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ÖNSÖZ
Toplumu makro, mezo ve mikro düzeyde etkileyen küresel bir sağlık
sorunu olan COVID-19 salgını ekonomik ve toplumsal alanda benzeri
görülmemiş problemlerin yaşanmasına sebep olurken (Finsterwalder ve
Kuppelwieser, 2020), özellikle sağlık alanında inovasyona karşı
olağanüstü bir ilgi uyandırmıştır. Pandemi sürecinde ve sonrasında
sağlık alanında mevcut hizmetleri iyileştirmek ve yenilerini oluşturmak
bu alanda yapılacak inovasyonlar ile mümkün hale gelebilecektir
(Heinonen ve Strandvik, 2020). Ancak sağlık hizmetlerinde inovasyon
kavram ve tanımına değinmeden önce kısaca inovasyon tanım, kavram
ve süreçlerine değinmek konunun bütünlüğü açısından önemlidir.
İnsanoğlunun var olduğu günden bu güne sürekli devam eden ve
yaşamını kolaylaştıran üç temel kavram bulunmaktadır. Öğrenme,
Değişim ve İnovasyon. Bu üç temel kavram, değişim ve yeniliklerin
çok uzun emek ve çabalarla meydana geldiği ilk çağlarda ateşin keşfi
ve tekerleğin icadı gibi tarihe ışık tutan yeniliklerde kendini
gösterirken; teknolojik yenilikler ile devinimin çok hızlı gerçekleştiği
ve “hayal çağı” da diyebileceğimiz bu çağ ise, 3D teknolojisi, hologram
ve fijital inovasyon gibi çok yeni kavramlarla bizleri tanıştırmaya ve
şaşırtmaya devam etmektedir (Orhan, 2017).
Değişimin

bu

denli

hızlı

yaşandığı,

teknolojik

gelişmelerin

başdöndürücü bir hızla arttığı, tüm yeniliklere sistem entegrasyonunun
her geçen gün daha fazla emek ve sermaye gerektirdiği ve tüm bunların
yanında insan unsuru sebebiyle sıfır hata yaklaşımının hedeflendiği
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sağlık hizmetlerinde de, inovasyon konusu çok güncel bir konu olup,
üzerinde tartışılması gerekmektedir. Ancak sağlık sisteminde yapılacak
bir değişimin iyi anlaşılabilmesi ve sistem entegrasyonunun
sağlanabilmesi için; mikro, mezo ve makro açıdan konunun
derinlemesine analiz edilebilmesi ve multidisipliner bir yaklaşım
geliştirilebilmesi önem arzetmektedir.
Bu bağlamda hazırlanan bu kitap, sağlık hizmetleri konusuna ilgi duyan
temel bir bilgi düzeyine sahip kişiler için olduğu kadar, tüm sağlık
sistemi oyuncuları, paydaşları, kurum/kuruluşları ile akademisyen ve
öğrenciler için temel bir okuma metni şeklinde kaleme alınmıştır.
Sağlık hizmetlerinde öğrenme odaklı inovasyon kavramının tüm
çalışanlar tarafından içselleştirilmesi ve mikro, mezo ve makro planda
bu kavramın doğru şekilde anlaşılabilmesi çok önemlidir. Bu bağlamda
ilgili tüm kurum ve kuruluşlar mevcut durum analizi yaparak “öğrenme
odaklı bir inovasyon eylem planı” oluşturmaları gerekmektedir. Bu
eylem planında kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenler, bir
zaman takvimi şeklinde belirlenmelidir. İşte bu araştırmada konuya ilgi
duyan tüm paydaşlar için örnek bir “Sağlık hizmetlerinde öğrenme
odaklı inovasyon modeli” oluşturulmuş ve detaylı şekilde anlatılmıştır.
Ulusal ve uluslararası perspektifte konu ile ilgili tüm paydaşlara
değinilmeye çalışılmış ve bütüncül açıdan konu ile ilgili derinlemesine
bir analiz yapılmıştır. Ayrıca Türkiye için kısa, orta ve uzun vadeli
örnek bir öğrenme odaklı inovasyon eylem planı yazar tarafından
oluşturulmuştur. Özgün şekilde oluşturulan model ve eylem planının
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konu ile ilgili tüm paydaş ve araştırmacılar için önemli bir farkındalık
oluşturabileceği ve ilgili alan yazınına da katkı sağlayacağı
değerlendirilmektedir. Ayrıca sektörel bazlı yapılması gereken bu tür
çalışmalar ve eylem planlarının oluşturulması, uygulanması ve
multidisipliner çalışmalar ile ortak bir konsensus oluşturulması ile ülke
genelinde yenilikçilik iklimi ve inovasyon kültür havuzu oluşturulması
kaçınılmaz olacaktır.
İnovasyon, sağlık sisteminin lokomotifi görevini üstlenen hastaneler
için de vazgeçilmez bir unsur olarak görülmektedir. Çünkü hastaneler
bilgi ve iletişim teknolojileri ile medikal teknolojinin birleştiği ve yeni
teşhis ve tanı ile araç, gereç ve yöntemlerini içerisinde barındıran
bütünleşik hizmetler ve sistemler bütünüdür. Tıpkı bir orkestra edasıyla
büyük bir uyum ve ahenk ile çalışmak zorunda olan hastanelerde ortaya
çıkacak ses, tını, beste ve güftenin mükemmelliği, doğrudan insan
sağlığı ile ilgili olan ve hata payının sıfır olması gereken sağlık sistemi
için büyük öneme sahiptir.
Konfüçyus bir sözünde şöyle demiştir: “Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya
da yoldan çekil”. Sağlık çalışanlarının yaptıkları iş, insan ve hasta
odaklı olması yönüyle hep iyileştirmeye açık bir yol bulmaya çalışmak
zorundadırlar ve yoldan çekilmeyi akıllarından bile geçirmezler. Çünkü
yoldan çekildiğinizde, hastane ve hasta özelinde o an muayene ya da
tedavi olan ya da yaşamının kurtarılmasını bekleyen kişi, sizin en
sevdiğiniz kişi olabilir. Bu yüzden sağlık çalışanlarının inovatif olması
bir gerekliliğin de ötesinde hayati bir sorumluluk olarak karşımıza
çıkmaktadır.
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1. İNOVASYON KAVRAMI VE TANIMI
Yenilik, yenileşim, yenilikçilik ve inovasyon dünyanın tümünde
gelişimin, değişimin ve farklılaşmanın en mühim itici güçlerinden birisi
olan bu kavramlar, özellikle son yıllarda sıkça tartışılmaya başlanmıştır.
Çünkü yenilikçilik, organizasyonlar ve toplumlar arası rekabette
avantaj sağlayabilmenin sağlıklı ve sürekli alanlarından görülmektedir.
Verilen alanı en etkili kullanabilen işletmeler ise içinde oldukları
zamandan, gelecek zamana daha sağlam, güçlü ve vizyoner
ilerleyebilecektir. Bu gelişmeleri takip edemeyen ve ya bu değişime
ayak uyduramayan bir işletmenin sürekliliğini devam ettirebilmesi ise
mümkün olmayacaktır (Aksay, 2011). Bu bağlamda inovasyon,
kuruluşlarda halihazırda sahip oldukları bilgilerin farklı şekillerde
kullanımlarını ya da yeni bilgiler meydana getirerek değer oluşturmanın
nasıl yapılacağını betimleyen bir kavram olarak ortaya çıkıp (Yıldız,
2016, 4); Latince “innovare” kelimesinden türemiş, İngilizce ise
“innovation” kavramının karşılığı olarak dilimize inovasyon olarak
yerleşmeye başlamıştır (Biçkes, 2011:96).
Türk Dil Kurumu internet sayfasında, “inovasyon” kelimesi taraması
yapıldığında “inovatif” kelimesi karşımıza çıkmakta ve açıklama olarak
da “yenileşimci” tabiri kullanılmaktadır. İnovasyon kelimesinin yerine
ise “yenileşim” tabiri çıkmakta ve şu şekilde açıklanmaktadır: “Değişen
şartlara uyum sağlayabilmek amacıyla kültürel yönetimsel ve
toplumsal, ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması,
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inovasyon, yenilik” olarak tanımlanırken; İktisat Terimleri Sözlüğünde
ise yenilik olarak verilmiştir (Orhan, 2017).
İnovasyon konusunda yerleşmiş ve herkesin üzerinde anlaştığı bir
tanımdan bahsetmek de aslında mümkün görünmemektedir. Örneğin,
inovasyona ait olan 76 değişik anlamı hakkındaki araştırmanın birinde;
araştırmaya katılanların çoğunluğunun net bir tanım yapamadığını,
ifadelerdeki anlamların birden fazla sınıfa ayrıştırılabildiği ve
ifadelerde üzerinde ısrarla durulan tarafların uzun süreçlerde değişiklik
gösterebileceği sonucuna varılmıştır. İşte bu nedenlerden dolayı
inovasyonun homojenlikten uzak, tüm bilim adamlarına göre önem
seviyesi

yüksek

konularına

vurgular

yaparak

yeni

anlamlar

sunulmaktadır (Kılıç ve Keklik, 2012:97; Güleş ve Bülbül, 2004:124).
İnovasyonu süreç olarak tanımlayanlar olduğu gibi koşullara bağlı
sonuç olarak değerlendiren yaklaşımlar da bulunmaktadır (Damanpour
ve Gopalakrishnan, 1999:2, Eraslan ve ark. 2008:10). İnovasyonu
kavram olarak ele alırsak, bir yandan süreci yani yenilemeyi ve
yenilenmeyi, diğer yandan sonucu yani yeniliği tanımlar. Bu bağlamda
OECD inovasyon sürecini; fikrin pazarlanabilme yeteneği yüksek bir
çıktı veya hizmete, geliştirilmiş veya yeni dağıtım veya imalât
metoduna veya yeni bir toplum ile alakalı hizmet metoduna
değiştirilmesi şeklinde açıklamaktadır. Avrupa Birliği ise inovasyon
tanımında; “pazarlanabilir, geliştirilmiş ürün veya yeni yöntem, veya
hizmeti de ifade etmektedir” şeklindeki tanımda pazarlama kavramını
ön plana çıkarmaktadır (European Commission, 1995).
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Literatür ile de uyumlu olarak Sattler’e (2011) göre inovasyon süreci
temelde üç safhada gerçekleşmektedir. Bunlar, fikir üretimi, fikirlerin
gerçekleştirilmesi ve fikirlerin ticarileşmesi aşamalarıdır. Bu üç aşama
aşağıda kısaca açıklanmıştır:
• Fikir Üretimi: Bu bölümde organizasyon, iç ve dış çevre
faktörleri göz önünde bulundurularak meydana getirilecek
araştırmalarda inovasyona dair yeni fikirler toplanarak ve
seçimler yapılır. Seçilen fikirler, kullanılmakta olan teknolojik
imkânların itmesi veya oluşan pazardaki talebin çekmesiyle de
şekillenebilmektedir.
• Fikirlerin Teknolojik Gerçekleştirmesi (Geliştirilmesi):
Fikirlerin teknoloji ve pazar odaklı fizibilitesinin yapılarak
hedef

pazardaki

potansiyel

ekonomik

başarının

değerlendirmesi yapılır (Orhan, 2017).
• Fikirlerin Ticarileşmesi: Ticarileştirme olgusu ise yeni bir
hizmet/ürün veya üretim/hizmet yönteminin nihai kullanıcıya
arzedilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. İnovasyon konusunun
son aşamasında, yeniliğin meydana getirilmesi, hedeflenen
pazara tanıtılarak sunumunun yapılması ile alakalıdır. Son
süreçte inovasyon çalışmasının ticari bir şekle gelmesi bahis
mevzudur.
Örneğin

birçok

inovasyon

girişimi

ticarileştirme

aşamasında

başarısızlığa uğramaktadır. ABD’de pazar araştırması yapan kimi
kurumların verilerine göre pazara sunulan yeni ürünlerin % 70-75’inin
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başarısızlıkla sonuçlanması dikkat çekici bir sonuçtur (Aksay ve Orhan,
2013:14).
Literatürde genellikle inovasyonun dört çeşidinden bahsedilmektedir.
Bunlar; ürün, süreç, organizasyon ve pazarlama inovasyonlarıdır. Bu
çeşitlerden bir tanesi veya birkaçının birleştirilmeleri şeklinde
inovasyon oluşturulabilir (Hjalager, 2002; OECD Oslo Klavuzu, 2005).
Bir başka sınıflandırma da ise Trott (2008) inovasyon türleri, açıklama
ve örnek uygulamalarını yedi başlıkta toplamıştır (Tablo 1):
Tablo 1. İnovasyon Türleri
İnovasyon Türü
Ürün
Süreç

Organizasyonel

Yönetsel

Örnek
Yeni ya da daha
gelişmiş bir ürünün
geliştirilmesi
Yeni bir üretim süreci
geliştirilmesi

Yeni bir birim veya
birim içi iletişim
sistemi
kurulması,
yeni bir muhasebe
prosedürünün kabul
edilmesi
Toplam
Kalite
yönetim
sisteminin
kurulması,
değişim
mühendisliği

Üretim

Kalite
Çemberleri,
tam zamanınlı üretim,
yeni üretim planlama
yazılımı

Ticari/pazarlama

Yeni
finansal
düzenlemeler, yeni bir

Sağlık Hizmetlerinde İnovasyon
Örnekleri
Da Vinci Robotunun Geliştirilmesi
ve endoskopik cerrahide sıkça
kullanılmaya başlaması
Simülatif teknikler uygulanarak,
acil servis hasta bekleme sürelerinin
kısaltılması ve süreç iyileştirilmesi
yapılması
Hastane ve sağlık eğtitimi veren
üniversitelerin eğitim birimlerinde,
simülasyon merkezleri kurulması
ve eğitime entegre edilmesi.
Hastane
yönetimi
tarafından,
Sağlıkta Akreditasyon Standartları
(SAS) ve
Yalın hastane
uygulamalarının
sistem
adaptasyonunun sağlanması
Gelişmiş Hastanelerde Medikal
Üretim ve Tasarım Merkezleri ile
3D Printer vasıtasıyla bazı insan
uzuvlarının üretilme sürecinin
işletilmesi.
Hastanelerin vale hizmeti de dahil,
5 yıldızlı otel konforu ile pazarlama
yaklaşımları sunmaları; boy-kilo
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satış ve
yaklaşımı

pazarlama

İnternet
tabanlı
finansal hizmetler

Hizmet

Değişimin

bu

denli

hızlı

endeksi normal sınırlarda olan
hastalar için indirimli sigorta
poliçeleri yapılması.
E-Nabız
sistemi
ile
cep
telefonlarından tüm tahlil ve tıbbi
sonuçların takibinin sağlabilmesi
için güçlü bir web tabanlı hizmet
ağının kurulması.

yaşandığı,

teknolojik

gelişmelerin

başdöndürücü bir hızla arttığı, tüm yeniliklere sistem entegrasyonunun
her geçen gün daha fazla emek ve sermaye gerektirdiği ve tüm bunların
yanında insan unsuru sebebiyle sıfır hata yaklaşımının hedeflendiği
sağlık hizmetlerinde de, inovasyon konusu çok güncel bir konu olup,
üzerinde tartışılması gerekmektedir. Gemlik ve Arslanoğlu’na göre ise
(2018), sağlıkla ilgili bir konunun sağlık sistemine adaptasyonu için;
kamu otoritelerinin, toplumun ve akademik çevrelerin; multidisipliner
araştırma ve bilimsel çalışmalarla konuya destek olması gerekmektedir.
Klinik ve akademik işbirliği ve inovasyon sağlık hizmetinin devam
eden başarısı için çok önemlidir. Hastanelerin bunu giderek zorlaşan
koşullarda kolaylaştırmaya devam edebilmelerini sağlamak için
ekiplerin uzun ömürlülüğünü ve istikrarını sağlamaları, araştırma ve
inovasyona zaman ve kaynak ayırmaları gerekir (Day-Duro ve diğ.,
2020). Bu bağlamda hazırlanan bu kitap, sağlık hizmetleri konusuna
ilgi duyan temel bir bilgi düzeyine sahip kişiler için olduğu kadar, tüm
sağlık

sistemi

oyuncuları,

paydaşları,

kurum/kuruluşları

ile

akademisyen ve öğrenciler için temel bir okuma metni şeklinde kaleme
alınmıştır.
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Özellikle son yıllarda araştırmacıların Türkiye’de de konu ile ilgili
çalışmaları artmakta olup (Arlıer, 2016; Çekçi, 2017; Filiz, 2017;
Yıldız, 2017; Bayar, 2019; Ekingen, 2019; Terzi, 2019; Toprak, 2019;
Fidan, 2020; Karapınar, 2020; Özkan, 2020) YÖK Tez Merkezi’nde
yapılan izinli olan tüm yüksek lisans ve doktora çalışmaları yazar
tarafından belirli bir sistematik içerisinde tablolaştırılarak EK-1’de
verilmiştir.
2. SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNOVASYON
Sağlık hizmetleri doğası gereği, farklı bilim dalları ve uzmanlık
alanlarının adeta bir orkestra edasıyla mükemmel bir uyum ve ahenk
içinde çalışması gereken ama bir o kadar da riskli birçok faaliyeti
içerisinde barındıran bir hizmetler bütünü olarak görülmektedir. Sağlık
hizmetleri; dijital hastane, tele tıp uygulamaları, iş zekası, veri
madenciliği yaklaşımları, 3-D teknolojisi ve hologram teknolojisi gibi
yüzlerce uygulama ile yenilik ve değişimin en yoğun yaşandığı ve bu
ölçüde takip edilmesi çok zor bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır
(Aksay ve Orhan, 2013). Sağlık hizmetlerinde ve özellikle de hastaneler
özelinde, rekabet avantajı sağlayabilmek için, bu değişime uyum
sağlayabilmeli ve hatta değişimde öncü olabilmeli ve sağlık sektörü
şekillendirebilmelidir. Özellikle de devlete bağlı kamu hastanelerinde
bireysel öğrenmeyi özendiren ve güdüleyen, takım halinde, bir örgüt
halinde öğrenmeyi teşvik eden ve destekleyen çalışma ortamının
oluşturulması çok kıymetlidir (Erigüç ve Balçık, 2007).
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Orhan (2017) ise bu değişim ve yeniliklere ayak uyduramayan tüm
işletmeler de olduğu gibi sağlık işletmeleri de zaman içinde rekabet
üstünlüğünü kaybederek, yok olmaya mahkûm olacağını belirtmiştir.
Çünkü sağlık işletmeleri insana dair, insan yaşamına ilişkin teşhis,
tedavi ve rehabilite edici tüm yeniliklerle çok yakından ilgilenmek
zorundadır. İşte bu bağlamda Akalın’a (2009) göre, “sağlıkta
inovasyon” sadece yeni tanı, yeni teşhis veya yeni ilaç formları ve
metodları bulmak şeklinde değil, bunun yanında, “hastaları tedavi
edebilmek için yeni, daha iyi ve çok daha iyi tedavilerin bulunması ve
uygulaması” şeklinde tanımlanmıştır.
Sağlıkta inovasyonu Uluslararası Hemşirelik Konseyi (ICN); bireysel,
toplumsal ve örgütsel bağlamda, hastalıkların önüne geçilmesi, sağlığın
geliştirilmesi ve kaizen felsefesi doğrultusunda daha kaliteli hasta
bakımı gibi uygulanabilir ve başarılabilir neticeye evrilme

süreci

şeklinde tanımlarken (Kartal ve Kantek, 2018:57); Avcı (2017:27) ise
“kalite, güvenlik, çıktılar, verimlilik ve maliyeti düzeltmeyi amaçlayan
uzun dönem hedefleriyle birlikte yeni bir konsept, fikir, hizmet, süreç
yada tedavi, teşhis, önlem, araştırma ve eğitim geliştirmeyi amaçlayan
ürün” olarak tanımlamaktadır.
Sağlık ekosistemleri, çok çeşitli ilgi alanlarına, çelişkili ihtiyaçlara,
önceliklere ve etkiye sahip çeşitli oyuncuları içerir (Secundo and etc.,
2019). Gerçekten de, sağlık sektöründe ve özellikle kamu sağlık
sisteminde, bazı paydaşların inovasyon yapma dürtüsü genellikle
nüfusun refahı ile ilgili sosyal motivasyonları dikkate alır. Bu nedenle,
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sistemin genel inovasyon mantığı hem ekonomik hem de sosyal
hususları birleştirmelidir (Pavani ve Plonski, 2020).
İnovasyonun sağlık hizmetlerine entegrasyonu, yeni nesil tıbbi
sistemlerin önemli bir yönüdür ve katkısı çok yönlüdür. İnovasyon,
yeni ortaya çıkan modern teknolojilerin ve bileşenlerinin katma
değerini ortaya çıkarır. Sağlık yönetiminde uygulanan inovasyonun
anlaşılması ve uygulanması yeni bir politika temelli sağlık yönetimi
çağının altını çizmekte ve karmaşık ve sofistike sağlık hizmetleri ve
süreçlerinin kullanıldığı insan merkezli bir süreç olarak görülmektedir
(Lytras ve Sarirete, 2019).
Yukarıdaki tanımlar çerçevesinde sağlıkta inovasyon dört ana başlıkta
açıklanabilir (Akalın, 2009; Girgin, 2015; Orhan, 2017):
• Bilimsel yeni buluşlar: Gelişen teknolojik gelişmelere uyum
sağlayabilmek için, yeni tıbbi, medikal araç ve enformasyon
teknolojisi alt yapısını sağlamak, yeni tanı yöntemleri
geliştirmek

ve

inovatif

ilaç,

aşı,

cerrahi

uygulama

yöntemlerinin sistem entegrasyonun sağlanmasıdır.
• Yeni ve daha iyi uygulamaların tıp eğitimine adaptasyonu:
Teknolojik değişim ve yeniliklerin, geleceğin tıp liderlerini
hazırlamak

için

sağlık

eğitim

sistemi

içerisine

entegrasyonudur.
• Sağlık sunumunun hasta merkezli olması: Sağlık hizmet
kalitesinin artırılması ve iyileştirmesi, daha iyi klinik

9 | SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNOVASYON

neticelere ulaşılması, güvenli ve verimli bir sağlık hizmeti
sunarken hasta merkezli yaklaşımların sergilenmesidir.
• Sağlık politikalarında yeni reformlar: Bu başlıkta amaç
olarak toplumun sağlık kalitesini iyileştirmek için politik ve
siyasi iradenin ve liderlerin önderliğinin çok önemli olmasıdır.
Bu dört ana başlık çervesinde konu değerlendirildiğinde, yenilikçi
teknolojileri en çok kullanan sektörlerin başında sağlık sektörünün
geldiği düşünülebilir (TÜSİAD, 2011:51; Girgin, 2015:61). Maliyet
etkin ve verimli bir sağlık hizmeti için ise, yenilikçi medikal ürünlerle,
etkili ve etkin erken teşhis ve tedavi vererek gelecekte meydana
gelebilecek yüksek maliyetli tedavilerin engellenmiş olunması da
büyük önem arzetmektedir. Bu bağlamda sağlık alanında yüksek
teknolojinin hayata geçirilmesiyle nitelikli işgücünün birbirini
tamamlaması şartıyla, etkin/etkili ve daha kaliteli bir sağlık hizmeti
verilebilir. İşte bu aşamada inovasyon sağlık hizmetinin ulaşılabilirliği
ve verimliliği artıran önemli bir anahtar faktör olarak karşımıza
çıkmaktadır (TÜSİAD, 2011:51; Girgin, 2015:61).
Deloitte Sağlık Çözümleri Merkezi, sağlık hizmetini en iyi şekilde
değerlendirdiklerini düşündükleri yenilikleri belirlemek için sağlık
sistemi genelinde liderleri araştırarak, “Önümüzdeki on yıldaki sağlık
hizmetlerini dönüştürmelerine yardımcı olacak en büyük yenilikler
sizce hangisidir?” sorusuna cevap aramış ve liste aşağıdaki şekilde
çıkmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, sağlık sisteminde bu
yeniliklerin sistem entegrasyonu ile sağlık işletmeleri çok yüksek
performansa ulaşılabilir (https://www2.deloitte.com/us/en/pages/life-
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sciences-and-health-care/articles/top-10-health-careinnovations.html):
1. Üç Boyutlu (3D) Baskılı Cihazlar İle Organ Üretimi,
2. Genetik Sekanslama Çalışmaları,
3. İmmünoterapi Çalışmaları,
4. Yapay Zeka Çalışmaları,
5. Bakım Noktasında Teşhis Geliştirme Çalışmaları,
6. Sanal Gerçeklik Uygulamaları,
7. Hasta Deneyimini İyileştirmek İçin Sosyal Medyadan
Yararlanma,
8. Biyosensörler ve İzleyiciler,
9. Hastaya Özel Kullanışlı Bakım Çalışmaları,
10. Tele-Tıp ve Tele-Sağlık Uygulamaları,
Aksoy (2016:24) ise, sağlıkta hizmetlerinde inovasyon türlerini
aşağıdaki şekilde ve farklı şekilde gruplandırararak ele almıştır:
• Politik İnovasyonlar
Yasal değişiklikler, kamu politikası değişiklikleri, belge politikaları,
geri ödeme politikalarında inovasyon ile toplum ve sağlık sistemimde
yapılan yenilikler sonucu başarılı ve karizmatik liderlerin öncülüğünde
toplumun sağlık seviyesini iyileştirmektir.
• Klinik İnovasyonlar
Yeni tıbbi klinik İnovasyonlar ile hasta merkezli hizmet sunumu; sağlık
bakımı kalitesini iyileştirme, sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırma,
daha kaliteli, verimli ve güvenilir sağlık hizmeti sunumunu sağlamaktır.
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• Ürün ve Teknik İnovasyonlar
Bilimsel olarak, yeni ve ihtiyaç duyulan ilaç, serum, aşı, tanı yöntemi,
tıbbi ekipman ve sarf malzeme gibi uygulamaları içerir. Ürün veya
teknik bazda yapılan bu inovasyonun etkinliği, kullanımı aynı zamanda
yenilikçi bir hizmet sunumu ile bağlantı kurularak işe yarayabilir.
• Eğitsel İnovasyonlar
Sağlık hizmetlerinde müfredatı yenilemek, eğitim ve sertifikasyon gibi
eğitimler verilerek alanında uzman yöneticiler yetiştirmektir.
Tüm bu tanım ve kavramlardan yola çıkıldığında, sağlık hizmetlerinde
inovasyon

yaklaşımlarının

küresel

ve

yerel

bakış

açısıyla

değerlendirilmesi ve örneklendirilmesi yoluyla konuya daha holistik
(bütüncül) bir bakış açısı kazandırılabileceği düşünülmektedir. Bu
bağlamda hazırlanan bu kitapta; mikro ve makro açıdan sağlık
hizmetlerinde inovasyon kavramı, konu ile ilgili bazı endekslere de
değinilerek sonraki bölümde açıklanmıştır.
2.1. Sağlıkta İnovasyon Konusuna Holistik Bakış
Sağlık hizmetlerini diğer mal üreten işletmelerle olduğu kadar, hizmet
üreten işletmelerle de birbirinden ayıran birçok özellik mevcuttur.
Özellikle de girdi ve çıktısında insan faktörü olan, kesintisiz şekilde
yirmidört saat esasına göre yürütülen, acil ve ertelenemez olan ve her
şeyden önemlisi insana dair olması yönüyle, ünlü kalite gurularından
Philip B. Crosby’nin belirttiği “sıfır hata” yaklaşımının en fazla
uygulanması gereken hizmetlerin başında sağlık sektörü uygulayıcıları
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gelmektedir. Sağlık hizmetleri tüm bu sayılanların yanında birbirinden
çok farklı uzmanlık alanını bir arada tutan, bütünleşik hizmet
pazarlaması uzmanlarınca da 8-P1 yaklaşımının uygulanmasıyla başarı
elde edilebilecek ve rekabet üstünlüğü yakalanılabilecek bir sektördür
(Lovelock and Wright, 2002:13-15). Diğer bir taraftan, farklı bilim
dalları ve uzmanlık alanlarının adeta bir orkestra edasıyla mükemmel
bir uyum ve ahenk içinde çalışması gereken ama bir o kadar da riskli
birçok faaliyeti içerisinde barındıran bir hizmetler bütünüdür (Aksay ve
Orhan, 2013). Ancak bu sayılanlar içerisinde belki de en önemli ve
üzerinde durulması gereken husus, sağlık sisteminin -bütüncül bir
açıdan olaya bakılacak olursa inanılması güç olan bir değişim ve yenilik
rüzgârı ve atmosferi içerisinde yaşama zorunluluğudur 2 . Değişim ve
yeniliklere ayak uyduramayan tüm işletmeler de olduğu gibi sağlık
işletmeleri de zaman içinde rekabet edebilirliğini kaybedecek ve yok
olmaya mahkûm olacaktır. Sağlık işletmeleri insana dair, insan
yaşamına ilişkin teşhis, tedavi ve rehabilite edici tüm yeniliklerle çok
yakından ilgilenmek zorundadır3.
İnovasyon Akalın’a (2009) göre, yanlızca yeni teşhis, yeni tanı veya
yeni ilaç şekilleri ve metodları bulmak şeklinde kabul edilmemekle
Lovelock ve Wright (2002) Hizmet İşletmeleri için Pazarlama Karmasının 8P’si
olarak; “Price, product, promotion, place, process, people, physical environment,
productivity and quality” kavramlarından bahsetmektedir.
2
Dijital hastane, tele tıp uygulamaları, iş zekası- veri madenciliği yaklaşımları, 3-D
teknolojisi ve hologram teknolojisi gibi yüzlerce uygulama ile yenilik ve değişimin
en yoğun yaşandığı ve bu ölçüde takip edilmesi çok zor bir alandır.
3
Yeryüzünde yaşayan her bir insanın parmak izlerinin birbirinden farklı olduğu, her
insanın sağlık çalışanının karşısına gelen yepyeni bir proje olarak kabul edilmesi
gerektiği yaklaşımıyla düşünülürse, yaşanılan bu hızlı devinim ve değişen
paradigmalara karşı uyum sağlamak gerekli olduğu kadar çok da zordur.
1
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birlikte, sağlıkta inovasyon “hastaları tedavi edebilmek için yeni, çok
daha

iyi

tedavilerin

bulunması

ve

uygulamasıdır”

şeklinde

tanımlanabilir. Akalın tıpta inovasyonu dört ana başlıkta açıklamıştır
(Akalın, 2009; Girgin, 2015). Bu maddeler yazar tarafından
şekillendirilerek Şekil-1’de kısaca açıklanmıştır:

Şekil 1. Tıp Hizmetlerinde İnovasyon Boyutları
Hasta merkezli sağlık sunumu: Bu başlıkta amaç olarak, sağlık
hizmet kalitesinin artırılması ve iyileştirmesi, daha iyi klinik neticelere
ulaşılması, verimli ve güvenilir sağlık hizmetleri sunmanın önemine
değinilmiştir.
Tıp eğitiminde yeni ve daha iyi uygulamalar: Bu başlıkta amaç
olarak, geleceğin liderlerini hazırlamak için en iyi adayları belirlenmesi
konusuna vurgu yapılmıştır.
Toplum ve sağlık politikalarında yeni reformlar: Bu başlıkta amaç
olarak toplumun sağlık kalitesini iyileştirmek için güvenilir ve
etkileyici liderlerin önderliğinin önemi açıklanmıştır.
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Bilimsel yeni buluşlar: Bu başlıkta ise amaç olarak, gelişen
teknolojiye ayak uydurabilmek için, yeni tanı yöntemleri ile medikal
araç ve enformasyon teknolojisi alt yapısını sağlamak ve gerekli ilaç,
aşı, cerrahi uygulama yöntemlerinin sisteme entegrasyonu gibi
girişimler açıklanmıştır.
Gelişmiş ülkelerde sağlık sektörü diğer sektörlere göre daha fazla
büyüyen hizmet sektörlerinden birisidir. Sağlık sektörü mal ve
hizmetlerinin değeri, AB-15 ülkelerinde GSYH’nın %7’sini meydana
getirmekte, toplam istihdamın ise yaklaşık %10’unu sağlık alanı
faaliyetleri oluşturmaktadır. Beş yılda sağlık sektöründe yaklaşık olarak
2,3 milyon iş olanağı meydana gelmiştir. Yenilikçi teknolojilerine en
fazla

talep,

sağlık

sektöründen

gelmektedir.

Zaten

yenilikçi

teknolojileri en çok kullanan sektörlerin başında sağlık sektörü
gelmektedir (TÜSİAD, 2011:51; Girgin,2015:61).
İnovatif/yenilikçi eylemler; tıbbi cihaz, teknoloji ve ilaç vb. yeni
ürünler ile yeni hizmet ve üretim süreçleri (e-sağlık) doğurmaktadır.
Sağlık sektörünün yenilikçi çıktılarıyla etkili, erken teşhis ve tedavi
yapılarak gelecekte meydana gelebilecek yüksek maliyetli tedavilerin
de engelleneceği düşünülmektedir. Sağlık alanında nitelikli işgücü ile
birlikte yüksek teknolojinin birarada kullanımı neticesinde birbirini
tamamlamasıyla daha etkin ve kaliteli hizmet verilebilir. Yeni
tedavilerin usüllerinin ortaya konulması ile ilaç ve tıbbi teknoloji
ürünleri sağlık sektörü için önemli birer ara girdilerdir. Sağlık
sektöründeki teknolojik yönden ilerlemelerin varolması sağlık hizmeti
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performansı ile doğru orantılı bir şekilde artmaktadır. Mali ve tıbbi
bilgilerin paylaşıma sokulması ve takibi neticesinde uygulamaya konan
e-sağlık hizmetleri, verimliliği, kaliteyi ve hizmet sunumunda
güvenilirliği artırmanın yanısıra sağlık hizmetlerinin finasmanında
daha etkin kararlar alınmasına olanak tanıyacaktır. Her iki alanda da
inovasyon verimliliği ve sağlık hizmetine doğrudan veya dolaylı
ulaşılabilirliği artıran önemli bir faktördür (TÜSİAD, 2011:51;
Girgin,2015:61).
İnsanoğlunun yaşam kalitesini yükseltmeye dönük bir çabanın neticesi,
sağlık malzemelerinde, ilaçta ve tedavi yöntemlerinde birçok yenilik
ortaya çıkmıştır. Sağlık sektörü ar-ge ve yenilik faaliyetlerinin en
önemli olduğu alanların başında yer almaktadır. Sağlık sektörü
teknolojisi, ortaya konan ve hayata geçirilen ar-ge faaliyetleriyle daimi
ve hızlı bir şekilde gelişim gösterdiği yadsınamaz bir gerçektir (Girgin,
2015: 62).
Bu bağlamda konunun daha bütüncül bir bakış açısıyla ele alınabilmesi,
daha anlaşılır olması ve literatüre katkı sağlaması açısından yazar
tarafından öğrenme odaklı inovasyon yaklaşımı özgün bir model
şeklinde Şekil-2’de sunulmuştur. Sonraki böümlerde bu model
çerçevesinde sağlık hizmetlerinde inovasyon konusu aşağıdaki ana
başlıklar çerçevesinde açıklanacaktır:
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Şekil 2. Sağlık Hizmetlerinde Öğrenme Odaklı İnovasyon Modeli
Kaynak: Sağlık Hizmetlerinde İnovasyon Yaklaşımlarına holistik bir
bakış sunabilmek açısından Model yazar tarafından oluşturulmuştur.
Endeksler
İnovasyon ana başlığında OECD, UNESCO, AB, WEF, WHO, SB
İstatistik Yıllığı gibi kuruluşlarca yayımlanan istatistiki bazı veriler
paylaşılacaktır.
Global Perspektif
Uluslararası platformda özellikle sağlıkta inovasyon konusunda IHI,
AHRQ, NHS ve Innovation Improvement Development Framework
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(IIDF) gibi kuruluşlarca yayımlanan raporlar incelenmiş ve Clevelend
Clinic İnovasyon Zirvesi örneği ile konu zenginleştirilmiştir.
Yerel Perspektif
Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, TÜSEB,
TÜSKA gibi kuruluşların konu ile ilgili çalışmaları ve raporları
çerçevesinde değerlendirmeler yapılmıştır.
Çağdaş Yönetim Yaklaşımları
Özellikle

son

çeyrek

yüzyılda

işletmeler

rekabet

avantajı

yakalayabilmek için yeni bazı yönetim yaklaşımları kullanmaya
başlamışlardır. Verimlilik ve kalite artırıcı etkileri kanıtlanmış bu
yöntemlerden TKY, EFQM, JCI gibi yaklaşımların öğrenme ve
inovasyon odaklı faydalarına değinilmiş, değişim mühendisliği
uygulamaları da kısaca açıklanmıştır.
Alt Sektörler
Bu bölümde özellikle sağlıkta inovasyon ve teknoloji yönetimi
bağlamında incelenmesi gereken ilaç ve tıbbi cihaz sektörü ile ilgili
Arge ve İnovasyon çalışmalarına değinilmiş, S.B.’lığı TİTCK,
MÜSİAD, TÜBİTAK gibi kurum ve kuruluşlar tarafından yayımlanan
bazı raporlar analiz edilmiş, Türkiye’nin dünya pazarındaki durumu
tartışılmıştır.
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Öncelikli Alanlar
Bu bölümde konu ile ilgili genel değerlendirmeler yapılmış, mevcut
durum analizi sonrası, sağlıkta inovasyon ile ilgili iyileştirmeye açık
alanlar, öncelikli alanlar ve yapılması gerekenler ile ilgili öneriler
verilmiştir.
2.2. Endeksler
Endeksler konusuna giriş yapmadan önce inovasyon ölçümlerinin
tarihsel sıralamasını vermekte fayda vardır. Ondan önce de inovasyonu
ölçmede kullanılan kıstasların tarihi aşamaları belirginleştirmekte fayda
vardır: İnovasyonu ölçmenin kıstaslarına yönelik ilk çalışma Milberg
ve Vonortas’a ait olup, bu çalışmaya göre tarihsel süreçte, dört aşama
bulunmaktadır (Kasımoğlu ve Akkaya, 2012:23-24):
a. İlk aşamada temel girdi, Ar-Ge yatırımları ve benzeri diğer
yatırım kalemleridir.
b. İkinci aşama: teknoloji ve bilim faaliyetleri sonucu olan
çıktılardır.
c. Üçüncü aşama anketler, endeksler ve inovasyon kapasitesi
karşılaştırmasına dayalı ölçütlerden oluşmaktadır.
d. Son aşamadaysa süreç göstergeleri ön plandadır.
Anketlere dayalı ilk çalışma, 1950 yılında British Association for the
Advancement of Science isimli kurum baz alınarak gerçekleştirilmiştir.
Sırasıyla 1960’larda ABD’de National Science Foundation, 1970’lerde
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University of Sussex içinde bulunan SPRU, son olarak Almanya’da
1980’li

yıllarda

University

of

Munich’te

anket

çalışmaları

gerçekleştirilmiştir. Sonrasında İtalya, Fransa ve Kanada gibi ülkelerde
pilot projeler hayata geçirilmiştir. OECD ile Eurostat (AB İstatistik
Ofisi) işbirliğinde Oslo Kılavuzu isimli çalışma meydana gelmiş ve şu
ana kadar üç sürümü kullanıcıların istifadesine sunulmuştur (Karaata,
2012:4).
Dünya’da inovasyon konusunda belirli temel göstergeler ile ve kendine
özgü yapı ve hesaplama yöntemleriyle bazı önemli inovasyon
indeksleri yayımlanmaktadır (Aras ve Ark., 2014:88-124).
Günümüzde en çok itibar edilen inovasyon endeksleri ise Global
Innovation Index ve European Innovation Scoreboard’tır. Bunlardan en
önemlileri, araştırmamızda kısaca açıklanmıştır. Çeşitli kurumlar
tarafından geliştirilen diğer ölçüm pratikleri ise şunlardır:
•

Topluluk İnovasyon Anketi (Community Innovation Survey)

•

Avrupa

İnovasyon

Karnesi

(EIS-European

Innovation

Scoreboard)
•

Dünya Bankası Bilgi Ekonomisi Endeksi: Bilgi Değerlendirme
Metodu (Knowledge Assesment Methodology-KAM)

•

INSEAD ise Küresel İnovasyon Endeksi (Global Innovation
Index)

•

The Economist Intelligence Unit –Dünyanın En Yenilikçi
Ekonomileri Sıralaması (Economist Intelligence Unit’in
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Business Environment

Ranking (İş Dünyasının İçinde

Bulunduğu Çevre Koşulları Sıralaması)
Halihazırdaki rekabet ortamında, yüksek rekabet edebilme gücüne
sahip Singapur, Hollanda, Japonya ve İsveç gibi ülkeler incelendiğinde
rekabet üstünlüğü sağlayabilmenin ucuz emekle değil, yaratıcılık ve
beyin gücü ile doğru orantılı olduğunu görülmektedir. Rekabet
üstünlüğü elde etmek için yenilik, farklılık, inovasyon ve yaratıcılık
kavramlarından konu edilmesine karşın gelişme ve atılımın aynı
düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu netice de bize inovasyon
kavramının paydaşlarca tam olarak anlaşılıp içselleştirilemediği
anlamını taşımaktadır (Kavak, 2009:618; Kavrakoğlu, 2006:166). Bu
bölümün daha iyi anlaşılabilmesi için iki kuruluşun göstergeleri aşağıda
kısaca açıklanmıştır.
2.2.1. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
İnovasyon Göstergesi
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) inovasyon
konusunda uzun yıllardır çalışmalar yapmaktadır. Oslo Manual el
kitabının amacı; OECD üye ülkeleri arasında teknolojik ve bilimsel
faaliyetler ve bunların ölçülmesi hususunda, anlayış birliği sağlamak
şeklinde deklare edilmiştir. Hazırlatılmış olan kitap Eurostat ve Avrupa
Komisyonunca da temel kitap olarak ele alınmaktadır. Yeniliğin
kapasitesini ölçebilmek için ise süreç içinde gelişen ve gelişmekte olan
çeşitli göstergelerden faydalanılmaktadır.
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Teknolojik yenilik (değişim) sürecinde girdi ve/veya çıktı şeklinde yer
alan tespit edilmiş komponentler, teknolojik ilerleme ve değişim
sürecinin göstergeleri olarak kabul görmektedirler. Bütün dünya
ülkeleri genelinde, özellikle UNESCO (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization) ile OECD gibi uluslararası çapta
kuruluşlar ve ülkeler bağlamında paydaş çevrelerce derlenmede,
gözlenmede, değerlendirmede ve analizler safhalarında kullanıma
hazırlanmaktadır. Temel inovasyon göstergelerini şöyle sıralamak
mümkündür (Karaöz ve Albeni, 2004:4; Kavak, 2009:619):
• Ekonomi içinde belli dönemlerde yapılagelen yenilik
sayımları (anketlerle),
• Patentler, patent başvuruları ve patent kullanım hakları satışı,
• Bilimsel yayınlar,
• Araştırmacı sayıları,
• Ar-Ge çalışmaları ve harcamalarıdır.
Özellikle de 2020 yılı itibarıyla; Ar-Ge harcamalarına birkaç ülke bazın
örneklendirecek olursak; Çin 372.000.000 $, Güney Kore 44.000.000$,
Rusya 33.000.000 $, Brezilya 4.220.000 $, Türkiye ise 8.700.000
$ bütçe ayırmışlardır. Ar-Ge harcamalarına GSYH bazında bakacak
olursak; Güney Kore %3,36’lık oran ile bu bağlamda başı çekmektedir.
Bu oran Çin’de diğer yıllarla kıyaslandığında yukarı yönlü seyir
izlemekte olup %1,70 seviyesindedir. Rusya, Hindistan ve Brezilya’da
bu oranın diğer ülkelere oranla yatay seyir izlediği görülmektedir. Bazı
kuruluşların yapmış oldukları tahminlere göre 2021 yılı itibariyle global
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Ar-Ge harcamalarının 1,4 trilyon dolar seviyesini aştığı tahmin
edilmektedir.
Ar-Ge harcamalarının GSYH’ye oranı bağlamında Türkiye’ye bakacak
olursak; 1996’da %0,45 iken 2010’da %0,80 seviyeleri üzerine çıkmış
olmakla birlikte (Erkiletlioğlu, 2013); 2013’te %0,95 olan oran Ar-Ge
harcamasının

gayrisafi

yurtiçi

hasıla

(GSYH)

içindeki

payı

2014’te %1,01’e çıkmış olmasına rağmen diğer ülkelerle kıyasa tabi
tutulduğunda oldukça düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir (TUİK
Haber, 2015). Başarılı bir Ar-Ge ve inovasyon ve teknoloji üreten bir
ülke konumuna gelebilmek için önemli göstergelerden birisi de bu
faaliyetlerde bulunan kişi sayısıdır. Tam Zaman Eşdeğeri (TZE)
bağlamında 2014’te toplamda 115.444 kişi Ar-Ge personeli olarak
çalışmış, 2013 yılına kıyaslandığında TZE biriminden Ar-Ge personeli
olarak çalışan sayısı bir sonraki yıla göre %2,2 oranında artış
göstermiştir.

Bu

konuya

çalışanların

sektörel

dağılımlarına

bakıldığında; yine TZE cinsinden toplamda Ar-Ge personelinin
2014’te %53,7 oranı ticari kesimde, %35,7’lik oran yükseköğretimde
son olarak %10,6’lık oranı ise kamu sektöründe yer aldıkları tespit
edilmiştir (TUİK Haber, 2015).
Ancak tüm bu artan ivmeye rağmen, son on yıllık dönem baz
alındığında, Türkiye ekonomisi, makroekonomik istikrarın temini
bakımından yüksek performans sergilemesine ve paralelinde Ar-Ge
alanında önemli ilerlemeler elde edilmesine rağmen, Ar-Ge’ye ayrılan
bütçe

ve

uluslararası

boyutta

rekabetçilik

açısından

dünya

sıralamasında yer alamamaktadır. Bu veri doğrultusunda, Dünya
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Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi, Birleşmiş Milletler İnsani
Gelişme Endeksi, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve Küresel
Rekabet Gücü Endeksi gibi dünyaca kabul görmüş endekslerde de
Türkiye’nin istenilen konumun oldukça uzağında olduğundan söz
etmek mümkündür. Türkiye İnsani Gelişme Endeksi’nde 90. sırada
(187 ülke arasında), İş Yapma Kolaylığı’nda 71. (175 ülke arasında) ve
son olarak Küresel Rekabet Gücü Endeksi’nde 43. (144 ülke arasında)
sırada kendine yer bulmaktadır (Erkiletlioğlu, 2013:2).
İzka (2021), TÜİK (2019) ve Euronews kaynaklarına göre
(https://tr.euronews.com/2019); Türkiye’de sektörlere göre AR-GE
harcamaları, personel dağılımları ve küresel rekabet sıralaması gibi
göstergeler aşağıdaki grafik ve görsellerde özetlenmiştir:
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Kaynak: Tuik, 2019 (https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Research-andDevelopment-Activities-Survey-2019-33676).

Dr. Fatih ORHAN | 26

Küresel rekabet raporu bağlamında elde edilen endekste, Türkiye 141
ülke içinde 61. Sırada bulunmaktadır. Bahse konu endekste,
Türkiye’nin geçmiş on yıllık seyri baz alındığında, çeşitli süreçlerde
gelişmeler

kaydedilmekle

birlikte

2009-2019

yılları

arasında

sıralamasında herhangi bir değişikliğin olmadığı, 2019’da bir önceki
yıla bakarak 0,5 puanlık yükselişle halen 61. Sıradaki yerini koruduğu
gözlemlenmektedir. 2008 yılında yaşanan global kriz sonrasında
toparlanarak ekonomik bağlamda güçlenerek diğer bazı ülkelerle
rekabet edilebilir endeksine yansıyarak 2012’de sıralamada yükselerek
42. sırayı almıştır. 2015 yılına gelindiğinde elde ettiği ivmeyi
kaybederek 51. Sırada kendine yer bulmuştur.
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Kaynak: İzka, 2021
(https://kalkinmaguncesi.izka.org.tr/index.php/2021/01/27/kuresel-rekabet-endeksive-turkiye/).

Her yıl Dünya Bankası’nın önderliğinde 190 ülkeyi kapsayacak şekilde
bazı kriterlere tabi tutarak iş yapma kolaylığı bağlamında inceleyip
sunuma hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi yayınlandı Dünya
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Bankası'nın 2020 yılında gerçekleştirdiği İş Yapma Kolaylığı
Endeksi'nde Türkiye ülkeler bazında 190 ülke arasında 33. sırada
kendine yer buldu. 33. sıradaki Türkiye, 76,8 puana sahip iken Fransa
aynı puan ile 32. sıradaki yerini aldı. 2019 yılındaki 43. sıradaki yerini
10 sıra yükseltmiş oldu. 2018 yılında ise 60. sırada bulunan Türkiye,
böylelikle iki sene içinde 27 sıra yükselerek önemli bir ivme katetmiştir.
İş Yapma Kolaylığı 2020 Endeksi (Mayıs 2018-Mayıs 2019), kapsadığı
190 ülkenin 115'inin iş yapmayı kolaylaştırdığını sonucunu elde
etmiştir. Ortaya çıkan endeks sonuçları doğrultusunda en önemli
gelişmeleri sağlayan ülkeler, Ürdün, Bahreyn, Pakistan, Çin, Hindistan,
Tacikistan, Suudi Arabistan, Togo, Nijerya ve son olarak Kuveyt
olmuştur

(https://tr.euronews.com/2019/10/24/turkiye-is-yapma-

kolayl-g-endeksi-nde-10-s-ra-yukseldi).
Türkiye bu yıl listede bulunan Portekiz, Hollanda, İsviçre gibi Avrupa
ekonomisinin başını çeken ülkeleri arkada bırakmayı başardı. Rusya ise
kendine 28. sırada yer buldu.
Ankara’da 15 Aralık 2020 tarihinde sunulan “Türkiye 2020 İnsani
Gelişme Raporu’nda” basılan İnsani Gelişme Endeksi’nde 0,820
puan ile 189 ülke arasında 54’üncü oldu. Geçen sene 59’uncu olarak
girdiği “çok yüksek insani gelişme” kategorisindeki yerini
sağlamlaştırdı. 189 ülke arasında yapılan “İnsani Gelişme Endeksi”
verilerinde Türkiye 54. sırada yer bularak üst üste ikinci kez “çok
yüksek

insani

gelişme’’

kategorisinde

yer

almıştır.

İnsani

ilerlemenin ve gelişmenin ölçüsü olan ve odak noktası insan olan
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insani gelişmeyi bu ölçüte göre değerlendiren endekste, son 29 yıl
ele alındığında Türkiye %40,7’lik yükseliş kaydetmiştir.
İnsani Gelişme Raporu’nun 30. yıl baskısında “Önümüzdeki Sınır:
İnsani Gelişme ve Antroposen” başlığında, ilk defa tüm ülkelerin
doğaya uygulamış oldukları baskıyı gözler önüne seren yeni endekse
yer verildi. Endeks doğrultusunda, dünya üzerinde hiçbir ülke,
“gezegenimizde ağır baskı yaratmadan çok yüksek insani gelişmeyi
henüz başarabilmiş değil” olgusuna yer verilmiştir. Rapor bu
yönüyle, Dünyanın geleceğine yön veren baskın gücün insan olduğu,
Antroposen adında yeni jeolojik çağa adım attığımız bu süreçte,
dünya liderlerine “doğa üzerindeki ağır baskıları azaltmaları
yönünde bir çağrı niteliği” taşımaktadır.
2019 yılı verileri ışığında, “Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP)” nın hazırlamış olduğu Toplumsal Cinsiyete Dayalı
Gelişme Endeksi, Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi, İnsani Gelişme
Endeksi, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi, Eşitsizliğe
Uyarlanmış İnsani Gelişme Endekslerine ek olarak bu sene ilki
hazırlanan, içinde “Gezegensel Baskılara Uyarlanmış İnsani Gelişme
Endeksi”ninde olduğu “2020 İnsani Gelişme Raporu’’ yayınlandı.
Ülkelerin istatistiki verilerinden sorumlu kurumlarının ve güven
oranı yüksek uluslararası çaplı kurumlar tarafından verilen veriler
doğrultusunda, hazırlanan İnsani Gelişme Endeksi, temelde kabul
edilebilir bir yaşam standardı, bilgiye erişim, sağlıklı ve uzun yaşam
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boyutları ele alınarak ortalama insani gelişme düzeylerinin uzun
vadeli takipleri neticesinde oluşturulmaktadır.
Dünyada kalkınma göstergeleri arasında bilinirlik düzeyi en fazla
olan “İnsani Gelişme Endeksi”’nde Norveç 0,957 değerle ilk sırada
bulunmaktadır. Norveç’ten sonra sırasıyla 0,955 ile İsviçre ve
İrlanda, 0,949 ile İzlanda ve Hong Kong takip etmektedir.
“İnsani Gelişme Endeksi” verileri listenin en alt kısımlarında ise;
Nijer 0,394’le, Orta Afrika Cumhuriyeti 0,397 ile Çad 0,398’le,
Güney Sudan 0,433’le son olarak 0,433’lük değerle Burundi yer
almıştır.
Geçen yıl itibariyle “İnsani Gelişme Endeksi” değerlerinin
ortalamasına bakacak olursak; tüm ülke ortalaması 0,898 oran iken,
Orta Asya ve Avrupa ülkeleri ortalama değeri 0,791 şeklinde elde
edilmiştir.
“İnsani Değer Endeksi” bağlamında Türkiye’yi değerlendirecek
olursak; son yirmidokuz (29) sene bazında ciddi gelişim içerisinde
yer almıştır. 1990’lı yıllarda Türkiye’nin elde edilen endeks değeri
0,583 olarak hesaplanmış iken, bu sene itibariyle değeri %40,7’lik
artış ile 0,820 olarak hesaplanmıştır.
Türkiye’nin 1990-2019 yılları arasındaki bazı verilerine odaklanacak
olursak; tahmin edilen yaşam süresi 13,4 yıllık yükselişle 77,7’ye;
ortalama öğrenimdeki süre ise 3,6 sene yükselişle 8,1 seneye,
beklenen öğrenim süresi ise 7,7 yıl yükselişle 16,6’ya ulaştı. Bu
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dönemde, ülkede kişi başına Gayrisafi Milli Hâsıla (GSMH) yaklaşık
yüzde 121,4’lük bir artış göstererek 27.701 dolar oldu.
Ülkelerin İnsani gelişme dağılım oranlarındaki eşitsizliğe göre
uyarlanan endekste, Türkiye'nin almış olduğu değer, boyutun
endeksindeki dağılımın paralelindeki eşitsizlikle doğru orantılı
olarak %16,7’lik düşüş ile 0,683’e oranına düşmüştür. Bunun
yanısıra “Çok Yüksek İnsani Gelişme Endeksi” verilerine sahip
diğer ülkelerin eşitsizlik sebebiyle kaybı yaklaşık ortalama %10,9
şeklinde bir değer alırken, Orta Asya ve Avrupa’da bu durum %11,9
olarak bulunmuştur.
Ayrıca raporda, ekonomik faaliyetler, kadınların güçlenmesi ve
üreme sağlığı konularında toplumsal cinsiyete bağlı eşitsizliklere
dair verilerin bulunduğu “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi”
sunuldu.
2.3.2. Ülkelerin Gezegensel Baskılara Uyarlanmış İnsani
Gelişme Endeksi (GİGE):
UNDP’nin 2020 senesinde 30. Yılında yayınlanan İnsani Gelişme
Raporlarunun “Önümüzdeki Sınır: İnsani Gelişme ve Antroposen”
isimli rapor doğrultusunda, COVID-19 küresel salgınının, dünyanın
karşılaştığı en yeni kriz olduğunu ancak insanların doğa üzerindeki
baskısına bir son vermez ise de krizlerin sonuncusu olmayacağı
vurgulanmıştır. Sorun, insanlar veya ağaçlar arasında bir seçim

Dr. Fatih ORHAN | 32

içerinde olmak değil; sorun, ya hiçbiri olmayacak veya her ikisininde
birlikte olma sorunudur.
Rapor doğrultusunda ülkelere ait madde ayak izleri ve karbondioksit
emisyonundan meydana gelen yeni ortaya atılan iki kavramlarıda
göz önünde bulundurarak “İnsani Gelişme Endeks”’ini uyarlayarak
“Gezegensel Baskılara Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (GİGE)”
ortaya koydu. “Gezegensel Baskılara Uyarlanmış İnsani Gelişme
Endeksi (GİGE)” isimli deneysel özellikteki bu global ölçekteki
endeks, bir taraftan gezegene uygulanan baskıları minimize ederken
diğer

taraftan

eşitsizlik

ve

yoksullukla

mücadele

etmenin

zorunluluğunu ortaya koyan, yeni ve farklı bir insani gelişme ölçütü
ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Endeks verilerine göre, dünyada hiçbir ülke yoktur ki gezegene baskı
uygulamadan, ağır baskı oluşturmadan “Çok Yüksek İnsani
Gelişme”’yi başabilmiş olsun. Rapor diğer yönden dünya liderlerine,
insani

gelişmenin

ilerlemesi

ve

devamının

sağlanabilmesi

bağlamında doğa ve çevrenin üzerinde bulunan baskıyı azaltmak için
cesur karar almada ve adımlar atmada bir nevi çağrı özelliği
taşımaktadır.
Antroposen çağ veya diğer bir tanımla İnsan Çağı; insanoğlunun
yaratıldığı günden bugüne tarihinde ilk defa, gezegenin insanlara
yön vermesi yerine insanların gezegenin geleceğini şekillendirmede
baskın güç olduğu/olacağı ve devam edeceği yeni jeolojik bir çağ
şeklinde tanımlanmaktadır. Rapor doğrultusunda, jeolojik çağa
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girilen bu süreçte bütün ülkelerin katılımının sağlandığı, insanlarının
gezegene uyguladıkları tehlikeli baskılarını eksiksiz bir şekilde
gözönünde

bulundurarak,

kendi

gelişim

yollarını

tekrar

tasarlamalarını ve planlamalarını engelleyen fırsat eşitsziliklerinin
ve devasa gücün ortadan kaldırılmasının zamanının geldiği
vurgulanmaktadır.
“İnsani

Gelişme

Endeksi”’ni

ülkelerin

2019

yılı

verileri

doğrultusunda kişi başına madde tüketim düzeyine ve karbondioksit
emisyonuna

göre

uyarlaması

yapılarak

hazırlanan

endeks

neticesinde Türkiye, 0,746’lık bir değer ile 169 ülke içinden 44’üncü
sırada yer almıştır (https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home
/presscenter/articles/2020/12/hdr-2020.html).
2.2.3. Dünya Ticaret Okulu ve Dünya Fikri Haklar Örgütü
Küresel İnovasyon Endeksi:
2007 yılından itibaren her yıl yayımlanan Küresel İnovasyon Endeksi
raporunun dokuzuncusu “Cornell Üniversitesi, The Business School for
the World (INSEAD)” ve “Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO)”
işbirliği ile 2016 senesinde revize edilmiştir. “Küresel İnovasyon
Endeksi” 2016 verileri incelendiğinde 2016 senesi raporunun ana
temasının “Küresel İnovasyon ile Kazanma” şeklinde belirlendiği
görülmektedir (http://www.tim.org.tr).
“Küresel İnovasyon Endeksi” ülkelerin inovasyon faaliyetlerini çok
boyutlu bir zeminde ele almaktadır. Dünya ülkelerinin uzun süreçli
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büyümelerinin, üretim eylemlerinin teşvikinin ve iş bağlamında
gelişimlerinin hedeflendiği 2016 senesi raporda 128 ülke incelemeye
alınmıştır.
İnovasyon endeksi sonuçları verileri iki alt endeksten yararlanılarak
oluşturulmaktadır. İnovasyon “Girdi ve Çıktı Alt Endeksleri”nden
meydana gelmektedir. “Girdi Alt Endeksi” beş adet temel bileşenden
ve üç adet göstergeden; “Çıktı Alt Endeksi” ise iki temel bileşenden
meydana gelmektedir. Bunlar (Aras ve Ark., 2014:89-91);
İnovasyon Girdi Alt Endeksleri:
• Kurum ve Kuruluşlar (politik çevre, düzenleyici çevre, iş
çevresi),
• İnsan Kaynağı ve Araştırma (eğitim, yükseköğretim, ar-ge),
• Pazar Gelişmişliği (kredi, yatırım, ticaret ve rekabet),
• Altyapı (bilişim, genel altyapı, sürdürülebilir çevre),
• İş Gelişmişliği (bilgi işçileri, inovasyon çevresi, bilgi
birikimi).
İnovasyon Çıktı Alt Endeksleri:
• Bilgi ve Teknoloji Çıktıları (bilgi üretimi, etkisi ve yayılımı)
• Yenilikçi Çıktılar (maddi olmayan varlıklar, yenilikçi ürün ve
hizmetler, çevrimiçi yaratıcılık)
Türkiye, “Küresel İnovasyon Endeksi” sıralamasında orta gelirli ülkeler
içinde dördüncü sırada bulunmaktadır. İlk sırayı bu sene en inovatif
yirmibeş (25) ülke içinde Çin almıştır. İkinciliği, AB üyesi olan
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Bulgaristan; üçüncülüğü ise Birleşik Arap Emirlikleri almıştır.
BAE’den hemen sonra Türkiye yer almaktadır.
Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkesi olarak yer alan Türkiye, bölgeler
bağlamında konu irdelendiğinde Türkiye en inovatif ülkeler arasında
dördüncü ülke pozisyonundadır. İlk üç ülkeye bakacak olursak; İsrail,
Güney Kıbrıs ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri’dir.
Türkiye 2015’te 58. sırada iken; 2016 yılı raporunda 16 sıra birden
yükselerek 39,03’lük değer ile 42. sırada olmuştur. 2016 yılında ilk
sırada 66,28 değerle İsviçre yer alırken, İsviçre’den sonra sırasıyla
İsveç, İngiltere ve ABD gelmektedir. Çin 2015 senesinde sıralamada
29’uncu sıradayken bu sene 25’nci sıraya çıkmıştır.
Türkiye, 2016’da yayınlanan raporda, otuzdört ülke içinden yüksekorta gelirli ülkeler sıralamasında birinci sırada Çin, ikinci sırada
Malezya, üçüncü sırada ise Bulgaristan yer almaktadır. Dördüncü
sırada ise Türkiye bulunmaktadır. “İnovasyon Çıktı Alt Endeksi”
bağlamında ise Malezya'yı geçerek üçüncü sırada kendine yer
bulmuştur. Bu ve benzeri kategorilerdeki en yüksek performansı ise,
inovasyon alanında göstererek Bulgaristan’ında önüne geçerek ikinci
sırada yer almıştır. Bu sıralamada birinciliği ise Çin almıştır
(http://www.farklibirbakis.com/dunyadaki-en-inovatif-ulkeleraciklandi/).
Rapora makro bakış açısı ile bakacak olursak; geneli incelendiğinde
Türkiye, inovasyon bağlamında 13. sıraya çıkarak iyi bir gelişmeye
imza atmıştır. Yedi (7) temel göstergenin alt başlıklarıyla birlikte
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incelediğimizde (http://www.farklibirbakis.com/dunyadaki-en-inovatif
-ulkeler-aciklandi/);
•

İnsan kaynağı ve araştırma alanında yükseköğretim kayıtlarında
(16. sıra),

•

İş gelişmişliği alanında ticaret-rekabet-pazar ölçeğinde (12.
sıra),

•

Bilgi ve teknoloji çıktılarında bilgisayar yazılım harcamalarının
GSYH içindeki payında (9. sıra),

•

Yenilikçi çıktılar alanında maddi olmayan varlıklar (5. sıra)

•

Yenilikçi mal ihracatının toplam ticarete oranında (14. sıra)
gelişme kaydettiği görülmektedir.

Ancak genel listelemede 128 ülke içinde 42. sırada bulunan Türkiye,
siyasi

ortam

göstergesi

bağlamında

88.,

düzenleyici

ortam

göstergesinde bağlamında ise 96. sırada yer almaktadır. Bu paralelde
Türkiye’de bütün alanlarda Ar-ge ve inovasyon odaklı araştırma ve
çalışmaların sürekli artırılıp geliştirilmesine her daim ihtiyaç
hissedilmektedir.
2.2.4. Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabetçilik
Endeksi
2005 yılından beri “Dünya Ekonomik Forumu (WEF)” rekabetçilik
analizlerini; ülkelerin rekabetçiliğini etki eden makro ve mikro
ekonomik kurum ve kuruluşları ölçümlemek niyetiyle meydana
getirilmiş kapsamlı bir araç olan “Küresel Rekabetçilik Endeksi”’yle
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yürütmektedir. “Küresel rekabet endeksi”; oniki (12) temel sütunda ele
alınmaktadır. Bu sütunlar gruplandırılarak; Temel İhtiyaçlar Alt
Endeksi, Verimlilik Artırıcıların Alt Endeksi ve son olarak İnovasyon
ve Karmaşıklık Faktörleri Alt Endeksi olmak üzere üç ana alt endeks
yapılmıştır (Uludağ, 2015:7).

Şekil 3. Küresel Rekabetçilik Endeksi
Kaynak: Schwab, 2016.

Küresel Rekabetçilik Endeksi’nin puanlama sistemi, sorulan sorulara
göre genel olarak 1 ile 7 arasındaki puanların ağırlıklı ortalaması
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alınarak, bazı sorulara göre ise birtakım endekslere dayandırılarak
puanlanmaktadır. Raporun sütunlarının belirlenmesinde kullanılan
göstergeler ile bu göstergelerin puanlandırma sistematiği aşağıda
sunulmaktadır (OECD, Patent Veritabanı 2014);
•

İnovasyon Kapasitesi (1 puan yok, 7 puan çok fazla – Ağırlıklı
Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu,
Yönetici Görüşleri Anketi.

•

Bilimsel Araştırma Kurumlarının Kalitesi (1 puan çok kötü, 7
puan çok iyi – Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya
Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi.

•

Ar-Ge için Şirket Harcamaları (1 puan çok kötü, 7 puan çok iyi
– Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik
Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi.

•

Ar-GE’de Üniversite-Sanayi Kesimi İşbirliği (1 puan işbirliği
yok, 7 puan işbirliği çok – Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak:
Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi.

•

İleri Teknoloji ürünlerinin Alımı (Kamu) (1 puan yok, 7 puan
çok – Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik
Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi.

•

Bilim adamı ve Mühendislerin Varlığı (1 puan yok, 7 puan çok
– Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik
Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi.

•

Patent Başvuruları (Patent İşbirliği Anlaşması altında 1 milyon
nüfus başına düşen başvuru sayısı),
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Dünya Ekonomik Forumu’nun (2014-2015) “Küresel Rekabetçilik
Endeksi”’nde, Türkiye 144 ülke içinde bir sıra aşağıya doğru inerek 145.
sıradadır.
Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF-2018) “Küresel Rekabetçilik
Raporu”’nda ilk kez yayınlanan bir endeks, ülkelerin rekabet gücü göz
önüne alınarak yayına sunuldu. Bu rapor doğrultusunda, Küresel
Rekabetçilik Endeksi 4.0 (Global Competitiveness Index 4.0) isimli
endeksin temel hedefi, amacı, bir taraftan dördüncü Sanayi Devriminin
bir taraftan 2008 krizinin tetikleyerek aksiyona geçirdiği uzun süreçli
dinamikleri rekabet gücü tanımının içine koymaktır. Böylelikle
ekonomi politikalarına yardımcı yeni bir kıyas yapabilme aracı
meydana getirmektir. Dördüncü Sanayi Devrimi’nin dört temel unsuru
olan inovasyon ekosistemleri (innovation ecosystems), insan odaklı
yaklaşım (human centric approach), çeviklik (agility) ve son olarak
esneklik (resiliance) doğrultusunda oniki 12 yeni komponenten
yararlanılmıştır. Türkiye 2017 yılında, 58. sırada iken, 2018 yılı
“Küresel Rekabetçilik Endeksi” hesaplamalarına doğrultusunda, 140
ülke içinden 61. sıralara gerilemiştir. Alt bileşenler açısından yıllar arası
karşılaştırma Tablo-2’de verilmiştir:
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Tablo 2. Küresel Rekabetçilik Endeksi
141 ÜLKE
ARASINDA
TÜRKİYE’NİN
SIRALAMASI
(2019)
71

140 ÜLKE
ARASINDA
TÜRKİYE’NİN
SIRALAMASI
(2018)
71

Altyapı

49

50

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

69

71

Makroekonomik Ortam

129

116

Sağlık

42

48

Beceriler

78

77

Ürün/Mal Piyasası

78

76

İşgücü Piyasası

109

111

Finans/Mali Sistem

68

65

Pazar Büyüklüğü

13

13

İş Dünyasının Dinamizmi

75

76

İnovasyon Kabiliyeti

49

47

KÜRESEL
REKABETÇİLİK
ENDEKSİ 4.0 BİLEŞENİ
Kurumsal Yapılanma

Kaynak:https://ref.sabanciuniv.edu/tr/dunya-ekonomik-forumu-kuresel-rekabetraporu-2019.

2.2.5. Avrupa Birliği İnovasyon Endeksi
Avrupa Birliği (AB), Avrupa 2020 yılı stratejisi içinde, 2010’da
yenilikçilik birliği üst başlıklı bildiriyi kabul etmiş olup; bu bildiri,
Avrupa 2020 yılı stratejisi kapsamında meydana getirilen yedi
girişimden biri olmuştur ( Aras ve Ark., 2014:93-98).
Avrupa Birliği İnovasyon Endeksi de önemli bir inovasyon indeksi olup,
AB aday ülkesi olan Türkiye için incelenmeye değerdir. Bu inovasyon
endeksinde, yeni trendler, ülkeler arası kıyaslamalar, AB inovasyon
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performansı, AB Üyesi olmayan ülkeler ile kıyaslamalar ve inovasyon
göstergeleri ve hesaplamaları yıllık olarak açıklanmaktadır. AB
ülkeleriyle kıyaslamaya tabi tutulduğunda, Türkiye'nin 2008-2014
yılları arasındaki inovasyon bağlamı performans artışının durağan
durumda olduğu, fakat özellikle 2015 yılında çok güçlü bir yukarı yönlü
bir ivme gösterererek 2014 senesi Ar-Ge harcamaları için kritik değerde
olan %1 seviyesini egale etmesi ile birlikte sağlıklı ve güçlü gelişmesini
devam ettiren Türkiye, bu alandaki notunu yükselterek; “İnovasyon
Birliği Endeksi” altındaki son grup olan “inovasyonda iddiası olmayan
ülkeler” seviyesinden “orta seviyede inovatif olan ülkeler” topluluğuna
gelmiştir. Türkiye'nin aldığı not neticesinde İtalya, Yunanistan, İspanya
ve Norveç gibi ülkelerin arasındaki yerini almıştır. Bu gelişmede, başta
TÜBİTAK dahil olmak üzere Ar-Ge desteği sağlayan tüm kurum ve
kuruluşların yanısıra araştırmacıların Ar-Ge faaliyetlerinin etkilerinde
paylarının büyük olduğu düşünülmektedir. Ülkelerin inovasyon
performanslarının hesaplamasında, özel ve kamu sektörü Ar-Ge
harcamalarının, kamu-özel sektör birlikteliğinden üretilen bilimsel
alandaki yayın sayısının, uluslararası düzeyde patent başvurularının ve
uluslararası bilimsel makale sayısı gibi göstergeler dikkate alınmaktadır.
Türkiye hemen hemen tüm göstergeler bağlamında gelişim göstermiştir.
En güzel performans gösterdiği alan ise “pazar için ve işletme için
inovatif ürünlerin satışı” başlığında olmuştur (European Commission
İnnovation Union Scoreboard, 2015-2016).
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2.2.6. Sağlık İstatistikleri
Sağlık verileri, hem politika yapıcılar hem de diğer paydaşlar tarafından
yönetim ve karar alma süreçlerini desteklemede merkezi bir role
sahiptir (Forde ve diğ. 2013). Türkiye’de Sağlık Bakanlığı Sağlık
Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından her yıl yayımlanan ve
internet üzerinden paylaşılan “Sağlık İstatistikleri Yıllığı” sağlık ile
ilgili bütün indikatörleri ve ülke karşılaştırmalarını kapsamaktadır.
Hem makro planda ülke politikalarının belirlenmesi, hem de mikro
açıdan tüm sağlık kuruluşlarının va araştırmacıların kıyaslama aracı
olarak kullanabilecekleri önemli bir bilgi kaynağı olarak görülebilecek
sağlık istatistikleri, ulusal ve uluslararası tüm göstergeler açısından her
yıl revize edilmektedir. Dünyada ise sağlık ile ilgili en önemli
uluslararası standartlar ve geçmişe yönelik veriler dört ana başlıkta
verilebilir (Sağlık İstatistik Yıllığı, 2016):
a. Global Health Observatory Data Repository: Dünya Sağlık
Örgütünün üye devletler olan 194 ülke için sağlıkla ilgili istatistikleri
için oluşturulmuş bir arayüzdür. Mortalite, çocuk beslenmesi, anne
sağlığı, HIV/AIDS, çevre sağlığı, eşitlik ve daha fazlası dahil olmak
üzere 1000'den fazla göstergenin istatistiklerini içerir. Bu arayüz,
kullanıcıların sağlıkla ilgili istatistiklere erişebileceği ve bunlara göz
atabileceği çeşitli yolları ortaya koymaktadır (Vardell, 2020).
b. World Health Statistics: Dünya Sağlık Örgütü'nün 194 üye
devletini kapsayan yıllık sağlık istatistikleri derlemesidir. Bu rapor
yaşam beklentisindeki ve ölüm nedenlerindeki son eğilimleri ve
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seviyeleri özetler ve sağlıkla ilgili sürdürülebilir kalkınma hedefleri
hakkında raporlar sunar. Dünya Sağlık Örgütü bölgesindeki sağlık
durumunu ortaya koyan bu rapor önleyici ve tedavi edici hizmetlere
erişimdeki farklılıkları, özellikle erkekler ve kadınlar arasındaki
farklılıklara dikkat çeker. Ülkelerin sağlık durumlarını analiz eden ve
sağlık program ve politikalarının tasarlanmasına yardımcı olan bu
istatistiklerde sunulan analizler ile sağlık çıktılarındaki bazı kritik
cinsiyet farklılıkları konusunda farkındalığı artıracağı, sürdürülebilir
kalkınma

hedeflerine

ulaşılmasında

bu

farklılıkların

önemini

vurgulayacağı ve cinsiyet rollerinin sistematik olarak dikkate
alınmasını teşvik edeceği umulmaktadır (World Health Organization,
2019).
c. OECD Health Data: OECD Sağlık verileri, sağlık politikası
sorunlarını zaman içinde ve diğer ülkelerle karşılaştırmalı olarak analiz
etmek için kullanılır. Sağlık harcamaları hakkında ayrıntılı bilgileri
sunan bu analizler sağlık durumu, sağlık hizmeti sunucularının ve
sağlık bakım tesislerinin sayısı ve hem kamu hem de özel sağlık
harcamalar hakkında bilgiler içerir (Calcoen ve diğ., 2015).
d. OECD Health at a Glance: OECD ülkelerindeki sağlık
sistemlerinin

performansının

farklı

yönlerine

ilişkin

en

son

karşılaştırılabilir verileri ve eğilimleri sağlar. OECD üyeleri, aday
ülkeler ve ortak ülkeler arasında nüfus sağlığı ve sağlık sistemi
performansı için temel göstergeleri karşılaştırır. Sağlık durumu ve
sağlık riskleri göstergelerinin yanı sıra sağlık sistemlerinin girdi ve
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çıktılarında ülkeler arasında büyük farklılıklar olduğuna dair çarpıcı
kanıtlar sağlar (OECD, 2019).
2.3. Global Perspektif
Ekonomik gelişmenin baş aktörü olarak görülen teknolojik ilerlemenin
temel girdilerinden bir tanesi de inovasyon olarak görülmektedir.
Başarılı bir inovasyon sürecinin yürütülmesi organizasyonlar tarafından
kolay olmamakla birlikte, genellikle AR-GE süreçlerinin herhangi bir
tanesinin işletilmesi ile inovasyona ulaşılmaya çalışılmakta, çalışanlar
ile

organizasyon

kaynakları

bu

yönde

yönlendirmektedir.

Organizasyonlar bu yolla katma değeri yüksek ürünler üretmeye
çalışmakta ve şirketler için azami gelir elde etmeyi hedeflemektedirler.
Ancak sağlık sektörü gibi kritik alanlarda yapılacak inovasyon
faaliyetlerinin salt olarak kâr elde etmeyi hedeflemesi gerçekten
mantıklı görünmekte midir? Bu doğrultuda sağlık alanındaki teknoloji
türlerinin ve bu alanlara yönelik inovasyon sürecinin sürdürülebilir bir
sağlık politikası açısından kontrol altında tutulması ve paydaşlar
tarafından insanlık yararına uygun ürünleri üretecek inovasyon
hareketlerinin teşvik edilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
Özellikle sağlık alanında kullanılan tıbbi cihaz teknolojilerine yönelik
yapılacak inovasyon faaliyetleri, sosyal, ekonomik ve tıbbi çıkarların
karşılanmaya çalıştığı özel bir alan olduğundan (Faulkner, 2009:1)
konunun kapsamı daha da genişlemektedir.
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Medikal

inovasyon,

şartların

ve

teknolojinin

kendisinin

de

değişebileceği, yeni bir tıbbi teknik veya ilacın geliştirilmesi süreci
olarak anlaşılmaktadır (Schlich ve Tröhler, 2006:2). Ancak bu alandaki
yenileşim daha çok ilaç sektöründe yaşanmaktadır. Mesman’a göre
(2008:2) ilaç ve sağlık bakımı ile daha geniş manada sağlık yönetimi,
son 20 ila 30 yılda büyük değişikliklere tanık olmuştur. Buna göre
günümüzde nano teknoloji gibi genetik enformatik ve entegre
teknolojiler bugün vücut sağlığı ve hastalıklarını anlamamızı yeniden
farklı bir şekilde tanımlamaktadır. Aynı zamanda sağlık, artık
geleneksel ilacın veya kliniğin basit bir çalışma alanı olarak görülemez.
Yine Mesman’a göre (2008:2) tıbbi teknoloji alanındaki son 20-30
yılda gerçekleşen inovasyon, teşhis ve tedavi de yeni ve emsalsiz
fırsatları mümkün hale getirmiştir. Bu perspektiften bakıldığında tıbbi
inovasyon bu alandaki tüm sorulara cevap olarak görülebilir. Bununla
birlikte önemli sayıdaki nitel araştırmalar, yeni tıbbi ilerlemelerin
sadece süreçleri geliştirmekte kalmayıp bununla birlikte daha karmaşık
hale getirdiğini ve yeni belirsizliklere, belirtilere (semptomlar) ve
beklentilere yol açtığını kanıtlamıştır (Mesman, 2008:3). Bu doğrultuda
teknolojik gelişmenin sadece yeni tedavi imkânları yaratmakla
kalmayıp bunun yanında yeni soruları, yeni ikilemleri ve yeni trajedileri
ortaya çıkardığı, Mesman (2008:3) tarafından ifade edilmiştir. Bununla
birlikte yeni tıbbi teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla, tanı ve hastalık
seyri izleme süreçleri daha çok seçenek ve risklerin, ilave olarak yeni
karar aşamalarının ortaya çıkmasıyla daha karmaşık hale gelmiştir. Bu
noktada

organizasyonların

inovasyonu

hangi

amaçla

gerçekleştirecekleri daha da önem arz etmektedir. Katma değeri yüksek
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ürünler için mi, yoksa sağlık alanında insanlık için daha faydalı cihazlar
üretmek için mi sorusu araştırmacıları ilgi alanına girmektedir. Ayrıca
inovasyonun sağlık alanında yapılacak ciddi araştırma ve geri besleme
sonucu ortaya çıkan bir durum olması ile veya salt pazar payı kaygıları
ile yapılmasının sonuçları elbette farklı olacaktır. Bununla birlikte tıbbi
teknolojilerdeki gelişmeler artan bir şekilde dikkat çekerken, bu
cihazların sağlık sektöründeki öneminin, sosyal bilim araştırma ve
incelemeleri açısından göreceli olarak ihmal edildiğini ortaya
koymuştur (Faulkner, 2009).
İnsan hayatını etkileyecek tıbbi müdahaleleri, yeni teknolojiler ışığında
ortaya çıkarılan tıbbi cihazlarla gerçekleştirmek elbette sağlık alanında
büyük zaman tasarrufu ve kolaylıklar sağlamaktadır. Ancak, bu alanın
gittikçe karmaşıklaşan teknolojinin tüm süreçleri ile birlikte tıp
alanındaki gelişmelerle yorulduğunda, birçok belirsizliği de ortaya
çıkardığı göze çarpmaktadır. Hekimler yeni tedavi yöntemleri ve
seçenekleri ortaya çıkarmış olabilirler ve bunların birçoğu ileri
teknolojiye dayalı olabilir ancak bu alanın dışındakiler için teknolojinin
dominant rolü de bir çekince alanıdır (Mesman, 2008:13). İnovasyon
sürecinin kendisi zaten belirsizliklerle dolu olduğu için bu alanda
çalışanların bir an evvel katma değeri yüksek ürünleri elde etme hırsları
bir bakıma masum görülebilir ancak sağlık alanında belki de böyle bir
lükse sahip olmadığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca literatür
incelendiğinde sağlık alanındaki inovasyon sürecinde bazı etik
sorunlarında olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 1960’lardan beri
özellikle ABD’de ilaç yan etkisinden kaynaklanan ölümlü vakalardan
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sonra tıbbi inovasyon konusunda karışık düşüncelerin bulunduğu
görülmektedir. Üstelik günümüz ilaç sektöründe risk sorunu öyle
yaygın hale gelmiştir ki, 1960’lardan beri sağlık literatüründe risk
kelimesi salgın hastalık gibi yayılmıştır (Schlich ve Tröhler, 2006:1).
Eaton ve Kennedy’e göre (2007:1) insanoğlunun en hayranlık
uyandıran aktivitelerinden bir tanesi de sürekli ve güvenilir inovasyon
ile hastalık ve yaralanmaların üstesinden gelme yollarını araştırması
olmuştur. Bu kapsamda organizasyonlar sağlık alanında yeni inovatif
ürünler üretmek ve tıbbi teknolojilerdeki gelişmelerin bilim, tıp, hasta
ve toplum için en uygun seviyede fayda sağlanabilirliğini sorgulama
yönünde toplantı ve forumlar düzenlemektedirler. Bu tür toplantılarda
araştırma veya tıbbi klinik uygulama ortamının da inovasyona hizmet
edip etmediği sorgulamaktadır. Eaton ve Kennedy’nin (2007) bir
çalışmalarında ifade ettikleri gibi, yeni tıbbi teknoloji, regülasyona tabi
tutulmamış veya hafif bir şekilde regüle edilmiş klinik uygulama
alanlarında ki uygulamalar konusunda olmuştur. Bu ise hastaları, tıbbi
uygulayıcıları, medikal uzmanları ve toplumu ilgilendiren birçok
ikilemi ortaya çıkarmıştır. Bu tür etik ikilem aşağıdaki soruları dikte
ettirebilir;
• İnovatif

medikal

ürünlerin

ve

servislerin

insana

uygulanmasında hangi prensipler esas alınmalıdır?
• Hastaları zararlardan korumak için sınırlar nelerdir?
• Daha anlamlı bir hasta rızası nasıl elde edilebilir?
• Yeni terapilerin hastaya fayda sağlayacağı nasıl garanti altına
alınabilir?
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Yine Eaton ve Kennedy’e göre (2007:2) hastaların genel çıkarları
doğrultusunda birçok sağlık uzmanı ile kuruluşu, sağlığı koruyan ya da
kurtaran inovatif ilaçları desteklemektedir. Ayrıca, tıp uzmanının ana
motivasyon unsuru hasta kişiyi iyileştirmek olmasına rağmen, yeni
tedavi yöntemleri uzmanlar tarafından dikkatli bir şekilde sıralı bir
düzeyde takip edilip, ayrıntılı bir şekilde rapor edilerek yeni inovatif
tekniğin sonuçları yayınlanmaktadır. Bu noktada, her ne kadar
akademik yayınların beklenen ilgi ve ihtiyaç kitlesini bulmada yetersiz
kaldığı yadsınamaz bir gerçek olsa da, yenilikçi ilaç ve tedavi
yöntemleri ile tıbbi cihaz geliştirenlerin bu gibi bilgi havuzlarından
faydalanmaları bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Hasta
ihtiyaçlarını karşılayan, kontrollü çalışma neticesinde üretilen ve
raporlamasının kitle iletişim araçlarında yer aldığı inovasyon türleri,
tıbbi çığır açarak daha hızlı yayılabilmektedir (Eaton ve Kennedy,
2007:3). Bu gibi durumlarda bazı kanser bir hastalıklarla mücadele
eden hastaların, kemoterapi gibi ağır yöntemleri geciktirerek yeni ilaç
ve yöntemler için biraz daha beklemek istedikleri bilinmektedir. Tıp
alanındaki inovasyon sürecinin bir basamağı da inovasyonun yayılma
sürecidir. Bu durum ise genellikle yeni teknik veya ilacın, uzman bir
sağlık organizasyonu ya da hastanelerde kullanılmaya başlanması ile
gerçekleşmektedir.
Sağlıkta inovasyon konusu global perspektiften değerlendirilirken bir
hususta etkili bir inovasyon sürecinde kaynak yönetiminin önemidir.
Çünkü inovasyonun başlangıçta bir maliyeti olabilir ve bu yüzden de
başlangıçta gerekli olan sermaye de büyük önem arz etmektedir. Bu
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durum yeni geliştirilen ilaç ve tekniklerin olgunlaştırma sürecinde ve
sürdürülebilirliğinin sağlanmasında da önemli etkenlerden birisidir.
Altun ve Knaul (2012) göre sağlık alanında özellikle AIDS, tüberküloz
ve sıtma gibi hastalıkların yeni tedavi yöntemlerine harcanan kalkınma
yardımları 2000 yılından 2010 yılına gelindiğinde 26 milyardan 66
milyar ABD doları seviyesine ulaşmıştır. Buna göre önceden sağlanan
finansal desteğin devam etmesi ve bu kapsamda gerekirse yeni finansal
kaynakların bulunması, hem önceki çalışmaların sürdürülmesi hem de
küresel sağlık alanında bulaşıcı olmayan hastalıkların artan yükünün
karşılanmasında önem arz etmektedir. Bu bağlamda, etkili ve gerçek bir
inovasyon süreci, bütünleşmiş bir finans mekanizması şeklinde, finans
değer zincirinin daha etkin kullanılması için bunun öğelerini birbirine
bağlayan ve finansal kaynakları düşük ve orta gelirli ülkelere, ulusal
teşviklerin oluşturulabilmesi amacıyla yönlendiren yapının kurulması
olarak tanımlanmıştır (Altun ve Knaul, 2012). Bu ise, sağlıkta
inovasyon sürecinin diğer alanlarda gerçekleştirilen inovasyon türlerine
göre

daha

karmaşık

ve

sorgulanabilir

hale

getirmektedir.

Belirsizliklerle dolu ve birçok alanda aşamalı olarak ilerleyen
inovasyon karmaşasının sağlık alanında insani yönünün de öne çıkması,
bu alanda karar alan ve ana sermaye ile anahtar teknolojileri ellerinde
bulunduran gelişmiş ülkelerin sorumluluğunu artırmaktadır.
Sağlıkta yıkıcı inovasyon kavramı da global bakış açısından ele
alınması gereken diğer bir konudur. İnovasyon çıktılarının elde
edilmesinde yani başarılı bir inovasyon sonucu kar elde edilmesi ve
katma değer sağlanmasında sadece büyük ölçekli şirketler rol
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almamaktadır. Bazı birçok inovatif ürünler ve süreçler parlak fikirleri
bulunan nitelikli çalışanlar tarafından ortaya atılmaktadır. Konu sağlık
olunca bu tip bir beklentiye girmek her ne kadar anlamsız görülse de
bazı durumlar da bu tipten, netice çabuk ulaşan ve çok daha az maliyetli
gerçekleşen inovasyon hareketlerine ihtiyaç olduğu da bir gerçektir.
Christensen ve arkadaşları (2000) bu konuyu açıklarken, yıkıcı
inovasyon tabirini kullanarak, bu olguyu diğer endüstrilerde yıkıma yol
açan ancak, aynı işi daha az maliyet ve yetenekle yapabilen insanları
ortaya çıkaran yeni teknik ve teknolojiler olarak değerlendirmişlerdir.
Bunlara verilebilecek en temel örnek ise 1960’larda büyük şirketlerde
veri işlemek için kullanılan merkezi bilgisayarlardır. Bu tip bir merkezi
bilgisayarda veri işleyebilmek için birçok insan ellerinde bulunan
delikli kartlar ile işlemciyi kontrol eden mühendis ya da teknikerin
önünde sıra oluşturmakta idi. Zamanla mikro işlemcili bilgisayarların
üretilmesi ve yaygınlaşması ile bu alanda sadece birkaç merkezi
işlemcili bilgisayar hayatını sürdürebilirmiştir. Bunun yanı sıra yeni
icat edilen ve birçok çalışanın kolaylıkla ulaşabileceği kişisel
bilgisayarlar sıra beklemeden birçok yeteneğin kullanılmasına olanak
sağlamıştır. Yıkıcı türde gerçekleşen bu tür bir inovasyon merkezi
işlemci sektörünü oldukça derinden etkilemiş ve yeni firmaların
yükselmesine neden olurken işleri yolunda giden bir hayli şirketin de
sonunu hazırlamıştır. İnovasyon toplumda ve sektör de hızlı değişime
ayak uydurabilme yetilerinin gelişmesi gerekliliğini de böylece ortaya
çıkarmıştır. Aynı zamanda birçok uzmanlık gerektiren işin sıradan
insanlar tarafından yapılmasına olanak sağlamıştır (Christensen vd.
2000). George Eastman’ın kamerayı keşfetmesi ile amatör fotoğrafçılık
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hızla yayılmaya başlamış ve Bell’in telefonun icadı ile insanların
iletişimde daha önce ihtiyaç duydukları uzman telgraf operatörlerine
olan ihtiyaç ortadan kalkmaya başlamıştır. Christensen ve arkadaşları
(2000) bu durumu yıkıcı inovasyon olarak tanımlayarak bu teknolojileri
hayat kalitemizi yükselten temel mekanizmalar olduğunu dile
getirmişlerdir. Bununla birlikte sağlık alanında da bu türden yıkıcı
inovasyon türlerine ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir. Örnek olarak
1980’lere kadar şeker hastalarının ancak karmaşık testler sonucunda
kanlarında normal seviyenin üstünde glikoz olduğunu öğrenmelerine
rağmen şimdilerde küçük test cihazlarının çok basit bir şekilde bu
hastalara aynı sonuca ulaşmalarını vermişlerdir. Diğer bir örnek ise bir
girişimci tarafından geliştirilen ve kişiye özgü gözlük camının
numarasının beş dakika içinde tespit edildiği yenilikçi bir yöntemdir.
Buna göre hasta, gözlük çerçevesine sabitlenmiş tuhaf görünümlü
kauçuk bir balon ile test kartındaki şekilleri düzgün görene kadar lensi
sıkıştırmakta ve her iki gözü ayrı ayrı düzgün görene kadar çok düşük
bir maliyete uzman yardımı almadan gerçekleştirebilmektedir.
Sonuç olarak firma, ülke ve bölgelerin teknolojik yeteneklerin günden
güne daha belirgin bir şekilde takip edilerek sorgulandığı günümüzün
küresel dünyasında, yenilikçi teknoloji ve süreçleri geliştirmek bir
yandan rahat bir mekanizma olarak görünmesine rağmen karmaşık
pazar savaşları ve artan belirsizlik ortamı, kontrolsüz bir şekilde katma
değer üretmeye neden olabilmektedir. Bu noktada makro düzeyde
sağlık alanında yapılacak teknolojik yatırım hedeflerinin hem paydaşlar
tarafından iyi irdelenmesi hem de gelişmekte olan ülkelerin
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ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde şekillendirilmesi insanlık adına
büyük önem arz etmektedir. Mikro düzeyde ise karmaşık işlemleri hem
kolaylaştıracak hem de uzman yardımını en aza indirecek radikal veya
aşamalı inovasyon süreçlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca gelişmiş
kapitalist toplumlarda, üniversite araştırmaları ile sağlık kurumları
arasında, ya da endüstri, akademi ve devlet üçlü sarmalı arasında
kurulacak stratejik işbirliklerinin, bilim ve teknoloji alanında yeni
inovasyon ağlarının oluşturulmasındaki önemi de (Faulkner, 2009:4)
göz ardı edilmemelidir. Bu noktada üniversite ile sağlık kurumlarında
çalışanlara yenilikçilik açısından inisiyatif tanınabilir hatta kaynak
sağlanabilir.
Aşağıda sağlıkta inovasyon konusunda uluslararası platformlarda
yapılmış bazı çalışmalar özetlenmiş ve konunun daha açık ve anlaşılır
bir düzleme çekilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.
Verilen bu veriler doğrultusunda anlıyoruz ki sağlık alanında hasta
sağlığı için her geçen gün bir takım yeni yöntemler veya cihazlar
bulunmakta olup sağlıklı gelecek nesiller yetiştirmenin ana kaynağında
inovasyon

kullanılmaktadır.

İnovasyon

bütün

alanlar

ve

kurum/kuruluşlar için çok önemli bir kavramdır. Sağlık alanında konu
insan sağlığı olduğu için sağlıkta inovasyonun önemi bir kat daha
önemli hale gelmektedir.
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2.3.1. Amerikan Sağlık Araştırmaları ve Kalite Ajansı
Sağlıkta İnovasyon Yaklaşımı
“Amerikan Sağlık Araştırmaları ve Kalite Ajansı (The Agency for
Healthcare Research and Quality-AHRQ)” sağlıkta inovasyon
konusunu

aşağıdaki

başlıklar

altında

incelemektedir

(https://innovations.ahrq.gov):
• Hastalık ve klinik kategorileri,
• Amerikan Tıp Enstitüsünün belirlemiş olduğu ana kalite
alanları,
• İnovasyon tarafından etkilenen organizasyonel süreçler,
• Hasta bakım süreçleri,
• Hasta popülasyonu,
• Kalite İyileştirme hedefleri ve mekanizmaları,
• Kalite araçlarında yaşanan inovasyonlar,
• Bakım programları,
• Bakım düzeyleri.
Kısaca başlıkların alt kırılımlarına göz atmakta fayda vardır. Parantez
içinde yazılan sayılar bu konuda geliştirilen inovasyon sayısını
göstermektedir. Bu kaynak, literatürde en derli toplu olarak takip edilen
sağlıkta inovasyon teknolojileri, süreçleri, programları, bakım süreçleri
ve bakım düzeylerine ait en geniş veri tabanı özelliğini taşımaktadır
(https://innovations.ahrq.gov/browse-by-subject).
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Hastalık ve Klinik Kategorisi
•

Alerjik ve immonolojik bakım (84)

•

Kardiyovaskuler bakım (252)

•

Diş sağlığı bakımı (35)

•

Diyet ve beslenme (214)

•

Endokrine ve metabolic bakım (211)

•

Gastroenterolojik bakım (33)

•

Jinekoloji ve kadım doğum (150)

•

Hematolojik ve onklojik bakım (243)

•

HIV ve AIDS bakımı (96)

•

Enfeksiyon Hastalıkları bakım (249)

•

Mental sağlık bakımı (269)

•

Kas iskelet Sistemi bakımı (192)

•

Nefrolojik bakım (28)

•

Nörolojik bakım (108)

•

Oftalmolojik bakım (20)

•

Otolaringolojik bakım (16)

•

Pediatrik bakım (166)

•

Solunum/ pulmoner bakım (158)

•

Deri ve yumuşak doku bakımı (42)

•

Uyuşturucu kullanımı (180)

•

Cerrahi bakım (41)

•

Ürolojik bakım (6)

Not: Ayrıca A dan Z’ye bütün hastalık grupları için inovasyona yönelik veri tabanı
hazırlanmıştır.
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Amerikan Tıp Enstitüsü Kategorisi
Belirlenen altı kalite alanına göre inovasyon süreçleri sayılarla tasnif
edilerek okuyucuların hizmetlerine sunulmuştur;
• Efektif (1,643)
• Etkililik (377)
• Eşitlik (495)
• Hasta Odaklılık (1,357)
• Hasta Güvenliği (601)
• Zamanında hizmet verme (223)
• Diğer başlıkta toplanan inovasyon süreçleri (18)
İnovasyondan Etkilenen Organizasyon Süreçleri
• İdari çalışmalar (29)
• Hasta kabul işlemleri (47)
• Yönetim yapısı (49)
• Medikal kayıtların muhafazası (146)
• Organizasyonel kültürün değimi (115)
• Ödeme sistemleri/insiyatifleri (61)
• Çalışan sağlığı kayıtları (31)
• Fiziksel çevrenin düzenlenmesi (93)
• Poltika ve prosedürler (416)
• Kamusal iletişim (78)
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• Benchmarkinge dayalı kalite ölçümlerinin geri beslemeleri
(151)
• Sevk (221)
• Çalışan programlama (30)
• Görevlendirme (557)
• Takım oluşturma (265)
• İleri teknoloji (261)
• Teknoloji diğer (104)
• Bilgi yönetimi eğitimi (531)
• İş akışlarının yeniden dizaynı (166)
Hasta Bakım Süreçleri
• Aktif bakım süreçleri: teşhis ve tedavi (1,841)
• Bakım sonrası süreçler (448)
• Bakım yönetim süreçleri (914)
• Hasta odaklı süreçler/ psiko sosyal bakım (1,601)
• Popülasyon sağlığı süreçleri (733)
• Bakım öncesi süreçler (216)
• Önleyici bakım süreçleri (1,011)
Hasta Popülasyonlarına Göre
• Yaş (683)
• Cinsiyet (230)
• Sigorta statüsü (185)
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• Irk ve etnisite (237)
• İncinebilir topluluklar (1,418)
Kalite

İyileştirme

Hedefleri

ve

Makanizmaları

İnovasyon
• Hastane yatışların kaçınmak (143)
• Mahremiyet/ hipaa uyumu (30)
• Kültürel yetersizliklerle mücadele (200)
• Uzun yatışların azaltılması/ yönetimi (40)
• Evde Bakım (61)
• Hasta Memnuniyeti (98)
• Hızlı yanıt takımı (18)
Kalite Araçları
• Kıyaslama/Karşılaştırma Datası (104)
• Hastalık ile ilişkili durumlar (680)
• Rehberlikle ilişkili olanlar (123)
• Diğer (75)
• Hasta/ İlaç Güvenliği (315)
• Önlem ve iyilik (660)
• Kalite iyileştirme stratejileri (619)
Bakım Programları Düzeyinde İnovasyonlar
• Ambulatory programı (728)
• Destek hizmet programları (30)

Sürecinde
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• Savaş ve askeri alanı ilgilendiren hastaneler (4)
• Acil ilk yardım (113)
• Sağlık Bakım yönetim ve planlama organizasyonları (193)
• Evde bakım (397)
• Yatan hasta- hastene tipi (471)
• Yatan hasta –servis/departman (109)
• Mobil (Örneğin sağlık tırları) (14)
• Tesis yerleşimi (104)
• Güvenlik ağı sağlayıcı (65)
• Tele sağlık (179)
Bakım Düzeylerine Göre İnovasyonlar
• Akut bakım (458)
• Kronik bakımda akut durumlar (17)
• Kronik bakım (604)
• Acil bakım (137)
• Yaşam sonu bakım (palyatif bakım) (64)
• Yoğun bakım (55)
• Uzun dönem bakım (110)
• Önleyici bakım (936)
• Primer bakım (aile hekimliği) (589)
• Rehabilitasyon bakımı (88)
• Acil ve zorunlu bakım (26)
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2.3.2. Amerikan Sağlığı İyileştirme Enstitüsü ve İnovasyon
Çalışmaları
“Amerikan Sağlığı İyileştirme Enstitüsü (Institute for Healthcare
Improvement: IHI)” sağlıkta inovasyon konusunda dünya genelinde en
fazla inceleme ve araştırma yapan ve bunun yanında bu konuda büyük
bütçe ayıran kuruluşlardan birisidir. IHI, sağlık hizmetlerinde sorun
alanlarının tespiti ve iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi amacına
yönelik olarak bilgi boşluğunu ortadan kaldırmak için 2003-2014 yılları
arasında sağlıkta inovasyon serisi başlığı altında çok sayıda White
Paper yayınlamıştır. Yayınlanmış olan araştırmaların bütünü çok
değerli eserler olup, araştırmalar yazarca incelemeye tabi tutularak
tablolaştırlmış ve özellikle inovasyon türleri açısından çalışmalar belirli
kategorilere ayrılmıştır (www.ihi.org):
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Çizelge 1. IHI Tarafından Sağlıkta İnovasyon Serisi Altında
Yayımlanan White Paper Çizelgesi*
S.NO

1

2

3

ARAŞTIRMANIN
ORJİNAL ADI

ARAŞTIRMANIN
KAPSAMI

İNOVASYON
TÜRÜ

Move
Your
Dot™:Measuring,
Evaluating,
and
Reducing
Hospital
Mortality Rates
Optimizing
Patient
Flow:
Moving
Patients
Smoothly
Through Acute Care
Settings
The
Breakthrough
Series:
IHI’s
Collaborative Model
for
Achieving
Breakthrough
Improvement

Ölüm
oranlarının
nasıl
azaltılacağına dair bir çalışma

Süreç ve Stratejik
İnovasyon

hasta akışını konu edinen ve
yalın hizmet görüşüyle kurguya
tabi tutulmuş bir çalışma

Süreç ve Stratejik
İnovasyon

Sağlık Kurumlarının konu bazlı
atılım yapmaları gerektiğiyle
ilgili klavuz

Stratejik
İnovasyon

Hizmet kaynaklarından biri
olan sağlık kurumlarının
hizmetlerinin güvenilir
hesaplamalarına dair bir rehber
Hasta yatış performansının nasıl
yükseltileceğine odaklanan bir
çalışma
Sağlık
Hizmetlerinde
Organizasyon
Düzeyinde
İyileştirme için Yedi Liderlik
Kaldıraç Puanı çalışması

Süreç ve Stratejik
İnovasyon

Sağlık Hizmetlerinde yalın
kavramını odağına alan bir
çalışma

Süreç ve Stratejik
İnovasyon

Hastane ölüm oranlarının nasıl
azaltılacağına dair diğer bir
çalışma

Süreç,
Ürün,
Hizmet,
Davranışsal,
Stratejik
İnovasyon
Süreç, Hizmet, ve
Stratejik
İnovasyon
Hizmet,

4

Improving
the
Reliability of Health
Care

5

Transforming Care at
the Bedside

6

Seven
Leadership
Leverage Points for
Organization-Level
Improvement
in
Health Care (Second
Edition)

7

Going Lean in Health
Care

8

Reducing
Hospital
Mortality Rates (Part
2)

9

Idealized Design of
Perinatal Care

10

Innovations

in

Perinatal bakımda sürecinde
ideal dizayn nasıl olmalıdır
sorusuna odaklanan bir çalışma
Planlı
bakımda
inovatif

Süreç, Hizmet,ve
Stratejik
İnovasyon
Stratejik
ve
Davranışsal
İnovasyon

KAYNAK

Move
Your
Dot, 2003

Optimizing
Patient Flow,
2003

The
Breakthrough
Series, 2003

Nolan ve Ark.
2004; Editor:
Ann.B.Gordon
Rutherford P
ve ark, 2004

Reinertsen ve
ark. 2008

Womack
ark. 2005

ve

Baker ve ark.
2010

Cherouny ve
ark. 2005
Kabcenell ve
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insiyatifleri anlatan bir çalışma

Planned Care

11

A Framework for
Spread: From Local
Improvements
to
System-Wide Change

12

Leadership Guide to
Patient Safety

13

IHI Global Trigger
Tool for Measuring
Adverse
Events
(Second Edition)

14

15

Engaging Physicians
in a Shared Quality
Agenda
Execution of Strategic
Improvement
Initiatives to Produce
System-Level Results

16

Whole
Measures

System

17

Planning for Scale: A
Guide for Designing
Large-Scale
Improvement
Initiatives

18

Using
EvidenceBased Environmental
Design to Enhance
Safety and Quality

19

Increasing Efficiency
and Enhancing Value
in Health Care: Ways
to Achieve Savings in
Operating Costs per
Year

Davranışsal
Stratejik
İnovasyon
Davranışsal
Stratejik
İnovasyon

ve

Hasta
güvenliğinin
yerleşmesini sağlayacak en
önemli kavramlardan bir olan
liderlerin hasta güvenliğine
nasıl katkı yapması gerektiği
konusunda bir rehber
Retrospketif
çalışmalara
dayanan advers olayların nasıl
gün yüzüne çıkartılacağı ve
gönüllü raporlama sistemlerine
göre üstünlüklerini anlatan bir
model
Hekimlerin kalite süreçlerine
nasıl katılabileceklerini öğreten
güzel bir rehber
Sistem düzeyinde sonuçları
iyileştirmek için neler yapılması
gerektiği sorusuna odaklanan
bir çalışma
Sistemin tamamını kapsayacak
ölçümler neleri içermelidir
sorusuna odaklanan bir çalışma
Geniş
çaplı
iyileştirme
çalışmaları için bir rehber

Stratejik
Davranışsal
İnovasyon

ve

Kalite
ve
Güvenliği
sağlamlaştırmak için gerekli
olan çevre düzeninin nasıl
sağlanacağına odaklanan bir
çalışma
Sağlık hizmetlerinde verimlilik
ve değer kavramlarını maliyetle
ilişkilendiren bir çalışma

Süreç,
Ürün,
Hizmet,
Davranışsal
ve
Stratejik
İnovasyon
Süreç,
Ürün,
Hizmet
ve
Stratejik
İnovasyon

Tüm
sistemde
yapılması
gereken iyileştirmelerde dikkat
edilmesi gereken hususları
irdeleyen bir çalışma

ark, 2006

ve
Massoud ve
ark., 2006

Süreç,
Ürün,
Hizmet, Stratejik
İnovasyon

Davranışsal
ağırlıklı Stratejik
İnovasyon
Stratejik
İnovasyon

Stratejik
İnovasyon
Stratejik
İnovasyon

Botwinick ve
ark. 2006

Griffin
ve
Resar, 2009

Reinertsen ve
ark. 2007

Nolan, 2007

Martin ve ark,
2007

McCannon ve
ark. 2008

Sadler ve ark.
2009

Martin ve ark.
2009
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20

Reducing
Costs
Through
the
Appropriate Use of
Specialty Services

21

Respectful
Management
of
Serious
Clinical
Adverse Events

22

23

24

25

26

27

28

The
Pursuing
Perfection Initiative:
Lessons
on
Transforming Health
Care
Achieving
an
Exceptional Patient
and
Family
Experience
of
Inpatient
Hospital Care
Hospital
Inpatient
Waste Identification
Tool
Care
Coordination
Model: Better Care at
Lower Cost for People
with Multiple Health
and Social Needs

Özellikli
birimlerde
maliyetlerin
nasıl
aşağı
çekilebileceğine odaklanan bir
çalışma

Süreç,
Ürün,
Hizmet,
Davranışsal,
Stratejik
İnovasyon

Kliniklerde yaşanan ciddi
advers olaylara yönelik olarak
hasta ve yakınlarına nasıl bilgi
verilmesi gerektiğini irdeleyen
bir çalışma
Sağlıkta
mükemmelliği
sağlayan insiyatiflerin nasıl
devam ettirilmesi gerektiği
konusunda bilgi içeren bir
material
Yatan hastalarda hasta ve
ailesinin bakım deneyimini
güzelleştirmek için gereken bir
uygulama rehberi

Stratejik
İnovasyon

Yalın hizmet anlayışı ile
yazılmış yatan hasta israf
tanılama aracı
Sağlık ve sosyal ihtiyaçların
daha iyi bakım ve düşük
maliyetle verilmesi gerektiğine
odaklanan bakım işbirliği
modeli

Ürün ve Stratejik
İnovasyon

Conway
ark. 2011

Stratejik
İnovasyon

Balik ve ark.
2011

Resar
ve
Griffin, 2011

ve

Özellikle hastane kaynaklı Stratejik
enfeksiyonların önlenmesine İnovasyon
yönelik olarak gerçekleştirilen
inovatif temel önlem paketi
A Guide to Measuring Popülasyon sağlığı, bakım Stratejik
the
Triple
Aim: tecrübesi ve kişi başına düşen İnovasyon
Population
Health, sağlık
harcamasının
Experience of Care, azaltmasına yönelik olarak
and Per Capita Cost
hazırlanan üçlü amaç alanı
Yalın üretim ile
Kalite Süreç ve Stratejik
Comparing Lean and İyileştirme
anlayışlarının İnovasyon
Quality Improvement
karşılaştırıldığı
bir
değerlendirme çalışması
* Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur (www.ihi.org).
Using Care Bundles to
Improve Health Care
Quality

ve

Kabcenell ve
ark. 2010

Davranışsal
ağırlıklı Stratejik
İnovasyon

Stratejik
Davranışsal,
İnovasyon

Baker ve ark.
2010

Craig ve ark.,
2011

5
Million
Lives
Campaign,
(www.ihi.org)

Stiefel
ve
Nolan, 2012

Scoville
ve
Little, 2014
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Çizelge-1 incelendiğinde, son dönemde yalın üretim uygulamaları,
klinik kalite ölçüm yaklaşımları, maliyet etkinliğinde yeni arayışlar,
hastaneden kaynaklanan enfeksiyonları en düşük seviyelerde tutma
gayretleri, advers vakaların raporlanarak yapılan hatalardan ders
alınması ve mükemmellik yaklaşımları vb. yenilikçi araştırmaların
yapıldığı tespit edilmektedir. Bu çalışmaların hangi inovasyon türü ile
ilintili olduğu ise yazar tarafından incelenerek çizelgeye eklenmiştir.
2.3.3. İngiltere Ulusal İnovasyon Geliştirme Çerçevesi
İngiltere’de faaliyet gösteren Ulusal Sağlık Hizmetleri (National Health
Services-NHS) birimi uzun yıllardır sağlık kuruluşlarına değişim,
yenilik ve kalite ekseninde kıyaslama ve iyi uygulama örnekleri de
sunarak hizmet veren önemli bir kuruluştur.
Innovation Improvement Development Framework (IIDF) sağlık
kuruluşları için iyileştirmeye açık alanları tespit etmek ve yenilik ve
iyileştirme yeteneği kazandırmak için sağlık kuruluşlarına pratik bir
çerçeve sunmaktadır. Bu değişiklik ve iyileştirmeleri gerçekleştirmek
ve sürdürmek için anahtar kelimeler olan bilgi, beceri, yetenek ve
kişisel gelişim ekseninde, tüm düzeylerde (örgütsel, bireysel ve takım)
ihtiyaç duyulan her konuda danışmanlık yapmaktadır. Bu bilgileri ve
danışmanlığı kullanan sağlık işletmeleri istendik düzeyde, kalite,
güvenlik ve maliyet iyileştirmeleri sağlamak için çok güçlü bir
potansiyele sahip olmaktadır.
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Tüm bu iyileştirmeleri sağlamak için kuruluşun uyguladığı ve önerdiği
birçok iyileştirme haritaları ve algoritmaları mevcuttur. Ayrıca
kuruluşlar açısından önemli bir deneyim paylaşımı platformu da vardır.
Özellikle hasta güvenliği ve klinik riskler konusunda son yıllarda
önemli bir referans kuruluş olarak göze çarpmaktadır. Elde edilen
veriler çoğunlukla tüm dünya ile ve açık erişim olarak paylaşılmaktadır
(http://www.institute.nhs.uk).
Özellikle Innovation Improvement Development Framework (IIDF)
adlı geliştirme programı, dokuz konu başlığını dört düzeyde
kurgulamaya çalışmaktadır. Liderliğin sürdürülebilirliğini sağlamak,
teşhis, hasta ve yakınlarının katılımını sağlamak, bilmeyi anlamak,
iyileştirmeleri test etmek, çıktıları değerlendirmede kullanmak,
işbirlikleri için çalışmak, kişinin ve kurumun kendini geliştirmesi ve
teoriye

dayalı

metotları

kurgulamak

dokuz

konu

başlığını

oluşturmaktadır. Düzeyler, acemilik, temel, uygulayıcı ve ileri düzey
uygulayıcı şeklindedir. Her bir konu başlığı dört yetenek düzeyine göre
seviyelendirilmektedir. Her bir konu başlığını değerlendirirken firmalar
şu iki soruya cevap aramaktadır. Biz firma olarak neredeyiz? ve Firma
olarak nerede olmak istiyoruz? İki temel soruyu oluşturmaktadır.
Anılan çerçeveyi, hem bireyler hem de organizasyonlar kullanmakta ve
hem bireyler hem de organizasyonlar online ortamı kullanarak
sistemden grafiklerle bezeli bir rapor alabilmektedir (IIDF Self
Assessment Tool Guidance for the On-Line Tool, 2012).
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2.3.4. Cleveland Klinik Sağlıkta İnovasyon Zirvesi
Son yıllarda birçok ülkede “İnovasyon Zirvesi” başlığı altında birçok
toplantı yapılmaktadır. Bu toplantılardan birisi de “Amerika Birleşik
Devletleri’nin (ABD)” önde gelen sağlık merkezlerinden Cleveland
klinikte düzenlenen ve ses getirmesi beklenen inovasyonların
açıklandığı toplantı olmuştur. Yalnızca yeni buluşlar ve patentler değil
bu toplantı da hastaların problemlerine yeni ve güncel uygulamalarla
çözüm bulmayı vâdeden inovasyonları da tanıtmaktadır. Tuzcu (2013)
tarafından açıklanan, Girgin (2015) tarafından araştırmasında yer
verilen üç ana çalışma yazar tarafından özetlenerek aşağıda verilmiştir.
2.3.4.1. Sağlıklı Kişiye Para Ödülü
Tüm dünyada genele yayılan, ekonomik yönden en zengin ülkelerin
dahi negatif yönde etkileyen dört kronik hastalıktan bahsedilmektedir.
Bunlar; diyabet, şişmanlık, kalp damar hastalıkları ve kanserdir. ABD
Meclisi toplumda sağlıklı yaşamayı teşvik etmek için bir yasa çıkarmış
ve bu dört hastalığı engellemek için bazı teşvikler çıkarmıştır. Öncelikle
kişinin hasta olmasına bakılmaksızın periyodik yıl bazlı kontrol
muayenelerinin olmasına, kan basıncı, vücut kütle indeksi, diyabet
göstergeleri, aşılanma durumu, sigara içiciliği ve kolesterol düzeyinin
incelenmesine imkân verecek bir kaynak sağlanmıştır. Üç yıl boyunca
takipli hastalarda iyiye doğru gidiş olursa her bir kişi için 400 dolara
kadar para ödülünün verilmesini teklif eden yasanın, ABD’nin
karşılaşmış olduğu makro düzeydeki sağlık problemlerinin çözüme
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kavuşmasına katkı sağlayabileceği düşünülmekte olup bu yaklaşımın
önemli bir süreç ve davranışsal inovasyon olarak değerlendirilebileceği
düşünülmektedir.
2.3.4.2. Meme Kanseri İçin Yeni Yöntem
Kadınlarda Meme kanserinden sonra deri kanserleri en sık rastlanan
tehlikeli bir tümörlerdendir. Fakat erken teşhis edilmesi çok önemlidir.
Mamografi tetkiki erken tanıyı kolaylaştırmış olsa da, farklı durumlarda
tek başına kesin tanı koymaya yeterli gelmeyebilir. Yapılan
araştırmalar ise, özellikle meme dokusu yoğun olan hastalarda
çözünürlük oranı yüksek görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç olduğunu
tavsiye etmektedir. “Meme TomoSentezi” isimli yeni bir yöntem ile
memenin 3D görüntüsü alınarak kanserin boyutsal oranda çok küçük
olduğu durumlarda bile saptanabilirliği ve teşhis koyulabilirliği
bulunmaktadır.

Konunun

uzmanları,

henüz

standart

olarak

gerçekleştirilen mamografinin yerine geçmemiş olsa da bu yöntemin
kullanılarak

düzenlenecek

olan

tedavi

protokollerinin

hayat

kurtaracağını düşünmektedir.
2.3.4.3. Kişiye Özel Stent
Aort damarı kalpten başlayıp batın ortasına kadar giden sınırlarda,
vücudun en büyük atar damarıdır. Anevrizma, kalp ile birlikte tüm
organlara kanı taşıyan aort damarının genişlemesine verilen isimdir.
Anevrizma durumunda son dönemdeki tedavi yöntemlerinin başında
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ameliyat yerine stent kullanımı gelmektedir. Anevrizmanın yeri
itibariyle bağırsak ve böbreklere yakın olma durumu var ise standart
stent kullanımı bir tedavi şekli olmaktan çıkmaktadır. Bu durmda kişiye
has özel stentler sipariş edilmesi gerekmektedir. Haliyle böyle bir
durum uzun aylara varan bir süreç istemektedir. Dinamik, ayarlanabilir
ve

modüler

yapıdaki

bu

stentlerin

ihtiyacı

karşılayacağı

düşünülmektedir. Örneklendirecek olursak; çeşitli yan kolları sayesinde
bir yandan terzinin kişiye özel dikimi gibi, diğer yandan konfeksiyon
tarzı seri şekilde üretilen stentler günümüzde birçok merkezde
denemeeri yapılagelmektedri. Modüler stentlerin, başta düşünülen
faydaları kanıtlanır ve önemli negatif etkilerinin olmadığı tespit edilir
ise birçok kişiye yarar sağlayacağı şüphesizdir.
2.4. Yerel Perspektif
Sağlık hizmetlerinde inovasyon çabalarının temelinde kalite ve
verimlik çalışmaları gelmektedir. Çünkü kalite kavramı; etkenlik,
etkililik, verimlilik, kabul edilebilirlik ve meşruluk gibi alt başlıkların
tamamını kapsayan bir unsurdur. Daha kaliteli hizmeti sunabilme
yarışının yaşandığı günümüz rekabet ortamında, öğrenme, inovasyon
ve kalite faaliyetlerinin ve felsefesinin anlaşılabilmesi ise daha bir önem
kazanmıştır. Bu bağlamda dünya uygulamaları sonrası Türkiye’de
kalite ve inovasyon faaliyetlerine bu bölümde kısaca değinilmiştir.
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2.4.1. Türkiye’de Kalite Çalışmaları Bağlamında Sağlıkta
İnovasyon
Türkiye’de sağlıkta Ar-Ge ve inovasyon konusunda çalışmalar yürüten
en önemli kuruluşlar; Sağlık Bakanlığı (merkez teşkilat, sağlık
müdürlükleri), uzmanlık eğitimi veren hastaneler (devlet, üniversite,
eğitim ve araştırma hastaneleri, sağlık bilimleri enstitüleri), tıp
fakülteleri, meslek kuruluşları, dernek ve vakıflar, araştırma şirketleri,
ilaç şirketleri, ilgili üniversite birimleri ve “Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)” ve “Türkiye Sağlık Enstitüleri
Başkanlığı (TÜSEB)” gibi kuruluşlardır (http://dosyasb.saglik.gov.tr
/Eklenti/1406,argepdf.pdf).

Türkiye’de

5746

sayılı

“Araştırma,

Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Kanun”’da yapılan en son değişikliklerde dahil edilerek, Ar-Ge ve
tasarım merkezlerindeki sayıca yükseliş katlanarak devam etmektedir.
2008’de yirmi (20) işletme Ar-Ge merkezi belgesine sahipken, 2016
yılında 360’a yükselmiştir. Bu sayı 2017’nin sonlarında 786’ya
varmıştır. 2018 yılı Şubat ayının sonları itibarıyla faaliyette olan Ar-Ge
merkezi adedi 795’e, tasarım merkezi adedi ise 156’ya ulaşmıştır. Söz
konusu yükselişin gelecek yıllarda da hızla artarak devam edeceği
düşünülmektedir (Altay, 2018). Türkiye’nin sağlık sektöründe rekabet
edebilmesi için Ar-Ge’ye, ilaç ve tıbbi cihaz sektörüne ve sağlık turizmi
alanına yatırım yapması gerekmektedir. Böylece dış ticaret açığının
azaltılması yönünde büyük bir ivme kazanılmış olunacaktır.
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Kalite ve verimlilik çabalarının tamamı, yeni bir şeyler öğrenme ve
yenilikçi yaklaşımların gelişmesi yönünden de üzerinde önemle
durulması

gereken

konulardandır.

Sağlık

sistemi

açısından

değerlendirmek gerekirse, bir tarafta uluslararasılaştırma çabası
içerisinde bulanan sağlık kuruluşarının JCI Akreditasyon Kriterlerine
uyum çabası, bir tarafta TÜSKA tarafından yaygınlaştırılması
hedeflenen Sağlıkta Akreditasyon Standartları ve Sağlık Bakanlığı
Hizmet Kalite Standartları Rehberi’nin hayata geçirilebilmesi yönünde
çaba gösteren kamu/özel hastaneler kıyasıya rekabet etmektedir. Bu
standartlara uyum çabası ile tüm hastanelerde özellikle son yıllarda
sürekli kalite geliştirme faaliyetleri ağırlık kazanmaya başlamıştır. Bu
faaliyetlerin yaygınlaşması ile ulusal ve uluslararası düzeyde hastane
hizmet kalitesi standartları açısından kıyaslama imkânı oluşmuştur.
Ancak yine de zaman içerisinde, kalite ya da özellikle TKY
kavramlarına karşı çalışanlarda bir önyargı oluştuğu da yadsınamaz bir
gerçektir.
Chip Caldwell’in “Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Yönetim” adlı
kitabında bu konuyla ilgili çok önemli tespitler bulunmaktadır:
“İnsanların çoğu kalite kavramlarıyla ilgili retoriğe sahip olmasına
rağmen bunlardan çok azı bu bilgileri pratiğe yani uygulamaya
sokabilmişlerdir.” İşte bu yüzden konuyla ilgilenenlerin çoğu teoriye
takılmış ama bir türlü pratik uygulamalara geçemedikleri için bir adım
öteye gidememişlerdir. Ancak inovasyon için teorik ve pratik bilginin
harmanlanması bir zorunluluktur (Caldwell,1998).
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Sağlık kuruluşları; M.Ö.1000’li yıllarda yaşamış Çin’li bir ozan olan
Kuam-Tzu’nun “balık verirsen halkın karnını bir kez doyurursun; ancak
halka balık tutmasını öğretirsen, tüm yaşamları boyunca karınlarını
doyuracakları bir eğitim vermiş olursun” yaklaşımı ile öğrenme
atmosferi oluşturmak zorundadır.
Sağlıkta kalite çalışmaları dünyada özellikle de son çeyrek yüzyılda
artan bir devinim ve hızla, değişerek ve bazen de dönüşerek devam
etmektedir. Bu hızlı devinim, değişim ve dönüşüm rüzgârını arkasına
alıp bunu itici bir güç olarak kullanmayı başarabilen ülkelerden birisi
de son yıllarda Türkiye olarak göze çarpmaktadır. Stratejik yönetim
model esaslı bir yaklaşımla sağlıklı ve müreffeh bir Türkiye vizyon
bildirgesiyle başlatılan sağlıkta dönüşüm programı bu akıl almaz
değişim ve yenilikçilik yolculuğunda çok önemli bir kaldırım taşı
olarak göze çarpmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu stratejik
plan incelendiğinde halkın sağlık düzeyini yükseltmek ve geliştirmek
olarak belirlenen nihai amaç, üç ana stratejik amaç ile sağlam bir saç
ayağı üzerine oturtulmaya çalışılmıştır (http://www.sp.gov.tr/tr/
stratejik-plan/s/227/Saglik+Bakanligi+2010-2014).
Kalite ve akreditasyonda hangi noktada olduğumuz ile ilgili olarak,
öncelikle bu üç stratejik amacın hatırlanması gerekmektedir. Bunlar;
1. Sağlığa dönük risklerden toplumu korumak,
2. İhtiyaç olan sağlık hizmetinin kaliteli ve güvenli şekilde
sunulmasını temin etnek,
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3. Sağlık hizmetlerinde insan merkezli yönetim yaklaşımının
esas alınıp adaletli olmak ve beklenti ve ihtiyaçlara cevap
verilebilirliği artırmaktır.
Zaten dünyada olduğu gibi ülkemizde de genel kabul görmüş, Institute
of Medicine tarafından yayınlanan sağlıkta kalitenin altı amacı, ABD
Tıp Enstitüsü’nün belirlediği kalitenin 6 boyutu-

sağlıkta kalite

yaklaşımlarının temel taşlarını oluşturmaktadır (IOM: 2001:3). Bu
amaçlar; etkililik, güvenlik, zamanlılık, hasta merkezlilik, adalet
(eşitlik) ve verimlilik olarak deklare edilmiştir. Devamında aynı anlayış
literatürde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sağlıkta kalitenin
altı amacı kısaca şöyle tanımlanmaktadır:
• Güvenli bir sağlık hizmeti (Safety): Hastalara yardım
esnasında hastaya zarar vermekten kaçınmadır.
• Etkili bir sağlık hizmeti (Effectiveness): Kaynakların en
minimumu ile bakım hizmeti alanların (bakım setleri, hasta ve
tedarikçiler) ihtiyaçlarını karşılamadır.
• Hasta-odaklı sağlık hizmeti (Patient-centered care): Hastanın
tercihleri değer yargıları ve ihtiyaçları doğrultusunda, hastaları
klinik karar verme süreçlerine ortak ederek verilen bir sağlık
hizmetidir.
• Zamanında verilen sağlık hizmeti (Timeliness): Bekleme
sürelerinin sağlığa zarar vermesinin engellendiği bir sistemdir
(sağlığa ulaşılabilirlik).
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• Etkinlik (Efficacy): Alternatiflerine nazaran, daha iyi neticeler
üreten kanıta dayalı ampirik uygulamalar etkinlik şeklinde
tanımlamak mümkündür.
• Eşit dağılım (Equity): Sunulan sağlık hizmeti kalitesinin
herhangi bir cinsiyet ırk, renk, sosyoekonomik ve coğrafya
farklılıklarına bakılmaksızın eşit olma halidir.
Yukarıda belirtilen bu üç stratejik amaç, altı kalite boyutu ile birlikte
değerlendirildiğinde ve sağlıkta dönüşüm alt bileşenleri incelendiğinde
kalite, akreditasyon ve hasta güvenliği konusunda atılan her bir yeni
adımın mihenk taşının sağlam bir kurgu ve vizyoner bir bakış açısı ile
oturtulmaya çalışıldığı fikrini bizlere vermektedir. Bu bağlamda Sağlık
Bakanlığı tarafından ortaya konulan tüm hedefler ve amaçlar, doğrudan
ya da dolaylı olarak kalite ve akreditasyon odaklı yaklaşımlar olarak
göze çarpmaktadır ki, bu durum kalite çalışmalarının yükselen bir trend
ile sürekli gelişerek devam edeceğinin de en temel göstergesi olarak
göze çarpmaktadır. Bu durum ise sürekli iyileştirme faaliyetleri ve
inovatif bir kurum kültürü ile oluşturulabilir. Bu kültürü oluşturabilmek
için ülkemizde de özellikle son yıllarda, bazı hastaneler sağlıkta
inovasyon merkezleri kurmaya başlamıştır. Ortaya konan bu projeler
kapsamında kurulması planlanan merkezlerin özelliklerini kısaca şöyle
açıklamak mümkündür:
a) Katma değeri yüksek,
b) Yerli üretim odaklı ürünlerin üretilebileceği,
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c) Makine ve teçhizata ulaşımın ve prototip üretiminin
kolaylaşacağı,
d) Girişimcilerin destekleneceği,
e) Gelişen teknolojilere yönelik eğitim ve etkinliklerin yapılacağı,
f)

hizmetlerinin

Danışmanlık

alınabileceği

merkezler

oluşturulacaktır.

Bu

paralelde

sağlık

teknolojileri

alanında

üretim

odaklı,

endüstrileşmeye yakın yeni ürün geliştirilmesine katkı sağlanması
hedeflenmektedir

(https://www.baskent.edu.tr/tr/haberler/egitim/

baskent-universitesinden-ankara-saglik-ekosistemine-yeni-bir-adimbaskent-universitesi-saglik-inovasyon-merkezi-buchi/72).
Ancak bu uzun ve yorucu kalite serüveninde günümüze kadar bu
bayrağı “Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı” büyük bir
özveri ve gayretle ve yine özellikle Sağlıkta Kalite Standartları ile
ortaya konulan çok kıymetli bir kalite indikatör seti ve sistematiği ile
ortaya koymaya çalışmaktadır. Özellikle de son yıllarda klinik kalite
göstergesi ile ilgili yapılan çalışmalar önemlidir (https://kalite.saglik.
gov.tr). Bu konudaki en kapsamlı ve inovatif çalışmalardan biri ise
2013 yılında TÜBİTAK TÜSSİDE ve SGK tarafından yürütülen
“Hastane Denetimleri ve Sağlık Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması
Projesi” olarak görülmektedir. Bu projede 12 temel modülde klinik
kalite, israf yönetimi ve hesap verebilirlik gibi kavramlar süreç ve
hizmet

inovasyonu

turkuazstandart.org.tr).

bağlamında

ele

alınmıştır

(http://www.
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Bu yaklaşım ve sistematik çalışmalar ile elde edilen en önemli kazanım,
Türkiye’de kamu ve özel sektörde ilgili tüm paydaş, kurum ve
kuruluşlar da dâhil kalite indikatörleri çerçevesinde her kademede
önemli bir kalite farkındalığının oluşmasıdır. Tüm hastanelerde
yönetiminden en alt kademesine kadar önemli bir kalite kültürü
oluşmaya başlamış, bu kültür iklim haline dönüşerek bir başarı ve kalite
ekosistemi oluşmaya başlamıştır.
Özel hastaneler perspektifinde ise faaliyetler SKS sistematiğinin
yanında JCI akreditasyonu olarak kendini göstermeye başlamıştır. 40’ı
aşkın hastane ya da sağlık kuruluşu JCI denetimlerinde başarılı şekilde
geçmiş ve akreditasyon kültürü bu hastaneler sayesinde ülkemizde de
hissedilir seviyede oluşmaya başlamıştır. Bu dönemde Sağlık Bakanlığı
tarafından, “The International Society for Quality in Health Care
(ISQua)” ile yapılan görüşmeler ve SAS kriterlerinin onaydan geçmesi
süreci çok iyi yönetilmiştir. Bu süreç ile birlikte, özellikle sağlık
sisteminin lokomotifi görevini üstlenen hastanelerde çok büyük ve
kayda değer kazanımlar elde edilmeye başlanmıştır. Bu durum Dünya
Sağlık Örgütü, OECD ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşların
da dikkatini çekmiş ve Türkiye Sağlık Göstergelerindeki olumlu
göstergeler istatistiki olarak birçok rapora da yansımıştır.
Bu çerçevede özellikle sağlık sisteminin lokomotifi görevini üstlenen
hastanelerde çok büyük ve kayda değer kazanımlar elde edilmiştir. Bu
durum DSÖ, OECD, AB gibi uluslararası kuruluşların da dikkatini
çekmiş ve Türkiye Sağlık Göstergelerindeki olumlu göstergeler
istatistiki olarak birçok rapora da yansımıştır. Fakat henüz inovasyon
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göstergeleri açısından Türkiye’nin iyileştirmeye açık birçok alanı
olduğu görülmektedir. Ancak son dönemde tüm dünyada olduğu gibi
stratejik ve jeopolitik planda meydana gelen birçok gelişme Örneğin
Suriyeli sığınmacıların çok büyük oranda ülkemizde istihdam
edilmeleri sağlık göstergelerindeki bazı temel değerlerde durağanlaşma
ve hatta gerileme şeklinde kendini göstereceğe benzemekle birlikte,
konu ile ilgili yeni bazı adımlar da atılması gerekliliği fikrini
oluşturmaktadır. Tam da yukarıda sayılanların gerçekleştiği bir
dönemde, sadece ulusal değil uluslararası platformda, gelişen
teknolojik yenilik ve değişime ayak uydurabilecek vizyoner ve inovatif
bir sağlık sistemi sistematiği ile ilgilenen kuruluşlara acilen ihtiyaç
duyulmakta

olduğu

bir

dönemde

Türkiye

Sağlık

Enstitüleri

Başkanlığının (TÜSEB) kurulması çok olumlu bir gelişme olarak
değerlendirilebilir (www.tuseb.gov.tr).
“Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü
(TÜSKA)” ve TÜSEB gibi bilim enstitülerinin oluşturabileceği sinerjik
ve inovatif atmosferin, bir kartopu etkisi oluşturabileceğini, artan bir
ivme ile büyüyen ve gelişen yeni bir ülke sağlık sisteminin de önemli
habercilerinden olabileceği değerlendirilmektedir. Örneğin, TÜSKA
çok yeni kurulmasına rağmen 25-28 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya’da
gerçekleştirilen “12. Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite,
Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi’ nde “Türkiye Sağlık
Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Akreditasyon Denetim
Yöntemi’’ isimli çalışması ile Kongre Bilimsel Kurulu tarafından" En
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İyi Uygulama Birincisi"olarak seçilmiştir (https://www.tuseb. gov
.tr/enstitu/tuska/haber_detay.php?id=96).
Örneğin yaklaşık beş yıl önce hazırlanan, 2021 yılı “Global R&D
Funding Forecast Raporu” na göre, dünyada toplam 2.44 tirilyon USD
Ar-Ge harcaması yapıldığı tahmin edilmektedir. Bu harcamaların 621.5
milyar USD’sini, % 25.5’lik pay ile Çin gerçekleştirdiği, Çin’i sırasıyla;
598.7 milyar USD ABD, 182.36 milyar USD ile Japonya, 127.25 milyar
USD ile Almanya, 93.48 59 milyar USD Hindistan, 91.47 milyar USD
Güney Kore ve 67.03 milyar USD ile Fransa takip etmektedir.
Türkiye’nin yaptığı toplam Ar-Ge harcaması ise yaklaşık 20.42 milyar
USD olarak belirtilmiştir., Çin Türkiye’nin yaklaşık 30 katı, ABD ise
Türkiye’nin yaklaşık 29 katı kadar Ar-Ge harcaması yapmaktadır
(https://www.rdworldonline.com/2021-global-rd-funding-forecastreleased/).
115 ülkeden fazla ülke, çok sayıda endüstri, üniversite, hükümet ve
sayısız teknoloji firmaları tarafından yapılması beklenen yatırımlarla
ilgili olarak benzersiz veriler sunan 2021 “Global R&D Funding
Forecast Raporu” na göre, 2021 yılında küresel bazda Ar-Ge’ye 2,44
trilyon ABD Dolarından fazla yatırım yapılması beklenmektedir.
Tabloda 3’de gösterildiği gibi, Ar-Ge yatırımlarında, Asya ülkelerinden
başta Çin hükümeti olmak üzere, ülkede yer alan endüstriler ve
üniversitelerinde katkısı ile artan yatırımlar ülkenin pazar payını
artırmaya devam ettirmektedirler. ABD kuruluşları, 50 yılı aşkın
süredir olduğu gibi küresel harcamalarda lider iken, Çin, önde gelen
küresel Ar-Ge yatırımcısı olmaya her zamankinden farklı olarak 2021
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yılına gelindiğinde ABD’yi ikinci sıraya göndermiştir. Asya, % 46 ile
küresel Ar-Ge payı ile şu anda dünyanın en büyük Ar-Ge yatırımı yapan
bölgesidir. Tablo 4’de belirtildiği gibi, Ar-Ge harcaması yapan ilk altı
ülke (Çin, ABD, Japonya, Almanya, Hindistan ve Güney Kore) tüm
küresel Ar-Ge yatırımlarının yaklaşık % 70,24’ünden sorumludur. Bu
tabloda 17’nci sırada yer alan Türkiye ise 2019 yılında Ar-Ge
harcamalarına toplamda 20,48 milyar dolar, 2020 yılında 19,45 milyar
dolar harcama yapmışken, 2021 yılında 20,42 milyar dolar harcama
yapacağı tahmin edilmektedir (Global R&D Online, 2021).
Tablo 3.Ülkelerin Ar-Ge İçin Yapmış Oldukları GSYİH Oranı

Kaynak: https://www.rdworldonline.com/2021-global-rd-funding-forecastreleased/
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Tablo 4. Ülkelerin Ar-Ge İçin Tahmini Brüt Giderleri

Kaynak:

https://www.rdworldonline.com/2021-global-rd-funding-forecast-

released/

Bu durumda en önemli iyileştirmeye açık alanın Ar-ge ve inovasyona
ayrılan bütçe ve yatırım kalemlerinin ve uluslararası göstergelerin
iyileştirilmesi yönünde yapılan çalışmalar olduğu söylenebilir.
Öğrenme ve inovasyon politikaları belirlenirken Ar-ge ve inovasyon
temelli olduğu kadar tıbbi hatalar (malpraktis) konusunda da çok
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duyarlı ve risk yönetimi eksenli bir kalite hareketi kurgulanması da çok
önemlidir. Bu bağlamda Aksay ve Orhan (2013) hastanelerde bir risk
yöneticisi kadrosu oluşturulmasını ve yapılacak her türlü inovatif
faaliyet sürecinin hasta ve çalışan güvenliği eksenli ve risk yönetimi
kriterlerine uygun şekilde tasarlanması gerektiğini belirtmişlerdir.
Hastanelerde risk yönetimi ile ilgilenen birimler, inovasyon sürecini
risk yönetimi bağlamında proaktif ve reaktif şekilde her aşamada
yeniden ele almalıdır. Bu durumu gösteren model önerisi Şekil 4’de
verilmiştir:

Şekil 4. Hastanelerde İnovasyon Sürecinin Risk Yönetimi
Açısından Yönetim Modeli
Kaynak: Aksay, K. ve Orhan, F. (2013). Hastanelerde inovasyon sürecinin
risk yönetimi bağlamında değerlendirilmesi: Bir model önerisi. İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10-23.

Kalite çalışmaları ve Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) çerçevesinde,
mal

üreten

işletmelerde

sıkça

kullanılan

pazarlama

karması

elemanlarına ek olarak 4P (ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma) hizmet
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üreten işletmeler de yeni bir 4P’nin devreye girdiği görülmektedir.
Bunlar, “people, process, physical evidence, productivity and quality”
insan, süreç, fiziksel imkanlar, verimlilik ve kalite” olarak göze
çarpmaktadır. Türkiye’de uzun yıllardır kalite çalışmalarında fiziksel
koşullar çerçevesinde iyileştirme çalışmaları ön planda tutulmakta olup
bu alanda çok büyük iyileştirmeler yapıldığı da rahatlıkla söylenebilir.
Ancak bundan sonraki süreçte, -insan ve süreç esaslı- daha
derinlemesine analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin, yetişmiş
insan gücünden yeterince istifade edebilme, klinik kalite yaklaşımları,
hesap verebilirlik yaklaşımları, israf yönetimi uygulamaları, iş zekası
veri madencileri uygulamalarının entegrasyonu, fijital ve dijital
inovasyon perspektifi gibi birçok konuda imkanlar ve teknolojik
yatırımlar konusunun iyileştirmeye açık bir alan olduğu söylenebilir.
Fakat henüz inovasyon göstergeleri açısından Türkiye’nin iyileştirmeye
açık birçok alanı olduğu görülmektedir. Ancak son dönemde tüm
dünyada olduğu gibi stratejik ve jeopolitik planda meydana gelen
birçok gelişme -örneğin Suriyeli sığınmacıların çok büyük oranda
ülkemizde istihdam edilmeleri- sağlık göstergelerindeki bazı temel
değerlerde durağanlaşma ve hatta gerileme şeklinde kendini
göstereceğe benzemekle birlikte, konu ile ilgili yeni bazı adımlar da
atılması gerekliliği fikrini oluşturmaktadır. Tam da yukarıda
sayılanların gerçekleştiği bir dönemde, sadece ulusal değil uluslararası
platformda, gelişen teknolojik yenilik ve değişime ayak uydurabilecek
vizyoner ve inovatif bir sağlık sistemi sistematiği ile ilgilenen
kuruluşlara acilen ihtiyaç duyulmakta olduğu bir dönemde Türkiye
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Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) kurulması çok olumlu bir
gelişme olarak değerlendirilebilir.
2.4.2. İyileştirmeye Açık Alanlar
Sağlık hizmetlerinde inovasyonun teknolojik boyutları aşağıdaki
şekilde sınıflandırılabilir (Aksoy, 2016):
Tele Tıp: Tele-Sağlık tanı veya tedavi amaçlı sağlık hizmeti sunucuları
arasında web cam yoluyla bağlantı kurulup bilgi paylaşımında
bulunulması sistemidir.
Çağrı Merkezleri: Sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınları için
iletişim hizmetini sağladığı sistemdir.
Tele-kiokslar: Bu sistem hastaların sağlık bilgilerini alabildiği bir
sistemdir.
Uzaktan Tanı: Tıbbi ekipmanların tele tıp aracılığı ile kullanılıp
muayene alanına bilgi aktarımının yapılmasıdır (Örneğin; uzaktan kan
basıncının ölçülmesi, EKG cihazları).
Elektronik Tıbbi Kayıt: Kayıtların defterde elle tutulmasını değil, daha
güvenilir elektronik ortamda tutulması ve saklanmasıdır.
Cep Telefonu Teknolojisi: Cep telefonu teknolojisi hizmet sunucular
için hizmeti daha kolay hale getirmektedir. Örneğin hastalara muayene
zamanlarını hatırlatma, ilaç alımlarını hatırlatma, teşhis ve tedavi
sonuçlarını gönderme gibi alanlarda kullanılır. Aynı zamanda sağlık
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sunucularının merkeze ya da başka kurumlara bilgi alışverişinde
bulunması konusunda kolaylık sağlamaktadır.
Biyometrik Tanımlayıcı Akıllı Kartlar: Diğer bir ismi bilgisayar çipli
kartlardır. Bu sistem hastanın parmak izi veya iris taraması ile kimlik
bilgilerini tanımlar ayrıca hasta bu bilgilerinin sunucular arasında
aktarılmasını sağlayan kartlardır.
Yapay Zeka (Artificial Intelligence-AI): Bir dijital sağlık hizmeti
inovasyonu olarak ortaya çıkan yapay zeka sağlık hizmetlerinde uzun
süredir devam eden eksiklikleri gidermek ve hasta bakımını
iyileştirmek için önemli bir inovasyon alanıdır. Dönüştürücü bir yenilik
olarak kabul edilen yapay zekâ, özellikle dermatoloji ve radyolojide
görüntü

analizinde,

belirli

tıbbi

durumların teşhisinde

insan

klinisyenlerden daha iyi performans gösterebildiğini kanıtlamıştır.
Hasta kayıtlarının sayısallaştırılması, nesnelerin interneti (IoT) ile
güçlenen yapay zekayı dahada güçlü kılarak yapay zekanın
potansiyelini ortaya çıkarmada etkin bir rol oynamıştır (Arora, 2020).
Yukarıda belirtilen inovasyonun teknolojik boyutu da düşünülerek,
konu ile ilgili olarak özellikle Türkiye’de sağlıkta inovasyon
başlığında, iyileştirmeye açık ve öncelikli alanlar aşağıda belirtilmiştir.
Türkiye için mobil cihaz teknolojisi, -e-nabız sisteminde olduğu gibitüm sağlık süreçlerinde kullanılabilecek ve kurgulanabilecek bir
sistemdir. Örneğin ABD’de 2013 yılında yapılan bir araştırmada,
araştırmaya katılanların %61’i kendi sağlıklarını ölçümlemek için
mobil cihaz kullanabileceklerini belirtmiş, %52’si akıllı cep telefonunu
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sağlık amaçlı kullanabileceğini belirtmiş, %56’sı uzaktan hasta takibi
fikrine sıcak baktıklarını söylemiş ve doktorların %88’i hastaların
evdeki durumunu uzaktan takip etmek istediklerini bildirmiştir.
Doktorlar takip edilmesi gereken en önemli üç alanı ise; %65 kilo, %61
kan şekeri ve %57 hayati belirtiler olarak belirlemişlerdir. Ayrıca 2020
yılında 160 milyon Amerikalının kronik hastalıklarının uzaktan takip
edileceğinin tahmin edilmesi de araştırmanın önemli tahminlerindendir
(Tezcan, 2016:106). Bu durumda mobil teknolojinin bu kadar insan
hayatına entegre olduğu bu teknoloji çağında Türkiye’de sağlık
teknolojisi ve inovatif faaliyetler yürüten tüm paydaşların bu konuyu
öncelikli alan olarak belirlemesi gerekmektedir (Tezcan, 2016).
Ayrıca Tezcan (2016), sağlıkla ilgili öncelikli alanlar ve geleceğin en
önemli ihtiyaçlarını yaptığı araştırmada şu şekilde belirtmiş olup, bu
öncelikler

Türkiye

profesyonellerine

içinde

duyulan

değerlendirilmelidir:

ihtiyacın

azaltılarak

“Sağlık

mevcut

insan

kaynağının verimli kullanılması, koruyucu ve önleyici tıp uygulamaları
sayesinde sağlık giderlerinin azaltılması, multidisipliner ve interaktif
uygulamaların geliştirilmesi ile tedavi başarısının artırılması, ortak
verilere ulaşım kolaylığı ile gereksiz tetkik tekrarının azaltılması ve
hızlı müdahale imkânının sağlanması”. Türkiye’deki sağlık insan gücü
düşünüldüğünde insan kaynağından optimal faydalar sağlanabilecek
faydalı

modeller

planlamalardandır.

geliştirme

çabası

en

öncelikli

stratejik
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Tezcan (2016) TÜSİAD için hazırladığı “Sağlığa Yenilikçi Bir Bakış
Açısı: Mobil Sağlık” isimli araştırmasında, sağlığa erişim, kıt finansal
kaynaklar ve sağlık çalışanı yetersizliği ile ilgili genel bir
değerlendirme yaptıktan sonra “yüzyıllardır alışageldiğimiz mevcut
uygulama

ve

yönetim

biçimleriyle

bu

sorunların

üstesinden

gelinemeyeceğine değinmiş ve bunun en önemli çözümünün “yenilikçi
bir bakış açısı” olduğuna vurgu yapmıştır. Bu yenilikçi yaklaşımların
en önemlilerinden birisinin mobil sağlık uygulamaları olabileceğini
belirterek şu verileri paylaşmıştır: “Dünya Sağlık Örgütünün 2011
senesinde mobil sağlık ile ilgili yaptığı araştırmada,112 üye ülkenin %
83’ünden ülkelerinde en az bir mobil sağlık girişimi/ projesi
gerçekleştirildiği raporlanmıştır. Bu ülkelerin % 75’inden 4 ve daha
fazla proje raporlanmış, sadece 19 ülkeden herhangi bir mobil sağlık
girişimi bildirilmemiştir”.
2013-2017 tarihli Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı Stratejik Plan
dokümanında ise “Mobil sağlık hizmetlerini geliştirerek sürdürme”,
“Sağlık hizmetine erişimi, hizmet sunumunun kalitesini ve etkinliğini
artırmak için sağlık bilgi sistemlerinin Sağlık.NET ile entegre
çalışmasını sağlamak ve yaygınlaştırmak için Tele-Tıp ve Tele-Sağlık
hizmetlerini yaygınlaştırmak” ve “Evde sağlık hizmetlerini mobil
teknolojiler ile desteklemek” ibareleriyle mobil sağlık ile ilgili önemli
adımlar atıldığı ve hem ürün hem de süreç inovasyonu temalı çalışmalar
yapıldığı görülmektedir. Ancak mobil sağlık girişimi projelerinin teşvik
edilmesi ve desteklenmesi sağlanmalıdır.
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Teknolojik gelişmeler ve öğrenme-inovasyon merkezli yaklaşımların
geliştirilmesi için, Medikal Üretim ve Tasarım Merkezlerinin teşvik
edilmeleri ve sayılarının artırılması çok önemlidir. Zira uluslararası
platformda ses getirebilecek önemli projelerde bu merkezlerin çok
önemli bir katma değer sağlayabileceği değerlendirilmektedir.
Risk yönetimi konusunda çalışmalar ivme kazanmalı, konu ile ilgili
eğitim ve sertifikasyon programları artırılmalıdır. Örneğin -dünyada
örnekleri de olan- konuya özel yazılım programlarıyla hastanelerdeki
risk analizleri daha profesyonelce yapılmalıdır.
Yenilik yapabilme gücü ve yenilikçilik düzeyi temelde Araştırma ve
Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri ile doğru orantılıdır. Ar-Ge, teknolojik
gelişmenin, yenilikçiliğin, sosyal ve ekonomik değişimin adına bir itici
güç olarak kabul görmektedir. Ar-Ge faaliyetleri içinde, genetik
araştırmalar ve bioteknoloji öncelikli alanlar olmak üzere, dolaşım ve
kanser hastalıklarının teşhis ve tedavisi, ana ve çocuk sağlığı, nüfus
planlaması ve doğurganlığın kontrolü, bulaşıcı ve paraziter hastalıkların
ortadan kaldırılması (mikrobiyoloji, epidemioloji), cerrahi ve klinik
teknikler, çevre koruma tedbirleri ve farmakoloji ile teçhizatın
geliştirilmesi, doğal doku ve organların nakli ve yapay doku organ
yapımı

teknolojileri

gibi

konulara

önem

verilmelidir

(http://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/1406,argepdf.pdf).
OECD ükleleri verileri irdelendiğinde, Ar-Ge yatırımı içinde olan 42
ülkenin Ar-Ge harcamaları incelendiğinde; 2016 senesi itibarıyla bahse
konu 42 ülkenin Ar-Ge harcamaları toplamda 1 milyar 646 milyon USD
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olup, ilk 10 ülkenin Ar-Ge harcaması 1 milyar 400 milyon USD’dir.
Kırkiki (42) ülke içindeki toplam harcamanın %86’sını meydana
getirmektedir. ABD %28’lik ve Çin %25’lik oranlarla toplamda 1
milyar

646

milyon

USD

Ar-Ge

harcamasının

%53’ünü

gerçekleştirmektedir. Türkiye, 42 ülke içerisinde Ar-Ge harcama
büyüklüğüne bakıldığında 18 milyar 300 milyon USD (2016 yılı
satınalma gücü paritesi: 1 USD=1,34 TL) ile 14. sırada yer almaktadır.
OECD’nin “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Skorları” Türkiye’de Dijital
Dönüşüm isimli raporunda, Türkiye'de Ar-Ge faaliyetleri için hükümet
bütçesinin 2008'den bu yana yaklaşık %80 artığı belirtilmektedir
(Altay, 2018). Bu veriler incelendiğinde, Türkiye’de Ar-Ge konusunda
verilen teşviklerin yanı sıra Ar-Ge harcamalarının farklı politikalarla
desteklenerek artırılması gerektiğini söylenebilir (SB, Tıbbi Cihaz
Sektörü Eylem Planı, 2015).
Sağlıkta inovasyon konusu incelenirken son yıllarda dijital ve fijital
inovasyon gibi kavramlar da karşımıza çıkmaktadır. Fiziksel ve dijital
platformun bir karma olarak birleştirildiği ve geleceğin en önemli
pazarlama alanı olarak değerlendirilen fijital inovasyon kavramı henüz
dünyada ve Türkiye’de çok yeni bir kavramdır (Rigby, 2015). Bu
bağlamda Türkiye bu konuya hazırlıklı olmak zorundadır.
Bu durumda en önemli iyileştirmeye açık alanın Ar-ge ve inovasyona
ayrılan bütçe ve yatırım kalemlerinin ve uluslararası göstergelerin
iyileştirilmesi yönünde yapılan çalışmalar olduğu söylenebilir.
Öğrenme ve inovasyon politikaları belirlenirken Ar-ge ve İnovasyon
temelli olduğu kadar tıbbi hatalar (malpraktis) konusunda da çok
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duyarlı ve risk yönetimi eksenli bir kalite hareketi kurgulanması da çok
önemlidir.
Rekabet avantajı ve üstünlüğü sağlayabilmenin en önemli yollarından
birinin farklılaştırma ve uluslararasılaştırma stratejilerinden geçtiği
düşünüldüğünde, Türkiye’yi uluslararası platformda temsil edebilecek
yeterli bilgi ve donanıma sahip, özerk, tüm paydaşlarla görüşebilme
yetisine sahip, mikro, mezo ve makro planda -idari, taktik ve stratejik
kademede- stratejik planlamalar yapabilen, politikalara yön verebilen,
en önemlisi üretebilen, kurum ve kuruluşlar sayesinde Türkiye sağlık
sistemi bir oksijen çadırına daha kavuşmuş olabilecektir. Bu bağlamda
birçok güçlü alan varken, iyileştirmeye açık alan, sorun alanları ya da
zayıf sahaların da olduğu görülmektedir. Örneğin, TÜBİTAK, TSE,
TPE, KALDER, TÜRKAK gibi kurum ve kuruluşlar çok büyük emek
ve çaba sarfetmelerine, konu ile ilgili büyük bütçeler ayırmalarına
rağmen, ülkemizin arge, inovasyon göstergeleri ile patent ve faydalı
model istatistikleri incelendiğinde dünyadaki durumumuzun istenilen
düzeyde olmadığı istatistiki verilerde görülmektedir.
Kalite çalışmaları ve Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) çerçevesinde,
mal

üreten

işletmelerde

sıkça

kullanılan

pazarlama

karması

elemanlarına ek olarak -4P ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma- hizmet
üreten işletmeler de yeni bir 4P’nin devreye girdiği görülmektedir 4 .
Bunlar, “people, process, physical evidence, productivity and quality-

Lovelock ve Wright (2002) Hizmet İşletmeleri için Pazarlama Karmasının 8P’si
olarak; “Price, product, promotion, place, process, people, physical environment,
productivity and quality” kavramlarından bahsetmektedir.
4
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insan, süreç, fiziksel imkanlar, verimlilik ve kalite” olarak göze
çarpmaktadır. Türkiye’de uzun yıllardır kalite çalışmalarında fiziksel
koşullar çerçevesinde iyileştirme çalışmaları ön planda tutulmakta olup
bu alanda çok büyük iyileştirmeler yapıldığı da rahatlıkla söylenebilir.
Ancak bundan sonraki süreçte, -insan ve süreç esaslı- daha
derinlemesine analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin, yetişmiş
insan gücünden yeterince istifade edebilme, klinik kalite yaklaşımları,
hesap verebilirlik yaklaşımları, israf yönetimi uygulamaları, iş zekası
veri madencileri uygulamalarının entegrasyonu, fijital

5

ve dijital

inovasyon perspektifi gibi birçok konuda imkanlar, teknolojik
yatırımlar ve istenildiği düzeyde çalışmalar yapılamadığı ve bu
konuların öğrenme ve inovasyon kurgusu açısından kalite ve verimlilik
çalışmalarına istenilen düzeyde entegre edilemediği göze çarpmaktadır.
Ayrıca “Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS)” ve “Sağlıkta Kalite
Standartları (SKS)” uygulamaları ve çalışmaları Türkiye sağlık sistemi
açısından çok önemli kazanımlar elde edilmesini sağlamaktadır. Ancak
bu iki indikatör seti kavram karmaşası oluşturmaması yönüyle çok net
bir şekilde ve kesin çizgilerle birbirinden ayrılmalıdır. Kalite
standartlarında kalitedeki minimum yeterliliklere tüm hastaneleri
mimimum yeterliliklere çekme çabasını ve düşük kriterlerde hiçbir
hastane kalmaması çabası gözetilmeliyken; akreditasyon standartları ile
iyileri en iyi yapma ve daha ileriye doğru vizyoner bir bakış açısıyla
Fijital inovasyona, bir yoğun bakım ünitesine hasta yakınlarının 3-D ve Hologram
Teknolojisi vasıtasıyla 3 boyutlu olarak sesli ve görüntülü olarak yansıtılması ve
hastanın enfeksiyon riskinin azaltılması çabası olarak örnek verilebilir (Rigby, Darrell
K., Fiziksel Dijital Karma, Harvard Business Review, Şubat-Nisan 2015, sayfa 9098.)
5
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ilerletme çabası içerisinde olunmalıdır. Yani SKS itici bir güç, SAS en
önde zirvelere çıkaran bir çekim gücü etkisi oluşturmalıdır. Bu açıdan
aynı amaç etrafında birleşen SKS ve SAS birbirinden ayrılmaz bir
bütünken, iyi kurgulanamazsa ve topluma ve paydaşlara doğru
anlatılamazsa bazı kavram karışıklıklarına yol açabilir ve bir sorun alanı
oluşturabilir. Ancak her iki çalışma grubunun ülkemiz sağlık sistemi
açısından çok büyük bir katma değer verdikleri ve diğer ülkeler ile
rekabet edebilecek bir sağlık altyapı sistemi ve kurgusu oluşturma
yolunda rehber olma yanında, hastane çalışanları ve konunun tüm
paydaşları açısından da önemli bir farkındalık oluşturdukları da
gözlemlenmektedir.
2.4.3. Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi Örneği
Sağlıkta inovasyon konusunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından bir
örnek teknoloji merkezinin tanıtılması önem arzetmektedir. Bu
bağlamda Gülhane METÜM6 (Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi)
örneğine araştırmamızda yer verilmiştir.

6 Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) döneminde 2011 yılında kurulmuş olan
merkezin finansmanı ELELE vakfınca karşılanmış, 2016 yılında Sağlık Bilimleri
Üniversitesi’ne devredilmiştir. Üç boyutlu yazıcı teknolojisinin tıp alanında kullanımı
yönüyle inovatif bir tesistir. Metüm; gazilerimizin yitirdikleri uzuvlarının tedavisi ve
rehabilitasyonunda kullanılacak olan, şahsa özel biyo-malzemeve aksesuarların
tasarım ve üretimi niyetiyle kurulan modern bir merkezdir. Merkezde makine,
bilgisayar, elektronik, biyomedikal ve mekatronik mühendislerinden oluşan
profosyonel bir ekip yüksek bir teknoloji ile donanmış makine parkındaki cihazlarla
bilgisayar ortamında meydana getirilen 3 boyutlu modeller oluşturulmaktadır
(http://www.gata.edu.tr
/saglikbilimleri/metum
/poster
/expomed_fuar%C4%B1_(Haziran_2014).pdf)
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METÜM medikal teknolojik imkânlar ve kapasite açısından Türkiye’de
ve yakın coğrafyasında tek, dünyada genelinde ise sayılı merkezlerden
biridir. Dijital ve Fijital inovasyon bağlamında değerlendirilebilecek bir
uygulamayla, hasta ve yaralıların 3D-üç boyutlu resimlerinin
alınabildiği, dünyanın herhangi bir yerindeki uzmanlarla konsensus
yapılarak çizimlerin oluşturulabildiği ve üç boyutlu üretimin
yapılabildiği bir merkezdir. Ayrıca hekimlere çok zor ameliyatlar
öncesi hastaya özel %100 gerçeklikte simülatif çalışma imkanı
sunabilmektir. 3-D boyutlu printer teknolojisi sayesinde özellikle
kafatası yaralanmalarında ve ağız ve çene cerrahisi uygulamalarında
titanyum model üretimleri yapılarak hasta ve cerrah açısından
mükemmel sonuçlar alınabilmektedir. Teknolojik altyapı kullanılarak
merkezde kranial titanyum modeller üretilebilmektedir.
Gülhane METÜM’de medikal teknolojik yenilikler ve inovasyon
bağlamında ülke için çok önemli bir yere sahiptir. Hasta ve hekim
açısından fiziksel unsurların dijital teknoloji ile birleştirildiği bir fijital
inovasyon

merkezidir.

Bu

ve

benzeri

merkezler

sayesinde

multidisipliner yaklaşımlar tek bir bilgi havuzunda toplanmaktadır.
Özellikle mühendislik uygulamaları ile hekimlik uygulamalarını bilgi
ve teknoloji eksenli birleştirmektedir. Dünyada bir ilk ve bir başarı
hikayesi barındıran Gülhane METÜM, “kişiye özel protezlerde inovatif
tasarım ve üretim’’ yollarını aynı çatı altında birleştirmiş ve dünyada
bir ilki gerçekleştirmiş olup bir mükemmeliyet merkezi olma yolunda
ilerlemektedir.
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Bu bağlamda fijital inovasyon kavramı, tüm sağlık sistem oyuncuları
tarafından İnovasyon ve Ar-Ge merkezli önemli bir inceleme ve
değerlendirme alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda bu ve
benzer merkezlerin artmasıyla sağlıkta İnovasyon ve Ar-Ge konusunda
Türkiye’de önemli ve kayda değer araştırmaların olumlu bir ivme ile
artacağı değerlendirilmektedir.
2.5. Çağdaş Yönetim Yaklaşımları
Makro planda sağlık sistemi ve alt bileşenleri ile ilgili çalışmalar ve
analizler yapan kuruluşlar daha çok etkenlik, etkililik ve verimlilik
temelli sağlıkta kalite çalışmalarını yapan kurum ve kuruluşlar olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu kuruluşların temel amacı, her sağlık hizmeti
sunucusunun yenilik ve değişim rüzgârına ayak uydurabilecek
niteliklere sahip bilgi ve teknolojik altyapı ile donanmış, dikey ve yatay
hiyerarşik eksende ve matriks yapılanması ile mükemmel bir
koordinasyon becerisi ile işleyen sağlık sistemlerinin kurulmasıdır. Bu
bölümde kalite, verimlilik ve inovasyon bağlamında araştırmalar yapan
en önemli uluslararası kuruluşların global ölçekte yapmış oldukları
çalışmalar açıklanmıştır.
2.5.1. Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Öğrenme ve İnovasyon
Paradigması
Her kurum ve kuruluşun kendine has faaliyetleri olmasına rağmen
aşağıda sunulmuş olan model, sağlık işletmeleri, kamu ve özel sektör
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dahil bütün kuruluşlar için uygulanabilecek şekilde öz değerlendirme
çalışmasına bir çerçeve oluşturmaktadır. Ulusal Kalite Ödülü, Avrupa
“Kalite Yönetimi Vakfı’nın (EFQM)” Mükemmellik Modeli esas
alınarak oluşturulmuştur.
EFQM Modeli'nin yapısı, üç soruya (basit ve güçlü) cevap arayan bir
mantığa dayanmaktadır (https://www.kalder.org/efqm_mukemmellik
_modeli):
1. Kuruluş “Neden” var? Hangi Amacı yerine getiriyor? Neden
özellikle bu Strateji? (Yön)
2. Amacını ve Stratejisini “Nasıl” gerçekleştirmeyi planlıyor?
(Uygulama)
3. Bugüne

kadar

“Ne”

gerçekleştirdi?

Gelecekte

“Ne”

gerçekleştirmeyi planlıyor? (Sonuçlar).
Modelin temelinde çalışanların kabiliyetlerinin çeşitli süreçlerle iş
neticelerine dönüştürüldüğü görüşü hakimdir. Diğer bir tanımla.
süreçler ve çalışanlar, iş yaşamında neticeleri meydana getiren
girdilerdir. Bu ilişki EFQM modeli şemasında gösterilmektedir
(htps://www.kalder.org/efqm_mukemmellik_modeli).
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Şekil 5. EFQM Modeli
Kaynak: https://www.kalder.org/efqm_mukemmellik_modeli

Bu üç temel dinamikle yola çıkan Mükemmellik Modelinin ülkemizde
sağlık sektöründe hayata geçirilmesinde başarılı pozitif neticeler elde
edilmiştir. Mükemmellik Modeli’nin Türkiye’de ilk uygulandığı
hastane, “Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Doğum Hastanesi”’dir.
Hastane yönetimi 2003’te deklare ettiği açıklamada, EFQM modelini
sekiz seneden beri uyguladıklarını söyleyerek, model sayesinde verilen
hizmetlerin ölçülebilir olduğu, yanısıra 2003 yılı baz alındığında
hastanenin bütçesinin takribi yedi (7) Trilyon Türk Lirası (yeni değerle
yedi milyon) kâr ettiğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte açıklama
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doğrultusunda modelin uygulanmaya başlanıldıktan sonraki süreçte,
hastalarca tercih edilme seviyelerinin her geçen gün yükseldiğini ve
yatak doluluk oranlarının beklentilerin çok çok üstünde olduğu
belirtilmiştir (http://ordu.khb.saglik.gov.tr).
Bu modeldeki en önemli çıkarım, yapılan her türlü iyileştirme ve sorun
alanlarının minimize edilebilmesi için sağlık kurum ve kuruşlarının
öğrenme ve yenileşim atmosferi içerisinde kurumsal bir kültür
oluşturması yoluyla başarı ekosistemi oluşturulabileceği esasıdır.
“Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (European Foundation of Quality
Management- EFQM)”, 1988’de Avrupa’nın önde gelen 14 şirketince
Avrupa’da “Sürdürülebilir Mükemmelliğin İtici Gücü Olma” misyonu
ve Avrupalı kuruluşların mükemmelliğe eriştikleri bir dünya vizyonu
ile kurulmuş, üyelik sistemine dayanan ve kâr amacı gütmeyen bir
kuruluştur. “Avrupa Kalite Ödülü” ise, 1991 yılında Avrupa Kalite
Örgütü (EQO) ve Avrupa Komisyonu’nun katkılarıyla Avrupa Kalite
Yönetimi Vakfı tarafından verilmeye başlanmıştır (Şimşek, 2004).
Türkiye’de ise, 1992 yılında duyurulan Ulusal Kalite Ödülü Türk
Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Kalite
Derneği’nin ortak çabalarıyla ortaya çıkmıştır. Çeşitli ödül yapılarının
incelenmesi

sonucu

Avrupa

ile

bütünleşmemize

katkıda

bulunabileceği, esnek yapısının uygulamada kolaylık yaratacağı
gözönüne alınarak Avrupa Kalite Ödülü’nü esas alan EFQM
Mükemmellik Modeli KalDer tarafından benimsenmiştir. Kuruluşlarda
mükemmelliği özendiren bu model, ödül için başvuran kuruluşların
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değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Ulusal Kalite Ödülü’nün en
önemli amaçları şu şekilde vurgulanabilir (www.kalder.org):
•

Türkiye’de kalite bilincinin yaygınlaştırılması ve yükseltilmesi,

•

Kalite düzeyinin uluslararası ortamda saygınlık kazanması,

•

Kuruluşların kaliteye dönük çabalarının özendirilmesi,

•

Başarılı kalite uygulamalarının tüm ülke yararına sunulması,

•

TKY sistemlerini kurmuş olan kuruluşları gündeme çıkararak,
TKY’ye olan talebin artırılmasıdır.
2.5.2. Uluslararası Birleşik Komisyon Penceresinden
Öğrenme ve İnovasyon

Sağlıkta akreditasyon denilince akla ilk gelen kuruluşların başında
“Uluslararası Birleşik Komisyon (Joint Commission International
(JCI/JCAHO)” gelmektedir. Akreditasyon, bir sağlık kuruluşundan
bağımsız olarak ayrı ve genellikle de kamu haricî bir kuruluşun, bir
sağlık kuruluşunu, bakımın güvenliğini ve kalitesini iyileştirmek için
tasarlanmış bir dizi gerekliliği karşılayıp karşılamadığı yönünde
değerlendirdiği sürece verilen isimdir. Akreditasyon genellikle
gönüllülük esaslı bir süreçtir. Akreditasyon standartları ulaşılabilir ve
optimum olarak kabul görmektedir. Akreditasyon, bir kuruluşun
hastalara verdiği bakımın kalitesini ve güvenliği iyileştirmek, bakım
ortamını güvenli hale dönüştürmek ve devamlılığını sağlamak,
hastaların ve çalışanların maruz kaldığı riskleri minimize etmek için
devamlı çalışma yönünde gözle görünür şekilde taahhüdünün
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sağlanmasıdır. Akreditasyon, halen günümüzde etkili bir kalite ölçüm,
yönetim ve değerlendirme aracı olarak dünya genelinde ilgi
görmektedir (JCI Home Care, 2012).
İdeal bir akreditasyon sisteminden bahsedebilmek için üç tarafa ihtiyaç
bulunmaktadır: Standardı yayınlayan kuruluş, standardı denetleyen
kuruluş ve standardı talep eden kurulu. Genelde devlet kurumları
tarafından yazılan standartlar akreditasyon mantığına aykırı hareket
etmektedir. Çünkü standardı yazan ve denetleyen aynı devlet kuruluşu
olmaktadır. Devlet kurumlarının yazdığı standartların denetimi bir
başka

kuruluş

tarafından

gerçekleşirse

gerçekleşmiş olacaktır. Anılan sürece

akreditasyon

süreci

üçüncü taraf denetimi

denilmektedir.
Kurumlar için akreditasyonun faydaları şunlardır: Akreditasyon süreci,
hasta bakım sonuçlarını ve süreçlerini devamlı olarak iyileştirmeyi
amaçlayan ve bu amaç uğrunda aksiyon üreten bir kuruluş içinde, kalite
ve

güvenlik kültürü meydana

getirmek

üzere

tasarlanmıştır.

Akreditasyon ile kuruluşlar hastalarının bakım ve güvenliği kalitesine
önem verdiği ile alakalı kamunun güvenini sağlamakta, verimli ve
güvenli çalışma ortamı oluşturarak çalışanların memnuniyetini
artırmaktadır. Ayrıca bakım kalitesi hakkında veriler sağlayarak geri
ödeme kurumlarıyla pazarlık olanağı bulmakta, hastaları ve yakınlarını
dinlemekte, haklarına saygı duymakta ve bu kişilerin eşit ortaklar
olarak bakım sürecine katkıda bulunmasını sağlamaktadır. Advers
olayların ve güvenlik kaygılarının zamanında bildirilmesinden ders
almaya açık bir kültür yaratmakta ve öncelikleri belirleyen işbirlikçi bir
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liderlik oluşturmakta ve her düzeyde kalite ve hasta güvenliği için
sürekli liderlik sunmaktadır ( JCI, Hospital, 2012).
Sağlık hizmetleri alanında birden fazla akreditasyon alanı ve standart
seti bulunmaktadır: Akreditasyon alanlarına göre inceleme yapan
kuruluşların en önde geleni International Joint Commission’dur. JCI
aşağıdaki konularda da standartlar ve akreditasyon programları
geliştirmiştir (JCI Long-term Care, 2012):
• Ayakta Tedavi,
• Klinik Laboratuarlar,
• Birinci Basamak Tedavi Merkezleri,
• Bakımın Sürekliliği (evde bakım, yaşam desteği, uzun süreli
bakım, yaşam sonu bakımı),
• Tıbbi Nakil Kuruluşları,
• Hastane Programı
Her bir akreditasyon programının standartları ve ölçülebilir bileşenleri
anlatan bir kitabı ve bu standart maddelerin skorlanarak takip edildiği
ve hacimce aşağı yukarı iki kat büyüklüğünde olan bir el kitabı vardır7.
Bu dediğimiz Amerikan modeli için geçerli olan bir husustur. Birleşik
Komisyon (Joint Commission: JC) tarafından oluşturulan evde bakım
akreditasyon programının maalesef uluslararası modeli 2012 yılının
Şubat ayında yayınlanmıştır. Akreditasyon programının başlangıç
kısımları sentinel olaylar ve hasta güvenliği konularına ayrılmıştır.

Kısaca CAM da denilmekte olan “Comprehensive Accreditation Manuel” diye
başlayan seriler vardır.
7
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Evde bakım hizmetlerinde ve diğer akreditasyon programlarında hasta
güvenliği hedefleri yıllık olarak değerlendirilmekte ve değişimler
dinamik bir sürece dâhil edilerek haziran ayında bir sonraki yılın hasta
güvenliği

hedefleri

ve

ölçülebilir

bileşenleri

ile

beraber

yayınlanmaktadır.
Akreditasyon
kazandırılan

standardı
tabire

sayesinde, WHO

göre,

güvenli

tarafından

olmayan

bakıma

literatüre
yönelik

düzenlemelerin yapılması sağlanacaktır. Bakım alanın hasta güvenliği
açısından değerlendirilmesi güvenli olmayan bakım (Jha, 2008)
sürecini zayıflatacak ve müspet sonuçların oluşmasını sağlayacaktır.
Akreditasyon standardının genel işleyiş düzenine bakacak olursak önce
standardın maddesi yazılmakta, sonra maddenin amacı ve ölçülebilir
bileşenler sıralanmaktadır. Uygulamada ise her bir maddenin etkinliği
ölçülebilir bileşenlere puan verilerek değerlendirme yapılmaktadır.
Örneğin, herhangi bir hedefin ölçülebilir bileşeni uygulamada etkin ve
yerleşmiş ise buna iki puan verilmekte, kısmi bir uygulama var ise bir
puan verilmekte ve en son olarak uygulama şekillendirilmemiş veya
yanlış konumlandırılmışsa sıfır puan verilmektedir. Akreditasyon
programlarının

diliyle

söyleyecek

olursak

buna

skorlama

denilmektedir.
Hem uzun dönem bakım merkezleri hem de evde bakım hizmetleri
standardında üzerinde en çok durulan konuların başında hasta güvenliği
(patient safety) gelmektedir. Kavramsal kurgulamaya geçmeden önce
hasta güvenliğinin önemi, tarihçesi ve kapsamı üzerinde durmak
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gerekecektir. Çok yakın tarihli olan kavramın içeriği açısından en
yetkili otoritelere başvuracak olursak iki büyük bilgi kaynağı ile karşı
karşıya kalırız. Biri, Joint Commission (Birleşik Komisyon), diğeri ise
Dünya Sağlık Örgütüdür. Bir de bunlara ek olarak, Birleşik
Komisyonun uluslar arası kuruluşu olan JCI’yı (Joint Commission
International) sayabiliriz. Amerika dışındaki ülkelerde Amerikan
Modeli maddeler ve şartlar açısından yumuşatılmaktadır. JCI yayınları,
ülkelere rehberlik etmektedir. Genelde Amerikan modelinde geçerli
olan bir uygulama bir veya birkaç sene sonra uluslar arası modelde takip
edilmektedir.
Dinamik süreç takibi (hedeflerin her sene revizyona tabi tutulması)
Birleşik Komisyon tarafından müesseseleştirilmiştir. Yani öncü kuruluş
Birleşik Komisyon’dur. Birleşik Komisyon (JC; ortak ve birlik
komisyonu diyenlerde vardır) 1951 de kurulmuş ve hasta güvenliği
hedeflerinin çekirdeğini oluşturan Sentinel Olay Veri tabanını 1995
yılında kurumsallaştırmıştır. Sentinel Olay Uyarısı 1998 yılında Sayı 1
yayınlanarak ilk defa kamuya bu konuda geliştirilmiş ve rafine edilmiş
bilgi aktarılmıştır. 2003 yılına gelindiğinde Sentinel Olay uyarılarının
otuz ikincisi yayınlanmıştır. Kök neden analizine dayalı olan
bilgilerden derlenerek oluşturulan hasta güvenliği hedefleri 2004
yılında ilan edilmiş, Ulusal Hasta Güvenliği Hedefleri (NPSG: National
Patient Safety Goal) 2005 yılında tüm JC (Joint Commission)
akreditasyon

programlarına

uygulanabilir

hale

getirilmiştir.

Akreditasyon programlarının uluslararası modelleri ise 2007 yılından
itibaren takip edilmeye başlanmış, 2003 yılı baskısında 2. baskı olarak
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yayınlanan JCI Hastane Akreditasyon Standardı 2008 yılında yeniden
revize edilmiş ve akreditasyonun zorunlu koşulları alanına dâhil
edilmiştir. Hasta güvenliği hedefleri bütün akreditasyon programlarına
2008 yılı itibari ile 2005 yılından beri takip edilen numara ve harf
kodlama sistemi ile değiştirilerek şu anki son halini almıştır (Kurutkan
ve Seyyar, 2011: 85).
Rekabet edebilmek isteyen ve şeffaf şekilde tüm hizmet süreçlerinin
denetimine karar veren hastane işletmeleri bu kuruluştan almış
oldukları belge vasıtasıyla, uluslararasılaşmakta ve sağlık turizmi için
gerekli olan asgari koşulları sağlamış olmaktadır. Bu belgeye sahip olan
hastaneler sahip olmayan hastanelere göre önemli oranda rekabet
avantajı elde etmektedir.
Özellikle Sağlık Kuruluşu Yönetim Standartları; yönetişim, kalite
iyileştirme ve hasta güvenliği, liderlik ve yönlendirme, enfeksiyonların
kontrolü ve önlenmesi, çalışanların niteliği ve eğitimi, iletişim ve bilgi
yönetimi son olarak tesis yönetimi ve güvenliği başlıklarında altı bölüm
şeklinde hazırlanmış olup, her bir alt başlık öğrenme ve inovasyon
açısından ele alınması ve irdelenmesi gereken konulardandır (Joint
Commission International, 2008).
2.5.3. Değişim Mühendisliği Bağlamında İnovasyon
Dünyada ve Türkiye’de Toplam Kalite Yönetiminden sonra, örgütlerin
değişim adına en çok benimsedikleri yeni yönetim uygulamalarından
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olan değişim mühendisliği yada diğer anlamıyla yeniden yapılanma
süreci konusu inovasyon ile doğrudan ilintilidir.
Değişim

mühendisliğine

kavramsal

olarak

bakacak

olursak;

işletmelerin rekabet şartlarına ayak uydurabilmeleri ve müşterilerine
daha kaliteli, daha çabuk, daha ucuz ve daha iyi hizmet verebilmeleri
için, işletme içerisindeki tüm iş yapma usul ve süreçlerinin temelden
gözden geçirilmesi akabinde tekrar yeniden yapılandırılmalarını ifade
etmektedir (Ataman, 2001:354). Günümüzde dilimize sürecin
yenilenmesi,

değişim

mühendisliği

veya

süreçlerin

yeniden

yapılandırılması şeklinde geçen “business process reengineering”
toplam kalite yönetiminden sonra, son senelerde daha çok sözü edilen
kavram olarak, işletmelerin rekabet koşullarına uyabilmeleri ve
müşterilerine daha ucuz, daha iyi, daha çabuk ve daha kaliteli hizmet
sunabilmeleri için, işletme içerisindeki tüm iş yapma usul ve
süreçlerinin köklü bir şekilde gözden geçirilmesi ve yeniden
yapılandırılmalarını ifade etmektedir (Koçel, 2011:398). Değişim
mühendisliği, herhangi bir organizasyonda süreç, sistem, yapı ve
uygulanan politikalarda radikal ve hızlı yeniden değişiklikler ve tasarım
yapılarak organizasyonun daha yüksek bir performansa ulaşmasını ve
bir atılımı gerçekleştirmesini amaçlayan yeni bir yönetim tekniğidir
(Aktan,1999:1).
Değişim mühendisliği daha az kaynakla daha çok işin yapılması
anlamında olup, maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi çağımızın en önemli
performans ölçümlerinde çarpıcı gelişmeler yapmak amacıyla iş
süreçlerinin temelde yeniden düşünülmesi ve radikal şekilde yeniden
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tasarlanmasıdır. Bu araştırmacıların bu bakış açısının yönetim ve
organizasyon konusunda çalışan tüm araştırmacılar tarafından
benimsendiği belirtilmelidir. Bir diğer tanıma göre yeniden yapılanma,
üretilen mal ve hizmetlerin müşterilerin gözünde saygınlığını artırmak,
kalite, maliyet ve zaman konularında iyileştirmelerini sağlayabilmek
için organizasyonun yapısının, kullanılan tüm süreçlerin ve bunları
destekleyen

bilgi

akış

sistemlerinin

hep

birlikte

yeniden

yapılandırılmasıdır (Ataman, 2001:48).
Yeniden yapılanma, organizasyondaki köklü bir değişimi ifade eder.
Yeniden yapılanma, organizasyondaki iş süreçlerinin %70’inden
fazlasının değerinin belirlenmesi ve değiştirilmesi anlamına gelir. İşleri
sadeleştirmek ve onları daha etkin ve müşteri odaklı olarak
gerçekleştirmek üzerinde yoğunlaşmıştır. Müşteri odaklı olmak, süreç
anlayışını

destekleyici

bir

organizasyon

yapısı

kurmak

ve

organizasyonla ilgili işler hakkında sıfırdan başlayarak düşünme arzusu
taşımak şeklinde özetlenebilecek üç ana özelliği içerir. Yeniden
yapılanma çabası, üretim kalitesi, hız ve verimlilik artışına,
yenilikçiliğin ve müşteri hizmetlerinin gelişimine olanak sağlamakta ve
organizasyonel hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Yeniden
yapılanma, mevcut durumun iyileştirilmesi ve düzeltilmesi çalışması
değildir. Yerleşmiş fikir ve uygulamaların tümüyle değiştirilmesi ana
fikrinden yola çıkan ve her şeye yeniden sıfırdan başlamayı hedefleyen
bir çalışmadır. Bu nedenle radikal değişim öngören bir yönetim
kavramı olarak ele alınmaktadır. Bu süreçte ileri teknolojileri, yeni
sistem ve prosedürleri, yeni tarzları ve anlayışları organizasyona
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getirmek içinde önemli bir fırsat oluşturulabilir (Barutçugil, 2004:180181).
Değişim mühendisliği değişimin planlanması ve kontrolünde yeni bir
yaklaşımdır. Değişim mühendisliği ile işletme süreçlerinin yeniden
tasarlanması ve daha sonra yeni süreçlerin uygulanmaya konması
kastedilmektedir (Morris ve Brandon, 1994:83). Bunun yanı sıra
değişim mühendisliği, kalite, yenilik ve hizmet araçlarına ulaşmak için
işletmenin iş akış ve süreçlerinin analizi ve tekrar tasarlanmasıdır
(Mellow ve Wilson, 1995:83). Müşteri ve süreç yenileme odaklı yeni
rekabet ortamında hız maliyet, kalite ve teknolojik yenilik gibi
performans unsurlarının önem kazanmasından dolayı, işletmeler
bunlara ulaşmayı kolaylaştırıcı yeni yönetim tarzları ve örgüt yapıları
üzerinde önemle durmaktadırlar.
İş süreçleri üzerinde odaklanmış bulunan değişim mühendisliği bütün
dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok tartışılan bir akım haline gelmiş
bulunmaktadır (Şimşek, 2002:403). Süreç bir veya birkaç çeşit girdinin
alınıp bunlardan müşteri için değer oluşturulabilecek bir çıktının
oluşturulmasına yönelik olarak gerçekleştirilen faaliyetler bütününe
verilen addır. Değişim mühendisliğinde önce bir şirketin ne yapması
gerektiği, sonrada bunu nasıl yapması gerektiği belirlenir. Değişim
mühendisliğinde emin olunan hiçbir şey yoktur. Var olanlar göz ardı
edilir. Değişim mühendisliğinde radikal yeniden tasarlama, var olan
tüm yapıları ve süreçleri göz ardı edip iş yapmanın yepyeni yollarının
oluşturulmasını gerektirir (Ataman, 2001:355).
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2.6. Alt Sektörler
Türkiye’de sağlık alanında Ar-Ge harcamaları, toplam Ar-Ge
harcamalarının %10’u seviyesindedir. Sağlık Bakanlığı (merkez
teşkilat, sağlık müdürlükleri), uzmanlık eğitimi veren hastaneler
(devlet, üniversite, SSK hastaneleri, sağlık bilimleri enstitüleri), sağlık
idaresi yüksek okulu, tıp fakülteleri, meslek kuruluşları, dernek ve
vakıflar, ilgili üniversite birimleri, araştırma şirketleri, ilaç şirketleri ve
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), TÜSEB
gibi kuruluşlar Türkiye’de sağlıkta Ar-Ge ve İnovasyon konusunda
çalışmalar yürüten en önemli kuruluşlardan bazılarıdır.
En nihayetinde Türkiye’nin sağlık sektöründe rekabet edebilmesi için
Ar-Ge’ye, ilaç ve tıbbi cihaz sektörüne ve sağlık turizmi alanına yatırım
yapması gerekmektedir. Böylece dış ticaret açığının azaltılması
yönünde büyük bir ivme kazanılmış olunacaktır.
Uzuntarla ve Ark. (2015)’nın belirttiği gibi, sağlık kurumlarında
öğrenme ve inovasyon konusunda yapılacak her tür araştırmanın, kamu,
özel ve üniversite hastanelerindeki farklılıkları ortaya koyacak şekilde
planlanmasının kıyaslama fırsatı vermesi açısıdan önemli olduğu
değerlendirilmektedir. Ayrıca multidisipliner çalışmaların Ar-Ge ve
inovasyon farkındalığı ortaya koyma ve yeni ürünler ortaya çıkarma
açısından önemli olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda Türkiye’deki
konu ile ilgili bazı kuruluşlar aşağıda açıklanmıştır.
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2.6.1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Türkiye’de Arge ve İnovasyon konusunda lider kuruluşların başında
(TÜBİTAK) gelmektedir. TÜBİTAK’ın ARDEB (Araştırma Destek
Programları Başkanlığı) bünyesinde aşağıda belirtilen on başlıkta
destek programları faaliyet göstermektedir (Çizelge 2.):
Çizelge 2. On Başlıkta Destek Programları
KOD
1000

1001
1002
1003
1004
1005
1007
3001
3501
3005

PROGRAM BAŞLIĞI
ÜniversitelerinAraştırma ve Geliştirme
Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik
Destek Programı
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Projelerini Destekleme Programı
Hızlı Destek Programı
Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini
Destekleme Programı
Mükemmeliyet
Merkezi
Destek
Programı
Ulusal .Yeni Fikerler ve Ürünler
Araştırma Destek Programı
Kamu Kurumları Araştırma Geliştirme
Projelerini Destekleme Programı
Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme
Programı
Kariyer Geliştirme Programı
Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi
Çözümler Araştırma Projeleri Destek
Programı

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destekprogramlari
ARDEB programları bünyesinde 2011-2020 yılları arasında sağlanan
desteklere yönelik önerilen proje sayıları, destek verilen proje miktarı,
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yürürlükte olan proje sayıları ve projelere aktarılan tutarlar aşağıdaki
çizelgede verilmiştir.
Çizelge 3. ARDEB Genel Destek Verileri (2011-2020)

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/1_ardeb_genel_destek_v
erileri_2011-2020.pdf

Çizelge incelendiğinde yaklaşık 10 yılda yeni proje ve desteklerinin
artan bir ivme ile devam ettiği ve bu konuda büyük bir sermaye aktarımı
yapıldığı görülmektedir. Kamu ve özel sektörü de kapsayacak şekilde
hazırlanan bu rapor Türkiye için önemli ama yeterli değildir. Ayrıca
2016 yılında 7848 projeye 1212.29 Milyon TL, 2017 yılında ise 9920
proje başvurusu yapılmış olup 5799 proje yürürlüğe girmiş ve bu
projeler için 1.382,43 Milyon TL, 2018 yılında ise 9199 proje
başvurusu yapılmış olup 5653 proje yürürlüğe girmiş ve bu projeler için
1.266,52 Milyon TL, 2019 yılında ise 10257 proje başvurusu yapılmış
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olup 4860 proje yürürlüğe girmiş ve bu projeler için 999,62 Milyon TL
ve 2020 yılında ise 9536 proje başvurusu yapılmış olup 4882 proje
yürürlüğe girmiş ve bu projeler için 730,15 Milyon TL para aktarımı
yapılmıştır
(https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/1_ardeb_genel_d
estek_verileri_2011-2020.pdf).
2.6.2. Teknopark Örneği
Özellikle sektörel girişimciliği teşvik etmek için kurulan Teknopark’lar
ile ilgili dünyadaki gelişmeler incelenirken, Silikon Vadisi’ne
değinmemek mümkün değildir.
1951 senesinde California’da “Stanford Üniversitesi” liderliğinde
oluşturulan Silikon Vadisi, 3 bin 840 km2’lik alana kurulmuş olup, tüm
bölge üzerinde 2 milyondan fazla insan yaşamaktadır. Bu insanların 1
milyon 184 bini, 74 bin 302 dolar ile yıllık ortalama gelir ile vadinin
içinde çalışıyor olması, bu bölgede meydana gelen çalışmaların yıllık
yaklaşık 400 milyar dolar seviyelerine ulaşıyor olması, Vadi’nin
değerini gözler önüne sermektedir. Faaliyette olan işletmeler aracılığı
ile alınan 4.500’ün üzerinde patentin, bütün Amerika’da başvurulan
patentlerin %11’ini oluşturması , bu verinin ne kadar doğruluk payının
olduğunun bir göstergesidir. Türkiye diğer gelişmiş ekonomilere
kıyasla 50 senelik gecikme ile 2001 yılında çıkarılan ve 2002 senesinde
yürürlüğe giren “4691 nolu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası” ile
teknoloji parklarının yolunu açabilmiştir. Türkiye’de 73 teknoparkta
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6.818

firma,

70.810 Ar-Ge

personeli

istihdam

edilmektedir

(https://www.tgbd.org.tr/turkiyede-teknoparklar-icerik-35).

Personel

adedi bağlamında işletme başına 8,42’lik bir değerdedir. Bu
işletmelerin % 57’si yazılım alanındadır. Örneğin; Cisco’da 21.112
mühendis, General Electric’de 36.000+ teknolojist Ar-Ge yapmaktadır.
Bu bağlamda, çok sayıda araştırmacıya ve onları doğru amaçlar
doğrultusunda çalıştıracak organizasyonlara ve liderliğe ihtiyaç
bulunmaktadır.

Ayrıca

sektörlere

göre

teknopark

yüzdeleri

incelendiğinde, teknoparkların % 57’si yazılım ve bilişim, %9’u
elektronik olarak öne çıkmakta olup, yaklaşık %5’i ise tıp, medikal ve
biyomedikal firmalarından oluştuğu görülmektedir. Dünyada sektörlere
göre Arge harcamaları incelendiğinde, ilaç ve biyoteknolojik
araştırmaların

%15,9

gibi

bir

oranda

olduğu

görülmektedir

(https://www.musiad.org.tr/uploads/yayinlar/arastirmaraporlari/pdf/kuresel_rekabet_icin_ar-ge_ve_inovasyon.pdf)
2.6.3. Tıbbi Cihaz Sektörü
Türkiye özellikle Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında tıbbi cihaz
yenileme ve üretim aşamalarında büyük bir ivme yakalamış olsa da,
ülkemizdeki tıbbi cihaz pazarının büyük bir kısmını ithal ürünler
oluşturmaktadır. Türkiye’nin toplam tıbbi cihaz ithalatı 2016 yılında
1,979 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı yıl Türkiye’nin
gerçekleştirdiği ihracat ise 374 milyon dolar civarında olup, ithalatı
karşılama oranı %18,9 olarak tespit edilmiştir. Bu bağlamda
iyileştirmeye ve gelişime açık inovatif alanların başında sağlık sistemi
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oyuncuları için tıbbi cihaz ve ilaç sektörü olduğu göz ardı edilmemelidir
(https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/04/Saglik
EndustrilerindeDonusumOzelIhtisasKomisyonuRaporu.pdf).
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından
yayımlanan (SB, TİTCK Strateji Raporu, 2015) Türkiye Tıbbi Cihaz
Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2016-2020) raporu sağlık
sektöründe inovatif faaliyetler açısından multidisipliner bir bakış açısı
ortaya koyması yönüyle incelendiğinde çok olumlu bir adım olarak
görülebilir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde,
“Üniversite-sanayi

işbirliği

kapsamında

tasarım

ve

prototip

merkezlerinin kurulması ve teşvik edilerek bu çerçevede düzenlenecek
olan projelere destek verilmesi” ve TÜSEB koordinesinde “Fikirden
Ürüne

Platformu

kurularak

proje

ile

tıbbi

cihaz

sektörü

buluşturulması” gibi alt başlıklarda belirtilen faaliyetlerin sektörde
yenilikçilik katma değeri oluşturabileceği değerlendirilmektedir
(www.tuseb.org.tr).
Tüm bu faaliyetler ile, Ar-Ge ve inovasyon odaklı, kamu-üniversitesanayi işbirliğini geliştiren, nitelikli insan gücüne sahip ve ürün
güvenliğini esas alan bir sektöre erişmek mümkün olabilecektir. Tıbbi
cihaz sektörüne yapılan Ar-Ge harcamaları ise inovasyon açısından
gerekli olan girdiler arasında değerlendirilmektedir. Yukardaki ifadeler
ışığında bakıldığında dünyada en çok Ar-Ge harcaması savunma sanayi
veya uzay sanayisi ile birlikte sağlık hizmetleri sektörüdür. Bu açıdan
teknolojiye ve tıbbi cihaz sektöründeki değişim son yüzyılda inanılmaz
bir hız almıştır. Cyberknife, DaVinci robotu, sanal kolonoskopi
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tomoterapi gibi yöntemler, Ar-Ge çalışmaları ve teknolojiye yapılan
yatırım sayesinde elde edilebilmiştir (Erkiletlioğlu, 2013).
Değişim rüzgarı ve teknolojideki baş döndürücü inovasyon dünyayı
olduğu kadar Türkiye’yi de oldukça fazla etkilemeye devam edeceğe
benzemektedir. Bu açıdan tıbbi teknolojik yenilikler konusunda rekabet
edebilir bir ülke olarak konumlanabilmek için; politik, ekonomik,
sosyal ve kültürel açıdan bütüncül şekilde konunun ele alınması ve
değerlendirilmesi önem arzetmektedir.
2.6.4. İlaç Sektörü
Araştırmacı İlaç Firmaları Sektörü Türkiye İlaç Sektörü Vizyon 2023
Raporu incelendiğinde (AİFD, 2012), Arge-inovasyon konusunda
küresel dengeler, tıp ile teknoloji ilişkisi, değişen Ar-ge iş modelleri
gibi konular irdelenmiş ve yönetici önsözündeki şu cümle çok dikkat
çekici bulunmuştur: “İnanıyoruz ki, Türkiye’nin rekabet gücünü
artırmada en büyük kozu yenilikçiliktir”.
Sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın ve hastaların yeni tedavilere yönelik
bilincinin artmasıyla ilaç sektöründe yeni tedaviler daha fazla önem
kazanmaktadır. Bu bağlamda ilaç ve yenilikçi yaklaşımların gelişimi ile
aşağıdaki bazı kazanımlar elde edilmiştir (AİFD, 2012):
Yeni ilaç ve tedavi yöntemleri ile birçok kronik hastalığın etkileri
kontrol altına alınmış,
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1960’dan bugüne kalp krizi sonucu ölümler %50 oranında azalma
göstermiş,
1980’den bugüne, yeni ilaç ve tedavilerin sayesinde ABD’de kanser
hastalarının yaşam süresi %83 oranında ve yaklaşık 3 sene uzamıştır.
Yeni ilaç ve tedavi yöntemleri geliştirme çalışmalarının da her geçen
gün artacağı aşikardır. Yenilikçi ilaçlar, hastalıkların önlenmesine,
ortalama yaşam süresinin artmasına, tedavi gören insanların daha
kaliteli, verimli ve aktif bir hayat sürdürmelerine ve tedavi
masraflarının azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Gelişmekte olan ve
gelişmiş birçok ülkede, ilaç sektörü stratejik sektör olarak belirlenmiş
olup üretim ve Ar-Ge yatırımlarını bu yöne kanalize edilmektedir. Bu
ülkelere ve yatırımlara örnek olarak İrlanda, Güney Kore, Singapur ve
ABD Massachusetts Ar-ge yatırımları itibariyle Şekil 6 gösterilmiştir:

Şekil 6. Ar-Ge Yatırımları İçin Örnek Model Ülkeler
Kaynak: AİFD (2012) Türkiye İlaç Sektörü Vizyon 2023 Raporu

Dr. Fatih ORHAN | 112

Şekil 6 incelendiğinde 2010 yılı verileri esas alındığında İrlanda
ihracatının

%50’den

fazlasının

ilaç

sektörü

tarafından

gerçekleştirilmesi, Güney Kore’de ilaç sektörüne yapılan yatırımlar ile
15 yeni molekül keşfinin gerçekleştirilmesi ve Singapur’un 2010 yılı
verilerine göre 4.4 milyar dolar ilaç sektörü ihracatı gerçekleştirmesi
sektörel büyüme ve rekabet stratejileri açısından da önemle üzerinde
durulması gereken konulardandır.
Türkiye toplam ihracatı göz önüne alındığında (yaklaşık 169,5 milyar
dolar), 2020 yılı istatistiki verileri incelendiğinde, %27,3’lük artışla
1,84 milyar dolarla rekor kırmış, ilaç endüstrisi ihracatının toplam
ihracat içerisindeki payının yaklaşık %1,08 ile tarihinde ilk defa %1 in
üzerine çıkmıştır. Türkiye’nin tıp ve eczacılık ürünleri ihracatında ilk
sırada yer alan ülke Güney Koredir. İran, İsviçre, Irak ve Almanya diğer
kayda değer ihracat pazarlarımızdır. Türkiye’nin ilaç ihracatında
potansiyeli en yüksek pazarlarından ikisinin İran ve Irak olduğu
görülmektedir. Bununla birlikte, Kuzey Afrika ve Ortadoğu, Kafkasya
ve Orta Asya, Avrupa Ülkeleri ve Rusya Federasyonuda potansiyel
pazarlar arasındadır (https://turkrating.com/files/uploads/ilac-sektorumayis-2021-5902.pdf).
Türkiyenin bu ülkelerle rekabet edebilmesi için devlet öncülüğünde
rekabetçi bir sektör stratejisi belirlenmeli ve bu strateji uygulamaya
konmalıdır. Türkiye ihracat hacminde ve dolayısıyla ihracatın ithalatı
karşılama oranında da oldukça geride olup, yatırımları çekme
konusunda özellikle rekabette geri kalmaktadır. Ayrıca Bu açıdan yeni
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yatırım ve stratejik planlamalar ile ilaç sektörü ve arge faaliyetleri kısa,
orta ve uzun vadeli planlamalar ile hayata geçirilmelidir.
2.6.5. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), sağlık bilim ve
teknolojileri alanında ülkemizin ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını
karşılamak amacıyla Kasım 2014’te kurulmuştur.
Ankara ve İstanbul’da konumlu yerleşkelerde; ilgili enstitüler, ofis ve
merkezler altında;
•

Yeni ürünlerin üretimini ve var olanların geliştirilmesini,
yerlileştirilmesini ve millileştirilmesini sağlamak,

•

İlaç, aşı, tıbbi cihaz, biyomalzeme ve tanı kitleri başta olmak
üzere ulusal sağlık sistemimizin ihtiyaç duyduğu tıbbi ürün ve
teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların Ar-Ge
aşamasından

üretim

aşamasına

getirilerek

klinikte

kullanılabilecek ürüne dönüştürülmesini sağlamak,
•

Kamu ve özel sektör bünyesindeki Ar-Ge, klinik araştırma ve
teknoloji

geliştirme

çalışmalarını

teşvik

etmek

ve

araştırmacılara bilimsel ortam temin etmek,
•

Serbest rekabete dayalı, şeffaf ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde
oluşturulmuş proje destek mekanizmaları ile Ar-Ge, klinik
araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmalarına fon sağlamak,
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•

Kamu kurumları, üniversiteler, araştırma kurumları ve özel
sektör ile işbirliği halinde temel, dönüşümsel ve klinik
araştırmalar yapmak ve yaptırmak,

•

Bireysel tıbbı sağlık sistemimizde uygulamaya koymak için
gerekli

adımları

atmak,

hedeflenmiş

tanı/takip/tedavi

stratejilerinin geliştirilmesi, bireylerin yaşam süresini ve klinik
uygulamaların kalitesini arttırılmasına yönelik süreçleri
geliştirmek,
•

Sağlık bilim ve teknoloji kültürü ile ekosistemlerin
geliştirilmesinde öncülük yapmak,

•

Sağlık hizmetlerinde akreditasyon faaliyetleri yürütmek,

•

Sağlık sistemlerinde finansal kaynakların daha verimli
kullanılmasına imkân verecek önleyici ve öngörücü sağlık
politikalarının geliştirilmesini ve uygulanabilir olmasını
sağlamak,

▪ Ülkemizin sağlık bilim ve teknolojileri alanında ilerlemesi ve
nitelikli insan kaynaklarının yetiştirilmesi için kurs, konferans,
eğitim ve etkinlikler düzenlemek hedeflerine yönelik aktif
süreçler

yürütülmektedir

(https://www.tuseb.gov.tr/

hakkimizda).
Ayrıca vergi ve diğer mali yükümlülükler açısından TÜBİTAK’a
sağlanan istisna ve muafiyetler TÜSEB’e de sağlanacaktır. Ayrıca
TÜSEB bünyesinde dokuz adet sağlık bilim ve teknolojileri alanında
ülke ihtiyaçları doğrultusunda kurulmuş dokuz araştırma enstitüsü
bulunmaktadır.

115 | SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNOVASYON

Şekil 7. TÜSEB Teşkilat Şeması
Kaynak: https://www.tuseb.gov.tr/teskilat-semasi

2.7. Öncelikli Alanlar
Konu ile ilgili olarak özellikle Türkiye’de sağlıkta inovasyon
konusunda iyileştirmeye açık ve öncelikli alanlar ana başlıklar altında
aşağıda belirtilmiştir:
Öncelikli olarak Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) ve Kalite
Standartları (SKS) kalite, verimlilik ve inovasyon bağlamında bir
marka unsuru kullanılabilecek önemli bir argüman, farkındalık ve
iyileştirme aracı olarak geiştirilerek uygulama alanı genişletilmelidir.
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Özellikle SAS’ın çok iyi lansmanı yapılmalı, ulusal ve uluslararası
platformda profesyonel şekilde pazarlanmalı ve uluslararasılaştırma
kriterlerine uygun hale getirilmelidir.
Türkiye için mobil cihaz teknolojisi, -e-nabız sisteminde olduğu gibitüm sağlık süreçlerinde kullanılabilecek ve kurgulanabilecek bir
sistemdir. Örneğin ABD’de 2013 yılında yapılan bir araştırmada,
araştırmaya katılanların %61’i kendi sağlıklarını ölçümlemek için
mobil cihaz kullanabileceklerini belirmiş, %52’si akıllı cep telefonunu
sağlık amaçlı kullanabileceğini belirmiş, %56’sı uzaktan hasta takibi
fikrine sıcak baktıklarını söylemiş ve doktorların %88’i hastaların
evdeki durumunu uzaktan takip etmek istediklerini bildirmiştir.
Doktorlar takip edilmesi gereken en önemli üç alanı ise; %65 kilo, %61
kan şekeri ve %57 hayati belirtiler olarak belirlemişlerdir. Ayrıca 2020
yılında 160 milyon Amerikalının kronik hastalıklarının uzaktan takip
edileceğinin tahmin edilmesi de araştırmanın önemli tahminlerindendir
(Tezcan, 2016:106). Bu durumda mobil teknolojinin bu kadar insan
hayatına entegre olduğu bu teknoloji çağında Türkiye’de sağlık
teknolojisi ve inovatif faaliyetler yürüten tüm paydaşların bu konuyu
öncelikli alan olarak belirlemesi gerekmektedir.
Ayrıca Tezcan (2016), sağlıkla ilgili öncelikli alanlar ve geleceğin en
önemli ihtiyaçlarını yaptığı araştırmada şu şekilde belirtmiş olup, bu
öncelikler

Türkiye

profesyonellerine

içinde

duyulan

değerlendirilmelidir:

ihtiyacın

azaltılarak

mevcut

“Sağlık
insan

kaynağının verimli kullanılması, koruyucu ve önleyici tıp uygulamaları
sayesinde sağlık giderlerinin azaltılması, multidisipliner ve interaktif
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uygulamaların geliştirilmesi ile tedavi başarısının artırılması, ortak
verilere ulaşım kolaylığı ile gereksiz tetkik tekrarının azaltılması ve
hızlı müdahale imkânının sağlanması”. Türkiye’deki sağlık insan gücü
düşünüldüğünde insan kaynağından optimal faydalar sağlanabilecek
faydalı

modeller

geliştirme

çabası

en

öncelikli

stratejik

planlamalardandır.
Tezcan (2016) TÜSİAD için hazırladığı “Sağlığa Yenilikçi Bir Bakış
Açısı: Mobil Sağlık” isimli araştırmasında, sağlığa erişim, kıt finansal
kaynaklar ve sağlık çalışanı yetersizliği ile ilgili genel bir
değerlendirme yaptıktan sonra “yüzyıllardır alışageldiğimiz mevcut
uygulama

ve

yönetim

biçimleriyle

bu

sorunların

üstesinden

gelinemeyeceğine değinmiş ve bunun en önemli çözümünün “yenilikçi
bir bakış açısı” olduğuna vurgu yapmıştır. Bu yenilikçi yaklaşımların
en önemlilerinden birisinin mobil sağlık uygulamaları olabileceğini
belirterek şu verileri paylaşmıştır: “Dünya Sağlık Örgütünün 2011
senesinde mobil sağlık ile ilgili yaptığı araştırmada, 112 üye ülkenin %
83’ünden ülkelerinde en az bir mobil sağlık girişimi/ projesi
gerçekleştirildiği raporlanmıştır. Bu ülkelerin % 75’inden 4 ve daha
fazla proje raporlanmış, sadece 19 ülkeden herhangi bir mobil sağlık
girişimi bildirilmemiştir”.
Sağlık Bakanlığının yayınladığı Stratejik Plan 2013-2017 dokümanında
ise “Mobil sağlık hizmetlerini geliştirerek sürdürme”, “Sağlık
hizmetine erişimi, hizmet sunumunun kalitesini ve etkinliğini artırmak
için sağlık bilgi sistemlerinin -Sağlık.NET- ile entegre çalışmasını
sağlamak ve yaygınlaştırmak için Tele-Tıp ve Tele-Sağlık hizmetlerini
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yaygınlaştırmak” ve “Evde sağlık hizmetlerini mobil teknolojiler ile
desteklemek” ibareleri ile mobil sağlık ile ilgili önemli adımlar atıldığı
ve hem ürün hem de süreç inovasyonu temalı çalışmalar yapıldığı
görülmektedir. Ancak mobil sağlık girişimi projelerinin teşvik edilmesi
ve desteklenmesi sağlanmalıdır.
Teknolojik gelişmeler ve öğrenme-inovasyon merkezli yaklaşımların
geliştirilmesi için, Medikal Üretim ve Tasarım Merkezlerinin teşvik
edilmeleri ve sayılarının artırılması çok önemlidir. Zira uluslararası
platformda ses getirebilecek önemli projelerde bu merkezlerin çok
önemli bir katma değer sağlayabileceği değerlendirilmektedir.
Risk yönetimi konusunda çalışmalar ivme kazanmalı, konu ile ilgili
eğitim ve sertifikasyon programları artırılmalıdır. Örneğin -dünyada
örnekleri de olan- konuya özel yazılım programlarıyla hastanelerdeki
risk analizleri daha profesyonelce yapılmalıdır.
Yenilik yapabilme gücü ve yenilikçilik düzeyi temelde Araştırma ve
Geliştirme

(Ar-Ge)

faaliyetlerine

bağlıdır.

Ar-Ge,

teknolojik

gelişmenin, yenilikçiliğin, ekonomik ve sosyal değişimin itici gücü
olarak kabul edilmektedir. Ar-Ge faaliyetleri arasında, genetik
araştırmalar ve bioteknoloji öncelikli alanlar olmak üzere, kanser ve
dolaşım hastalıklarının teşhis ve tedavisi, bulaşıcı ve paraziter
hastalıkların ortadan kaldırılması (mikrobiyoloji, epidemioloji), ana ve
çocuk sağlığı, farmakoloji, nüfus planlaması ve doğurganlığın kontrolü,
cerrahi ve klinik teknikler, çevre koruma tedbirleri ile teçhizatın
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geliştirilmesi, yapay organ ve doku yapımı, doğal doku ve organların
nakli teknolojisi gibi konulara önem verilmelidir.
Ar-Ge çalışmalarına ilişkin finansman desteği Türkiye’de teşvik
sistemi

kapsamında

ve

firmaların

yatırımları

doğrultusunda

sağlanmaktadır. OECD ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda 2014-2018
yılları arasında yapılan Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranının
yükseldiği görülmektedir. İsrail, Kore ve Japonya bu konuda ilk
sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu oran İsrail’de %4.21, Güney Kore’de
%4.15 ve Japonya’da %3.50’dir. İrlanda, İsveç, Çin ve Danimarka ise
%3’lük seviyenin üzerindeki diğer ülkelerdir. Ar-Ge harcamalarının
milli gelire oranı OECD ülkelerinde ortalama %2.4’tür. Türkiye’de ise
bu oran 2021 yılı itibariyle %0.95 olacağı tahmin edilmektedir. Bu
veriler, ülkemizdeki Ar-Ge harcamalarının oldukça az olduğunu
göstermekte ve verilen teşviklerin yanı sıra Ar-Ge harcamalarının farklı
politikalarla desteklenerek artırılması gerektiğini özetlemektedir
(http://www.tumdef.org/titck-stratejik-plan.pdf, Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu 2018-2022 stratejik planı).
Sağlıkta inovasyon konusu incelenirken son yıllarda dijital ve fijital
inovasyon gibi kavramlar da karşımıza çıkmaktadır. Fiziksel ve dijital
platformun bir karma olarak birleştirildiği ve geleceğin en önemli
pazarlama alanı olarak değerlendirilen fijital inovasyon kavramı henüz
dünyada ve Türkiye’de çok yeni bir kavramdır (Rigby, 2015). Bu
bağlamda Türkiye bu konuya hazırlıklı olmak zorundadır.
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Sağlık sisteminde dijital ve fijital inovasyon bağlamında ele alınan en
önemli ve kapsamlı araştırma insan beyni projesi ve yapay zeka
araştırmalarıdır. Bu bağlamda bir örnek ile konuya farklı bir bakış açısı
kazandırmak amaçlanmış olup örnek çalışma aşağıda

kısaca

açıklanmıştır (http://www.tr.artificialbrain.xyz/arama/fijital).
İnsan beyni konusunda son yıllarda yapılan en önemli üç araştırma “Big
Brain Project”, “Blue Brain Project” ve “Human Brain Project”
konuları dijital ve fijital inovasyon bağlamında hayata geçirilen ve
gelecek bilimi açısından çok kıymetli olan araştırmalardır. Big Brain
projesi sayesinde, ölüm sonrası korunun bir insan beyninden 20
mikrometre kalınlığında 7404 kesit alınmış, yapılan 1000 saatlik bir
çalışma ile beyindeki sinir hücrelerinin konumları belirlenerek, insan
beyninin üç boyutlu dijital haritasını yüksek çözünürlükte elde
edilmiştir. Blue Brain Project ile, yaklaşık olarak 8 milyon sinir hücresi,
6300 kadar sinaps, gerçek bir fare beyninde simüle edilerek, beynin
mikro devresinin oluşturulması çalışmaları yapılmıştır. Avrupa Birliği
başta olmak üzere 23 ülkeden 130’u aşkın araştırma kurumu ve iki bine
yakın alanında

uzman bilim insanının katıldığı

ve

Avrupa

Komisyonunun 21. yüzyılın en önemli projelerinden biri olarak
gördüğü “İnsan Beyni Araştırma Projesi” için ise 1.2 milyar euro bütçe
ayrılmıştır. Özellikle tıp alanında çığır açması beklenen ve 10 yıl
sürecek olan projenin tıp ve bilişim teknolojilerinin geliştirilmesinde
kilit rol oynayabileceği değerlendirilmektedir.
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Özetle, sağlık sisteminde multidisipliner bir yaklaşımla yapılan inovatif
her bir projenin çok önemli kazanımları olmaktadır. Özellikle dijital ve
fijital platformun sağlık sistemi içerisinde iyi kurgulanması ile birçok
yenilikçi düşüncenin hayata geçirilebileceği değerlendirilmektedir. Bu
örnek çalışmanın tüm sağlık sistemi paydaşları açısından önemli bir
inovasyon farkındalığı kazandırabileceği değerlendirilmektedir. İnsan
beyni

ile

ilgili

olmasından

dolayı

mikro

açıdan

da

değerlendirilebileceği gibi, insanoğlu için oluşturabileceği büyük
kazanımlar yönüyle ve yapılış, süreç tasarımı, sunuş ve bütçeleme
yönüyle ise makro planda hazırlanmış dünyadaki en önemli sağlıkta
inovasyon projesi olarak değerlendirilebilir.
2.8. Sağlıkta İnovasyonda Güncel Trendler
Dünya nüfusunun büyümesi, etkili tedaviler ve genel olarak daha iyi
yaşam kalitesi için artan beklentiler ve son zamanlarda tüm dünyanın
maruz kaldığı pandemi sağlık hizmetleri üzerinde artan bir baskı
oluşturmaktadır. Pandeminin birçok sektörde inovasyon trendlerini
hızlandırdığı ve kriz yönetiminde merkezi oyuncu olarak sağlık
hizmetlerinin listenin en başında yer aldığı düşünülmektedir. Bununla
birlikte, liderlerin kısa vadeli ihtiyaçları uzun vadeli vizyonla
dengelemeyi düşünmesi ve ayrıca inovasyonun yalnızca COVID-19
krizini nasıl ele almakla kalmayıp aynı zamanda daha etkili, verimli ve
adil bir sağlık sistemi inşa edebileceğini de dikkate alması önemlidir.
Sağlık hizmetleri liderleri, ön saflarda hizmet verdikleri ve
inovasyonlardaki trendleri takip ettikleri için diğer sektörlerdeki
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emsallerinden önde olarak kabul edilmektedirler. Sürekli keşiflerle
gelişen bir endüstri için, COVID-19 krizi hem yaşam boyu sürecek bir
zorluk hem de yeni başarı zirvelerine ulaşmak için potansiyel bir
katalizör vazifesi görmüştür. Sağlık, sürekli yeniliklerle gurur duyan
yaşayan bir bilimdir. Son yıllarda, sağlık alanındaki yenilikçiler bize
göğüs röntgenlerini radyologlar kadar veya onlardan daha iyi
okuyabilen

yapay

zeka

algoritmaları,

kişiselleştirilmiş

kanser

tedavilerine rehberlik edebilecek genomik dizilim ve büyük veri ve
analitik yoluyla nüfus sağlığı yönetiminde büyük iyileştirmeler
getirmişlerdir (Cohen ve diğ., 2020).
Endüstri 4.0 olarak da bilinen Dördüncü Sanayi Devrimi'nin ortaya
çıkmasıyla birlikte, daha verimli ve esnek süreçleri, hizmetleri ve
ürünleri kolaylaştırmak ve desteklemek için yeni bilgi ve iletişim
teknolojileri hemen hemen tüm sektörlere dahil edilmiştir. Bu
sektörlerin başında sağlık sektörü, bu teknolojilerinin başında ise;
Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka, Derin Öğrenme, Big Data, Nesnelerin
İnterneti (IoT), Bulut Bilişim, 3D Printer ve Giyilebilir Sağlık
Teknolojileri gelmektedir (Keçeli, 2019). Bu bilimsel atılımlar ve
teknolojik

gelişmeler,

hastalıklar

hakkındaki

bilgilerimizi

iyileştirmekte ve bireysel hasta için özelleştirilmiş daha kesin,
öngörücü, önleyici ve kişiselleştirilmiş bir sağlık hizmeti ile sonuçlanan
tanı ve tedavi yaklaşımları ortaya koymaktadır (Qoronfleh ve diğ.,
2020).
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Günümüzün Dördüncü Sanayi Devrimi çağında, gelişmiş dijital
teknolojiler ve cihazlar, endüstriler arasında inovasyon ve değer
yaratmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Sağlık sektörü de bu
teknolojileri yoğun bir şekilde kullanan sektörlerin arasında yer
almaktadır.

Dünyanın

dört

bir

yanındaki,

özellikle

gelişmiş

ekonomilerdeki hastaneler ve bakım sağlayıcılar, daha iyi hizmet
sunabilmek ve operasyonel verimliliği arttırmak için yapay zeka,
makine öğrenimi, akıllı sensörler ve robotlar, büyük veri analitiği ve
Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi dijital teknolojileri yoğun bir şekilde
kullanmaktadırlar (Lee ve Yoon, 2021).
Aceto ve diğ. (2020) Dördüncü sanayi devriminin büyük ölçüde üç
teknoloji grubuna dayandığını belirtmişlerdir. Bunlar; Nesnelerin
İnterneti (IoT) paradigması (cep telefonları ve sensörler gibi benzersiz
şekilde adreslenebilir çeşitli işbirliği yapan nesnelerin yaygın varlığı ile
karakterize edilir); Bulut ve Sis Bilişimi (yardımcı programlar olarak
neredeyse sınırsız bilgi işlem, depolama ve iletişim kaynakları, yani
isteğe bağlı ve kullanım başına ödeme sağlar); Büyük Veri Analitiğidir
(zorlu miktarda veriden değer çıkarmak için).
2.8.1. Yapay Zeka
Yapay zeka kısaca makinelerin zekası olarak tanımlanmaktadır. İnsan
bilişsel işlevlerini taklit etmeyi hedeflemektedir. Yapay zekayı kullanan
teknolojilerin başında makine öğrenimi, derin öğrenme, doğal dil
üretimi,

konuşma

tanıma,

robotik

ve

biyometrik

tanımlama

gelmektedir. Yapay zeka sağlık hizmeti verilerinin kullanılabilirliğini
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artırarak ve analitik tekniklerinin hızlı ilerlemesini sağlayarak sağlık
hizmetlerine bir paradigma kayması yaşatmıştır. Bakım sunumunun
üretkenliğini ve verimliliğini arttırarak, sağlık sistemlerinin daha fazla
insana ulaşmasına katkı sağlayabilmektedir. Tıbbi prosedürler için
hastalıkların

erken

teşhisinde

yardımcı

olmaktadır.

Sağlık

hizmetlerinde yapay zeka uygulaması, sadece doktorların değil,
hastaların,

ilaç

endüstrilerinin,

sağlık

hizmetlerinin,

sigorta

acentelerinin ve sağlık kurumlarının da kullandığı muazzam bir
uygulamadır. Dermatoloji, ekokardiyografi, nöroloji taraması retina
bakımı, tanı süreci, cerrahi, anjiyografi vb. konularda yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ayrıca hem doktor hem de hastalar için kullanıcı
dostu erişilebilirlik sağlar ve araştırmalar için sağlık sektörüne geri
bildirim hazırlar. Hasta için klinik ve tıbbi çalışmaların izlenmesine,
taranmasına ve sağlanmasına yardımcı olur (Vijai ve Wisetsri, 2021).
Yapay zeka ve makine öğreniminin bir alt kümesi olan derin öğrenme,
popüler teknolojiler ve dijital devrimin ön safları haline gelmiştir. Derin
öğrenmenin görüntü, konuşma ve hareket tanıma ve doğal dil işlemede
geleneksel tekniklerden daha iyi performans gösterdiği görülmüştür.
Tıpta derin öğrenme, göğüs röntgenlerinden tüberküloz, cilt
fotoğraflarında malign melanom ve doku kesitlerinden meme kanserine
ikincil lenf nodu metastazlarını tespit etmede güçlü bir performans
göstermiştir (Ting ve diğ., 2020).
Sağlık hizmetlerinde yapay zeka, hasta ve klinik ekip sonuçlarını
iyileştirmek, maliyetleri azaltmak ve nüfus sağlığını etkilemek için
önemli fırsatlar sunmaktadır. Mevcut veri üretimi, bilgiyi etkili bir
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şekilde yönetmek için insan bilişsel kapasitesini büyük ölçüde
aşmaktadır ve yapay zekanın kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinin
sunulmasını desteklemek için insan bilişine önemli ve tamamlayıcı bir
rolü olması muhtemeldir. Örneğin, yapay zekadaki son yenilikler
görüntüleme ve sinyal algılama görevlerinde yüksek düzeyde doğruluk
göstermiştir ve bu etki alanındaki en olgun araçlar arasında kabul
edilmektedir (Matheny ve diğ., 2020).
2.8.2. Nesnelerin İnterneti
Bilgi ve teknolojideki gelişmeler, çevrimiçi hizmetlerin ortaya
çıkmasına yol açmıştır. Bu tür hizmetler, dünya çapında milyarlarca
cihazı ve insanı birbine bağlamak için Nesnelerin İnterneti (IoT)
teknolojisini kullanarak gerçekleşmektedir. IoT, fiziksel nesnelerin
İnternet ile bağlantısını sağlar ve bilgiler internet üzerinden
gönderilebilir veya alınabilir. IoT konsepti, sensörler, makine öğrenimi,
gerçek zamanlı analiz ve gömülü sistemler gibi farklı teknolojilere
dönüşmüştür. Akıllı hastane konsepti ve sabit veya kablosuz internet ile
kontrol edilen diğer cihazlarla ilgilidir. Akıllı cihazlar, gerekli görevi
gerçekleştirmek için verileri yakalayabilir ve günlük yaşamda
paylaşabilir. IoT uygulamaları akıllı şehirlere, arabalara, cihazlara,
eğlence sistemlerine, evlere ve bağlantılı sağlık hizmetlerine
ulaşmaktadır. Çeşitli sensörler, tıbbi cihazlar, yapay zeka, teşhis ve
gelişmiş görüntüleme cihazları, tıp alanındaki IoT uygulamasının
merkezinde yer alır. Bu cihazlar hem eski hem de yeni endüstrilerde ve
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toplumlarda üretkenliği ve yaşam kalitesini iyileştirmektedir (Javaid ve
Khan, 2021).
Son

yıllarda

Nesnelerin

İnterneti'nin

yükselişi,

insan-makine

etkileşiminin tüm alanlarında bir paradigma değişikliğine yol açıyor.
İmalat endüstrisinden sağlık hizmetlerine, yönetimden altyapı
yönetimine ve tüketici hizmetlerinden savunmaya kadar IoT, birkaç yıl
içinde büyük bir kabul görmüştür. Nesnelerin İnterneti'nin sağlık
sektörünün ilerlemesi üzerindeki etkisi çok büyüktür. Medicine 4.0'ın
ortaya çıkması, hem donanım düzeyinde hem de temel yazılım
düzeyinde platformlar geliştirme çabalarının artmasına neden olmuştur.
Bu vizyon, Healthcare IoT sistemlerinin geliştirilmesine yol açmıştır.
IoT, esasen çevresel algılama, sağlık izleme, endüstriyel süreç izleme
ve akıllı şehir uygulamaları gibi birçok görevi yerine getirmek üzere
birbirleri ile iletişim halinde olan akıllı cihazlardan oluşan bir ağı ifade
etmektedir. IoT için en önemli temel teknoloji Kablosuz Sensör Ağları
iken, Sağlık sistemlerinde kullanılan IoT'lar için en önemli temel
teknoloji Vücut Sensör Ağlarıdır. Vücut Sensör Ağları, sensörlerin
insan vücuduna ve çevresine yerleştirilmesiyle oluşturulan bir ağdır.
Sağlık sistemlerindeki Iot'ların şu anki yaygın kullanımı, akıllı
giyilebilir cihazlar kullanılarak fitness takibi şeklindedir. Hastalıkların
erken tespiti ve teşhis amaçlı kullanımıda oldukça yaygındır (Qadri ve
diğ., 2020).
Sağlık hizmetlerinde IoT tabanlı teknolojilerin ortaya çıkmasıyla,
sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı hafifletebilir, sağlık bakım
maliyetlerini azaltabilir ve bilgi işlem hızını artırabilir. Bunun yanı sıra,
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IoT'nin bulutla entegrasyonunun gecikme, bant genişliği aşırı
kullanımı, gerçek zamanlı yanıt gecikmeleri, koruma ve gizlilik gibi
bazı önemli sorunları vardır (Pareek ve diğ., 2021).
2.8.3. Büyük Veri (Big Data)
Büyük Veri, yeni nesil teknolojik gelişmelerin ayrılmaz bir parçası
haline gelecek ve modern yaşam tarafından üretilen büyük miktardaki
veriden yeni içgörüler elde etmemizi sağlayacaktır. Büyük Verinin
sağlık hizmetlerine uygulanması için önemli bir potansiyel vardır.
Sağlık Hizmetlerinde Büyük Verinin etkin kullanımı, makine öğrenimi
(ML)

yaklaşımlarının

geliştirilmesi

ve

yaygınlaştırılmasıyla

sağlanmaktadır. Makine öğrenimi yaklaşımları genellikle yapay zeka
(AI) yaklaşımlarıyla birbirinin yerine kullanılır. ML ve AI, Büyük Veri
çağının getirdiği karmaşık, yapılandırılmamış, normalleştirilmemiş ve
ölçeklenmemiş veri kümelerindeki kalıpları, ilişkileri, korelasyonları ve
nedensellikleri çözmeyi mümkün kılmaktadır (Agrawal ve Prabakaran,
2020).
Yapay Zeka (AI), Robotik ve Büyük Veri dünyada devrim yaratmıştır.
Dijitalleşme sağlık alanında eşi görülmemiş fırsatlar ve potansiyeller
açmıştır (Puaschunder ve diğ. 2020). İnternet teknolojisinin hızlı
gelişimi ile, büyük verilerin analizi yavaş yavaş tıp endüstrisine
girmiştir ve tıbbi bilgilerin dijitalleştirilmesi süreci ile çok sayıda
elektronik tıbbi kayıt, hastane bilgi sistemi, tıbbi görüntüleme ve diğer
veriler ortaya çıkmıştır. Şu anda, büyük veri, klinik operasyon, ilaç
araştırma ve geliştirme, kişiselleştirilmiş tedavi vb. dahil olmak üzere
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halk sağlığı bakım alanını kademeli olarak değiştirmiştir. Sağlık
hizmetleri büyük verileri, farklı parametreler arasındaki karmaşık
ilişkileri içermektedir. Sağlık alanında büyük verinin gelişmesi topluma
büyük ekonomik ve sosyal faydalar getirirken, verilerin mahremiyeti ve
güvenliği giderek ön plana çıkmıştır (Lv ve Qiao, 2020).
Bilişim teknolojilerinin kullanıldığı sağlık bilgi sistemi, önceki yirmi
yılda muazzam ilerlemeler kaydetmiştir. Sağlık kurumları, artan
miktarda hasta verisini artık kaldıramayan geleneksel yaklaşımların
yerini bilişim teknolojilerinin kullanıldığı sağlık sistemleri ile yer
değiştirmeye özen göstermektedir. Son yıllarda, büyük verilere dayalı
sağlık bilgi sistemi hızla büyüyor ve önemli sağlık trendlerini ortaya
çıkarmak ve zamanında önleyici bakımı desteklemek için tıbbi bilgilere
uyarlanmaktadır (Chen ve diğ. 2020).
2.8.4. Bulut Bilişim
Bulut bilişim, depolama kaynağı ataması ile bilgi işlem teknolojisini
birleştiren yeni bir teknolojidir. Bulut bilişimin yüksek hız, esneklik,
ölçeklenebilirlik, hızlı dağıtım, kaynak paylaşımı, enerji tasarrufu ve
düşük

maliyetli

altyapı

gibi

günlük yaşamı

önemli

ölçüde

etkileyebilecek sayısız avantajı vardır. Bilgi işlem tesisleri ve
kaynakları herhangi bir yerde rahatlıkla kurulabilir. Sağlık sektörü
sürdürülebilir kalkınmaya odaklanmıştır ve gelecekteki sağlık
modellerinin veri merkezli olması beklenmektedir. Bulut bilişim, çeşitli
sağlık sistemleri arasında koordinasyonu, iletişimi ve işbirliğini
kolaylaştırabilir.

E-sağlık

bulut

bilişim

sistemleri,

çevikliği,
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taşınabilirliği ve genel tıbbi hizmetlere sınırlı erişimi olan uzak
bölgelerde uygulanabilmeleri nedeniyle e-sağlık sistemlerine tercih
edilir. E-sağlık bulut bilişim sistemleri, sağlık hizmetlerinin taşınması
için düşük maliyetli bir yöntemdir (Chang ve diğ. 2021).
Bulut bilişim çağında, birçok kuruluş iş performanslarını ve ekonomik
performanslarını iyileştirmek için bulut bilişim yeteneklerini başarıyla
benimsemiş ve bunlardan yararlanmıştır (Narkhede ve diğ. 2020).
IoT’un maksimum potansiyeline ulaşması ile hayatımızın her yönünü
değiştirecek yenilik ve hizmetler ile bulaşacağız. IoT cihazlarının sınırlı
depolama ve hesaplama kapasitesi, işleme için bulut veri merkezlerine
sık sık heterojen veriler göndermeye zorlar. IoT ve bulut bilişimin
muhteşem kombinasyonu, IoT tabanlı uygulamalar için çok sayıda
fayda sağlamaktadır (Awaisi ve diğ. 2020).
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Sağlık hizmetlerinin varlık sebebi olan hasta ve yakınlarının, kaliteli,
değer odaklı, kanıta dayalı ve yeniliklerle bezeli (inovatif) sağlık
hizmeti alma hakkı vardır. Bu hakkın sürdürülebilirliğini sağlamak için
sağlık kurumlarının ve bunlara yön veren sağlık politikasının inovasyon
konusunda topluma rehberlik etmesi gerekmektedir. Belirlenecek temel
amaçların, sağlık harcamalarındaki sürdürülebilirliği sağlamak ve
kaliteden taviz vermeksizin teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin
düzeyini geliştirmek ve sağlık kurumlarının ve geri ödeme sistemlerinin
mali yükünü azaltmak gibi bir misyonu ve vizyonu olmalıdır. Öğrenme
odaklı ve inovatif sağlık hizmetlerinin odaklanması gereken üç genel
amacı bulunmaktadır (Orhan, 2017):
• Toplumun

sağlığını

geliştirmek

(health

promotion

bağlamında),
• Bakım hizmeti alan hastanın deneyiminin iyileştirilmesi
(kalite ve memnuniyet dâhil),
• Sağlık çıktısı başına düşen maliyeti azaltmaktır.
Ayrıca inovasyon sağlık sisteminin lokomotifi görevini üstlenen
hastaneler için de vazgeçilmez bir unsur olarak görülmektedir. Çünkü
hastaneler bilgi ve iletişim teknolojileri ile medikal teknolojinin
birleştiği ve yeni teşhis ve tanı araç, gereç ve yöntemlerini içerisinde
barındıran bütünleşik hizmetler ve sistemler bütünüdür. Tıpkı bir
orkestra edasıyla büyük bir uyum ve ahenk ile çalışmak zorunda olan
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hastanelerde ortaya çıkacak ses, tını, beste ve güftenin mükemmelliği,
doğrudan insan sağlığı ile ilgili olan ve hata payının sıfır olması gereken
sağlık sistemi için büyük öneme sahiptir.
Sağlık kurumlarını, yukarıda bahsedilen üç genel amaç ve sağlığa özgü
altı amaca ulaştıracak en kestirme yol, öğrenmeye dayalı inovasyon
kavramının kurumlar tarafından içselleştirilmesidir. En kestirme yol
için ise yapılması gerekenler, mikro, mezo ve makro planda bu
kavramın doğru şekilde kurgulanmasıdır. Bu bağlamda mevcut durum
analizi yapılarak belirlenen yol için Sağlık Bakanlığı öncülüğünde
“sağlık hizmetlerinde öğrenme odaklı inovasyon eylem planı”
kurgulanmalıdır. Eylem planında kısa, orta ve uzun vadede yapılması
gerekenler bir zaman takvimi şeklinde belirlenmelidir. Bu araştırmada
“Sağlık hizmetlerinde öğrenme odaklı inovasyon modeli” yazar
tarafından oluşturulmuş ve detaylı şekilde anlatılmıştır. Ulusal ve
uluslararası perspektifte konu ile ilgili tüm paydaşlara değinilmeye
çalışılmış ve bütüncül açıdan konu ile ilgili derinlemesine bir analiz
yapılmıştır. Ayrıca Türkiye için kısa, orta ve uzun vadeli bir öğrenme
odaklı inovasyon eylem planı yazar tarafından oluşturulmuştur. Yazar
tarafından özgün şekilde oluşturulan model ve eylem planının konu ile
ilgili tüm paydaş ve araştırmacılar için önemli bir farkındalık
oluşturabileceği

ve

ilgili

alan

yazına

katkı

değerlendirilmektedir. Bu eylem planı aşağıda verilmiştir:

sağlayacağı
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Tablo 5. Türkiye İçin Sağlık Hizmetlerinde İnovasyon İçin Kısa,
Orta ve Uzun Vadeli Eylem Planı (2022-2032)
KISA VADELİ EYLEM PLANI-1
1 AY

2 AY

Özellikle

sivil

Öğrenme

ve

3 AY

4 AY

5 AY

6 AY

Sağlık okuryazarlığı

Sağlık kurum ve

Sağlık Bakanlığı

Sektördeki

kuruluşlarında

bünyesinde teşkil

oyuncu

sürekli

edilen Eğitim ve

paydaşların misyon

çalışmaları

Ar-Ge

ve

çerçevesinde;

TÜSEB TÜSKA,

bildirgelerindeki en

çalışanların

TÜBİTAK

önemli

öğrenen bireyler

kuruluşlarca

vazgeçilmez

haline

bütçe ve personel

sözcükler “öğrenme

açısından

ve

desteklenmelidir.

olmalı ve bu hedefe

toplum kuruluşları

inovasyon odaklı

konusunda

tarafından yapılan

ilgili

desteklenmeli

Arge ve İnovasyon

akademik

temalı tüm bilimsel

yayınlar

toplantıların

incelenmeli,

akademik

olarak

tüm

projeler
ve

teşvik edilmelidir.
Sektördeki

ulusal

ve

tüm

oyuncu

ve

kalite

destekleneceği

uluslararası

paydaşların

deklere edilmelidir.

hakemli,

katılımıyla

“Ulusal

getirilmesi

hakemsiz ya da

İnovasyon

Strateji

organizasyonun

süreli

Belgesi”

yayınlar

her

birimleri
gibi

tüm
ve

vizyon
ve

inovasyon”

temel amaç ve

ulaşabilmek

ulusal bir politika

hazırlanmalı,

bu

hedefleri haline

mikro,

unsuru

amaç doğrultusunda

getirilmesi için

makro düzeyde tüm

desteklenmeye

tüm

bir eylem planı

stratejiler bu amaç

başlanmalıdır.

planlanmalı

hazırlanmalıdır.

doğrultusunda

olarak

faaliyetler
ve

geliştirilmelidir.

için

mezo

ve

ve

planlanmalı
geliştirilmelidir.
Koruyucu

sağlık

hizmetleri ve hasta
ve

yakınları

eğitimlerine ağırlık
verilmeli bu sayede
tüm toplum öğrenme
merkezli bir sistemin
içine

dahil

edilmelidir.

KISA VADELİ EYLEM PLANI-2
7 AY

8 AY

9 AY

10 AY

11 AY

12 AY

Sektörün

Sağlıkta

Risk yönetimi

Özellikle

Sağlık işletmeleri

inovasyon

rekabet

verimliliği

konusunda

sağlıkta

düzenleyeceği

konusunda

gücünün

çalışmalar

inovasyon

yapılacak

verimliliğin

kaynakların daha

ivme

temalı

araştırmaların,

artırılması için

etkili

kazanmalı,

kanun,

hasta ve kendi

kamu, özel ve

ilaç

için çıktıya dayalı

konu ile ilgili

yönetmelik,

çalışanlarını

üniversite

endüstrisine

ödeme

eğitim

yönergeler bir

inovatif

hastanelerindeki

ilişkin

modellerinin

sertifikasyon

alt

proje

faaliyetler

farklılıkları

politikaların

geliştirilmesi

programları

çalışma grubu

konusunda

ortaya koyacak

stratejik

çalışmaları

artırılmalıdır.

oluşturularak,

bilgilendirme ve

şekilde

yaklaşımla

kurgulanmalıdır.

özellikle

bilinçlendirilmesi

planlanması ile

öngörülebilir,

Kalite

yöneticilerin

yönünde tedbirler

farklılıkları

istikrarlı,

akreditasyon

ve tüm sağlık

almalı ve bunu

ortaya

ihracatı,

çalışmaları

çalışanlarının

yıllık

yatırımları ve

çerçevsinde SAS

da

Öğrenme

açısından

ve

koyma

ve

bir

artırmak

üzere
kullanımı

ve

ve

panel
tüm

ve

konferanslarla

faaliyet
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önemli bir katma

ilaç Ar-Ge’sini

ve

değer

destekleyecek

puanlamaları

verebileceği

nitelikte

esaslı

düşünülmelidir.

belirlenmesi

ödeme

sağlanmalıdır.

sistematiği

hukuki

kurgulanmalıdır.

dağınıklık

SKS
bir

geri

anlayabileceği

takvimlerine

düzeyde

entegre tmelidir.

bir

kitapçıkta

teşvik

toplatılmalı ve
ve

kafa
karışıklıkları
giderilmelidir.
ORTA VADELİ EYLEM PLANI
12 AY SONRASI

15 AY

18 AY

Tele-Tıp uygulamaları
Artan cezai yaptırımlar sonrası
defansif (çekinik) tıp
yaklaşımlarının artabileceği
öngörülerek, düzeltici ve
düzenleyici bazı önlemler
alınarak öğrenme ve yeniliğin
önündeki bariyerler kabul
edilebilir seviyeye çekilmelidir.
TÜBİTAK ve Avrupa Birliği
(AB) mali destekli projelerde ve
2014-2020 yıllarını kapsayan
dönemde uygulanmakta olan ve
AB'nin eğitim, gençlik ve spor
alanındaki hibe programı olan
ERASMUS+ programında hem
öğrencilerin hem de sağlık

21AY

Hastanelerimizde
inovasyon

desteklenmelidir.

bir

laboratuarı

oluşturulmalıdır(MAYO

24 AY

Dijital ve akıllı
hastaneler

İnovatif faaliyetlerin artması aynı

desteklenmelidir.

zamanda

Kliniği gibi kuruluşlar

Tıp ve teknoloji alanında
meydana gelen son gelişme ve
değişimlerden haberdar edilmesi
maksadıyla sağlık
profesyonelinin farkındalığının
artırılması için proje yarışmaları
düzenlenmelidir.

Özel yazılım

“Hastanelelerde Risk Yöneticisi”

programlarıyla

kadrosunun

model kurgulanmalıdır).

hastanelerimizde risk

sağlanmalıdır.

Hastanelerin

tüm

analizleri daha

iyi

profesyonelce

Sağlıkta

yapılmalı ve risk

Yenilikçi

faktörlerinin

yüksek Lisans ve doktora tezleri

yenilikçiliğin önünde

Üniversite-YÖK-TÜBİTAK-

bir engel teşkil etmesi

TÜSEB

engellenmelidir.

edilmeli ve desteklenmeli, uygun

verilerini

ve

uygulama

örneklerini
laboratuarları

kurularak

hizmet içi eğitimlerde rutinden
uzaklaşılmalı, kurumun ve
çalışanın ihtiyacı göz önüne
alınarak eğitim konuları

ulusal

uluslararası

ve
ortak

çalışmalar

ihdas

edilmesi

Arge-İnovasyonYaklaşımlar

temalı

işbirliğiyle

teşvik

tezler ücretsiz şekilde enstitü ve

desteklenmelidir Ayrıca

Sektördeki tüm

kişi

hata

sistemi

oyuncu ve paydaşların

kitaplaştırılmalı, bu sayede bir

mevcut

misyon ve vizyon

inovasyon

bildirgelerindeki en

oluşturulması sağlanmalıdır.

bildirim

kurgulanmalı,

belirlenmelidir.

de

ve Türkiye’ye özgü bir

öğrenme

eğitimler ve klinik bazındaki

risklerin

bir heyetle incelenmeli

paylaşabildikleri

Genel anlamda hizmet içi

bazı

oluşmasına sebep olabileceği için

durum

analizleri

personelinin her kademede yer

profesyonelce

alması sağlanmalıdır.

yapılmalıdır.

izni

alınarak

bilgi

havuzu

önemli ve
vazgeçilmez

Toplumun

tüm

sözcükler “öğrenme

kesimlerinde Arge ve

ve inovasyon olmalı

inovasyon

ve bu hedefe

farkındalığı

oluşturabilmek amacıyla

ulaşabilmek için mezo

medya ve yazılı basın ile

stratejiler bu amaç

işbirliği yapılmalı, hasta

doğrultusunda

güvenliği

planlanmalı ve

kültürü

kalite

ve

kültürü

oluşturulması

geliştirilmelidir.

yönünde

çaba artırılmalıdır.

UZUN VADELİ EYLEM PLANI
2 YIL SONRASI

4 YIL

6 YIL

8 YIL

Medikal Üretim ve Tasarım Merkezleri

TÜBİTAK ve

İlaç

teşvik edilerek 3-D Laser Teknolojileri

Avrupa Birliği

inovasyonun bir sanayi

toplantı

ile üç boyutlu modelleme çalışmaları

(AB)

projesi olarak yeniden

sempozyumlarla

desteklenmelidir.

destekli

örgütlenmesi

hem

mali

projeleri

ile

sektöründe

ve

10 YIL+

Uluslararası kongre,
ve
çalışanların

önceliklendirilmesi,

hem de kurum ve
işletmelerin

Ar-Ge faaliyetlerinde hız kazanmak ve

2014-2020

teşvik

sektörün inovatif yönünün gelişebilmesi

yıllarını

mekanizmasının

da

uluslararasılaşması

için öncelikle nitelikli personele ihtiyaç

kapsayan

teknoloji

ve

desteklenmeli

vardır. Nitelikli personelin yetiştirilmesi

dönemde

inovasyonu

için

uygulanmakta

şekilde

olan

yapılandırılması

suretiyle

sağlanmalıdır.

uluslararası

üniversite

ve

sanayi

entegrasyonu sağlanmalıdır.

işbirliği

AB

eğitim, gençlik

ve

destek

destekler
yeniden

ortak
paydaş

ve

projelere
olmak

Özellikle ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe
bölgesinde ve dünyada lider ülkelerden
olabilmek için gerekli alt yapı, fiziksel
unsurlar ve insan unsurunun çok titiz bir
insan

gücü

planlamasıyla

sisteme

entegrasyonu sağlanmalıdır.
Sanal gerçeklik uygulamalarının sağlık
sisteminin her kademesinde -özellikle de
eğitim açısından- geliştirilmesi yönünde
çalışmalar
teşvik edilmelidir.
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Kısa, orta ve uzun vadeli tüm stratejik

ve

belgelerin

alanındaki

Sağlık

sözcüklerinin öğrenme ve inovasyon

hibe programı

olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir.
Ulusal
eylemler

en

hastalık
için

geliştirilmelidir.

önemli

anahtar

entegrasyon

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının sağlık

önemsenmelidir.

sisteminin

sağlıkta yenilikçi tüm

Mobil

entegrasyonunun sağlanması için tüm

olan

faaliyetler konusunda

uygulamaların

unsurların teşvik edilmesi sağlanmalıdır.

ERASMUS+

lider

sağlık

Yapay zeka (AI), makine öğrenmesi (ML),

spor
Turizmi

ve

konumda

kademesine

yüklerini

azaltacak

programı takip

olabilmek

inovatif

stratejiler

edilerek,

“Sağlıkta

konusunda

lider

(NLP) gibi uygulamalar sağlık sisteminin

hemşirelik ve

Uluslararasılaştırma

ülkelerden biri olma

her aşamasına entegre edilmelidir. Bu

diğer

Strateji

konusunda

bağlamda özellikle bilgisayar teknolojileri

tıp,
sağlık

için

sistemine

her

Ortaklık

derin öğrenme (DL), doğal dil işleme

entegrasyonu

bilimleri

Belgesi” oluşturulmalı

çalışmalar artan bir

uzmanları

öğrencilerinin

ve

ivme

paydaşlı çalışmalar desteklenmelidir.

nitelikli sağlık

işbirliği anlaşmaları bu

kazanmalıdır.

Metaverse teknolojilerinin sağlık sistemine

personelin de

doğrultuda

Fijital

entegre edilebileceği bir sağlık teknoloji ağı

katılımıyla

edilmelidir.

uygulamalarının

ortak

Değer bazlı satın alma

önemli

projelerde

konusunun tüm sağlık

pazarlama stratejisi

sisteminde

unsuru olarak sağlık

uluslararası

uygulamaya geçilmesi

sisteminde de doğru

platformlarda

için inovatif stratejiler

şekilde

yer

teşvik edilmelidir.

kurgulanması

ulusal

ve

alması

sağlanmalıdır.

çevre

ülkelerle
revize

ile

inovasyon

sağlanmalı
sisteme

Özellikle

hız

ile multidisipliner ve çok

oluşturulmalı, özellikle sağlık turizmi ve
bir

sağlık eğitimi bağlamında bu teknolojilerin
sistem entegrasyonu sağlanmalıdır.

ve
entegre

edilmelidir.

kronik
hastalıkların
yönetimi
konusunda
yenilikçi
uygulamalar
sisteme
entegre
edilmelidir.

Konfüçyus bir sözünde şöyle demiştir: “Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya
da yoldan çekil”. Sağlık çalışanları -yaptıkları iş insan ve hastaya dair
olması yönüyle- hep iyileştirmeye açık bir yol bulmaya çalışmak
zorundadır ve yoldan çekilmeyi akıllarından bile geçirmezler. Çünkü
yoldan çekildiğinizde, -hastane ve hasta özelinde- o an muayene ya da
tedavi olan ya da yaşamının kurtarılmasını bekleyen kişi, sizin en
sevdiğiniz kişi olabilir. Bu yüzden sağlık çalışanlarının inovatif olması
bir nevi zorunluluktur.
Saha araştırmasına dayalı çalışmamızın sonucuna göre de, öğrenme ve
inovasyon sağlık sisteminin lokomotifi görevini üstlenen hastaneler
için vazgeçilmez iki unsur olarak görülmektedir. Çünkü hastaneler bilgi
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ve iletişim teknolojileri ile medikal teknolojinin birleştiği ve yeni teşhis
ve tanı araç, gereç ve yöntemlerini içerisinde barındıran bütünleşik
hizmetler ve sistemler bütünüdür. Örneğin yalnızca Ağız ve Diş Sağlığı
hizmetlerinde, Oral Diagnoz, Pedodonti, Peridontoloji, Protetetik Diş
Tedavisi, Endodonti, Diş Radyolojisi ve Çene Cerrahisi gibi bilim ve
anabilim dalı başkanlıkları bulunmakta ve bu bölümlerin lisans, tıpta
uzmanlık ve doktora bölümleri ile eğitim faaliyetlerine bütüncül bir
açıdan bakıldığında -hastanelerin mikro, mezo ve makro planda- çok
kompleks ve karmaşık bir sistemler bütünü olduğu gerçeği ile
karşılaşılmaktadır. Yani hastane içerisinde yalnızca diş sağlığı
hizmetlerindeki örnek de düşünülerek; tıbbi, teknik ve idari birçok iş ve
işlem yürütülürken, bir yanda bilgi, iletişim teknolojileri, bir yanda tıbbi
teşhis ve tedavi faaliyetleri, diğer yanda ise yemek ve otelcilik
hizmetleri gibi birbirinden çok farklı ürün, hizmet ve süreç -hızlı bir
devinim ve yenileşim sarmalı içerisinde- çok büyük bir uyum ve ahenk
ile yürütülmek zorundadır.
Tıpkı bir orkestra edasıyla büyük bir uyum ve ahenk ile çalışmak
zorunda olan hastanelerde ortaya çıkacak ses, tını, beste ve güftenin
mükemmelliği, doğrudan insan sağlığı ile ilgili olan ve hata payının sıfır
olması gereken sağlık sistemi için büyük öneme sahiptir.
Bu mükemmel uyum ve işleyişi sağlayabilecek argümanlar ve
enstrümanların varlığı ve ortaya çıkan eser ise örgütsel açıdan bütüncül
şekilde ele alındığında başarı ekosistemi, kurumsal kültür ve rekabet
ikliminin en vazgeçilmez unsurlarıdır. Yani bu araştırmada ortaya çıkan
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en önemli sonuç, “inovasyon” konusunun başlı başına bu kurumlar için
en vazgeçilmez ve olmazsa olmaz enstrüman olduğu gerçeğidir.
Ayrıca örgütü bir gemi olarak hayal ettiğimizde; öğrenme yönelimi
adeta çalışanlar için bir pusula; örgütsel öğrenme kapasitesi gemimizde
kurumsal kültür adına biriktirdiğimiz ve vazgeçemeyeceğimiz her şey
yani geminin yelkenine doldurabildiğimiz ve bize hareket kazandıran
rüzgar ve örgütsel yenileşim ise, değişim, yenilik ve inovasyon adasıdır.
Bu inovasyon adasına, elindeki pusulasını doğru kullanan, gemisini iyi
konumlandırabilen ve rüzgarı arkasına alabilen, rakiplerinden farklı
doğru stratejiler üretebilen ve inovasyon adasında yaşam alanını
zenginleştirebilen tüm işletmeler ulaşabilecektir. Bu adaya ulaşamayan
işletmelerin özellikle yeniliklere uyum sağlayamayan sağlık sistemi
oyuncuları ve paydaşlarının uzun süreli rekabet liginde ve inovasyon
adasında kalabilmeleri mümkün değildir.
Bu bağlamda yapılacak bu çalışma ile rekabetin kıyasıya yaşandığı
sağlık sektöründe ve hastanelerde, öğrenme ve inovasyon konularında
güçlü bir farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda öğrenme
yönelim ve kapasitesinin, örgütsel yenileşim üzerine etkisini
belirlemeye

yönelik

olarak

hastane

uygulaması

yapılan

bu

araştırmamızda özetle aşağıdaki sonuçlara ulaşılmış, öğrenme ve
inovasyon konularıyla doğrudan ilişkili sonuçlar ve öneriler ile bir
bütünlük içerisinde sunulmaya çalışılmıştır.
Tüm bu elde edilen veriler ve bilgiler ışığında diğer araştırmacılar için
getirilen öneriler ise aşağıda verilmiştir:
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• Hastanelerimizde bir inovasyon laboratuarı oluşturulmalıdır.
Amerika Birleşik Devletleri MAYO Klinik örneğinde olduğu
gibi, bir sağlık kurumu olmanın ötesine geçerek, tıbbi
teknolojiler üreten ya da tavsiye eden kuruluşlar haline gelmek
amaç olmalıdır.
• Medikal Üretim ve Tasarım Merkezleri teşvik edilmeli,
uluslararası platformda ses getirebilecek önemli projelerde
kullanılmalıdır (SBÜ METÜM Örneği).
• Tele

Tıp

uygulamaları,

dijital

ve

akıllı

hastaneler

desteklenmelidir.
• Sağlık Okuryazarlığı konusunda projeler yapılarak, koruyucu
sağlık hizmetleri ve hasta ve yakınları eğitimlerine ağırlık
verilmeli bu sayede tüm toplum öğrenme merkezli bir sistemin
içine dahil edilmelidir.
• Risk yönetimi konusunda çalışmalar ivme kazanmalı, konu ile
ilgili eğitim ve sertifikasyon programları artırılmalıdır. Örneğin
dünyada örnekleri de olan konuya özel yazılım programlarıyla
hastanelerimizde risk analizleri daha profesyonelce yapılabilir.
• İnovatif faaliyetlerin artması aynı zamanda bazı risklerin de
oluşmasına sebep olabileceği için “Hastanelelerde Risk
Yöneticisi” kadrosunun ihdas edilmesi sağlanabilir.
• Malpraktis konusunda politika analizleri yapılarak, özellikle
artan

cezai

yaptırımlar

yaklaşımlarının

sonrası

artabileceği

defansif

(çekinik)

tıp

öngörülerek,

düzeltici

ve
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düzenleyici bazı önlemler alınarak öğrenme ve yeniliğin
önündeki engeller minimum seviyeye indirilmelidir.
• Hastanelerin tüm verilerini ve iyi uygulama örneklerini
paylaşabildikleri öğrenme laboratuarları kurularak ulusal ve
uluslararası ortak çalışmalar desteklenmelidir. Ayrıca hata
bildirim sistemi kurgulanmalı, mevcut durum analizleri
profesyonelce yapılmalıdır.
• Sağlıkta inovasyon ya da yenilikçi tüm konular ile ilgili
olabilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezleri YÖK ile temasa
geçilerek teşvik edilmeli ve desteklenmeli, uygun tezler ücretsiz
şekilde enstitü ve kişi izni alınarak kitaplaştırılmalı, bu sayede
bir bilgi havuzu oluşturulmalıdır.
• Özellikle sağlıkta inovasyon temalı tüm kanun, yönetmelik,
yönergeler bir alt proje çalışma grubu oluşturularak, özellikle
yöneticilerin ve tüm sağlık çalışanlarının da anlayabileceği
düzeyde bir kitapçıkta toplatılmalı ve hukuki dağınıklık ve kafa
karışıklıkları giderilmelidir.
• Konu ile ilgili özellikle sivil toplum kuruluşları tarafından
yapılan tüm bilimsel toplantılar akademik olarak desteklenmeli,
bu sayede toplumun tüm kesimlerine ulaşılabilerek, hasta
güvenliği ve kalite kültürü oluşturulması yönünde çaba
artırılmalıdır.
• Konu ile ilgili akademik olarak yayınlanan ulusal ve uluslararası
hakemli, hakemsiz ya da süreli yayınlar incelenmeli ve
desteklenmelidir.
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• Ayrıca sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının
sağlık sisteminin her kademesinde -özellikle de eğitim
açısından geliştirilmesi yönünde çalışmalar teşvik edilmelidir.
• Sağlıkta verimliliği artırmak üzere kaynakların daha etkili
kullanımı için çıktıya dayalı ödeme modellerinin geliştirilmesi
kurgulanmalıdır.
• İlaç sektöründe inovasyonun bir sanayi projesi olarak yeniden
örgütlenmesi

ve

önceliklendirilmesi,

teşvik

ve

destek

mekanizmasının da teknoloji ve inovasyonu destekler şekilde
yeniden yapılandırılması sağlanmalıdır.
• Sağlık

kurumlarında

inovasyon

konusunda

yapılacak

araştırmaların, kamu, özel ve üniversite hastanelerindeki
farklılıkları ortaya koyacak şekilde planlanmasının farklılıkları
ortaya koyma açısından önemli olacağı düşünülmektedir.
• Oldukça kompleks bir yapıya sahip olan sağlık sektörünün
inovasyon ve Ar-Ge konusunda gelişim gösterebilmesi için
hammadde, nitelikli iş gücü, bilimsel ve fiziksel alt yapı, güçlü
bir finansman yapı ve kamusal destek gibi önemli unsurlar söz
konusudur. Ar-Ge faaliyetlerinde hız kazanmak ve sektörün
inovatif yönünün gelişebilmesi için öncelikle nitelikli personele
ihtiyaç vardır. Nitelikli personelin yetiştirilmesi için üniversite
ve sanayi işbirliği entegrasyonu sağlanmalıdır.
• Örgütsel yenileşim bağlamında sağlık hizmet sunumunda
ihtiyaç duyulan; eğitim hizmetlerinin etkili bir şekilde
yürütülmesi, takip edilmesi ile araştırma ve geliştirme

Dr. Fatih ORHAN | 140

faaliyetlerinin arttırılması maksadıyla Sağlık Bakanlığınca
Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterlikleri ve Eğitim ve
Araştırma Hastaneleri bünyesinde eğitim, araştırma ve
geliştirme

(Eğitim

ve

Ar-Ge)

birimlerinin

kurulması

kararlaştırılmıştır. Eğitim ve Ar-Ge birimlerinin kurulmasıyla,
sağlık hizmetli alanında, eğitim araştırma, geliştirme ve
yenileşim çalışmalarını artırmak, koordine etmek, desteklemek,
etkin koordinasyon yapıları oluşturmak, eğitim ve Ar-Ge
faaliyetlerinde sürdürülebilirliği artırmak, faaliyetlerin tek elden
ve verimli bir şeklide yürütülmesini sağlayacak teşkilat
yapısının oluşturulması amaçlanmıştır. Unutulmamalıdır ki
birçok konuda olduğu gibi ve Ar-Ge konusunda karar vericilerin
ve paydaşların desteği olmadan Ar-Ge ve yenileşim konusunda
ayrılan payın artırılması mümkün değildir. Kurumsal olarak
yapılanma açısından Sağlık Bakanlığı bünyesinde teşkil edilen
ister TÜSEB ve ister Eğitim ve Ar-Ge birimleri olsun bütçe ve
personel

açısından

ilgili

Bakanlıklarca

desteklenmesi

sağlanmalıdır.
• Sağlık kurum ve kuruluşlarında sürekli kalite çalışmaları
çerçevesinde; personel güçlendirmeye gidilmesi, katılımcılığın
üst seviyede desteklenmesi, yönetimin desteğinin sağlanması,
matriks yapısı nedeniyle öğrenen örgüt olmada oldukça
zorlanan sağlık işletmeleri çalışanlarını öğrenen bireyler haline
getirilmesi her organizasyonun temel amaç ve hedefleri haline
getirilmelidir.
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• TÜBİTAK ve Avrupa Birliği (AB) mali destekli projelerde ve
2014-2020 yıllarını kapsayan dönemde uygulanmakta olan ve
AB'nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olan
ERASMUS programında hem öğrencilerin hem de sağlık
personelinin

her

kademede

Uluslararası

kongre,

toplantı

yer
ve

alması

sağlanmalıdır.

sempozyumlarla

hem

çalışanların hem de kurum ve işletmelerin uluslararasılaşması
desteklenmeli ve ortak projelere paydaş olmak suretiyle
uluslararası entegrasyon önemsenmelidir.
• Tıp ve teknoloji alanında meydana gelen son gelişme ve
değişimlerden

haberdar

edilmesi

maksadıyla

sağlık

profesyonelinin hizmet içi eğitimlerle farkındalığının artırılması
ve geliştirilmesi, öğrenen birey ve öğrenen organizasyon olmak
için vazgeçilmez bir unsurdur. Genel anlamda hizmet içi
eğitimler ve klinik bazındaki hizmet içi eğitimlerde rutinden
uzaklaşılmalı, kurumun ve çalışanın ihtiyacı ve göz önüne
alınarak eğitim konuları belirlenmelidir.
• Çok yönlü bir süreç olan yenileşimde sağlık okuryazarlığı
üzerinde durulması ve toplumun sağlık hizmetleri konusunda
farkındalığının artırılması bu bağlamda oldukça önemlidir.
Sağlık hizmetleri müşterisinin farkındalığının artması ve aldığı
hizmetlerle ilgili olarak işletmeye geri dönüşler yapması hizmet
kalitesinin artırılması ve geliştirilmesi konusunda sağlık
işletmesine oldukça yardımcı olacaktır. Kaynak ve yetişmiş
personel israfına yol açma lüksü olmayan Türkiye gibi ülkelerde
sağlıkta yenileşim konusunda mesafe almanın yegâne yolunun
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öğrenen birey, öğrenen sağlık işletmesi ve öğrenen toplumdan
geçtiği unutulmamalıdır.
• Öğrenen toplum olmakla birlikte sağlık işletmesinden nasıl bir
hizmet

beklediğini

bilen,

aldığı

hizmeti

gerçekçi

bir

değerlendirmeye tabi tutabilen ve gerektiğinde geri bildirimlerle
işletmeyi bilgilendiren bir sağlık hizmetleri tüketicisinden
bahsetmek mümkün olabilecektir. Bunu başarabilmek elbette ki
bir sağlık işletmesinin tek başına başarabileceği bir husus
değildir. Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşların öncülüğü
ve desteği bu bağlamda çok önemlidir. Sağlık işletmesi ise,
düzenleyeceği panel ve konferanslarla hizmeti alan hastaların
(iç müşteri dediğimiz işletmenin kendi çalışanı da göz ardı
edilmemelidir) ve dolayısıyla da toplumun bu konuda
bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılmasını sağlayıcı
tedbirler almalıdır.
• Bu bağlamda sektördeki tüm oyuncu ve paydaşların misyon ve
vizyon bildirgelerindeki en önemli ve vazgeçilmez sözcükler
“öğrenme ve yenileşim (inovasyon)” olmalı ve bu hedefe
ulaşabilmek için mikro, mezo ve makro düzeyde tüm stratejiler
bu amaç doğrultusunda planlanmalı ve geliştirilmelidir. Yani
“değişmeyen tek şeyin değişim olduğu” günümüz hayal çağında
kurumların hayatiyetini devam ettirebilmesi için tüm kapıları
açabilecek adeta sihirli bir anahtar İnovasyondur.
Konuya ilgi duyan araştırmacı ve öğrenciler açısından fikir verebilecek
bazı kaynaklar, haberler, resimler ve video linkleri aşağıda Tablo 6’da
sunulmuştur:
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Tablo 6. Konu İle İlgili Bazı Linkler*
S.NO

KONU BAŞLIĞI

LİNK KAYNAKÇASI

1

Sağlık alanında proje,

http://biocube.ist/aselsan-biocube-istanbul-2018-

inovasyon ve iş

yili-1-donem-is-fikri-proje-cagrisi/

fikirlerinin geliştirilmesi
programı.
2

ABD’deki Genius

https://www.haberturk.com/gundem/haber/1258992-

Olimpiyatları’na

tubitak-begenmedi-onlar-dunya-sampiyonu-oldu

gönderen gençler, 2 bin
450 proje arasından dünya
1’incisi olarak döndü
3

4

En hızlı dijital dönüşüm

http://www.kadinvekadin.net/en-hizli-dijital-

sağlıkta

donusum-saglikta.html

Türk bilim adamından tıp

http://www.internethaber.com/turk-bilim-

dünyasında şeffaf devrim

adamindan-tip-dunyasinda-seffaf-devrim-fotogalerisi-1919908.htm

5

İş Bankası Çin’de

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-

"İnovasyon Merkezi" açtı

haberler/istanbul/merkez/is-bankasi-cindeinovasyon-merkezi-acti-41002182

6

Anne ve kızı meme

http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/anne-ve-kizi-

kanserinde kitle teşhisi

meme-kanserinde-kitle-teshisi-icin-akilli-sutyen-

için "akıllı sütyen"

gelistirdi-41002043

geliştirdi
7

Türk Bilim İnsanları

https://onedio.com/haber/bir-gurur-daha-turk-bilim-

Radyasyon Yaymayan

insanlari-radyasyon-yaymayan-tomografi-cihazi-

Tomografi Cihazı

gelistirdi-761236

Geliştirdi!
8

9

Dünyanın En İnovatif

https://boraozkent.com/2018/11/19/dunyanin-en-

Liderleri

inovatif-liderleri-2-dakikalik-okuma/amp/

Hekimlere zorlandıkları
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meslektaşlarından mobil
destek
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Geleceğin yeni trendi
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12
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dunyada-guclu-bir-oyuncu-2/

Yenilik & Yaratıcılık

https://www.youtube.com/watch?v=d0Gfl1eTuzg&f

(Innovatıon)

eature=youtu.be

S.NO

LİNK KAYNAKÇASI

13

https://abprojeyonetimi.com/inovasyon-nedir/

14

https://www.pathgrowth.com/insights/

15

https://killerinnovations.com/five-barriers-to-innovation/

16

https://www.forbes.com/sites/theyec/2013/12/27/analyze-the-roi-of-yourinnovation-idea-step-by-step/1

17

https://gcn.com/Articles/2017/07/10/ITIF-driving-innovation.aspx
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https://www.cio.com/article/3234668/digital-transformation/at-the-innovationtipping-point-outward-forward-thinking-prevails.html

19

http://gelisenbeyin.net/inovasyon.html

20

https://bilginler.net/inovasyon-nedir-neden-onemlidir-ve-inovasyon-ornekleri/

21

http://gelisenbeyin.net/inovasyon.html

22

http://www.ehilkalem.com/2013/01/inovasyon-sureci.html

23

https://www.pexels.com/photo/analysis-blackboard-board-bubble-355952/

24

http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/dijital-donusumde-egitim-inovasyonu-veinovasyon-icin-egitim/9633

25

https://www.karliisfikirleri.com/yeni-ve-yaratici-inovasyon-ornekleri/

*Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.
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EKİ:

SAĞLIKTA

İNOVASYON

ALANINDA

YAPILMIŞ

ULUSAL TEZ MERKEZİNDE BULUNAN TEZLERİN ANALİZİ
GİRİŞ
Bilimsel çalışmaların analizi konusunda çok çeşitli yöntemler vardır.
Özellikle bilimsel çalışmaların başlangıç aşamasında problemin
bulunması ve araştırmaya başlanması aşamasında yapılması istenen
konu hakkında

etraflıca

literatür taraması

esnasında

yapılan

çalışmaların derli topu olarak görülmesi araştırmacıya çok fayda
sağlayacaktır. Bu bağlamda bu kitabın EKİ olarak düşünülen bu
bölümün araştırmacılara fayda sağlayacağı umulmaktadır.
Bu amaç etrafında kitabın ana konusu olan sağlıkta inovasyon konusu
hakkında Türkiye literatüründe yapılmış olan lisansüstü tezler
üzerinden bir araştırma gerçekleştirilmiş olup, çalışmaların hangi bilim
dalında yapıldığı, yapıldığı yıl, yazarları, amacı, yöntemi, bulguları ve
sonuçlarını aynı tablo üzerinde görülerek konuya kavramsal olarak
bakmamızı sağlayacaktır.
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YÖK Tez Aramaya Göre Sağlıkta İnovasyon Doktora
İzinli olan tezlere göre Sağlıkta İnovasyon
SAĞLIKTA İNOVASYON İLE İLGİLİ DOKTORA TEZ ÇALIŞMALARI
SAYI

AD-SOYAD

YILI

TEZİN KONUSU

ALAN

1

BETÜL

2011

Hemşirelerin yenilikçi davranışları

Hemşirelik

SÖNMEZ

ve etkileyen faktörler: Niteliksel bir
çalışma

2

FATİH

2017

ORHAN

3

MÜNEVVER

2019

Sağlık

kurumlarında

öğrenme

Hastaneler ve

yönelim ve kapasitesinin örgütsel

Sağlık

yenileşim

Kurumları

üzerine

etkisi:

Bir

üniversite hastanesi örneği

Yönetimi

İnsan

İşletme

kaynakları

yönetiminde

personelin hizmet içi eğitimi ve

BAYAR

motivasyonun

performans

üzerindeki etkisinin incelenmesi:
Ankara

ilindeki

özel

sağlık

kurumlarında bir uygulama
4

ERHAN

2019

EKİNGEN

İç girişimcilik ve örgütsel faktörlerin
hizmet

inovasyon

etkisi:

Kamu

İşletme

performansına

hastanesinde

bir

uygulama
5

TALHA

2020

FİDAN

Dijital sosyal inovasyon: Sosyal

Sosyal

hizmetlerde

Hizmetler

sosyal

destek

uygulaması
6

ALPARSLAN
ÖZKAN

2020

Firmaların

örgüt

kültürünün

inovasyon süreçlerine etkisinde ArGe kapasitesinin moderatör rolü:
Medikal sektör üzerine bir araştırma

İşletme
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İçerisinde İnovasyon kelimesi geçen 3 Ekim 2021 tarihi itibariyle izinli
toplam 309 doktora tezi bulunmaktadır. “Sağlıkta İnovasyon”la ilgili
Türkiye’de izinli toplam 6 tane doktora tezi bulanmaktadır. Bunlardan
ilki 2011 yılında “Hemşirelerin yenilikçi davranışları ve etkileyen
faktörler: Niteliksel bir çalışma” başlığıyla Betül Sönmez tarafından
yayınlanmıştır. En güncel çalışmada ise 2020 yılında “Firmaların örgüt
kültürünün inovasyon süreçlerine etkisinde Ar-Ge kapasitesinin
moderatör rolü: Medikal sektör üzerine bir araştırma” başlığıyla
Alparslan Özkan tarafından yayınlanmıştır.

171 | SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNOVASYON

SAYI

1

YAZAR
ADISOYADI
VE YILI
BETÜL
SÖNMEZ
(2011)

SAĞLIKTA İNOVASYON İLE İLGİLİ DOKTORA TEZ ÇALIŞMALARI
AMAÇ
YÖNTEM
BULGULAR

Bu çalışma; niteliksel
bir araştırma olarak,
hemşireler tarafından
geliştirilen yeni fikir,
ürün ve yöntemleri
ortaya
koymak,
hemşirelerin yenilikçi
davranışlarını
ve
yenilikçi davranışlarını
etkileyen
faktörleri
belirlemek
amacıyla
planlandı.

Araştırmanın
örneklemini, İstanbul
Üniversitesi İstanbul
Tıp Fakültesi'nde en
az bir yıldır çalışan 12
hemşire
oluşturdu.
Örneklem seçiminde
amaçlı örnekleme ve
maksimum
çeşitlilik
yöntemleri kullanıldı.
Araştırmanın verileri,
yüz yüze görüşme
tekniğinin kullanıldığı
yarı
yapılandırılmış
derinlemesine bireysel
görüşme ile toplandı.
Görüşme
kayıtları
araştırmacı tarafından
deşifre
edildi,
MaxQDA 10 Plus
programı kullanılarak
kodlandı.

Araştırmamızda,
hemşirelerin,
mesleki
yaşantılarının
ilk
zamanlarında ve birimde
çalışmaya yeni başladıkları
dönemde daha fazla yeni
fikir
geliştirdikleri
ve
paylaştıkları, hemşirelerin
her koşulda hastanın tedavi
ve bakımının aksatılmadan
sürdürülmesini sağlamak
için yaratıcı uygulamalara
yöneldikleri saptandı. Tıbbi
malzeme
yetersizliğinde
hastanın
gereksinimini
karşılamak
için,
malzemelerde
değişiklik
yaparak ya da farklı
işlevlerde
kullanarak
yapılan uygulamalar bir
problem çözme davranışı
olarak
değerlendirildi.
Hemşirelerin, daha çok
hemşirelik
faaliyetlerini
biçimlendiren
yöntem
geliştirdikleri
saptandı.
Hemşirelerin yeni bir fikri
uygulamaya geçirmede iki
yoldan birini tercih ettikleri;
birinci yolda yeni fikirlerini
öncelikle hemşireler ile
paylaştıkları, ikinci yolda
ise, yeni fikri hemşire
yönetici ile paylaştığı ve
onun kararı doğrultusunda
hareket ettiği saptandı.
Hemşirelerin
diğer
meslektaşlarını ve hemşire
yöneticisini etkilemeye ve
ikna etmeye çalıştıkları, risk
alma ve tartışmadan uzak
durdukları, karşılaşılan her
olumsuz durumda, çoğunun
vazgeçmeyi
düşündüğü,
çok az hemşirenin ise,
doğru olduğuna inandığı
durum
için
inancını
yitirmeden
uygulanması
yönünde çaba sarf edeceği
ifade edildi. Hemşireliğin
yaratıcı bir meslek olduğu
ve
hemşirelerin
yaratıcı/yenilikçi
olması
gerektiğine dair inanca
sahip oldukları, otonominin
yenilikçi
davranışlarını
etkileyen önemli bir faktör
olduğu, bağımsız oldukları
bakımı
planlama
ve
girişimleri uygulamada bile
bağımsız
karar
veremedikleri,
vardiyalı

SONUÇ

Sonuç olarak, çalışmamız,
hemşirelerin
yenileşim
sürecine liderlik etmeleri,
yenileşim
sürecinde
meslektaşlarını
desteklemeleri
ve
hemşirelik
bakımına
yönelik yeni fikirlerin, yeni
ürün ve yöntem halinde
dönüştürülerek yeni ürün
ve
yöntemlerin
geliştirilmesi
ve
yayınlanması gerekliliğini
ve
önemini
ortaya
koymaktadır.
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2

FATİH
ORHAN
(2017)

Bu
araştırmanın
amacı, hastanelerde
öğrenme
yönelimi,
örgütsel
öğrenme
kapasitesi
ve
örgütsel
yenileşim
konularını
derinlemesine
incelemek
ve
bunların
tüm
alt
boyutları arasındaki
ilişkileri
hastane
çalışanları boyutuyla
inceleyerek
analiz
etmektir.

Araştırmamızda,
üç
latent, on dört alt boyut
ve
kırk
yedi
indikatörden oluşan bir
anket formu, 5’li likert
olarak uygulanmıştır.
Araştırmanın
evreni
1838 kişi ve örneklemi
ise 540 kişidir. Bir
üniversite hastanesi
sağlık çalışanlarından
alınan veriler, temel
istatistiki
yöntemler
kullanılarak,
korelasyon, regresyon
analizleri
ile
değerlendirilmiştir.
Parametrik koşulları
sağlayan değişenler
için
iki
grubun
karşılaştırmasında
bağımsız gruplarda t
testi,
ikiden
fazla
grubun
karşılaştırılmasında
tek yönlü varyans
analizi
(ANOVA)
kullanılmıştır. Farkın
çıkması halinde çoklu
karşılaştırma
testi
(Post Hoc) olarak
Scheffe kullanılmıştır.
Değişkenler
arasındaki
ilişki
yapısına
Pearson
Korelasyon Analizi ile
bakılmış, değişkenler
arasındaki bağımlılık
yapısının
matematiksel
modellemesi
Çok
Değişkenli Doğrusal
Regresyon analizi ile
yapılmıştır. Ölçeklerin
yapısal geçerliliği için
öncelikle
faktör
yapısını bulmak için
açıklayıcı faktör analizi
uygulanmış sonrada

çalışma
ve
iş
yükü
fazlalığının hemşirelerinin
yenilikçi davranışı negatif
yönde etkilediği saptandı.
Mesleki faktörler alt teması
altında kodlanan mesleki
inanç, bağımlı uygulamalar,
çalışma
koşullarının
(vardiyalı çalışma ve iş
yükü), literatürdeki
işe
ilişkin faktörler ile benzer
olduğu saptandı. Bununla
birlikte,
bireysel,
organizasyonel ve çevresel
faktörler alt teması altında
gruplandırılan kodların da
literatürü destekler nitelikte
olduğu görüldü.
Katılımcılar yaptığım iş ile
ilgili yenilikler yapmak adına
yöneticilerden destek alırım
maddesine
%26,4’ü
(n=142)
katılıyorum,
%24,4’ü (n=132) kesinlikle
katılmıyorum,
%22’si
(n=119)
katılmıyorum,
%18,7’si
(n=101)
kararsızım ve %8,5’i (n=46)
kesinlikle
katılıyorum
şeklinde cevap vermişlerdir.
Katılımcılar
diğer
hastaneler
ile
karşılaştırıldığında
hastanemiz son beş yılda
daha yenilikçi ürün ve
hizmetler
sunmuştur
maddesine, %28’i (n=151)
katılıyorum,
%23,7’si
(n=128)
kararsızım,
%22,2’si
(n=120)
katılmıyorum,
%15,9’u
(n=86)
kesinlikle
katılmıyorum,
%10,2’si
(n=55)
kesinlikle
katılıyorum şeklinde cevap
vermişlerdir.

Sonuç olarak, öğrenme
yönelimi, örgütsel öğrenme
kapasitesi ve örgütsel
yenileşim arasında, pozitif
yönlü, istatistiksel olarak
ileri düzeyde anlamlı ilişki
ve etki tespit edilmiştir. Bu
bağlamda,
sağlık
kuruluşlarının
lokomotifi
konumundaki
hastanelerde konu henüz
yeterince tartışılmasa da,
en önemli ve vazgeçilmez
iki
önemli
unsurun
öğrenme ve inovasyon
olduğu söylenebilir.
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MÜNEVVE
R BAYAR
(2019)

Bu
araştırmada;
insan
kaynakları
yönetiminde
personelin hizmet içi
eğitimi
ve
motivasyonun
performans
üzerindeki etkisinin
belirlenmesi
amaçlanmıştır.

bulunan
modellerin
testi için doğrulayıcı
faktör
analizi
kullanılmıştır.
Açıklayıcı
faktör
analizi metodu olarak
90 temel bileşenler
analizi,
döndürme
yöntemi
olarak
varimax kullanılmıştır.
Doğrulayıcı
faktör
analizi uygulamadan
önce çok değişkenli
normal
dağılıma
uygunluğu Mardia testi
ile sınanmış uygun
olduğu anlaşıldıktan
sonra AMOS 21’de
doğrulayıcı
faktör
analizine
geçilmiş
parametre
kestirim
metodu olarak En Çok
Olabilirlik kullanılmış,
modelimizin
veriye
uygunluğu
uyum
indeksleri ile kontrol
edilmiştir.
Ölçeklerimize
ait
modellerin ayrı ayrı
doğruluğunun
kontrolünden
sonra
Yapısal
Eşitlik
Modellemesinin (YEM)
diğer aşaması olan
yapısal
regresyon
modellerinin analizi ve
aracılık testi analizine
geçilmiştir.
Aracı
değişken etkisi ile ilgili
sonuçların analizi ise
Sobel Productt of
Coefficient Approach
ile
hesaplanmıştır
Sürekli
verilerin
normal
dağılıma
uygunluğu
Kolmogorov-Smirnov
testi ile ve grafiksel
olarak
kontrol
edilmiştir.
Çalışmada
“İnsan
Kaynakları
Yönetiminde
Personelin Hizmet içi
Eğitimi
ve
Motivasyonun
Performans
Üzerindeki
Etkisinin
İncelenmesi: Ankara
İlindeki Özel Sağlık
Kurumlarında
Bir
Uygulama’’
başlığı
altında
bir
alan
uygulaması
yapılmıştır.
Bu
araştırmanın
hedef
kitlesini
sağlık

Bu
çalışmada
yapılan
demografik
analizler
sonucunda; katılımcılar yaş
bazında
incelendiğinde,
çalışanların
büyük
çoğunluğunun 20-30 yaş
arasında olduğu tespit
edilmiştir.
20-30
yaş
dönemi, insanların fiziksel
anlamda en güçlü oldukları
dönem olarak algılanmakla
birlikte
daha
sonraki
dönemlerde
bu
gücün
azaldığı ortaya çıkmıştır.
Çalışanların
yaşı,
motivasyonlarını ve aynı
zamanda
işletme

Bu çalışmada yapılan
korelasyon
analizleri
sonucunda; örgütsel ve
yönetsel
araçlar
ile
ekonomik araçlar arasında
pozitif yönlü bir ilişki olduğu
tespit
edilmiştir.
Motivasyonu sağlayacak
ekonomik araçların yanı
sıra, çalışanların mutlu
olduğu çalışma ortamları
yaratmak
yöneticilerin
amaçları arasında yer
almaktadır.
Dolayısıyla
yöneticilerin
çalışan
motivasyonunu artırırken
kullanmış olduğu örgütsel
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ERHAN
EKİNGEN

Bu
araştırmanın
amacı; iç girişimcilik
ve
örgütsel
faktörlerin
hizmet
inovasyon
performansına
etkisini yapısal eşitlik
modellemesi ile test
etmektir.

çalışanları
oluşturmaktadır.
Araştırmanın
evreni
özel sektör sağlık
kuruluşlarındaki tüm
çalışanları
kapsamaktadır.
Örneklemini ise evren
içerisinde
bulunan
Ankara ilindeki özel
hastanelerde
çalışanlar
oluşturmuştur.
Bu
kapsamda
bu
çalışmada, Hizmet İçi
Eğitim
Algılamaları
Ölçeği,
Motivasyon
Ölçeği ve Performans
Ölçeği kullanılmıştır.
Katılımcılardan elde
edilen
bilgiler
demografik analizler,
anova
analizleri,
korelasyon analizleri
ve regresyon analizleri
kapsamında
incelenmiştir.
Çalışmada,
veri
toplama aracı olarak
anket
formu
kullanılmıştır.
Ölçeklerde yer alan
sorular
sağlık
işletmelerindeki sağlık
çalışanlarına
yöneltilecek ifadeler
şeklinde
düzenlenmiştir.
Ankette
yer
alan
maddeler 5’li Likert
tipinde (1= Kesinlikle
Katılmıyorum - 5=
Tamamen
Katılıyorum) şeklinde
ölçeklendirilmiştir.
Araştırmanın evreni,
Batman ili merkezinde
bulunan
Türkiye
Cumhuriyeti
Sağlık
Bakanlığı
Sağlık
Hizmetleri
Daire
Başkanlığı tarafından
ülke genelinde bölge
sağlık merkezleri ve
her bir bölge için bölge
sağlık
merkezi
konumunu üstlenecek
merkezlerin
tanımlanması
doğrultusunda
A-II
statüsünde
olan
Batman Bölge Devlet
72
Hastanesindeki
sağlık çalışanlarından
oluşmaktadır. Batman
Bölge
Devlet
Hastanesi

performansını
da
etkilemektedir.
Sağlık
kurumlarının bu nedenle işe
alımlarda
ve
çalışan
istihdamında çalışanların
yaşlarını dikkate alması
önemlidir. Bu çalışmada
yapılan anova analizleri
sonucunda; cinsiyet ile
motivasyon, performans ve
personel geliştirme ölçekleri
dikkate
alındığında,
cinsiyetin; personel eğitim
ve
geliştirme
ile
motivasyona göre farklılık
gösterdiği
ancak
performansa göre farklılık
göstermediği
tespit
edilmiştir.

ve yönetsel motivasyon
araçlarının
yanında
ekonomik
motivasyon
araçlarını da kullanması
yararlı olacağı sonucuna
ulaşılmıştır.
Ayrıca;
çalışanların
eğitim
yönünden geliştirilmesi ve
motivasyonlarının
artırılmasının performans
düzeyini olumlu etkilediği
tespit edilmiştir.

Analiz sonuçlarına göre iç
girişimcilikteki bir birimlik
artış hizmet inovasyon
performansında
0,83
birimlik artış meydana
getirmektedir.
Örgütsel
faktörlerin
hizmet
inovasyon
performansı
üzerinde doğrudan etkisi
0,25
puan
olarak
ölçülmekteyken devreye iç
girişimciliğin girmesi ile 0,64
düzeyinde dolaylı etkinin
olduğu tespit edilmiştir.
Buna göre örgütsel faktörler
düzeyinde bir birimlik artış
iç girişimcilik aracılığı ile
hizmet
inovasyon
performans düzeyinde 0,89
birimlik artış (toplam etki)
sağlamaktadır. Çalışmada
ayrıca
hastane
çalışanlarının mesleki ve
demografik özelliklere göre
iç girişimcilik ve hizmet
inovasyon
performansı
puanlarının fark gösterip
göstermediği
de
araştırılmıştır.

Araştırmada,
iç
girişimciliğin
hizmet
inovasyon
davranışı
üzerinde etkili olduğu ve iç
girişimcilik düzeyi yüksek
olan işletmelerde hizmet
inovasyon
davranışının
yüksek
olacağı
görülmüştür. Araştırmada
elde edilen bulgulara göre,
örgütsel faktörlerin hizmet
inovasyon
performansı
üzerinde etkili olduğu ve
örgütsel
anlamda
desteklenen işletmelerde
hizmet
inovasyon
performansının da daha
yüksek
olacağı
belirlenmiştir.
Örgütsel
faktörlerin
hizmet
inovasyon
davranışı
üzerinde etkili olduğu ve
örgütsel
anlamda
desteklenen
kurumlarda
hizmet
inovasyon
davranışının daha yüksek
olacağı
sonucuna
varılmıştır.
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TALHA
FİDAN
(2020)

Bu çalışmada, sosyal
inovasyonun ve dijital
sosyal inovasyonun;
sosyal hizmetle ilişik
paydaşlardaki
farkındalık durumu,
sektörlerdeki
paydaşların
sorumlulukları
ve
dijital sosyal inovatif
bir sosyal destek
uygulamasında
olması
gereken
hizmetlerin
ortaya
çıkartılması
amaçlanmıştır.

bünyesinde; en az dört
uzmanlık
branşının
her birinden altı ve
üzeri uzman tabip
bulundurmakta, ağır
ve
yüksek
riskli
hastaların yatırılarak
takip ve tedavilerini
sağlamakta
ve
bünyesinde III. Seviye
Acil Servis ve III.
Basamak
yoğun
bakım
ünitesi
bulundurmaktadır.
Anketler toplandıktan
sonra elde edilen
veriler
bilgisayar
ortamına aktarılmış ve
“Statistical
Package
for Social Science for
Windows
(SPSS)
22.0” ve “AMOS 21”
programlarında gerekli
istatistiksel analizlerle
değerlendirilmiştir.
Araştırmaya katılan 73
sağlık
çalışanların
mesleki ve demografik
özellikleri ve ankette
yer
alan
sorulara
katılma
düzeyleri,
standart sapma ve
ortalama
gibi
betimleyici
istatistiklerle
incelenmiştir.
Çalışmada
da
görüşme formundaki
sorular çerçevesinde
keşfedici araştırma ile
elde edilen veriler
betimsel analiz tekniği
kullanılarak
analiz
edilmiştir.
Sosyal
hizmetler,
sosyal
inovasyon,
dijital
sosyal inovasyon ve
dijital
dönüşüm
alanlarında
uzmanlıkları bulunan
89 kişi belirlenmiştir.
Potansiyel
mülakat
havuzu belirlenirken
web
araştırmaları,
linkedin profilleri ve
üniversitedeki bilimsel
araştırmaları
incelenmiş
ve
uzmanlıklarına kanaat
getirilmiştir.
Türkiye’nin İstanbul,
Ankara, Kocaeli ve
Yalova gibi çeşitli
illerindeki kâr amacı
gütmeyen kuruluşlar,
sivil toplum kuruluşları,
inovatörler,

Görüşmeler
sonucunda;
sosyal
inovasyon
farkındalığının dijital sosyal
inovasyon farkındalığından
görece
daha
yüksek
olduğu,
dijital
sosyal
inovasyon alanında yapılan
az
sayıda
çalışmalar
olmasına rağmen hâlâ bu
alanın gelişme trendinde
olduğu, devletin yasal alt
yapı kurma ve fonların
dağıtılması
anlamında
belirleyici ve regülasyon
konusunda daha proaktif
olması, üniversitelerin ve
araştırma
merkezlerinin
sağlanan fonlarla sosyal
inovatif ürün, hizmet veya
süreç çıkarmada öncü
olması, sosyal hizmetlere
ulaşmada
geliştirilecek
platformun mobil cihazlara
uyumlu,
engelliler
açısından
erişilebilirliği
yüksek,
göçmenler
açısından
çoklu
dil
desteğine sahip, toplumun
bütününü kapsayan ve
problem
bazlı
olarak

Endüstri 4.0 kavramı ve
dijital çağın gelmesiyle
sosyal inovasyonların da
dijitalleşme
ile
arttığı
gözlenmiştir.
Türkiye’de
sosyal inovasyon ve dijital
sosyal inovasyon alanı
diğer gelişmiş ülkelere
görece daha yavaş geliştiği
görülmektedir.
Kavramların bilinirliğinin az
olması,
sosyal
inovasyonlara
yapılacak
mali ve yasal mevzuatın
oluşturulamamış olması,
şirketlerin
bu
alana
yeterince
ilgi
göstermemesi, sektörler
arası iş birliklerinin zayıf
olması ve bu iş birliğini
geliştirecek
ekosistemin
olmaması gibi nedenlerden
bu alanın daha yavaş
geliştiği sonucu çıkmıştır.
Sosyal
hizmet
uygulamaları ve çözümleri
ile pratik bilgiler içeren
inovatif ve dijital bir
platform
geliştirilip
buradaki bilgiler ne kadar
çok kişiye ulaştırılabilirse o
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ALPARSLA
N ÖZKAN
(2020)

Bu
çalışmanın
amacı,
firmaların
örgüt
kültürü
ile
inovasyon
ilişkisini
ortaya koymak ve ArGe kapasitesinin bu
ilişki
üzerinde
moderatör
(düzenleyici)
etkisinin
olup
olmadığını
belirlemektir.

akademisyenler,
sosyal girişimciler ve
kamu çalışanlarından
oluşan 89 kişinin 74’ü
ile çeşitli nedenlerden
dolayı
görüşme
sağlanamamıştır.
İletişim bilgisinin eksik
veya yanlış olması,
kişinin gönderilen eposta’ya
cevap
dönmemesi, randevu
alınması ancak kişinin
randevuya
gelemeyecek olması
ve yeni bir randevu
vermekten kaçınması,
kişinin kendisinin bu
alanlarda
uzman
olmadığını belirterek
soruları
yanıtlamak
istememesi
gibi
nedenlerden dolayı bu
kişilerle
mülakat
yapılamamıştır.
Mülakat
talebini
olumlu karşılayan ve
randevu veren 15
kişinin tamamı ile
mülakatlar
gerçekleştirilmiştir. Bu
kişilerle yüz yüze, her
birisi yaklaşık 2 saat
süren ve toplamda
yine yaklaşık 30 saat
süren
mülakatlar
yapılmıştır. Verilerin
toplanmasında
kullanılan araç yarı
yapılandırılmış ve açık
uçlu soruları içeren
mülakat formudur.
Araştırmada kullanılan
veriler,
Ankara
ili
İvedik
OSB'deki
medikal
sektörde
faaliyet
gösteren
firmalardaki
335
çalışandan
anket
yöntemi
ile
elde
edilmiştir. Araştırmada
elde edilen veriler,
istatistiksel
analiz
türüne göre SPSS 26,
AMOS 24 ve LISREL
8.8 paket programları
kullanılarak
analiz
edilmiştir.

yönlendirmesi
gerekliliği
ortaya çıkmıştır.

uygulama/platform
Türkiye’de ilklerden olacak
ve büyüme potansiyeli
yüksek
olabilecektir.
sosyal
çalışmacılar;
konusuna
uygun
geliştirilmiş
mobil
uygulamalar,
online
danışmanlık
(video
konferans
ile),
cep
telefonları
üzerinden
görüntülü
konuşarak
sosyal hizmet sunumu
gerçekleştirebilmektedirler.
Özellikle fiziksel engeli
olup
sosyal
hizmet
merkezlerine
ulaşmakta
zorluk yaşayan birey ve
gruplar için dijital çözümler
önem
arz etmektedir.
Sadece engelliler için değil
2020 yılında tüm dünyayı
etkileyen
örnekteki
pandemi gibi dönemlerde
de tüm toplum için fayda
sağlayacaktır.

Araştırmaya dahil olan
firmaların 18’inin sağlık
sektöründe
olduğu
görülmektedir.
Firmalar
faaliyet süresi açısından
incelendiğinde %10.5’i 10
yıl ve altı süredir, %57.9’u
11-19
yıl
süredir ve
%31.6’sı 20 yıl ve üstü
süredir
faaliyet
göstermektedir.
Araştırmaya
katılan
firmaların %36,8’i 2000 yılı
ve öncesinde, %57.9’u
2000-2009 yılları arasında
ve %5.3’ü 2010 yılı ve
sonrasında
kurulmuştur.
Ürün inovasyonu ile ilgili
maddelere ait ortalamaların
birbirine çok yakın olduğu
görülmektedir. En yüksek
ortalama 3.93 ile “Sunulan
ürünlerin ve hizmetlerin
farklı ve yeni bulunma
derecesi” maddesine ve en

Araştırma sonucunda elde
edilen bulgularda, örgüt
kültürünün
inovasyon
üzerinde
etkili
olduğu
görülmüştür. Ayrıca Ar-Ge
kapasitesinin, kuralcı kültür
ve hiyerarşi kültürü ile ürün
inovasyonu
arasındaki
ilişkilerde moderatör rolü
olduğu tespit edilmiştir.
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düşük ortalama 3.57 ile
“Sunulan
Ürünlerin
ve
hizmetlerin
fiyatları
ile
sağladıkları
fayda
arasındaki tutarlılık düzeyi”
maddesine aittir. Ürün
yeniliğine ait puanların
genel ortalaması ise 3.72
olarak belirlenmiştir Süreç
inovasyonu
ile
ilgili
maddelere ait ortalamaların
birbirine çok yakın olduğu
görülmektedir. En yüksek
ortalama
3.90
ile
“Pazarlama
faaliyetlerini
başarıyla
gerçekleştirme
düzeyi” maddesine ve en
düşük ortalama 3.75 ile
“Yeni ürün veya hizmet
geliştirme sürecinin üst
yönetim
tarafından
desteklenme
düzeyi”
maddesine aittir. Süreç
inovasyonuna ait puanların
genel ortalaması ise 3.82
olarak belirlenmiştir.
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YÖK Tez Aramaya Göre Sağlıkta İnovasyon Yüksek Lisans
İzinli olan tezlere göre sağlıkta inovasyon
SAĞLIKTA İNOVASYON İLE İLGİLİ YÜKSEK LİSANS TEZ
ÇALIŞMALARI
SAYI

AD-SOYAD

YILI

TEZİN KONUSU

ALAN

1

EMİNE

2011

Sağlık

İşletme

hizmetleri

pazarlamasında

AYHAN

önemi

inovasyonun
Malatya'da

faaliyet

gösteren hastanelerde bir
uygulama
2

CEREN

2013

Özel

sağlık

inovasyon:

TOPRAK

sektöründe
Özel

sağlık

sektöründe inovasyon ve

Sağlık
Kurumları
Yönetimi

finansal performans ilişkisi
3

ALİ ULAŞ

2014

Sağlık

tesislerindeki

yöneticilerin

DURU

inovasyon

algısı: Düzce örneği

Hastaneler,
Sağlık
Kurumları
Yönetimi ve
İşletme

4

NEZAAT
KESİCİ

2014

Sağlık

kurumları

yönetiminde
inovasyon

kalite

itibar
ve

Hastaneler,
Sağlık
Kurumları
Yönetimi ve
İşletme
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5

FİLİZ EKİN

2016

Hemşirelik öğrencilerinin
girişimcilik

hisleri

potansiyelleri
hemşirelik

Hemşirelik

ve
ile

eğitimindeki

inovasyona

ilişkin

düşünceleri
6

İnovasyon;

sağlık

GÖKÇEN

sisteminde

kullanımının

KILIÇ AKSOY

toplumsal ekonomiye olan

Yönetimi ve

etkisi

İşletme

ZAFER

2016

üzerinde

araştırma

bir

Sağlık
Kurumları

(Vakfıkebir

örneği)
7

REŞAN

2016

ARLIER

Sağlık

sektöründe

Endüstri

yenilikçilik

ve

Mühendisliği

uygulamaları:

arge
Adana

Numune Eğitim Araştırma
Hastanesi örneği
8

YİĞİT KEREM

2017

YILDIZ

Sağlık

kuruluşlarında

güncel

inovasyon

endeksleri: Kamu ve özel
sektör
kuruluşlarında

Sağlık
Kurumları
Yönetimi

sağlık
bir

alan

incelemesi
9

IŞIL ÇEKÇİ

2017

Ulusal

inovasyon

Hastaneler,

sistemleri içerisinde sağlık

Sağlık

ekosisteminin

Kurumları

tanımlanması: Üniversite

Yönetimi ve
İşletme
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hastanelerinin

yeri

ve

önemi
10

BERAT FİLİZ

2017

Sağlık alanında inovasyon

Hastaneler,

ve girişimcilik: Merkezi

Sağlık

hastane randevu sistemi

Kurumları

örneği

Yönetimi ve
İşletme

11

BURCU

2019

TOPRAK

Sağlık

teknolojilerinde

Sağlık
Kurumları

inovasyon

Yönetimi
12

MELEK TERZİ

2019

Sağlık

hizmetlerinde

Sağlık

inovasyon:

E-sağlık

Kurumları

uygulamalarının

hastalar

Yönetimi ve

tarafından

İşletme

değerlendirilmesi
13

ÖZNUR
KARAPINAR

2020

Sağlık

işletmelerinde

Hastaneler ve

yenilikçilik

kültürünün

Sağlık

örgütsel

inovasyon

Kurumları

etkinliği

üzerine

etkisi:

İstanbul

ili

kamu

Yönetimi

hastaneleri örneği

İçerisinde İnovasyon kelimesi geçen 03 Ekim 2021 tarihi itibariyle
izinli toplam 893 yüksek lisans tezi bulunmaktadır. “Sağlıkta
İnovasyon”la ilgili Türkiye’de toplam izinli 13 tane yüksek lisans tezi
bulanmaktadır. Bunlardan ilki 2011 yılında “Sağlık hizmetleri
pazarlamasında inovasyonun önemi Malatya’da faaliyet gösteren
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hastanelerde bir uygulama”

başlığıyla Emine Ayhan tarafından

yayınlanmıştır. Sonuncu da 2020 yılında “Sağlık işletmelerinde
yenilikçilik kültürünün örgütsel inovasyon etkinliği üzerine etkisi:
İstanbul ili kamu hastaneleri örneği” başlığıyla Öznur Karapınar
tarafından yayınlanmıştır.
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SAĞLIKTA İNOVASYON İLE İLGİLİ YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMALARI
YAZAR
SAYI

ADISOYADI

AMAÇ

YÖNTEM

SONUÇ

Bu çalışmada da
inovasyon
uygulamalarının
hastane boyutunda
sunulan
sağlık
hizmetlerinin
pazarlamasında ne
derecede
önemli
olduğu, kurumsal
anlamda sağladığı
faydalar
ve
inovasyon
uygulamaların
engelleyen
faktörlerin
araştırılması
amaçlanmıştır.

Malatya ilinde bulunan

Araştırmaya

Araştırmaya

ilişkin

özel

hastane

yapılan

anket

yöneticilerinin 9’unun

çalışmasından

(%

BULGULAR

VE YILI
1

EMİNE
AYHAN
(2011)

ve

kamu

hastanelerinde
sağlık

sunulan

hizmetlerinde

katılan

elde

47,4)

kamu

edilen genel verilerden

10’u

elde edilen bulgulara

pazarlama

açısından

kurumunda,

inovasyonun

öneminin

(% 52,6) özel sektör

göre; kamu

tespit edilmesi amacı ile

kuruluşunda

hastanelerde

gerçekleştirilen

yaptığı görülmektedir.

pazarı

çalışmanın ana kütlesini

Araştırmaya

faaliyetlerinde

kamuya ait 9 ve özel

hastane

sektöre ait 10 hastanede

yöneticilerinin sunulan

edilmiştir. Yani kamu ve

oluşturmaktadır.

sağlık

özel

Araştırmanın örneklemini

inovasyonu faaliyetleri

uygulanan sağlık pazarı

anakütlenin

açısından

sağlık

inovasyonlarının benzer

kuruluşunun

kamu

şekilde

veya

sektör

istatistiksel

bu

tamamı

oluşturmaktadır.
Analizde,

örnek

kütle

tanımlatıcı
yöntemi

istatistik
kullanılmıştır.

Tesadüfî

olmayan

göre

pazar

özel

değişkenine
anlamlı

farklılık

bir

gösterip

göstermediğini

örnekleme yöntemi olan

belirlemek

Yargısal

yapılan

Örnekleme

katılan

ve özel
sağlık
inovasyon
bir

farklılık olmadığı tesbit

olması

analizlerinden,

görev

hastanelerde

yapıldığı
olarak

saptanmıştır.
yapılan

Yine
analizlerde

sağlık

pazarı

inovasyonlarının

amacıyla
Mann

kurumun çalışan sayısı
ve

yaşına

göre

Whitney-U

testi

farklılık

hastanede müdür veya

sonucunda

grup

tespit edilmiştir. Sağlık

başhekim

ortalamaları

düzeyindeki

arz

bir

yöntemi ile belirlenen 19

etmediği
sunulan

kurumlarında

yöneticilere

anket

arasındaki

fark

yapılmıştır.

Çalışmada

istatistiksel

açıdan

hizmetlerin

doğrudan

insan

hayatını

anlamlı

etkilemesinden

değerlendirilirken,

bulunmamıştır.

herkesin doğru yer ve

istatistiksel analizler için

Araştırmaya

SPSS

sağlık

elde

edilen

bulgular

(Statistical

Package

for

Social

katılan

kuruluşlarının

çalışan

sayısı

Sciences) for Windows

sağlık

17.0

programı

inovasyonları

kullanılmıştır.

Çalışma

uygulama

zamanda

dolayı

etkili

ile

ulaşması çok önemlidir.

pazar

Ancak söz konusu olan
sağlıklı

yaşam

sıklığı

olduğundan

verileri değerlendirilirken

arasında yapılan ki-

yararlanma

istatistiksel

kare testi sonucunda

sektöre

metotları (Sayı, Yüzde,

anlamlı

bir

göstermemektedir.

Ortalama,

yoktur.

Teknolojik

tanımlayıcı

sapma)
Veri

Standart
kullanılmıştır.

sayısı

normal

sağlık

ilişki
pazar

inovasyonu faaliyetleri

dağılım göstermediği için

kuruluşun

hipotez

sayısına göre farklılık

testleri

olarak

Non-Parametrik
testlerden Mann Whitney
U, Kruskal Wallis H ve ki-

ve

verimli sağlık hizmetine

çalışan

göstermemektedir.

hizmetten

göre

oranı
farklılık
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kare

analizleri

yapılmıştır.
2

CEREN

Bu

TOPRAK

Türkiye’deki özel

çalışmada;

T.C. Merkez Bankası’nda

(2013)

sağlık sektöründe

2002-2011

gerçekleştirilen

arasında verisi bulunan

bulunan

inovasyon

tüm medikal şirketler, ilaç

hastaneler,

faaliyetlerinin

firmaları

firmaları ve medikal

medikal firmalar hariç

belirlenmesi, özel

hastaneler

alınmıştır.

firmaların

likidite,

inovasyona bağlı olarak

sağlık

Çalışmada,

örneklem

sermaye

yapısı,

bir finansal performans

sektöründeki

çekilmeden,

karlılık

gelişimi

firmaların finansal

elverişli olan 526 şirkete

durumları

durumlarının

ait

karşılaştırmalı olarak

değerlendirilmesi,

kullanılmıştır. İnovasyon

analiz

özel

faaliyetlerini

belirlemek

Çalışma kapsamında

sektöründeki

için firmaların inovasyon

yer alan özel sağlık

inovasyon

durumlarına

sektörünün

sağlık

faaliyetleri

ile

Araştırma

kapsamına
yılları

ve

analize

verilerin

tanımlayıcı

özel

tamamı

göre
istatistikleri

analizler

doğrultusunda;
sağlık

sektöründe

etkinlik

özel
ilaç

ve

temsil

526

firmanın

alınmış;

performans

performans durumu için

firma) inovatif faaliyet

ilişkinin

(465

oran analizi; inovasyon

göstermezken

ve finansal performans

%

ve

arasındaki ilişkinin tespit

firma) inovatif faaliyet

edilmesi

göstermekte

inovasyon
durumuna

88,4’ünün

tespit

edilmesi

göre

için

kikare

11,6’sının

(61

olduğu,

bağımsızlık testi ve son

inovatif

şirketlerin

olarak

% 7,4’ünün (39 firma)

profillendirilmesi

durumuna

amaçlanmıştır.

şirketlerin

performansının

profillendirilmesi için veri

olduğu,

madenciliği

faaliyet göstermeyen

inovasyon

yöntemlerinden
Karar

göre

CHAID
Ağaçları

yöntemleri kullanılmıştır.

firmaların

finansal
iyi

inovatif

firmaların

ise

% 66’sının (347 firma)
finansal
iyi

performansı

olduğu

tespit

edilmiştir.

Özel

sektördeki

firmaların

tümü dikkate alınarak
yapılan

analizlerde

finansal

performans

ile inovasyon arasında
istatistiksel
önemli

açıdan
bir

ilişki

bulunamamışken
medikal

firmaların

finansal

performansı

ile inovasyon arasında
istatistiksel
anlamlı
edilmiştir.

Elde edilen sonuçlara
göre

özel

sektörünün

sağlık
inovasyon

faaliyetlerine yeterince
önem

vermediği

ilişki

olarak
tespit
Ayrıca,

CHAID Karar Ağacı ile
özel sağlık sektöründe

ve

göstermediği

tespit edilmiştir.
edilmiştir.

eden
%

özel

finansal
arasındaki

finansal

Yapılan
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yer

alan

firmaların

finansal

profilleri;

inovatif

olma

olmama

ve

durumuna

göre 10 farklı profilde
ortaya koyulmuştur.
3

ALİ ULAŞ

Araştırmanın

DURU

amacı

Düzce

(2014)

İli’nde

bulunan

sağlık

tesisi

Bu

sebeple

nitel

Araştırma

sağlık

kapsamındaki

sağlık

tesislerinin;

kamu

İli’nde bulunan kamuya

inovasyon

kurumu

yöneticilerinin

ait

yeterli bilgiye sahip

mevzuat

inovasyon

yöneticilerinin

olmadıkları,

sınırlandırılmış yapıları,

tespit

etmektir.

yöntemi

Araştırma sonucunda
yöneticilerinin

algılarını

araştırma
çerçevesinde

Düzce

sağlık

tesisi
13’ü

derinlemesine

ile

hakkında
işleri

olmaları

kolaylaştırmak,

bu

maliyetleri düşürmek

yöneticilerin

veriler betimsel

analiz

ve

kararlar

tekniği

analiz

çalışmak

edilmiştir.

daha

yapılan

verimli

ve
ile

yapılmıştır. Elde edilen
ile

mülakat

tesisi

kurumdaki
etkin
almaları

adına

önünde bir engel olarak

faaliyetlerin,

görülmüştür. Yöneticiler

inovasyon bilincinden

den

ziyade beklentilerin ve

doğrultusunda ulaşılan

rekabet

bir diğer sonuç ise,

daha

koşullarının
da

alınan

görüşler

arttığı

sağlık tesislerinde yeni

günümüzde yapılması

fikir, ürün ve hizmet

gerekli olan çalışmalar

üretme

olduğu

çalışanların

tespit

edilmiştir.

aşamasında
fikirlerinin

alınmasının
önemsendiğidir. Bu da
çalışanların

inovasyon

kapsamında üretilecek
yeni

ürün

hizmetlerde

ve

etkin

alabileceğinin
yöneticiler

rol
ve

tarafından

önemsendiğinin
göstergesidir.
İnovasyon

yeni

geliştirilebilir

veya
fikirler

sonucunda oluşan yeni
ürün

ve

içerdiği

hizmetleri
için,

işin

uygulama

safhasında

olan

çalışanların

fikirlerinin

alınması

inovasyonu
gerçekleştirme
noktasında

etkili

olacaktır.
4

NEZAAT

Bu çalışma sağlık

Çalışmada

KESİCİ

kurumlarında

yöntemi

(2014)

itibar yönetiminde

Çalışmanın

kalite

Kırklareli

inovasyonun

ve

anket
uygulanmıştır.
ve

evrenini
Tekirdağ

hastaneleri oluşturmakta

Çalışmada

Sonuç

katılımcıların

ölçek

boyutlarından;
kurumsal
yüksek,

sağlık
itibar

yönetiminde yönetici ile
itibar

TKY

olarak;

kurumlarında

çok

kalite

yönetimi

birim

sorumlularının kalite ve
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önemini, yönetici

olup,

350

yüksek,

inovasyon

ile kalite yönetimi

yönetici ile kalite yönetimi

yüksek,

TKY-

birim

birim

sorumlusundan

inovasyon yüksek ve

sosyodemografik

sorumlularının

rasgele yöntemle seçilen

genel ölçek yüksek

özelliklerinin kalite ve

ve

ve eksiksiz yanıtlanan

bulunmuştur.

inovasyonu

algı

313 çalışan araştırmaya

kalite
inovasyon
düzeyleri

ile

yaklaşık

inovasyon algı düzeyleri
belirlenmiş,

etkilediği

bulunmuştur.

dahil edilmiştir.

sosyo-demografik
özelliklerinin kalite
ve

inovasyon

üzerine

etkisini

araştırmak
amacıyla
yapılmıştır.
5

FİLİZ EKİN

Araştırma;

Evreni;

2015-2016

(2016)

hemşirelik

Eğitim-

Öğretim

öğrencilerinin

döneminde

Gaziantep

girişimcilik hisleri

Üniversitesi

Sağlık

ve

potansiyelleri

Bilimleri

ile

hemşirelik

Hemşirelik

Hemşirelikteki
yeniliklerin
olduğu

neler
ile

ilgili

görüşlerden;

“Yeni

Girişimcilik

potansiyeli

arttıkça

girişimcilik

hisleri

(içsel

hissi,

kontrol

bağımsızlık

Fakültesi

yöntem ve teknikler

arzusu,

risk

bölümünde

kullanılıyor” (%58,3),

eğilimi)

artmaktadır.

Girişimcilik

eğitimindeki

eğitim gören 862 öğrenci

“teorik

inovasyona ilişkin

oluşturmuştur.

yanında

düşüncelerinin

tamamının

alınması

belirlenmesi

planlanmış

örneklem

amacıyla yapılmış

seçimine

tır.

Çalışmaya

Evrenin

gidilmemiştir.
katılmayı

konular
uygulama

imkânı

sunuluyor”

hisleri

azaldıkça da girişimcilik
potansiyeli

(%56,7), “hemşirelikle

azalmaktadır.

ilgili

Bağımsızlık

tartışılması

gereken

konular

alma

puan

arzusu
ortalaması;

kabul eden ve anketleri

tartışılıyor”

(%55,6),

sorunsuz

şekilde

“hemşirelik

bilgi

öğrenci

sistemleri sunuluyor”

yenilikleri hocalarından,

(%65,5),

konferans

dolduran

554

çalışmaya

dahil

ifadelerine

hemşirelik
meydana

alanında
gelen

ve

edilmiştir. Veriler; sosyo-

“katılıyorum” diyenler

seminerlerden

demografik

ile “hemşirelikte yeni

edenlerde,

bir

hemşirelikteki yenilikleri

özellikleri

içeren

anket

eğitim

ve

ilişkisi

formu,

inovasyon

formu

Girişimcilik

yoktur”

içermediğini

ifadesine

ve

“katılmıyorum”

ve

öğrenciler

ölçeği

çoğunluğu

Hisleri

Potansiyeli

şey

takip

diyen

(%71,7)

düşünenlerde, derslerin
güncel

konuları

içermediğini

kullanılarak toplanmıştır.

oluşturmuştur. Almış

belirtenlerde istatistiksel

Veriler

olduğunuz

eğitimin

olarak

programında

hemşirelik

alanında

değerlendirilmiştir. Verile

meydana

gelen

rin yüzde ve frekansları

yenilikleri

içermesi

hesaplanmış olup yaş,

durumunda ise; Sınıf

cinsiyet, anne ve baba

ortamında

eğitim durumu, anne ve

alt

babanın gelir getiren işte

(%83,9),

çalışma

olmasa

SPSS

18

durumu,

teknolojik

yapı

yetersiz
tamamen

da

kısmen

Gaziantep üniversitesine

evet

gelmeden önce yaşadığı

hemşirelikteki

yer, ailesinin ekonomik

yenilikleri

içeriyor

durumu,

(%52,2),

dersler

kendi

aylık

(%66,6),

daha

bulunmuştur.

yüksek
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geliri, eğitim sürecinde

yeniliklere açık olarak

çalışıp

işleniyor

çalışmadığı,

(%53,6)

mezun olduğu lise türü

düşüncelerine

için

katılıyorum

İndependent

Samples

T

Testi

diyenler,

yeniliklerden habersiz

yapılmıştır. Sınıf, şu an

eğitim

ikamet ettiği yer, mezun

(%65,9) düşüncesine

olduğu

katılmıyorum diyenler

lise

hemşirelik

adı,

bölümünü

isteyerek seçme durumu

alıyoruz

çoğunluğu
oluşturmuştur.

ve hemşireliğin ilgi ve
alanlarına uygun olması
durumu için ise OneWay
ANOVA

Testi

kullanılmıştır. Girişimcilik
özellikleri ile girişimcilik
potansiyeli arasında ise
Korelasyon

analizi

yapılmıştır.
6

ZAFER

Araştırmanın

Araştırmanın

evreni

Hastaların %83 oranı

Hastaların

GÖKÇEN

amacı,

Vakfıkebir

Devlet

hastaneye

hemşirelerden memnun

KILIÇ

sektörünün

Hastanesi’ne

AKSOY

önemli bir parçası

tedavi gören hastalardır.

yüzle

hemşirelerin

(2016)

olan

Vakfıkebir

Devlet

karşılandıklarını, %15

yönünde uyum halinde

yapılan

oranı orta düzeyde ilgi

çalıştığı

gördüklerini, %2 oranı

çıkmıştır. Hastanelerde

da

yapılan

sağlık

hastane

yatarak

geldiklerinde

güler

olduğu,

hekim

işletmelerinde

Hastanesi’nde

inovasyon

İnovasyon(yenilik)

uygulamalarının

araştırmasında,

hasta

hastaneye

gelen

memnuniyeti

hastalar

popülasyon

üzerine

olarak kabul edilmiş ve

Hastalar

dolayısıyla

hastanede yatılı olarak

hastanenin

ekonomi

tedavi

araç

üzerindeki etkinin

popülasyondan seçilecek

donanıma sahip olma

olağan

araştırılmasıdır.

örnek

yeterli

durumu %75 oranın

yapamaması

Bununla beraber

görülmüştür.

Örnek

da

durumunda

inovasyon

sayısı 80 (seksen) olarak

tüm

görmek,
için

kötü

ve
ve

hizmet
ortaya

inovasyonla,

karşılandıklarını

artık

hastalar

belirtmişlerdir.

sistemine girip istediği

MHRS

tarafından,

doktora istediği saatte

modern

randevu alabilmektedir.

gereç

ve

olumlu

karşılanmıştır.

Aynı zamanda doktorun
dışı

poliklinik

hasta

haberdar edilip başka

uygulamalarının

hesaplanmıştır.

birimlere

yeni

Korelasyon

biliniyor. Bu da randevu

Vakfıkebir Devlet

araştırmadaki bağımsız

sisteminde

Hastanesi’nde

değişkenlerin arasındaki

inovasyonun ne kadar

hangi

ilişkiyi

yararlı olduğunu bize

yapılan

aşamada

olduğunu

hasta

belirlemek

için

kullanılmıştır.

sevk

yapılan

hastalar için psikolojik

değerlendirilmesi

kazanımın

tespit

zaman

etmek

dışında

ve

ekonomik

amacıyla

açıdan

yapılmıştır.

oluşturmaktadır.

REŞAN

Bu

ARLIER

Adana

edile

gösteriyor. Bu durum

gözüyle

7

hekim

bir

kazanç

çalışmayla

Araştırma Adana Kamu

Araştırmadaki

ilinde

Hastaneler Birliği Genel

katılımcıların

%

sonucunda

faaliyet gösteren

Sekreterliği bünyesinde

64,6’sı

%

alanında çalışan doktor

Adana

faaliyet gösteren Adana

35,4’ü erkek olarak

ve hemşirelerin Ar-Ge

Numune

kadın,

Yapılan anket çalışması
sağlık
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(2016)

Eğitim Araştırma

Numune

ve

gerçekleşti.

Ankete

Hastanesinde

Araştırma Hastanesinde

Eğitim

katılanların

%

doktor ve hemşire

çalışan

45,1’i doktor, % 54,9'u

oldukları,

olarak

görev

hemşirelerin Ar-Ge ve

hemşire

meslek

içi

eğitim

yapan

sağlık

yenilik

sahipti.

yanında

mali

destek,

doktor

ve

bakışını

unvanına
Araştırmada

ve

yenilikçilik

konusunda

istekli
bu

çalışanlarının

değerlendirmek amacı ile

uygulanan

yenilikçiliğe ve Ar-

1 Ekim 2015 - 15 Mart

maddelik Cronbach's

hazırlanmasının

Ge çalışmalarına

2016 tarihleri arasında iki

Alpha katsayısı 0,828

bölümler

bakış açıları ve

bolümde oluşan toplam

olarak kabul edilebilir

işbirliğinin

bunun demografik

33 sorudan oluşan anket

seviyedeydi. Ölçeğin

sağlanmasının,

faktörlerden

uygulandı.

geçerlilik

analizinde

mekanizmalarının

maddenin

oluşturulmasının Ar-Ge

madde

ve yenilikçilik faaliyetleri

(Cinsiyet,

Yaş,

Anket

22

gerekli

konuda

altyapının
ve
arası
teşvik

sorularının geçerlilik ve

22

Branş, Bölüm vb.)

güvenirlik

düzeltilmiş

nasıl

Cronbach Alpha değeri

toplam

açısından

incelenmektedir.

hesaplanarak

korelasyonlarının

olduğu yönünde ortak

Elde

edilen

Araştırma

madde

bir

bulgularla

sağlık

hastanede görev yapan

Cronbach

çalışmasına

değerinin

etkilendiği

analizleri
yapıldı.

söz konusu

silindiğinde
Alpha

sektöründe

ve

yenilikçiliğin

katılmayı kabul eden 102

0,833 arasında olduğu

yerinin

Doktor ve 124 Hemşire

gözlendi. Bu sonuçlar

belirlenmesi

ile gerçekleştirildi. Anket

ışığında

amaçlanmaktadır.

verilerinin

güvenirliliğinin yüksek

anket

0,814

ölçeğimizin

değerlendirilmesinde

olduğu

SPSS

Katılımcıların

kullanıldı.

programı

ile

saptandı.

ve

Ar-Ge

inovasyon

konusunda

istekli

oldukları

fakat

kaynaklar konusunda
yeterli bilgiye sahip
olmamalarının

yanı

sıra Türkiye'deki ArGe

desteklerinin

yetersiz olması, bölüm
ve

disiplinler

arası

işbirliğinin

yetersiz

olmasının

bilimsel

faaliyetler

için

olumsuz etki yaptığını
ifade

etti.

Ankete

katılan

sağlık

çalışanlarının
“çalıştığım hastanede
bölümler ve disiplinler
arası projeler teşvik
edilmekte ve gerekli
donanım ve destekler
sağlanmaktadır"

(M

15) sorusunun 2,69
ortalama ile en az
desteklenen
olmuştur.

cevap
Meslek

görüş

çıkmıştır.

gerekli
ortaya
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gruplarına

göre

doktorların en fazla
onayladıkları

madde

“İşimde

yeni

yöntemleri kullanmak
isterim’’

(M3)

sorusuna

4,28

ortalama

ile

Hemşireler

oldu.

arasında

en fazla onaylanan
soru 4,17 ortalama ile
“İşimde

yeni

yöntemleri kullanmak
isterim’’ sorusu olarak
gerçekleşti.
8

YİĞİT

Sağlık

Bu

KEREM

kuruluşlarının

gerçekleştirilmesi için bu

Endeksi’nin

YILDIZ

kabul ettikleri ve

çalışma

derleme

olduğu son ölçümlere

hizmetlerin toplam satış

(2017)

uygulamakta

şeklinde düzenlenmiştir.

göre Türkiye 138 ülke

paylarının

oldukları

Bu

arasında

önemli bir gelişmedir.

inovasyon

inovasyon,

inovasyon

basamak düşerek 55.

Bu

endeksleri

endeksleri, kamu ve özel

sırada yer almaktadır.

kuruluşlarının

sektörde inovasyon ile

Türkiye

inovasyonun

ilgili

olumsuzluklara

sonuçlar

yaratacağı

rağmen ülkenin güçlü

inancını

sağlamış

bir

olacaktır.

hakkında

genel

durumu

ortaya

amacın

araştırmada

çalışmalar

koyarak; kamu ve

kullanılarak

özel

kuruluşları

sektörün

inovasyon
özellikle

ve

gören

güncel

Rekabetçilik
yapmış

dört

yaşanan

ekonomisinin

İnovasyon
üretilen

sonucunda
ürün

veya
artması

gelişme

sağlık

olumlu

Sağlık

bulunduğunu

kuruluşlarına

inovasyon endeksleri ve

kanıtlamıştır. Türkiye

inovasyonun

inovasyon

kamu ile özel sektörde

aynı zamanda yüksek

sonuçlarının 93 hemen

konusundaki

inovasyon kıyaslanarak

düzey

öğrenimde

alınmadığını

bu konu hakkında fikir

güzel

yönde

uygulamalarının

sahibi

gelişmeler kat etmiştir.

iyi

altını

yardımcı

Kahramanmaraş

olduğu

Sütçü

İmam

bilgilendirmelerin

Üniversitesi

Sağlık

artırılması

yaklaşımları
bir

yeşil

kabul

sağlık
tarafından

Küresel

ve
alan

olunmasına
olan

çalışması

araştırma

vasıtasıyla

kullanılmıştır.

çizmektir.

analiz

nitel
yöntemi

Betimsel
yöntemi

Araştırma

kullanılarak

gözlenen

Uygulama

kuruluşların

inovasyon

bulunmuş

etkili

konum

şekilde

bir

Sağlık

yatırım

gerekir.

sektörü

dâhil

sektörlerin

inovasyon
olduğu

ve

aracı

konusunda

bütün

Hastanesi’nin

konusundaki görüşlerini
bir

ve

ama

sonuçlara ulaşıldığında

etkisi

veya

yapılacak herhangi bir
yatırımın

rahat

bir

yansıtmak amacıyla bazı

içerisinde olduğu iklim

şekilde

alıntılar kullanılmıştır. Bu

özelliklerinden dolayı

için

analiz

yaz

etkisinin

azaltılması
Sağlık

türünün

kullanılmasının

sıcak

politik

faktörlerin

geçmektedir.

gerekir.

amacı, çalışmada elde

Hastanedeki sistemin

sektörünün

edilen bulguları düzene

içerisinde

enerji

sürdürülebilir

sokulmuş

ve

ihtiyaçları

ayrımları

için sadece teknolojik

şekilde

yorumlanmış

yapıldığında bu iklim

altyapı yeterli değildir.

haliyle

sunmaktır.

şartlarında

Bu

İnovasyon endeksleriyle

trijenerasyon sistemi

yönetebilecek

ilgili

sayesinde hastanenin

kişilerin

verilerin

temel

ayları

gerçekleşmesi

iyi

bir

hangi

gelişme

teknolojiyi
nitelikli

bulunması
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temalar

altında

düzenlenip

toplanacağı

belirlenmiştir.
çalışmanın

Bu
kavramsal

soğutma
istenen

enerjisi

gerekir.

düzeyde

konuda

Türkiye

bu
güzel

karşılanmaktadır.

gelişmeler

Özel sektördeki örnek

kaydetmektedir. Ancak
rakamsal olarak yeterli

çerçevesi

dikkate

vaka

alınarak

temalar

Florence Nighitngale

değildir.

Hastanesi’nde

kamu-üniversite-özel

Bu

belirlenmiştir.

olan

İstanbul
ise

Bu

yüzden

temalar, Oslo Kılavuzu

inovasyonun

içerisinde bulunan anket

aşamalarından

birisi

faaliyetleri

başlıklarıyla

olan

alma

eğitimde de artırılması

Küresel

Rekabetçilik

patent

süreci

Endeksi'ndeki

anket

işbirliklerinin inovasyon

ile

patent

alındıktan

dışında

gerekir.

sonra

başlıkları

sektörde

oluşturmaktadır.

olduğu olumlu imajı ve

getirmiş

sektörde yeşil hastane
kavramını getiren ilk
kuruluşlardan
olma

birisi

ünvanını

getirmiş

da

olduğu

görülmektedir.
9

IŞIL

Bu

çalışmada

Ülkemizde 2006-2010

Eğitim

ÇEKÇİ

ülkemizde eğitim

Türkiye’de tıp fakültesine

yılları

hastanesine

(2017)

ve

sahip

Güneydoğu Anadolu,

üniversitelerin

Doğu

oldukları bilimsel yayın

Ege

verilerinin bibliyometrik

araştırma

Yapılan

bu

çalışmada

üniversitelerin

arasında

ve

araştırma
sahip
üretmiş

hastanesine sahip

01.01.2006-31.12.2015

Karadeniz,

üniversitelerin

tarih

Anadolu,

sağlık inovasyon

bilimsel yayın verilerini

bölgelerinde yer alan

analizi yapılarak elde

sistemine

elde etmek için PubMed

tıp fakültesi bulunan

edilen bulgulara göre

derecesinin

bibliyografik veri tabanı

üniversitelerin yapmış

bölgeler

öğrenilmesi

kullanılmıştır. Veriler elde

oldukları yayın sayıları

kurumların

amaçlanmıştır.

edilirken ‘coğrafi yerler

birbirlerine yakın ve

alanlarının

kategorisi (geographical

aynı

doğrultuda

gösterdiği

locations)’nden

devam

etmektedir.

ulaşılmıştır.

yararlanılarak, dil farkı

Yine aynı yıllar içinde

(İngilizce) gözetilmiş olup

Marmara

arama ‘‘Turkey, Turkiye,

Anadolu

Türkiye, Turkei, Turquie’’

gerçekleşen

adresli olarak yapılmıştır.

alanında

bilimsel

Ayrıca yayın türü ‘makale

yayınların

sayıları

(article

diğer bölgelere göre

katkı

aralığındaki

type)’

seçilmiştir.
aramalar

tüm

olarak
Yapılan

sonucunda

ve

İç

bölgesinde

daha

tıp

yüksek

seyretmektedir.

113,519 adet makaleyi

üniversite

içeren

kurumlarının çalışma

edilmiş;

veri

seti
veri

elde
seti

alanlarının

başında

içerisinde tespit edilen

farmakoloji (ilaç bilimi)

3000

ve

analiz

mükerrer

kayıt

dişçilik,

medikal

dışında

cihazlarda

bırakılmıştır. Nihai veri

yöntemler

seti ticari bir yazılım olan

gelmektedir.

‘Vantage Point’ yazılımı

çalışmalara konu olan

kullanılarak bibliyometrik

alanın dolaylı yoldan

fiziki

En

az

arası
uzmanlık
farklılık
sonucuna
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analiz yöntemine uygun

sağlığa olumsuz etki

biçimde

eden atıklar ve su

tekrar

yapılandırılmıştır.

kirleticiler

olduğu

görülmektedir.
10

BERAT

Bu

FİLİZ

amacı;

çalışmanın

(2017)

alanında

sağlık

Çalışmada

inovasyon,

sağlık

alanında

inovasyon

Sağlık

araştırmanın,

inovasyon

sektöründe
ortamının,

ilişkili

kavramsal

çerçeve

kavramlar ve girişimcilik-

oluşturma

sürecinde

inovasyon kavramlarına

kütüphaneler,

yönelik literatür taraması

yayınlar,

kitaplar,

geliştirilmesi, inovasyon

alınarak, konu ile

yapılarak

tezler, veri tabanları

ve girişimcilikteki yapı

ilgili olan Merkezi

oluşturulmuştur. Çalışm

ve

ve

Hastane Randevu

ada;

yararlanılmıştır. Elde

farklılıklara göre, ilaç,

Sistemi örneğinin

incelemesi veri toplama

edilen

tıbbi cihaz teknolojisi ve

incelenmesidir.

aracı

bilgilerden hareketle,

e-Sağlık

Veri

sağlık

açısından ele alınarak

alan

gerçekleştirilecek

bu alanda daha fazla

inovasyon

gözlem ve çalışmaya

inovasyon

ve

girişimcilik
konularının

ele

ile

Tanımlayıcı tip olan

teorik

temel

doküman
olarak

kullanılmıştır.
setinde

yer

dokümanlar;

gazete

süreli

internetten

teorik
alanında

haberleri, resmi internet

çalışmalarında

sitesinde

finansal,

yer

yayınlanmış
MHRS

online

alan

yaşamsal

sitesi,

konularda

tarafından
değerlendirilmesi

ve

diğer

ve

süreçlerindeki

sektörleri

ihtiyaç
etiksel,

bilgiler,

daha çok araştırmacı

vardır.

Bu

doğrultuda inovasyona
yönelmenin
firmaların

yolu
inovasyona

MHRS Projesi Uygulama

karşılaşılabilecek

teşvik

Kullanım

risklerin

kabul

bunun için de gerekli alt

edilmesi ya da kabul

yapının bir an evvel

edilmemesi

oluşturulmasından,

kararlarında

özellikle firmaların Ar-

Kılavuzu

kaynak

olarak

kullanılmıştır.

edilmesinden,

kullanılacak metotlar

Ge yatırımlarının devlet

üzerine

tarafından

bir

değerlendirme,
çalışmanın
ikinci

desteklenmesi
birinci,

ve

gerekmektedir.

üçüncü

bölümlerinde
sunulmuştur.
11

BURCU

Sağlık

hizmeti

Araştırma, kesitsel tipte

TOPRAK

sunumunun

Araştırma

grubunun

Sonuçlara

tanımlayıcı

%44,6’sı (n=79) idari

hastaların

(2019)

unsurlarından biri
olan

tasarlanmıştır.

çalışanlardan

beklentilerinin

Araştırmaya İstanbul'da

oluşmaktadır. Teknik

inovasyon

teknolojileri,

inovatif özellikli bir özel

çalışanlar

grubun

kritik bir nokta olduğu

yoğun

sağlık

%33,3’ünü

(n=59),

tespit

çalışmaların

çalışan 177 kişi dahil

sağlık çalışanları ise

birim

yürütüldüğü

edilmiştir. Veriler, sağlık

%22,03’ünü

hastaların ihtiyaçlarıyla

projelerin

teknolojilerinde

oluşturmaktadır.

uyumlu

inovasyon konusuyla ilgili

Hastaların beklentileri,

bulunduğu

araştırmanın

bir

amacı,

toplanmıştır.

ana
sağlık

ürünleridir.

Bu
sağlık

hizmetleri
sunumunda
alan

yer

çalışanların

olarak

kuruluşundan

(n=39)

göre,

sürecinde

edilmiştir.

İdari

çalışanlarının,
önerilerde

ile

kurumdaki inovasyon

belirlenmiştir.

Faktör

sürecinin temel kriteri

birim çalışanları ağırlıklı

analizi yapıldıktan sonra

olarak tespit edilmiştir.

olarak

15

Yeni

teknolojilerinde

anket

formu

maddelik

Sağlık

inovatif

Teknolojilerinde

sağlık teknolojileri

İnovasyon

ölçeği

inovasyonu

geliştirilmiştir. “İnovasyon

geliştirilen
ürünlerin

inovasyon

Teknik
sağlık
sürecini

yarısı (%50,4) idari

gerçekleştirirken; sağlık

birim

çalışanları

çalışanları

kurumdaki
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hakkındaki

Algısı’’, “İnovasyon ve

tarafından önerilmiştir.

sağlık

görüşlerini

Sektör

Ölçekte

sunumunun

incelemektir.

“İnovasyon

İlişkisi’’,
ve

“İnovasyon

hizmeti
kalitesini

Proje

Algısı’’ ve “İnovasyon

arttırmak

Yönetimi’’ ve “İnovasyon

ve Rakiplerle İlişkiler’’

desteklemektedir.

ve

alt

nedenle, multidisipliner

Rakiplerle

İlişkiler’’

gruplarının
sağlık

olarak isimlendirilen dört

puanları

alt grup tanımlanmıştır.

çalışanlarında teknik

sağlık

birim

perspektifiyle

çalışanlarına

göre anlamlı derece
yüksek

proje

için

süreci

yönetim

Bu
süreci

yönetimi
iyi

tasarlanmalıdır.

bulunmuştur

(p<0.05).
12

çalışmanın

Çalışmada,

MELEK

Bu

TERZİ

amacı,

(2019)

uygulamalarının

kullanılmış

hastalar

yorumlayıcı

e-Sağlık

tarafından

nasıl

nitel

araştırma

yöntemi
ve
yaklaşım

benimsenmiştir.

e-Sağlık

E-Sağlık

uygulamalarının

uygulamalarının

hastalar

yönleri

tarafından

güçlü
olarak;

genel olarak olumlu

kullanıcılarına fayda ve

değerlendirildiği

pratiklik

saptanmıştır.

uygulamaların

sağlaması,

değerlendirildiğini

Araştırmanın

belirlemektir.

Alsancak Nevvar Salih

teknolojik

İşgören

Devlet

geliştirilebilir

ve

muayene

çoğaltılabilir

olması,

Hastanesi'ne
amaçlı

evrenini

Çalışmada,

gelen

hastalar

oluşturmaktadır.
Çalışmada

olarak

toplumun sağlık hizmeti
alması

olasılık

konusundaki

ihtiyaçlarının

temelli

seçkisiz

saptanabilmesine

örnekleme

yöntemi

olanak sağlar nitelikte

kullanılmıştır. Araştırma,

olması,

sağlık

derinlemesine, bireysel,

hizmetlerine

erişimi

yarı yapılandırılmış yüz

artırması,

bekleme

yüze

sürelerini

azaltması,

mülakat

tekniği

kullanılarak 13 katılımcı

zaman

ile yapılmıştır.

kaynaklanan

kayıplarından
işgücü

kaybının

önüne

geçilmesi gibi sonuçlar
elde edilmiştir. e-Sağlık
uygulamalarının
yönleri

zayıf

olarak

ise;

altyapısının

zayıf

olması, güvenlik açıkları
ve

mahremiyet

konusunda endişelerin
bulunması,

genel

(kapsamlı)

olmaması,

sistemin

çökmesi

durumunda

bilgilerin

yok olabilir olması, siber
saldırı

tehlikeleri

elektronik
geçilmesine

ve

sistemlere
rağmen

kağıt israfının hala üst
seviyelerde olmasıdır.
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13

ÖZNUR

Bu

KARAPIN

Örgütsel

gösteren

AR

inovasyon

hastanesinde

etkinliğinin

araştırma

sağlanmasında

(2020)

çalışma:

ilinde

faaliyet

Örgütsel inovasyon alt

Çalışma

sonucunda,

iki

kamu

boyutları ile yenilikçilik

yenilikçilik

kültürünün,

kültürünün

örgütsel

inovasyon

bileşenlerinden,

etkinliği

üzerinde

Çalışmada ilk olarak alan

yenilikçilik

etkisinin

olduğu

nasıl bir kültürel

yazın taraması yapılarak

uygulamaları, örgütsel

sonucuna varılmıştır.

yapı

teorik

katılım,

olması

İstanbul

bir
yapılmıştır.

bilgiye

yer

örgütsel

gerekir?

verilmiştir.

Sonrasında

öğrenme, yenilikçiliğe

İnovasyonu

uygulama

bölümünde

eğilim, değer odaklılık,

destekleyen örgüt

veri toplama aracı olarak

yenilikçilik potansiyeli,

kültürünün

anket

pazar

ve

yöntemi

yenilikçilik

kullanılmıştır.

kültürünün

Araştırmaya

odaklılık

arasındaki
iki

farklı

ilişkiye

yönelik

korelasyon

iyileştirilebilmesi

kamu

hastanesinde

analizi sonucunda iki

adına

çalışan

281

değişken

neler

sağlık

çalışanı

İnovasyon

Araştırmada elde edilen

tespit

etkinliği üzerinde

veriler,

Regresyon

iş

(Statistical Package for

sonucunda; yenilikçilik

betimleyici

Social Sciences) sürümü

uygulamaları, örgütsel

özelliklerinin etkisi

kullanılarak

katılım ve yenilikçilik

var

edilmiştir.

görenlerin

mıdır?

Sorularına

katılmıştır.

arasında

yapılabilir?

SPSS

22.0

analiz
Verilerin

anlamlı ilişki olduğu
edilmiştir.
analizi

potansiyeli

alt

değerlendirilmesinde,

boyutlarının

örgütsel

inovasyonu doğrudan

olarak

tanımlayıcı

istatistiksel

cevap verebilmek

yöntemleri

olarak

amacıyla

frekans, yüzde, ortalama,

etkilediği görülmüştür.

yapılmıştır.

standart sapma değerleri

Eğitim

kullanılmıştır.

Hastanesinde

bilimsel

ve

pozitif

yönde
Araştırma

çalışanların

örgütsel

yenilikçilik ortalaması,
devlet

hastanesinde

çalışanlardan
yüksektir (3,34>2,94).
Sağlık
hizmet

çalışanlarının
süreleri

ve

örgütsel

inovasyon

etkinliği

algılarını

ölçmek üzere yapılan
analiz

sonucunda,

varyansların homojen
dağılım

gösterdiği

görülmüştür(0,569>0,
05). Anova analizine
ait

bulgular

incelendiğinde

etkin

inovasyonun
sağlanmasında,
hizmet

yılı

yönünden

grupları
gruplar

arasında anlamlı bir
farklılık olmadığı tespit
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edilmiştir
(0,114>0,05).

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
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