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TÜSPE Basın Buluşmaları: Birinci Yılında TÜSPE 

Türkiye’de sağlık bilimi ve biyoteknolojisi alanında Ar-

Ge yapmak ve/veya Ar-Ge’yi desteklemek amacıyla 

2015 yılında kurulan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkan-

lığı (TÜSEB) bünyesinde hâlihazırda yedi enstitü bu-

lunmaktadır. Bu enstitülerin en yenisi ise Türkiye Sağ-

lık Politikaları Enstitüsü (TÜSPE) olup, 25 Mart 2017 

tarih ve 30018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ba-

kanlar Kurulu Kararı ile Ankara merkezli olarak ku-

rulmuştur.  

TÜSPE; sağlık politikaları konusunda istişare, kanıt 

ve araştırma temelli, güvenilir ve işlenmiş bilgi ürete-

rek ve de yayarak daha sağlıklı ve müreffeh bir Türkiye 

toplumuna ve insanlığa katkı sağlamak amacıyla yola 

çıkmıştır.  

TÜSPE bu yolculukta; sağlık yönetimi, sağlık eko-

nomisi ve finansmanı, sağlık hizmetleri sunumu, sağlık 

insan gücü, halk sağlığı, sağlık endüstrisi, küresel sağlık 

ve sağlık turizmi ile ilgili politikalara yönelik Ar-Ge, 

izleme ve değerlendirme, eğitim, yayın, toplantı ve 

danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir. 

Bir yıldır kurumsallaşma çalışmalarını sürdüren 

TÜSPE, sağlık politikaları alanında ulusal ve uluslara-

rası düzeyde özgün bilgi üretimine başlamıştır. Bu 

bağlamda hazırlamış olduğu TÜSPE ANALİZleri kap-

samında;  

 Türkiye’de Sağlık Harcamaları 

 Tıbbi Cihazlarda Piyasa Gözetimi ve Denetimi 

 Sağlık Turizmi ve Anadolu Nimetleri Tıbbı 

 Sağlık İş Yerinde Şiddet 

 Tıpta Board Sınavları 

 Sağlık Çalışanlarının Memnuniyeti 

 Çocukluk Çağı Obezitesinin Ekonomik Boyutla-

rı ve 

 Şehir Hastaneleri Yönetim ve İşletim Modeli 

gibi eserleri literatüre kazandırmıştır. 

Daha sağlıklı ve müreffeh bir Türkiye toplumu ve 

insanlık için sağlık politikaları konusunda araştırmaya, 

istişareye ve kanıta dayalı karar alma sürecini besleyen 

lider kuruluş olmak vizyonu ile hareket eden TÜSPE, 

gerçekleştirmeye başladığı stratejik projeleri ile sağlık 

sistemi ve politikalarına bilimsel temelde değer kat-

maktadır. Bu projelerden bazıları: 

Türkiye Sağlık Teknolojileri İnovasyon Merkezi 
(TÜSTİM): Sağlık teknolojilerine dair klinik araştırma 

çalışmalarında Türkiye’nin alacağı rol konusunda bü-

yük bir potansiyeli bulunmaktadır. Türkiye yeni sağlık 

teknolojileri için atacağı emin adımlarla, ülkenin böl-

gesel ve küresel gücünü arttırma ve cari açığını azaltma 

yönünde fırsatlar da elde edebilecektir. Türkiye ithal 

ilaç oranını azaltmayı ve daha fazla kendi kendine yeter 

bir ülke haline gelmeyi arzulamaktadır. Bu hedefe kli-

nik araştırma kapasitesinin niteliksel ve niceliksel ola-

rak arttırılması büyük katkı sağlayacaktır. Finansal 

olarak ise yaklaşık 20 milyar $ değerindeki ilaç araştır-

ma endüstrisi içerisinde Türkiye ilk 10’a girecek ve 

klinik araştırmalardan yılda 1 milyar $ gelir elde edebi-

lecek ve hastaların en yenilikçi ilaçlara erken ve ücret-

siz erişimini sağlayacak büyük bir potansiyele sahiptir. 

Tüm bu sebeplerle ulusal düzeyde kurulacak olan 

TÜSTİM, il düzeyinde ve eğitim ve araştırma hastane-

leri ile üniversite hastanelerinde oluşturacağı klinik 

araştırma koordinatörlükleri ve birimleri ile Türkiye 

çapında yapılanmayı, bu sayede hastalara, araştırmacı-

lara, hastanelere, klinisyenlere, Türk tıbbına, toplumu-

na ve ekonomisine büyük katkı sağlamayı, preklinik ve 

klinik araştırmalar alanında gerçekleştireceği öncülük 

ve koordinasyon ile sağlık teknolojilerinde inovasyonu 

hızlandırıcı ve kolaylaştırıcı rol oynamayı hedeflemek-

tedir. TÜSTİM ayrıca, Sağlık Bakanlığı’na ve Sosyal 

Güvenlik Kurumu’na kanıta dayalı politikalar oluştur-

ma, araştırmacılara ve ilgili sektörlere ise kanıta dayalı 

karar alma yönünde destek sağlamak üzere, “sağlık 

teknolojisi değerlendirme” adı verilen ekonomik değer-

lendirme yönteminin, gelişmiş ülkelerdeki başarılı 

örnekleri gibi, sistemin temel unsuru olabilmesi için 

öncülük etmeyi, bu sayede yapılacak harcama ve yatı-

rımların maksimum sağlık çıktısını minimum maliyet-

le elde etme temelinde gerçekleştirilmesini sağlamayı 

amaçlamaktadır. 

Türkiye Sağlıkta Yaşam Kalitesi Değerleme Projesi 
(TÜRKQoL): Bu proje, kişilerin, bilgi, kültür ve dene-
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yimleri doğrultusunda şekillenen algı ve tercihlerine 

göre değişiklik gösteren, “yaşam kalitesi değerleri”nin 

(QoL – Quality of Life) ülkemize özgü karşılıklarını 

(=Yaşam Kalitesi Ağırlık Endeksi) ve buna ek olarak 

ülkemizdeki hastalık ve/veya mali yükü en yük-

sek sağlık durumları ile ilişkili “yaşam kalitesi değerle-

ri”ni (HRQoL – Health Related Quality of Life) belirle-

yerek; hem klinik hem de ekonomi ile ilgili alanlarda 

yapılacak ve birçok alandaki kanıta ve bilgiye daya-

lı sağlık politikası kararlarına büyük katkı sağlayacak 

olan sayısız bilimsel çalışmaya ve pratik uygulamaya 

temel oluşturmayı amaçlamaktadır. Sağlık Bakanlı-

ğı, sağlık hizmet sunucuları, Sosyal Güvenlik Kurumu, 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Maliye Bakanlığı, 

üniversiteler, araştırmacılar, klinisyenler ve tüm vatan-

daşlar için değer temelli birçok fayda yaratacak olan bu 

proje sayesinde, karar verme sürecinde en az maliyetle 

en fazla sağlık çıktısı elde etme, kaynakları verimli 

olarak dağıtma, sağlık çıktılarını arttıracak yönde «ka-

rar alma» ve «finansman» teknikleri uygulama, tedavi 

kararlarını alma, ilaç, tıbbi cihaz ve diğer sağlık tekno-

lojilerinin ruhsatlandırma ve geri ödeme kararlarını 

alma ve maluliyet kararlarını alma gibi alanlarda kanıta 

dayalı ve değer temelli yenilikçi yaklaşım fırsatları 

ortaya konabilecektir. 

Türkiye Sağlık Sisteminin İzlenmesi ve Değerlendi-
rilmesi Projesi (TÜSSİDEP): Dünya Sağlık Örgütü tara-

fından ülkelerin sağlık sistemlerinin izlemesini ve de-

ğerlendirmesini sağlamak amacıyla sağlık hizmeti su-

numu, sağlık insangücü, sağlık bilgi sistemleri, tıbbi 

ürünler/teknolojiler, sağlık sistemi finansmanı ve lider-

lik/yönetişim boyutlarında geliştirilmiş olan 6 temel 

bileşen kapsamında bir inceleme projesi gerçekleştiri-

lecektir. Proje ürünü olarak elde edilecek rapor ile poli-

tika yapıcılara ve karar vericilere kavramsal bir çerçeve 

sunularak, kanıt temelli politika oluşturulması süreçle-

rine katkı sunmak ve uluslararası değerlendirmelerde 

ülkemizin yer almasını sağlamak hedeflenmektedir. 

Ek olarak LSE ve Harvard Üniversitesi gibi dünya 

ölçeğindeki üniversitelerle, Dünya Sağlık Örgütü ve 

Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarla, Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi ve diğer üniversitelerle işbirliği 

faaliyetlerine başlamıştır.  

TÜSPE AKADEMİ bünyesinde ise, örgün ve uzak-

tan eğitim faaliyetleri gerçekleştirerek, sağlık profesyo-

nelleri ve diğer paydaşların sağlık politikaları konu-

sundaki eğitim ihtiyaçlarına cevap verecektir. 

Diğer taraftan ilki 2019 yılında olmak üzere her yıl 
Türkiye Sağlık Politikaları Zirvesi gerçekleştirmeyi 
planlayan TÜSPE, bu Zirve ile sekiz ana çalışma alanı 
ile ilgili bütün paydaşları bir araya getirerek sağlık 
politikalarının şekillenmesine yön verecektir. 

TÜSPE’nin çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgi için; 
www.tuspe.gov.tr 
@TusebTuspe  
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