli sayıda özelleşmiş 

ünite olmaması

• Fizyoterapi merkezlerinin yetersizliği

Epilepsi 

• Toplumun epilepsi konusunda bilgi 

yetersizliği

• Türk toplumunda epilepsi ile ilgili tüm 

istatistiki verilerin yetersizliği

• Hekimlerin ve yardımcı sağlık 

personelinin epilepsi ile ilgili bilgi 

yetersizlikleri

• Epilepsi takip ve danışma 

merkezilerinde yetersizlikler ve uzun 

süreli ve pahalı bir tedavi olan ilaç 

tedavinsin izlemindeki yetersizlikler

• Dirençli epilepsi olgularının erkenden 

tanınarak cerrahi tedavi ve diğer 

tedavilere yönlendirilmelerindeki 

yetersizlikler, gecikmeler

• Ayırıcı tanı ve tedaviye dirençli epilepsi 

olgularının sağlıklı değerlendirilmeleri 

için gerekli olan EEG-monitorizasyon 

ünitelerinin yetersizliği

• Hastaların izleminde ve 

değerlendirilmesi aşamasında eğitimli 

yardımcı personelin yetersizliği

• Video-EEG monitorizasyon için daha 

fazla kaynak aktarılması.

Geliştirebilecek Faaliyetler/Çalışmalar/

İşbirlikleri:

• İnme ve epilepsi ile ilgili epidemiyolojik 

çalışmaların yapılarak problemin 

büyüklüğünün tanımlanması

• İnme ve epilepsi konularında toplum ve 

sağlık personelinin eğitimleri

• Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler arasında 

gerekli işbirliğinin sağlanması 

• Bu iki hastalık ile ilgili yeni tedavi 

modaliteleri ve ilaç tedavileri ile ilgili 

bilimsel altyapının oluşturulması

Politika Önerileri:

• İnme ve epilepsi takip ve dirençli 

epilepsi hastalarının tedavilerinin 

planlanması ve uygulanması için 

özelleşmiş ana merkezler açılması

• Bu merkezlere bağlı uydu merkezlerin 

belirlenmesi

• Ana merkezler ile uydu merkezler 

arasında “Tele Tıp Sistemleri”nin 

kurulması

• İnme hastalarının hızlı transferinin 

sağlanması için ayrı bir acil kodu 

geliştirilmesi

• İnme ve epilepsi için gerekli tanıtım 

faaliyetlerinin planlanarak kolay 

erişilebilir olmasının sağlanması



NÖROLOJİK HASTALIKLARNÖROLOJİK HASTALIKLAR
Serebrovasküler Hastalıklar (İnme vs.) ve Epilepsi

Alınan Kararlar:

• İnme ve epilepsi ile ilgi veri bankasının 

oluşturulması

• Bu iki hastalığın acil tedavisi, takibi 

ile ilgili özelleşmiş, tam donanımlı 

merkezlere olan ihtiyacın belirlenerek 

gerekli merkezlerin ve bu merkezlere 

bağlı uydu merkezlerin açılması ve 

organizasyonunun sağlanması

• İnme hastalığına acil yaklaşım için özel 

kod sisteminin oluşturulması

• Epilepsi hastalarının izlem ve 

tedavisinde yeterli uzmanların 

‘epileptolog’ olarak eğitimini sağlayacak 

eğitim sistemin oluşturulması

• Yardımcı sağlık personelinin 

yetiştirilmesine önem verilmesi

• Hasta ve toplumun eğitimi
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Proje Önerileri:

• İnme hastalarının acil tedavisinde en 

hızlı ve en etkin tedavinin sağlanması 

için pilot bölge uygulaması

• İnme geçiren hastanın en kısa zamanda 

müdahale merkezlerine ulaştırılması

• İnme geçiren hastanın akut bakım 

merkezlerinde kalış süresinin 

kısaltılması, subakut rehabilitasyon 

merkezleri kurulması

• Yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesi

Sonuç:

• İnme ve epilepsiye ait topluma ait 

temel verilerin acilen sağlanması. Bu iki 

alanda deneyimli ve etkinlik gösteren 

STK’ların (örneğin derneklerin) biraraya 

gelmesi, konunun ayrıntıları ile düzenli 

olarak gözden geçirilerek gerekli 

kararların alınması

• Tedavi edilebilir kognitif bozukluk nedeni 

ve prevalansı yüksek olan uyku apnesi 

tarama ve teşhisi halk sağlığı açısından 

önemlidir



NADİR (GENETİK) HASTALIKLARNADİR (GENETİK) HASTALIKLAR

Katılımcılar:

• Uğur Özbek

• Nursel Elçioğlu

• Sebahattin Çırak

• Murat Baştepe

• Necati Çakır

• Yusuf Öztürk

• Buket Güngör

• Serdar Arslan

Tartışılan Gündem Maddeleri:

• Nadir Hastalıklarda tanı ve tedavi 

olanaklarının geliştirilmesi

• Bilimsel ve klinik araştırmaların 

arttırılması

• Hastaların yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi ve sürece katılımlarının 

sağlanması

• Var olan kaynakların güçlendirilmesi 

Güçlü Yönlerimiz:

• Sağlık alt yapısı

• Deneyimli klinik sağlık çalışanı

• Hasta potansiyeli

• Finansman 

Zayıf Yönlerimiz:

• Nadir Hastalıkların epidemiyolojik 

bilgisinin eksikliği

• Bilim disiplinleri arasındaki 

koordinasyonsuzluk

• Sağlık uzmanlarının nadir hastalıklar 

konusunda bilgi eksikliği ve ilgi 

yetersizliği

• Nadir Hastalıklara yönelik tanı ve tedavi 

işlemlerinin yüksek maliyetli olması

• Nadir Hastalıkların önemli kısmının 

tedavisinin olmaması ve buna yönelik 

araştırmaların yetersizliği

Geliştirebilecek Faaliyetler/Çalışmalar/

İşbirlikleri:

• Nadir Hastalıklar konusunda 

epidemiyolojik bilginin artırılması 

• Nadir Hastalıkların özelliklerinin 

tanınması 

• Sağlık uzmanları, halk ve hastalar için 

“Nadir Hastalıklar” ile ilgili bilgilerin 

geliştirilmesi,  farkındalıklarının ve bilgi 

düzeylerinin arttırılması 

• Nadir Hastalıklar konusunda sağlık 

uzmanlarının eğitilmesi 

• Tanı ve tedavi olanaklarının geliştirilmesi

• Tarama programlarının geliştirilmesi (risk 

gruplarında)

• Hasta bakımı kalitesinin arttırılması 

• Yetim ilaçlar konusunda mevzuat 

düzenlemelerinin yapılması 

• Hastalarda Nadir Hastalıklar ile 

birlikte ortaya çıkan özel ihtiyaç 

gereksinmelerinin giderilmesine yönelik 

koordinasyon sağlanması
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• Nadir Hastalıklar ile ilgili araştırmaların 

geliştirilmesi ve araştırmaların teşvik 

edilmesi

• Ulusal/Uluslararası işbirliklerinin ve 

koordinasyonun sağlanması

• “Multidisipliner Referans Merkezleri”nin 

oluşturulması ve tanı alan hastaların bu 

merkezlere bağlanması

• Her bir hastalığın standart tedavi 

protokollerinin oluşturulması

• Genetiği tanımlanmış hasta grupları 

oluşturulması 

Proje Önerileri:

• Köln Üniversitesi ile İstanbul 

Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi 

ve uygun görülecek diğer kamu sağlık 

kurumları arasında Nöromusküler 

Hastalıklar konusunda araştırma 

işbirliğinin sağlanması 

• Harvard Üniversitesi ile Marmara 

Üniversitesi ve uygun görülecek 

diğer kamu sağlık kurumları arasında 

“İskelet Sistemi Hastalıklarının 

Moleküler Patogenezi” alanında işbirliği 

oluşturulması

Alınan Kararlar:

• Ulusal Nadir Hastalıklar Eylem Planı’nın 

oluşturulması

• Nadir Hastalıklar Referans Merkezleri’nin 

kurulması

• Nadir Hastalıklar Network ağı 

oluşturularak merkezlerin ve hastalığa 

ilişkin bilgilerin arşivlenmesi

• Nadir Hastalıklara ilişkin araştırmaların 

teşvik edilmesi ve bu konuda fon 

oluşturulması

Sonuç :

• Ulusal Nadir Hastalıklar Eylem Planının 

oluşturulması

• Nadir Hastalıklar Referans Merkezlerinin 

kurulması

• Nadir Hastalıklar Network (iletişim ağı) 

oluşturularak merkezlerin ve hastalığa 

ilişkin bilgilerin arşivlenmesi

• Nadir Hastalıklara ilişkin araştırmaların 

teşvik edilmesi ve bu konuda fon 

oluşturulması

 



Katılımcı: Hasta memnuniyeti konusunda 

sorularım olacak. Inpatient olarak mı 

outpatient olarak mı yapıyorsunuz. Hastalar 

en az ve en fazla nelerden memnun? Düşük 

skorlu ya da yüksek skorlu hastanelerde ne 

çeşit tedbirler alınıyor? Hastane içinde ve 

dışında neler yapılıyor? 

Sağlık Bakanlığı: Klinik araştırmalar yapıyoruz. 

Yaptığımız uygulamaların düzeyini ölçüyoruz. 

Verilen hizmetin değerlendirilmesi için Saha 

Koordinasyon Sistemi mevcut, belirlenen 

hastanelerde uygulanıyor.  

Pınar Atakent-Downstate Medical Center: 

Türkiye’de eğitim ve saha çalışmalarında, 

poliklinikte verilen hizmetlerde hasta 

memnuniyeti anketleri yapıyor musunuz? 

Sorunlu durumlar, yetersiz/kusurlu çalışanlar 

için ne gibi yaptırımlar var?

İlhan Satman-TÜSEB-İstanbul Üniversitesi 

İstanbul Tıp Fakültesi: Ben bir klinisyenim 

ve yaptığımız tüm klinik araştırmalarda 

hasta memnuniyeti anketleri yapıyoruz. 

Poliklinik ve hastanede bakım hizmetleri ile 

ilgili olarak hastaların görebileceği yerlerde 

dilek ve şikâyet kutuları var, şikâyet konuları 

inceleniyor, sorun varsa soruşturma 

yapılıp gereğine bakılıyor. Buna karşılık 

bazı durumlarda ödüllendirme de olmalı, 

o bakımdan yeterli değiliz. Genel olarak 

saha ve eğitim çalışmaları için acaba Sağlık 

Bakanlığı’ndan arkadaşlar, örneğin Doç. Dr. 

Nazan Yardım bu konuyu yanıtlamak ister 

misiniz?

Nazan Yardım-Sağlık Bakanlığı, THSK: Biz her 

hastaya memnuniyet anketi yapmaktayız. 

Bütün ülke düzeyinde durumun nasıl işlediğini 

bilmiyorum. Fakat biz sizin sorduğunuz gibi 

anket uygulaması yapmıyoruz. Çoğunlukla 

hastaların hastane girişinde uyguluyoruz. 

SORU-CEVAPSORU-CEVAP
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Bakanlığın bu konuya özel kurulan birimleri 

bulunmaktadır. Ayrıca saha koordinatörleri 

raporlarını aktarmaktadırlar. Bakanlığımızın 

kalite ölçme-değerlendirme birimindeki 

arkadaşlar belki yanıtlayabilirler.

Şuayip Birinci–Sağlık Bakanlığı Müsteşar 

Yardımcısı: Her hafta belirli bir grupta 

saha çalışması yapılmaktadır. Hastalar 

bakımından ne yaparsanız yapın, hastaları ve 

yakınlarını hastanede bekletmediğiniz sürece 

memnuniyet sağlayabiliyorsunuz. İkinci 

olarak da hastalar yaptıkları işlemler için para 

ödüyorsa bu durum memnuniyeti düşürücü 

bir faktör oluyor. En iyi özel hastanelerde 

bile bu sebepten memnuniyetsizlik 

yaşanmaktadır. Hastanelerde Kalite Kontrol 

birimi kapsamında ve ayrıca Sağlığın 

Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nce telefonla 

1000 hasta aranarak yapılıyor. Hastalar 

genelde bir hizmet için para ödüyorsa 

memnuniyet bozuluyor, özel hastane bile olsa 

memnuniyet azalıyor. 

Fahrettin Keleştemur-TÜSEB: TÜSEB olarak 

Hayat Kalitesi Sorgulama Sistemini kendi 

toplumumuza uygulamada sorun var. Bunu 

kendi kültürümüze adapte etmemiz gerekli.

Katkı – AB Komisyonu 50.000 den daha az 

olan Nadir Hastalıklar için bir araştırma yaptı. 

Bu kadar nadir görülen hastalığı yüzünden 

bile tanımak mümkün. Basamak Sistemi 

uygulanmalı. Nüfus cüzdanının bile bir Sosyal 

Güvence olarak kabul edilmesi bu hastalar ve 

aileleri için bir kurtuluş. 

Bülent Gümüşel- Hacettepe Üniversitesi 

Eczacılık Faültesi: Nadir görülen hastalıkların 

ilaçları için her geçen gün daha yoğun 

taleplerle karşılaşılmaktadır. Bu sebeple 

TÜSEB’in Orphanet’i içine alması lazım. Ancak 

bu sistemin çalışması için insan gücüne 

ihtiyaç duyacağız. Biz yetim ilaçlarla ilgili 

bu zamana kadar olumlu bir çalışma ortaya 

çıkaramadık. Orphanet’i sizlerin aracılığıyla 

işbirliği içerisine dahil edebilirsek yetim 

ilaçlarda ve nadir bulunan ilaçlarda önümüzü 

görebiliriz.

İlhan Satman-TÜSEB-İstanbul Üniversitesi 

İstanbul Tıp Fakültesi: Bu konu, TÜSEB üst 

yönetimi olarak geçen ay İstanbul Üniversitesi 

Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE)’nü 

ziyaret ettiğimizde Enstitü Başkanı Sayın 

Prof. Dr. Uğur Özbek tarafından da gündeme 

getirilmişti. Kendisi sanıyorum aramızda, bu 

konuda bir şey eklemek ister misiniz?

Uğur Özbek- İstanbul Üniversitesi Deneysel 

Tıp Araştırma Enstitüsü (DETEA): 2009 

yılında Avrupa Komisyonu’nda üye ülkelerin 

aldığı kararları ele almıştık. Nadir hastalıklar 

ülkemizde yaklaşık beş milyonluk bir nüfusu 

ilgilendirmektedir. Konuya ilişkin çözüm 

önerileri de bu çalışmada yer aldı. Biz Akademi 

olarak referans merkezlerini ve hastaların 

önerdiği laboratuvar teknisyenlerinin bilgisini 

toplamaktayız. Eğer Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB 

bu alanda birlikte çalışırsa büyük çözümlere 

ulaşılabilir.

Fahrettin Keleştemur-TÜSEB: Biz TÜSEB 

olarak evrensel standartları kendimize her 

zaman uyarlayamıyoruz. Hayat kalitesine 

ilişkin ölçümlerde diğer ülkelerle aramızda 

kültürel farklılıklar bulunuyor. Bizim kendi 

standartlarımızı geliştirmemiz söz konusu 

olacaktır.
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GELENEKSEL VE 
TAMAMLAYICI TIP 
UYGULAMALARI
ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

A. Fitoterapi

B. Apiterapi

C. Kaplıca ve Termal Tesisler



FİTOTERAPİFİTOTERAPİ

Katılımcılar:

Fitoterapi Grubu Paydaşları

• Sağlık Bakanlığı

 - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

 - Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 - Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

• Orman ve Su İşleri Bakanlığı

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

(Sosyal Güvenlik Kurumu)

• Üniversiteler (Yurt içi ve yurt dışı)

• Yüksek Öğretim Kurulu

• Özel sektör 

• Uygulayıcılar (Hekim, diş hekimi ve eczacı)

• Halk 

• Sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları

• Yazılı ve görsel medya

• Finans kuruluşları (TÜBİTAK, Kalkınma 

Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB vb)

Tartışılan Gündem Maddeleri:

• Bitkisel ilaçların/ standardize ekstrelerin 

etik kurullarca kabulü

• Toksik olmayan, geleneksel kullanımı 

olan Türkiye tıbbi bitkilerinin klinik 

çalışmalarının (faz çalışmaları) kabul 

edilebilmesi için neler yapılabilir?

• Sağlık Bakanlığı’na müracaat edecek 

fi rmaların ruhsat alabilmelerinin 

sağlanması veya bu sürecin özendirici 

olması için ne gibi revizyonlar yapılabilir?

• Tarım Bakanlığı’nın sorumluluklarının 

sadece üretimle sınırlandırılması için 

neler yapılmalıdır?

Güçlü Yönlerimiz:

1. Mükemmeliyet merkezi statüsüne sahip 

olabilecek kapasitede araştırma ve 

analiz laboratuvarlarımızın varlığı 

2. Bu alanda yetişmiş kalifi ye insan gücü

3. Zengin fl ora ve biyo-çeşitlilik

4. Türkiye’nin stratejik yeri ve coğrafi  

konumu

5. Mevzuat alt yapısı (kanun, yönetmelik 

vb)

6. Tarafl arın ilgisi (toplumsal talep)

7. Tarihsel birikim

8. Pestisit kalıntısı olmayan tıbbi ve 

aromatik bitkilerin mevcudiyeti ve 

üretim potansiyeli
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9. Mevcut bitkisel preparatların veya 

ürünlerin temiz ekstraksiyon  “Green 

Ektraksiyon” yöntemleri ile üretimi

10. Projelerin maddi desteklerinin iyi olması

Zayıf Yönlerimiz:

1. Makro boyutta ekstraksiyon 

sistemlerimizin olmayışı

2. Fitoterapi alanında araştırma ve üretim 

yapan paydaşlar arasındaki zayıf iletişim

3. Türk bitki farmakopesinin eksikliği

4. Piyasa gözetim ve denetiminde 

yetersizlik

5. Tıbbi bitkisel ürünlerle ilgili klinik 

araştırmaların planlanmasındaki 

sorunlar ve maddi destek yetersizliği

6. Mevcut tıbbi bitki ihtiyacına yönelik bitki 

kültürünün yapılmasında koordinasyon 

eksikliği

7. Geleneksel bitkisel tıbbiürünlerin 

ruhsatlandırılma sürecine yönelik 

sektörün bilgi eksikliği ve çekinceleri

8. Hekim ve diş hekimlerin tıbbi bitkisel 

ürünlerle ilgili bilgi eksikliği

9. Çeşitli mecralardaki (sosyal medya vb) 

bilgi kirliliği

10. İnternet üzerinden tıbbi bitkisel 

ürünlerin pazarlanması ve satışı

11. Eczanelerle ilgili düzenlemenin ürün 

satış sınırlandırması yapması

12. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp 

uygulamalarına yönelik sertifi ka alanların 

aldıkları eğitimi tabelalarına yazamaması

Geliştirebilecek Faaliyetler/Çalışmalar/

İşbirlikleri:

1. Tıbbi bitkisel ürünler İyi Tarım 

Uygulamalarına göre üretilmelidir

2. Fitofarmakovijilans sistemi kurulmalıdır

3. Tıbbi bitkisel ürünler kayıt altına 

alınmalıdır, sabit kalite ve verimlilikte 

bitkiler geliştirilmelidir (klasik veya 

biyoteknolojik ıslah yöntemleri ile)

4. Sağlık otoriteleri, üniversiteler 

ve sanayiciler arasında işbirliği 

mekanizmaları oluşturulmalıdır

5. Ekonomik değer taşıyan rakip bitkiler 

tespit edilmelidir

6. Osmanlı dönemi reçeteleri incelenmeli, 

günümüz Türkçesine çevrilmeli ve gün 

yüzüne çıkarılmalıdır

7. Tıbbi bitkisel ürünlerin analizleri 

eczacılık fakülteleri ve/veya 

üniversitelerin onaylanmış 

laboratuvarlarında yapılmalıdır.

8. Tıbbi bitkiler koruyucu sağlık alanında da 

kullanılmalıdır

9. Hastaneler, tıbbi ürün ve ilaç etkileşim 

geri bildirim raporlarını Türkiye İlaç ve 

Tıbbi Cihaz kurumuyla paylaşmalıdır

10. Gıda takviyesi ürünlerine yönelik izin 

almak için bilinen pozitif ve negatif 

bitki listesi Sağlık Bakanlığı ile birlikte 

revize edilmelidir (bitkilerin yan etkileri 

ve güvenlilikleri göz önüne alınarak), 

bu şekilde ruhsatlandırılan geleneksel 

bitkisel tıbbi ürün sayısı artacaktır

11. Tıp Fakülteleri eğitim müfredatı 

içerisinde fi toterapi eğitimlerine yer 

verilmelidir (4. sınıfta mecburi, 5. sınıfta 

seçmeli/mecburi ders olabilir)

12. GAP çerçevesinde tıbbi 

bitkilerin yetiştirilme evrelerinde 

gerçekleştirilecek analizler hasat 

dönemine kadar Tarım Bakanlığı’nın 

araştırma enstitülerinde / 

ziraat fakültelerinin akredite 

laboratuvarlarında yapılabilmelidir

13. GBTÜ ruhsat başvuru ücretleri gözden 

geçirilerek mümkünse indirime 

gidilmelidir



14. Tıbbi bitkilerin standardizasyonuna 

yönelik gerekli dokümantasyon 

yapılmalıdır

15. Bitki sekondermetabolit kütüphanesi 

oluşturulmalıdır

16. İngiltere’deki “ResearchGate” benzeri 

açık erişim sağlayan bir veri tabanı 

oluşturulmalıdır

17. Tıbbi bitkilerin kantitatif, kalitatif ve 

parmak izi (“fi ngerprint”) analizleri 

yapılmalıdır

18. Bitkisel ham drogların piyasada 

yer alması ve eczanelerde karışım 

çayların hazırlanabilmesi için gerekli 

düzenlemeler yapılmalıdır

19. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine 

yönelik kamu spotları hazırlanmalı ve 

sağlık hizmet sunucuları üzerinden 

bilgilendirme, kayıt, bitki-ilaç etkileşimi 

ve yan etki geri bildirimleri yapılmalıdır

20. Avrupa’daki QP Sistemi incelenmelidir 

(örneğin “Qualifi ed Person Training”)

21. Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı bitkisel 

ürünlerin ambalajlarında standart bir 

logo kullanılarak kamuoyunda bir algı 

oluşturulması sağlanmalıdır

22. Tıbbi bitkisel ürünlerin ruhsatlandırma 

işlemleri sadeleştirilmelidir

Politika Önerileri:

1. Geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin 

ruhsatlandırma sürecinin 

sadeleştirilmesi

FİTOTERAPİFİTOTERAPİ
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2. Tıbbi bitkisel ürünler kayıt altına 

alınması, sabit kalite ve verimlilikte 

bitkiler geliştirilmesi ve bu bitkilerin İyi 

Tarım Uygulamalarına göre üretilmesi

3. Ar-Ge’den üretime kamu, üniversite, 

sanayi işbirliği platformlarının 

oluşturulması

4. Mevcut pozitif ve negatif bitki listesinin 

Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı’nca 

müştereken revize edilmesi ve yaşanan 

sorunların giderilmesi

Alınan Kararlar:

• Çalışma grubu üyeleri arasındaki 

iletişimin artarak devam etmesi

Proje Önerileri:

1. Türkiye’de fi toterapide kullanılan 

bitkisel drogların kalite ve kontrollerinin 

belirlenmesi

2. Türkiye’deki etnobotanik çalışmaların 

(halk ilaçlarının) veri bankalarının 

oluşturulması

3. Tıbbi ve aromatik bitkilerden ilaç 

ve kozmetik hammaddelerinin elde 

edilmesi

4. Ülkemizde yetişen tıbbi ve aromatik 

bitkilerin kültür çalışmalarının yapılması



APİTERAPİ APİTERAPİ 

Tartışılan Gündem Maddeleri:

1. Apiterapi bir bütündür. Uygulayıcı, 

endikasyona göre kesinlikle tıp veya 

kendi alanında sınırlı kalmak üzere diş 

hekimidir.

2. Apiterapi’yi; arı zehri uygulamaları ve arı 

ürünlerinin kullanımı olarak ayırmamak 

gerekir. 

3. Arı ürünleri ilaç mıdır yoksa gıda/gıda 

takviyesi mi ya da kozmetik ürün 

müdür?

4. Arı ürünleri kim tarafından, nasıl ve ne 

şekilde kullanılmalıdır?

5. Hastaya / hastalığa (semptom vb) göre 

farklılık?

6. Konak immünitesi, kullanılan ürünün 

kalitesi

7. Klinik araştırma sonuçlarına (kanıta 

dayalı tıp uygulamaları, çift kör, kontrollü 

çalışmalar) ihtiyaç vardır

Güçlü Yönlerimiz:

1. Türkiye’nin endemik bitki fl orası, arı 

ırkları ve ürünlerinin çeşitliliği açısından 

çok zengin olması

2. Jeopolitik ve coğrafi  avantajlarımız 

nedeniyle kaliteli arı ürünlerimizi kolayca 

pazarlayabilecek potansiyele sahip 

olmamız

3. Arı yetiştiriciliğinde ve arı ürünlerinin 

çalışılmasında artan farkındalık ve ilgi

Zayıf Yönlerimiz:

1. Arı ürünlerinin bio aktif potansiyellerinin 

yeteri kadar ortaya çıkartılmamış 

olması,

2. Arıcıların yeteri kadar bilgiye sahip 

olmaması (propolis, polen toplama gibi)

3. Arı hastalıkları ile mücadelede bilgi 

eksikliği 

4. Denetim eksikliği

5. Arı ürünlerinin doğru bir biçimde 

kullanılmaması

6. Kurumlar arası işbirliği eksikliği

7. Arı zehri üretimi ve temini noktasında 

sorunlar bulunması

8. Markalaşma eksikliği

Alınan Kararlar:

1. Arı ürünleri Türk Gıda Kodeksi’ne uygun 

olmalıdır

2. Arı ürünleri üretimden kullanıma kadar 

denetlenmelidir

3. Apiterapi konusunda eğitici eğitiminin 

hızlandırılmalıdır

Proje Önerileri:

1. Arı ürünlerini işleyebilecek sanayinin 

oluşturularak sektörün önünün açılması 

2. Ar-Ge’nin önünün açılması

3. Yurt içinde ve yurt dışı pazarlarda arı 

ürünleri tanıtımının yapılması

4. Arı üreticilerinin arı ürünleri konusunda 

bilgilendirilmesi

5. Sağlık çalışanlarının arı ürünlerinin sağlık 

faydaları konusunda bilgilendirilmesi
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KAPLICA VE TERMAL TESİSLERKAPLICA VE TERMAL TESİSLER

Tartışılan Gündem Maddeleri:

• Kaplıca tedavisi ve kaplıca tedavisinde 

güncel uygulamalar neler olmalıdır ve 

neler yapılmalıdır?

• Kaplıcalar ülkemiz için neden önemlidir, 

neler yapılmalıdır?

• Kaplıca tesislerinin özellikleri ve yeniden 

yapılanma

• Kaplıcalarımızın dünyadaki tıbbi 

tedavilerdeki yeri

• Kaplıcalar Yönetmeliği ve kaplıca 

ve termal tesislere dair mevzuat 

çalışmaları

• Sağlık/termal turizm

Güçlü Yönlerimiz:

• Eşsiz bir doğaya ve zengin doğal 

kaynaklara sahibiz

• Eğitildiği takdirde yeterli personel 

sayımız vardır, bu konudaki uzman 

doktorlarımız dâhil

• Alan ile ilgili uzmanlık alanları vardır, 

konu ile ilgili çok sayıda bilimsel çalışma 

mevcuttur 

• Sağlık turizmi olarak medikal ve termal 

turizm konusunda önemli girişimlerin ve 

çalışmaların var olması

• Kaplıca ve termal turizmi ile ilgili gerekli 

kaynak, sermaye, vb varlığı

• Mevsimlik olan sağlık turizmi; termal 

turizmin eklenmesi ile merkezlerimiz 12 

ay hizmet verebilecek kapasitededir

Zayıf Yönlerimiz:

• Bakanlık bünyesinde çok az sayıda 

merkez olması ve merkez kapasitesinin 

düşük olması

• Eğitimli personel sayısının azlığı

• Yönetmelik gereğince aktif olarak çoğu 

izin verilen işletmenin sağlık personeli/

doktor olmaması

• Termal turizm açısından potansiyel 

olarak kullanılmayıp yatırım 

yapılamaması

• Türkiye’nin bu zenginliğinin nasıl 

kurulacağına yardımcı olacak 

yönetmelikteki eksiklikler ve 

belirsizliklerin varlığı

Geliştirebilecek Faaliyetler/Çalışmalar/

İşbirlikleri:

• Kaplıca tedavi merkezleri 

yönetmeliğindeki eksikliklerin ve 

belirsizliklerin giderilmesine dönük 

faaliyetler

• Termal turizminin geliştirilmesine 

yönelik sağlık turizmi ile ilgilenen 

koordinasyon kurumlarının birlikte daha 

etkin ve kapsayıcı hale getirilmesine 

dönük çalışmalar 

• ABD, Avrupa Birliği, Balkanlar, Uzak Doğu 

ve akraba topluluklar vb ile sağlık turizmi 

adı altında termal turizme yönelik 

işbirlikleri yapılabilir

• Yurt dışında çalışan hekimler ile 

koordinasyon içinde çalışmak termal 

turizmin bilimsel olarak daha da gelişip 

tanıtılması açısından önemli kapılar 

açacaktır

• Geleneksel ve tamamlayıcı tıp 

uygulamaları ile kaplıca ve termal tedavi 

alanındaki imkânlarının senkronizasyonu 

üzerinde çalışmalar yapılmalıdır

Politika Önerileri:

• Var olan tesislerin fi ziki yapılarının 

düzenlenmesi ve geliştirilmesi, 

yeni yapılacak tesisler ile ilgili örnek 

konseptlerin belli standartlarda gerekli 

yönetmelikler çerçevesinde uygun hale 

getirilmesi

• Eğitimli sağlık personeli sayısı 

ile sağlık personelinin bilgisinin 

zenginleştirilmesine dönük çalışmalar 

yapılmalıdır

• Yurt dışı tanıtım çalışmalarına ağırlık 

verilmesi, özellikle güçlü yönlerimizin 

vurgulanmasına dönük politikalar 

geliştirilmelidir
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• Yurt içi sağlık turizminde de termal 

turizmin önemli bir yer alması sağlık 

bütçesine büyük katkılar sağlayacaktır

• Termal tesislerin Sağlık Bakanlığı’nca 

etkin bir şekilde denetiminin yapılması 

ve bu gerekli yetkilerin arttırılması 

değerlendirilebilir

• Alanda uzman hekimlerin yansıra 

bu alanda çalışacak salık personeli 

sayısı arttırılmasına dönük çalışmalar 

yapılmalıdır

Alınan Kararlar:

• Kaplıca ve termal tesisler ile ilgili var olan 

yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi 

ve eksikliklerin ve belirsizliklerinin 

giderilmesi gerekmektedir

• Kaplıcaların yapılması ve kullanımında 

inovasyonlar üzerinde çalışılmalıdır. Yeni 

konseptler geliştirilebilir

• Kaplıca tedavisinde gelenek ile 

modernite bütünleştirilmelidir

• Dışsatım değeri olan kaplıca ve termal 

tedavi ürünlerinin üretimi, tanıtım 

ve pazarlanmasına dönük çalışmalar 

yapılabileceği önerilmektedir

• Önce insan düsturundan yola çıkılarak 

Hipokrat geleneğinde insan sağlığının 

doğal yollarla ve daha ekonomik 

bir biçimde en az yan etki ile 

karşılanabilmesi önemli bir kazançtır

Proje Önerileri:

• Seçilen pilot bölgelerde yeterli 

kapasiteye sahip örnek kaplıca ve 

termal tesislerin kurulması önerilir

• Sunum ve tanıtım ile ilgili Kültür ve 

Turizm Bakanlığı ve Kalkınma ajansları 

gibi politika belirleyici kuruluşlarla daha 

etkin işbirliği çalışmaları önerilir

• Kaplıca ve termal tesislerimizde verilen 

sağlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesine 

dönük çalışmalar yapılması önerilir

• Dışsatım değeri olan kaplıca ve termal 

tedavi ürünlerinin üretimi, tanıtım 

ve pazarlanmasına dönük çalışmalar 

yapılabileceği önerilmektedir

SORU CEVAP

Mustafa Solak-Afyon Kocatepe Üniversitesi: 

Afyon Kocatepe Üniversitesi olarak bizim iki 

mesajımız var. Kocatepe Üniversitesi olarak 

çamur, termal suyu ve kaplıca suyunu çeşitli 

tedavilerde kullandık ve etkili sonuçlar aldık. 

Yaptığımız çalışmalarda, kaplıca suyu kullanılan 

hastanelerde ve termal su kullanılan havuzlarda 

uygulanan tedavilerde çok ciddi sonuçlar aldık. 

Termal su Türkiye’de 26 şehirde var ve hepsi 

neredeyse aynı kalitede. Suyun tedavi aracı 

olarak bu kadar etkili olduğunu biz hastanede 

öğrendik. Ayrıca biz çalışmalarımızda bir 

şey denedik: Otel veya termal otele giden 

hastalardan belli zamanlarda suyu kullanmaları 

konusunda kurallara uymasını istedik. Bu 

uygulamanın hastalar açısından olumlu 

sonuçları oldu. 

Ayrıca bir ara yol olarak termal suyu ve kaplıca 

suyu merkezlerini üniversiteyle ilişkilendirerek 

suyun da tedavide kullanılabileceğini düşündük 

ama bir yasal düzenleme olmadan yapmak 

istemedik. Tıbbi ve aromatik bitkilerde de 

bir çalıştay ve akademik zemin oluşturduk 

ve buna yönelik kemik takımlar kurduk. Afyon 

Kocatepe Üniversitesi hastanesi bu alanda ilk 

örnek durumundadır ve bu uygulamalar diğer 

25 ile yaygınlaştırılabilir. 

Sedat Hakan Örer-Koç Üniversitesi: Şimdiye 

kadar dile getirilen tartışmalar, kozmetik 

seviyede de olmuştur. Klinik araştırmaların 

yapılmasıyla ilgili olarak Bakanlığın Türkiye İlaç 

ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile birlikte bir düzenleme 

yapması gerekmektedir.
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SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARI
ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

A. Sağlık Politikaları



Tartışılan Gündem Maddeleri:

• Türkiye’deki Sağlık Sistemi

• Yurt dışındaki Sağlık Sistemleri

• Almanya’da Türkiye tarafından bir hastane 

açılması ve muhtemel eğitim çalışmaları

• Yurt dışında yaşayan Türklerin sağlık 

sorunları

• Göçmen ve sığınmacıların sağlık sorunları

• Performansa dayalı ödeme sistemi

• Sağlık hizmetleri – nicelik ve niteliksel 

sorunlar

• Sağlık sigortası – TA11 belgesi ve Avrupa 

Sağlık kartı (Almanya)

• Sağlık turizmi – tedavi sonrası işlemler

• Diploma denkliği 

• Tıp eğitimi

• Yaşlı bakımı-yaşlı bakımı konusundaki 

sağlık personelinin eğitimi

• Hasta yakınlarının eğitimi

• Sağlık personeline yönelik şiddet

• Bilgi alışverişinde STK’larının ve kamu 

kuruluşlarının rolü

• Yerli sağlık endüstrisinin eksikliklerinin 

tamamlanması

• Sağlıkta fi nansal sürdürülebilirlik (SGK)

Güçlü Yönlerimiz:

• Farklı paydaşların grup içinde geniş/farklı 

bakış açılarından değerlendirme yapması/

sinerji oluşturması

• Sağlık ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve 

Sağlık Bakanlığı’nın iletişimi

• Sağlık Bakanlığı’nın grup içerisinde liderlik/

moderatörlük yapması

• Katılımcıların yüksek motivasyonu

• Yurt dışı katılımcılarının yüksek bilgi/

deneyim birikimleri

• Grup içerisinde tıp öğrencilerinin temsil 

edilmesi

Zayıf Yönlerimiz:

• Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 

çalışmaların tüm paydaşlarca 

bilinmemesi/yeterince tanınmaması

• Sağlık ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve 

Sağlık Bakanlığı’nın iletişimi

• Katılımcıların mesleki branş çeşitliliğinin 

yeterli olmaması

Katılımcılar:

• Sabahattin Aydın (M)

• Öner Güner (M)

• Serdar Beklen (R)

• Sevim Tezel Aydın

• Mustafa Taşkın

• Canan Yılmaz

• Doğan Ay

• Hakkı Çelik

• İlker Duyan

• Kemal Yaz

• Nuran Acaroğlu Köstem

• Sedat Erdoğdu

• Serdar Dalkılıç

• Tuba Özütok

• Yenal Dündar

• Ayfer Kahraman 

• Metin Demir

• Yahyahan Güney

• Şevki Demircan

• Nevzat Düzdağ

• Mevlit Yurtseven

• Mertcan Ünal

• Fulya Özgün Roubey

• Turgut Gürer

• Turgut Ekici

• Safa Şimşek

• Hacer Eriş

• Arzu Soybilgiç

• Emre Oruç

• Oğuz Çelik

• Olcay Aksoy

• Vedat Bulut

• Necati Suözer

SAĞLIK POLİTİKALARI SAĞLIK POLİTİKALARI 
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Geliştirebilecek Faaliyetler/Çalışmalar/

İşbirlikleri:

• Avrupa’daki STK’ların itibar ve 

pozisyonlarının güçlendirilmesi için 

Bakanlığın katkısı

• Tüm paydaşlar arasında sürdürülebilir/

güncel bir network oluşturulması

• Avrupa’da Türkiye kökenli sağlık 

elemanlarına yönelik bir iletişim ağı 

oluşturulması ve derneklerin bu konuda 

etkin rol oynaması

• İyi uygulama örneklerinin karşılıklı (içten 

dışa-dıştan içe) olarak aktarılması

• Avrupa ülkeleri ile karşılıklı/ikili işbirliği 

anlaşmalarının imzalanması

• Yaşlı bakım kapasitesinin artırılması

• Avrupa’da yerleşik Türk toplumunun 

tedavi sonrası bakım, kontrol ve 

oluşacak komplikasyonlariçin çalışmalar 

yürütülmesi

• Göçmen Türk toplumunun Avrupa’da 

adaptasyonu ve entegrasyonu için 

toplumsal çalışmalar

• Dünya Hekimler Birliği ve diğer hekim 

birlikleri ile iletişim ağı kurulması

• Toplumun acil durumlarda (boğulma, 

kazalar vb) sağlık eğitimi

• Sağlık Bakanlığı politika ve uygulamaları 

açısından toplumun bilgilendirilmesi

• Hekim, hemşire ve diğer sağlık personeli 

sayısının artırılması

• Sağlık politikaları milli ve yerli olmalı

Alınan Kararlar:

• Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında 

yapılacak toplantılarda Sivil Toplum 

Kuruluşları Çalışma Grubuna mutlaka yer 

verilmesi

• Avrupa’daki Türkiye kökenli sağlık 

elemanları arasında sürdürülebilir 

network oluşturulması

• Tüm paydaşlar arasında network 

oluşturulması

• Karşılıklı iletişimin artırılması/

güçlendirilmesi

• Tecrübe/bilgi paylaşımının artırılması/

güçlendirilmesi

SORU CEVAP

Sündüs Tewfi k- London Metropolitan Üni-

versitesi: Yurt dışında görev yapan doktorların 

yanı sıra sağlık alanında çalışma yapan bütün 

Türk vatandaşlarına ulaşılarak birikimlerinden 

yararlanılması gerekmektedir. Bu yolla sağlık 

sistemimizi güçlendirmemizin mümkün olabi-

lecektir. 

Serdar Beklen- ATSEF: Avrupa’ya hasta getir-

mek konusunda ikili anlaşmalar bulunmakla 

beraber Avrupa ülkelerine Türkiye’den hasta ta-

şımanın maliyeti yüksek olmaktadır. Bu sebep-

le Türk hastalarca bu durum talep görmemek-

tedir. Bunun yanında diş hekimliği konusunda 

ülkemize gelen yabancı hastalar tarafından 

zaman zaman şikâyetler dile getirilmektedir 

ve bu şikâyetlere yönelik başvuru süreçleri için 

çalışma gerçekleştirilmişse de şimdiye kadar 

olumlu bir sonuç elde edilememiştir.

Mustafa Solak-Afyon Kocatepe Üniversite-

si: 2008 yılında çıkan YÖK düzenlemesi çözüm 

sağlamıştır ancak sağlık sigortası kapsamında 

ülkemize gelen yabancılar sorun yaşamamakla 

beraber ülke dışında yaşayan Türk vatandaşları 

için ödeme konuları halen sorun teşkil etmek-

tedir. 

Bülent Gümüşel- Hacettepe Üniversitesi Ec-

zacılık Fakültesi: Sayın Tevfi k’in sözlerine katkı 

olarak hekim haricindeki bütün paydaşların bir 

araya gelmesi halinde ülkemiz adına sağlık poli-

tikalarında ilerleme kaydetmek kolaylaşacaktır. 

Ayşe Turan-TÜSEB: Türkiye yurt dışında çalışan 

sağlık personeli sayısı bakımından ilgili ülkeler 

arasında dünyada ikinci sırada bulunmakta-

dır. Tahminen 10 bine yaklaşan bu kadroyla en 

kısa zamanda irtibat kurmak TÜSEB’in başlıca 

hedefl eri arasında yer almaktadır. Bunu başar-

mak için şu anda burada bulunan katılımcıların 

desteğini talep etmekteyiz. TÜSEB bünyesine 

gerçekleştirilecek bu proje için buradaki katı-

lımcıların özgeçmişlerini bizlerle paylaşmaları, 

gelecekte sağlanacak iletişim adına önem arz 

etmektedir.

Mustafa Solak-Afyon Kocatepe Üniversitesi: 

Kanser tedavisinde bir üniversite hastanesinin 

önerisi ile inovatif ve hücresel tedavilerin has-

tanelerce gerçekleştirilmesi konusu gündeme 

gelmişti. Bu öneriyi Türkiye’de hayata geçirebi-

lecek nitelikte sağlık kurumlarımız var. İnovatif 

tedavileri uygulayan hastanelerin kurulması ve 

hastaların bu hastanelere yönlendirilerek yurt 

dışına çıkmadan ve mali yükün altına girmeden 

milyonlarca Doların Türkiye’ye kazandırılması 

sağlanabilir.
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Toplantı kapanışı sırasında, Sayın Sağlık Bakanlığı 

Müsteşarı talimatı doğrultusunda belirlenmiş 

olan  Türk Tıp Dünyası Kurultayı konusunda 

odak kişisi; Dr. Ayşe Turan’ın iletişim bilgileri 

katılımcılar ile paylaşılmıştır.



Sosyal Program

Programın son gününde konuklarımız için, İstanbul Boğazında bir vapur turu 

gerçekleştirilmiş, tur sırasında konuklarımız akşam yemeğinin tadını çıkarmışlardır.
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Kurultay Sonrası Çalışmalar

Sonuç bildirgesinin önceki bölümlerinde yer alan ve kurultay sırasında raportörler tarafın-

dan hazırlanan taslak raporlar, moderatörlerin başkanlığında diğer çalışma grup üyeleri ile 

birlikte değerlendirilerek nihai hale getirilmiştir.

Kurultayın web sitesi olarak yayında olan  http://turktipdunyasi.saglik.gov.tr/2015

adresinde, kurultay sırasında gerçekleştirilmiş olan sunumların yanısıra kurultay sırasında 

çekilen fotoğrafl ar yayınlanmıştır.

Sayın Bakanımıza ve Bakanlığımız Üst Düzey Yöneticilere kurultay sonuçları ile ilgili 

bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir.
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II. Türk Tıp Dünyası Kurultayı; 126’sı 19 yabancı ülkeden olmak üzere toplam 506 katılımcı ile 

gerçekleşmiştir. 

 

İlk ikisi Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü (DIABGM) tarafından gerçekleştirilen Türk Tıp Dün-

yası Kurultayları, 2016 yılından itibaren Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafın-

dan yürütülmeye devam edilecektir. 

Bu kapsamda katılımcılarımızın; TÜSEB ve bünyesindeki Enstitülerinin çalışmalarına danış-

manlık yapmalarını, tecrübe paylaşımında bulunmalarını, ortak çalışmalar yürütmeleri bek-

lenmektedir.

Genel Değerlendirme ve Sonuç





II. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI

29-31 EKİM 2015, İSTANBUL



Katılımcı Listesi

İSİM SOYİSİM ÜLKE İSİM SOYİSİM ÜLKE

1 Yusuf Hakan Abacıoğlu Türkiye

2 Murat  Acar ABD

3 Nuran Acaroğlu Kösten Türkiye

4 Mahmood Adil İngiltere

5 Mazhar Adlı ABD

6 Gamze Akbulut Türkiye

7 Sadettin Akça Türkiye

8 Esin Akçael Türkiye

9 Adem Akçakaya Türkiye

10 Ali Akgün İngiltere

11 Muzaff er Akkoca  Türkiye

12 Görgün Akpek ABD

13 Rezzan Akpınar ABD

14 Olcay Aksoy  ABD

15 Bilge Aktaş Türkiye

16 Cenk Aktaş Almanya

17 Fatma Aktaş Türkiye

18 Kuntay Aktaş Türkiye

19 Ramazan Akyay Türkiye

20 Oğuzhan Alagöz ABD

21 Didem Albasan Türkiye

22 Ece Algür ABD

23 Serdar Alpan Türkiye

24 Tarkan Alpay Türkiye

25 Özge Alper ABD

26 Özgül Alper Türkiye

27 Ahmet Altın Türkiye

28 Ayten Altıntaş Türkiye

29 Nazmiye Altıntaş Türkiye

30 Çiğdem Altınyay Türkiye

31 Fevzi Altuntaş Türkiye

32 Hasan Giray Ankara Türkiye

33 Ayla Annaç ABD

34 Seza Apilioğulları Türkiye

35 Sıla Appak Almanya

36 Fatma Filiz Arı Türkiye

37 Arslan Kağan Arslan Türkiye

38 Bekir Arslan Türkiye

39 Serdar Arslan Türkiye

40 Züfer Arslan Türkiye

41 Gülen Arslan Lied Norveç

42 Güven Artıran Türkiye

43 Zeynep Arzıman Büyükboduk Türkiye

44 Onur Asan ABD

45 Gizem Gözde Asker Türkiye

46 Betül Büşra Aslan Türkiye

47 Esin Aslan Türkiye

48 Ata Ata Akın Türkiye

49 Pınar Atakent ABD

50 Atınç Atalay Türkiye

51 A. Timuçin Atayoğlu Türkiye

52 Utku Ateş Türkiye

53 Gülten Atlı Toros Türkiye

54 Doğan Ay Türkiye

55 Hakan Ay ABD

56 Cenk Ayata ABD

57 Cemal Ayazoğlu Türkiye

58 Aybike Aydın Türkiye

59 Burcu Aydın Türkiye

60 Nizmettin Aydın Türkiye

61 Sabahattin Aydın Türkiye

62 Sevim Aydın Türkiye

63 Adnan Ayhancı Türkiye

64 Ayşe Aykanat Türkiye

65 Bilal Aytaç Türkiye

66 Hasan Bağcı Türkiye

67 Fatemeh Bahadori Türkiye

68 Mehmet Bakar Türkiye

69 Zekiye Bakkaloğlu Türkiye

70 Yusuf Baran Türkiye

71 Yasemin Baskın Türkiye

72 Bahar Baş Türkiye

73 Emel Başkan Türkiye

74 Murat Baştepe ABD

75 Deniz Bayçın Hızal ABD

76 Recep Baydemir Türkiye

77 Doruk Baykal ABD

78 Meltem Baykara Türkiye

79 Tuncay Bayrak Türkiye

80 Bülent Bayraktar ABD

81 Soley Bayraktar Türkiye

82 Ulaş Bayraktar Türkiye

83 Cem Bayram Türkiye

84 Muhammed Emin Bedir ABD
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85 Serdar  Beklen Avusturya

86 Güven Bektemur Türkiye

87 Mehmet Berker Türkiye

88 Mehmet Berkmen ABD

89 Mustafa Berktaş Türkiye

90 Mehmet Bilgen Türkiye

91 Yaşar Bilgin Almanya

92 Kaya Bilguvar ABD

93 Şuayip Birinci Türkiye

94 Bülent Bozdoğan Türkiye

95 Fatma Bozkurt İngiltere

96 Sevim Börklüce Türkiye

97 Evren Bulut Lüksemburg

98 Vedat Bulut Türkiye

99 Masum Burak Türkiye

100 Mehmet Furkan Burak ABD

101 Nasuh Büyükkaramıklı Hollanda

102 Abdullah İbrahim Büyükkurt Türkiye

103 Özge Can Türkiye

104 Aslı Can Ağca Türkiye

105 Nejla Can Güler Türkiye

106 İsmail Candan Türkiye

107 Eda Cengiz ABD

108 Gülhan Cengiz Türkiye

109 Adil Ceydeli ABD

110 Alper Cihan Türkiye

111 Serdar Coşkun Suudi Arabistan

112 Hakan Coşkunol Türkiye

113 Ercan Çaçan Türkiye

114 Necati Çakır Türkiye

115 Banu Çaycı Sivri Türkiye

116 Murat Dinçer Çekin Türkiye

117 Cihat Çelebi Türkiye

118 Barış Çelik Türkiye

119 Hakan Hamdi Çelik Türkiye

120 Hüseyin Çelik Türkiye

121 Oğuz Çelik Türkiye

122 Hakkı  Çelik  Almanya

123 İlknur Çelikel Türkiye

124 Arif Çetin Türkiye

125 Dilek Çetin Almanya

126 Ergün Çetin Türkiye

127 Nimet Çetinkaya Türkiye

128 Cemal Çevik Türkiye

129 Sebahattin Çırak Almanya

130 Dilek Çolak Suudi Arabistan

131 Ayşegül Çopur Çiçek Türkiye

132 Nergiz Dağoğlu Türkiye

133 Alican Dalkılıç ABD

134 Serdar Dalkılıç Fransa

135 Mustafa Daşçı Türkiye

136 İsmet Dede Türkiye

137 Banu Nesibe Demir Türkiye

138 Mehmet Demir Türkiye

139 Metin Demir Türkiye

140 Numan  Demir Türkiye

141 Şevki  Demircan Almanya

142 Utkan Demirci ABD

143 Serdar Demirel Almanya

144 Taner Demirer Türkiye

145 Recep Demirhan Türkiye

146 Emir Baki Denkbaş Türkiye

147 Ümit Dereli Türkiye

148 Mehmet Kazım Dinç Türkiye

149 Demet Dinçel Türkiye

150 Mustafa Hakan Dinçkal Türkiye

151 Arif Melik Dodanlı ABD

152 Ali Doğan Türkiye

153 Şükrü Doğan Türkiye

154 Umut Doğan Türkiye

155 Mahmut Doğramacı  İngiltere

156 Mehmet Doymaz Türkiye

157 Cemile Duran Türkiye

158 Rıza Durmaz Türkiye

159 Gözde Naşide  Durmuş  ABD

160 İlker Duyan Almanya

161 Selin Dündar Türkiye

162 Yenal  Dündar İngiltere

163 Nezahat Düzdağ Türkiye

164 Gürkan Ege ABD

165 Turgut  Ekici Türkiye

166 Azmi  Ekmen  Türkiye

167 Cem Cüneyt Elbi ABD

168 Yaşar Murat Elçin Türkiye
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169 Nursel Elçioğlu Türkiye

170 İrfan Elmacı  Türkiye

171 Emine Saadet Emine Saadet Kahriman ABD

172 Feyza Engin ABD

173 Mine Eray  Finlandiya

174 Berrin Erdağ Türkiye

175 Ş.Esra Erdal Türkiye

176 Elif Erdem Türkiye

177 Enes Erdem Türkiye

178 Ali Ekber Erdoğan Almanya

179 Füsun Ferda Erdoğan Türkiye

180 Sedat Erdoğdu Türkiye

181 Gamze Ergin Türkiye

182 Hacer Eriş Türkiye

183 Korhan Erkanlı Türkiye

184 Rıza Eröksüz Türkiye

185 Süleyman Ersoy Türkiye

186 Kubilay Ertan Almanya

187 Murat Ertürk Türkiye

188 Gülsemin Ertürk Çelik Türkiye

189 Ali Gedikbaşı Türkiye

190 Cihan Gerçek Fransa

191 Ahmet Gödekmerdan Türkiye

192 Sibel Gögen Türkiye

193 Nalan Gökgöz Kanada

194 Fatih Göksel Türkiye

195 Uğur Alper Görür  Türkiye

196 Murat Güçer Türkiye

197 Seza A. Güleç ABD

198 Asude Güler Türkiye

199 Hasan Güler Türkiye

200 Talha Güler Türkiye

201 Sinem Ezgi Gülmez Fransa

202 Fatma Betül Güloğlu Türkiye

203 Sedef Gülsan           ABD

204 Murat Gültekin Türkiye

205 Mahmut Gümüş Türkiye

206 Eyüp Gümüş  Türkiye

207 Bülent Gümüşel Türkiye

208 Mehmet Ali Güner Türkiye

209 Öner Güner Türkiye

210 Yahyahan Güney Türkiye

211 Buket Güngör Türkiye

212 Güvenç Güngör Türkiye

213 Semih Güngör ABD

214 Tülay Güran Türkiye

215 Ali Osmay Güre Türkiye

216 Turgut  Gürer Türkiye

217 Ali Osman Gürol Türkiye

218 Hakkı Gürsöz Türkiye

219 Gül Hakbilen Üzel  Türkiye

220 Murat Hanözü Türkiye

221 Hacı Mustafa Hardal Türkiye

222 Ümmühan Şebnem Harput Türkiye

223 Hüsem Hatipoğlu  Türkiye

224 Nezih Hekim Türkiye

225 Şafak Herdem Türkiye

226 Şeniz Ilgaz Türkiye

227 Abdulbaki Irmak Türkiye

228 Hüseyin Işık Türkiye

229 Mehmet İbiş Türkiye

230 Fikri İçli Türkiye

231 Hakan İlaslan  ABD

232 Salih Berk İlhan  ABD

233 Çiğdem İnan Akman ABD

234 Ahmet İpek Türkiye

235 Tolga İpek Türkiye

236 İhsan Jeon Türkiye

237 Esin Kadıev ABD

238 Naim Kadoğlu İngiltere

239 Ayfer Kahraman İngiltere

240 Mustafa Kahriman ABD

241 Ersan Kalay Türkiye

242 Mehmet Kalaycı Türkiye

243 Aslı Kalın ABD

244 Ahmet Kalkan Türkiye

245 Fuat Kantarcı  Türkiye

246 Emre Kar Türkiye

247 Mihriban Karaayvaz ABD

248 Yeşim Karababa Türkiye

249 Şehnaz Karadeniz Türkiye

250 Tarkan  Karakan Türkiye

251 Bedri Karakaş Suudi Arabistan

252 Cengiz Karakaya ABD
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253 Mehmet Akif Karan Türkiye

254 Leyla Karaoğlu Türkiye

255 Erdal Karaöz Türkiye

256 Esra Karataş Türkiye

257 Yıldırım Karslıoğlu Türkiye

258 Kadriye Kart Yaşar Türkiye

259 Murat Kartal Türkiye

260 İsmail Kartal  Türkiye

261 Bülent Kaya Almanya

262 Namık Kaya Suudi Arabistan

263 Duygu Kayaman Türkiye

264 Ümit Ali Kayışlı ABD

265 İbrahim Halil Kayral Türkiye

266 Elif Güler Kazancı Türkiye

267 Rümeyza Kazancıoğlu Türkiye

268 Fahrettin Keleştemur Türkiye

269 Mustafa Kerem Türkiye

270 Adem Keskin Türkiye

271 Bekir Keskinkılıç Türkiye

272 Metehan Kıcıman Türkiye

273 Ali Osman Kılıç Türkiye

274 Ertuğrul Kılıç Türkiye

275 Selami  Kılıç Türkiye

276 Süleyman Sırrı Kılıç Türkiye

277 Selçuk  Kılınç Türkiye

278 Kerem Kınık Türkiye

279 Ece Kırımşelioğlu Türkiye

280 Esra Kırsever Türkiye

281 Huriye Şenay Kızıltan Yücesan Türkiye

282 Mustafa Volkan Kızıltaş Türkiye

283 Tanıl Kocagöz Türkiye

284 Pınar Koçatakan Türkiye

285 Mualla Koçer Türkiye

286 Uğur Koçer Türkiye

287 Sevgi Kolaylı Türkiye

288 Hale  Kor Türkiye

289 Hasan Korkaya ABD

290 Feryal Korkmaz Akçay Türkiye

291 Semra Koyunoğlu Türkiye

292 Şeref Kömürcü Türkiye

293 Mehmet Rifat Köse  Türkiye

294 A. Nilüfer Köylüoğlu Ünal Türkiye

295 Hüdaverdi Kul Türkiye

296 Tuba Kuşman Türkiye

297 Ahmet  Kuzubaşlı Türkiye

298 Ömer Küçük ABD

299 Sevgi Deniz Küçük Türkiye

300 Hüseyin Küçükali Türkiye

301 İrem Küçükyıldız Türkiye

302 Süheyla Lale Türkiye

303 Fatma Lowden Avustralya

304 Şule Mene Türkiye

305 Hatice Mergen Türkiye

306 Ailaiti Mijiti Çin

307 Salih Mollahaliloğlu Türkiye

308 Kosta Yani Mumcuoğlu İsrail

309 Arif Muştu Türkiye

310 Fatih Mutlu Türkiye

311 Meltem Müftüoğlu Türkiye

312 Muhammed Hamza Müslümanoğlu Türkiye

313 Muhammed Ömer Nazar  Türkiye

314 Hasan Semih Oktay ABD

315 Yavuz Oktay Türkiye

316 Banu Onaral ABD

317 Mehmet Cengiz Onbaşlı ABD

318 Zehra Ordulu Şahin ABD

319 Emre Oruç Türkiye

320 Mustafa  Oruç Türkiye

321 Sema Oruç Danimarka

322 Fannie Fatma Önen Fransa

323 Şaban Hakkı Önen Fransa

324 Önder Öngörü Türkiye

325 Hayat Önyüksel ABD

326 Sedat Hakan Örer Türkiye

327 Hüseyin Öz Türkiye

328 Ülvan Özad İngiltere

329 Murat Özal Türkiye

330 Hüseyin Özbay Türkiye

331 Hanefi  Özbek Türkiye

332 Uğur Özbek Türkiye

333 Mehmet Özbil Türkiye

334 Mustafa Ertuğrul Özbudak ABD

335 Şeyda  Özcan Türkiye

336 Hilal Özdağ Türkiye
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337 Emre Özdal Türkiye

338 Aykut Özdarendeli Türkiye

339 Ali Özdemir Türkiye

340 Alper Tunga Özdemir Türkiye

341 Hamza Özdemir Türkiye

342 Mustafa Özdemir Türkiye

343 Ayşe Elif Özdener ABD

344 Koray Özduman Türkiye

345 Mustafa Özen Türkiye

346 Ahmet Özet Türkiye

347 Gülsüm Özet Türkiye

348 Ayşe Özfer Özfer Özçelik Türkiye

349 Ufuk Özgen Türkiye

350 Murat Özgören  Türkiye

351 Adile Özgören Öniz Türkiye

352 Osman Birol Özgümüş Türkiye

353 Enver Özgür  Almanya

354 Levent Mete Özgürbüz Türkiye

355 Aykut Özkul Türkiye

356 Yusuf Özkul Türkiye

357 Vahit Özmen Türkiye

358 Nesrin Özören Türkiye

359 Bülent Özpolat ABD

360 Salih Haluk Özsarı Türkiye

361 Ahmet Raşit Öztürk Türkiye

362 Cengizhan Öztürk Türkiye

363 Gürkan Öztürk Türkiye

364 Hatice O. Öztürk Fransa

365 Kadir Öztürk Türkiye

366 Mehmet Öztürk Türkiye

367 Mustafa Öztürk Türkiye

368 Mustafa Serkan Öztürk ABD

369 Sena  Öztürk Türkiye

370 Şükrü Öztürk Türkiye

371 Tuğba Öztürk Türkiye

372 Yusuf Öztürk Türkiye

373 Merthan Öztürk  Türkiye

374 Tuba  Özütok Türkiye

375 Gökhan Özyiğit Türkiye

376 Yasemin Palandüz Kahya Türkiye

377 Nilay Papila Türkiye

378 Mahmut Parlak ABD

379 Mehmet Parlak Türkiye

380 Aytekin Pasha Türkiye

381 Müjde Pelin Avustralya

382 Sadrettin Pençe Türkiye

383 Gülperi Pınarcık Türkiye

384 Kaleem Rajbut Türkiye

385 Özgür Reyhanoğlu Türkiye

386 Fulya Roubey  Fransa

387 Fahri Saatçioğlu Norveç

388 Hasan Sabır Türkiye

389 Mahmut Şamil Sağıroğlu Türkiye

390 Yavuz  Sanisoğlu Türkiye

391 Rana Sanyal Türkiye

392 Ferit Saraçoğlu Türkiye

393 Mehmet Sarıkaya  ABD

394 İlhan Satman Türkiye

395 Hatice Savaş Yalınbaş ABD

396 Mustafa Seçkin ABD

397 Ali Sait Septioğlu Türkiye

398 Mehmet Fatih Serenli Türkiye

399 Abdullah Sert Türkiye

400 Emel Sert Türkiye

401 Sena Sezen Türkiye

402 Canfeza Sezgin Türkiye

403 Efe Sezgin Türkiye

404 Yavuz Selim Sılay Türkiye

405 Mustafa Solak Türkiye

406 Atilla Soran ABD

407 Arzu Soybilgiç ABD

408 Atalay Sökmen Türkiye

409 Münevver Sökmen Türkiye

410 Abdulvahit Sözüer  Türkiye

411 Necati  Suözer Almanya

412 Arzu Sügür Türkiye

413 Tolga Atilla Şağban Almanya

414 Fikrettin Şahin Türkiye

415 Gürdal Şahin İsveç

416 Lale Şatıroğlu Tufan Türkiye

417 Muzaff er Şeker Türkiye

418 Aşkın Şen Türkiye

419 Cihat Şen Almanya

420 İrfan Şencan Türkiye

421 Mehmet Baki Şentürk Türkiye

422 Emin Şimdi Türkiye
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423 Özer Şimşek Türkiye

424 Safa Şimşek Türkiye

425 Ahmet Takkaç Almanya

426 Eyüp Tamdoğan Türkiye

427 Kahraman Tanrıverdi ABD

428 Sultan Tanrıverdi ABD

429 Mehmet Tanyüksel Türkiye

430 Mustafa  Taşkın Türkiye

431 İff et İrem Tatlı Çankaya Türkiye

432 Şeyda Şaziye Temiz Türkiye

433 Sündüs Tewfi k İngiltere

434 Ihab Hamdy Tewfi k Youssef ABD

435 Yılmaz Tezcan Türkiye

436 Sevim Tezel Aydın Türkiye

437 Suna Timur Türkiye

438 Mahmut Tokaç Türkiye

439 Mahmut Tokur Türkiye

440 Hacı Ömer Tontuş  Türkiye

441 Gülaçtı Topçu Türkiye

442 Abdullah Murat Tuncer Türkiye

443 Ayşe Turan Türkiye

444 Hacı Mehmet Türk Türkiye

445 Cem Türkmen  Türkiye

446 Şükrü Tüzmen KKTC

447 Selcen Uçar Türkiye

448 Mehmed Uğur ABD

449 Betül Ulukol Türkiye

450 Utku Uluşahin Türkiye

451 Yunus Ustaosman Türkiye

452 Ayfer Uyanık Uyanık Çavuşoğlu Türkiye

453 Nur Muhammed Uyguroğlu Türkiye

454 Oktay Uzun ABD

455 Mustafa Mahir Ülgü Türkiye

456 Doğan Ünal Türkiye

457 Mertcan Ünal Türkiye

458 Özkan Ünal Türkiye

459 M.Selim Ünlü ABD

460 İbrahim Ünsal Türkiye

461 Bülent Ünükür Almanya

462 Ümit Ürek Türkiye

463 Elif Hilal Vural Türkiye

464 Bülent Yalçın Türkiye

465 S.Songül Yalçın Türkiye

466 Mehmet Yapar Türkiye

467 Nazan Yardım Türkiye

468 Atıf Yardımcı ABD

469 Hülya Yardımcı Türkiye

470 Ahmet Çınar Yastı Türkiye

471 Belkıs Yaşa Türkiye

472 Bora Yaşa Türkiye

473 Işıl Yaşa ABD

474 Kerem  Yaşar Türkiye

475 M. Emre Yatman Türkiye

476 Taner Yavuzdemir Türkiye

477 Mustafa Yaylacı Türkiye

478 Kemal Yaz Türkiye

479 Gamze Yazgan ABD

480 Hülya Yazıcı Türkiye

481 Zihni A. Yazıcı Türkiye

482 Ubeydullah Yener  Türkiye

483 Yusuf Yeşil Türkiye

484 Nilüfer Yeşilot Barlas Türkiye

485 Ahmet Yeşilyurt Türkiye

486 G. Pernur Yıldırım Türkiye

487 Hasan Hüseyin Yıldırım Türkiye

488 Nurdan  Yıldırım Türkiye

489 Ahmet Yıldız ABD

490 Habibe Yıldız Fransa

491 Atila Yılmaz Türkiye

492 Ayhan Ozan Yılmaz Türkiye

493 Bayram Yılmaz Türkiye

494 Buket Yılmaz Türkiye

495 Canan Yılmaz Türkiye

496 Elif Yılmaz Belçika

497 Hilal Yılmaz Türkiye

498 İsmail Yılmaz Türkiye

499 Leyla Yılmaz Belçika

500 Temel  Yılmaz Türkiye

501 Yasemin Yozgat Türkiye

502 Mevlit Yurtseven Türkiye

503 Deniz Yücel Türkiye

504 Fatima Yücel Türkiye

505 Meryem Ayşe Yücel ABD

506 Nurullah Zengin Türkiye

507 A.Ulvi Zeybek Türkiye

508 Bülent Zülfi kar Türkiye





"Ben ki Istanbul Fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmed, bizzatihi alun terimle 
kazanmıs oldugum akçelerimle satun aldıgım Istanbul'un Taslık mevkünde kâin 

ve malûmu'l-hudut olan 136 bap dükkanımı asagıaki sartlar muvacehesinde 
vakfı sahih eylerim. Söyle ki:

Bu gayri menkulâtımdan elde olunacak nemalarla Istanbul'un her sokagına 
ikiser kisi tayin eyledim.

Bunlar ki, ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü oldugu halde 
günün belirli saatlerinde bu sokakları gezerler. Bu sokaklara tükürenlerin, 
tükrükleri üzerine bu tozu dökerler ki yevmiye 20’ser akçe alsınlar; ayrıca 

10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcı tayin ve nasp eyledim.

Bunlar ki, ayın belli günlerinde Istanbul'a çıkalar bilâistisna her kapuyu vuralar 
ve o evde hasta olup olmadıgını soralar; var ise sifası, yada mümkün ise sifayab 

olalar. Degilse kendilerinden hiç bir karsılık beklemeksizin Darülacezeye 
kaldırılarak orada salâh bulduralar.

Maazallah herhangi bir gıda maddesi buhranı da vâki olabilir. Böyle bir hal 
karsısında bırakmıs oldugum 100 silâh, ehli erbaba verile. Bunlar ki hayvanat-i 

vahsiyenin yumurtada veya yavruda olmadıgı sıralarda balkanlara çıkıp 
avlanalar ki zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmayalar.

Ayrıca külliyemde bina ve inse eyledigim imarethanede sehit ve sühedânın 
harimleri ve Medine-i Istanbul fukarası yemek yiyeler. Ancak yemek yemeye veya 

almaya bizzâtihi kendûleri gelmeyûp yemekleri günesin los bir karanlıgında ve 
kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlerine götürüle."
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