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KURTULUŞ SAVAŞINI YAPAN 1. MECLİSİN ÖNEMLİ 
GÜNDEM MADDESİ BULAŞICI VE SALGIN 
HASTALIKLARLA MÜCADELE İDİ
TÜSAP olarak yılda 4 kez vizyon toplantısı ve 1 kez de vizyon toplantılarını özetleyen bir Zirve yapıyoruz. 
Bu toplantı ile birlikte 19. toplantımızı yapmış, 2020 yılında 19 Aralık’ta Zirveyi de yaptığımızda 20. 
toplantıyı geride bırakmış olacağız. 

Bugünkü toplantımızın ana konusu sağlık teknolojileri, sağlık hizmet sunumu, sağlık finansmanı ve ilaç 
olmak üzere sağlık politikalarında 4 temel konudan “sağlık finansmanı”. 

Sağlık finansmanı deyince olaya biraz farklı bir açıdan bakmak istedik. “Ulusal ve Uluslararası Sağlık 
Finansmanında Hastalık Yükü” konusunu ele alacağımız toplantıda ana konuşmacı olarak Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dünya Sağlık 
Örgütü Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder yer aldı. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye 
Ofisinde çok rahat diyalog kurduğumuz ve özellikle tütün mücadelesinde çok yakın çalıştığımız, değerli 
bir arkadaşımızdır. 

Hastalık yükü literatürde kullanılmadan önce biz nasıl bakıyormuşuz diye incelediğimde dikkat 
çeken bir konuşmaya rastladım. 1 Mart 1921 yılında 1. Meclisin açılışında Atatürk bir konuşma yapıyor 

ÖNSÖZ
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN

TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı 
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ve konuşmanın içinde şöyle bir ifade var: “Sağlık çabalarımızın önemli bir bölümü bulaşıcı ve salgın 
hastalıkların sınırlanıp engellenmesine ayrıldı.” Kurtuluş Savaşını yapan 1. Meclisin önemli gündem 
maddesi bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele idi. Yani savaş esnasında dahi önemli bir gündem ve 
yük oluşturuyor. 

Tabii sanayileşme, kentleşme ve gelişmeler oldukça hastalık yükünün genel olarak bulaşıcı hastalıklardan 
çok bulaşıcı olmayan hastalıklara doğru kaydığını görüyoruz ama bilhassa COVID pandemisi de bulaşıcı 
hastalıklardan tamamen kurtulamadığımızı, bulaşıcı hastalıkların bazen sadece bir ülkenin değil tüm 
dünyanın ana yükü haline gelebileceğini göstermiş oldu. Klasik gelişmeyle birlikte genel trendlerin 
ötesinde her zaman bizi uyarıcı ya da kaseti başa saran bir olay olduğunu da hatırlatmak istiyorum. 
Tabii bunlara karşı korunmak nasıl olmalıdır? Primordial koruma, primer koruma, sekonder koruma, 
tersiyel koruma… Başarılı bir sağlık sistemi bakımından; bu hastalıkların olmasını bekleyip sonra tedaviye 
odaklanmak değil, “esas olan korunmadır” diye hepimiz söyler dururuz. Ancak şunu unutmayalım ki 
hastalık yükleri bazen sağlık sistemini, ülkenin ekonomisini dahi yönetir hale geliyor. 

Bu toplantının destek partneri olan Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TİSD) ve Türkiye Sigortalar Birliği 
(TSB) ile birlikte Abbott, Atabay, Eczacıbaşı Monrol, Janssen ve Sanofi firmalarına katkılarından dolayı 
teşekkür ediyor, faydalı bir toplantı olmasını diliyorum.

2
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ULUSAL VE ULUSLARARASI SAĞLIK 
FİNANSMANINDA HASTALIK YÜKÜ
Konuşmamda daha çok hastalık yükünden bahsedeceğim. Daha sonraki tartışmalarla ulusal ve 
uluslararası finansmana da biraz girebilirim. İkinci konu olarak da Türkiye’de 2016 yılında “Yatırım 
Gerekçeleri” çalışması yaptık ve yayınladık. Bundan ve Türkiye’de yapılan sağlık reformları ile bunların 
kronik hastalıklara etkisi konusunda konuşacağım. Son olarak COVID-19 salgınına çok kısa değineceğim. 

Hastalık yükü dediğimiz çalışmaların iki temel amacı var. Birincisi insanların neden öldüklerini 
bilemezseniz, onların hayatlarını kurtaramazsınız. İkincisi ise insanları neyin hasta ettiğini bilemezseniz, 
onları sağlıklı hale getiremezsiniz. Yapılan tüm çalışmalar aslında insanlar neden ölüyor ya da hasta 
oluyorlar sorularına cevap vermeye çalışıyor. 

1990’lı yıllara kadar araçlar: Prevalans, İnsidans, Mortality (Ölüm), Morbidity (Hastalık) 

1990’lı yıllara kadar prevalans, insidans, mortality (ölüm), morbidity (hastalık) gibi verileri 
hesaplayarak hastalıkların yükü, görünme sıklıkları ve oranları hakkında fikirlerimiz vardı ve 
bununla ilgili tahminlerde bulunabiliyorduk.

ANA KONUŞMACI
Prof. Dr. Toker ERGÜDER

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Program Yöneticisi
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1990’dan sonra araçlar: DALYs, QALYs

1990’dan sonra bir Dünya Bankası’nın projesi kapsamında iki Avustralyalı bilim insanı Chris 
Murray ve Alan Lopez, DALYs ve QALYs olmak üzere iki metrik geliştirdiler. Bu yıldan sonra 
hastalıkların ve ölümlerin yükünü ve daha çok finansmanını hesaplamak için bu metrik 
kullanılmaya başlandı. 

1990’lı yılların sonunda Sayın Haluk Özsarı ile birlikte Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesinde 
çalışırken Chris Murray ve Alan Lopez Türkiye’ye geldi ve onlarla elimizde hangi veriler var ve 
hangi verilerle Türkiye’de bu çalışmayı yapabiliriz gibi birkaç gün çalışma imkanı da bulduk. 
Daha sonra o ekibe katılan Colleen Murray ile birlikte ilk “Ulusal Hastalık Yükü” çalışmasının 
şartnamesini yazdım. Ben projeden ayrıldıktan sonra arkadaşlarımız bu çalışmayı 2003 yılında 
Türkiye’de yaptılar. 
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2007 yılında Institute for Health Metric and Evaluation University of Washington, Bill ve Melinda 
Gates Vakfının katkıları ile kuruldu. Daha sonra küresel hastalık yükü çalışmalarına Dünya 
Sağlık Örgütü dahil oldu ve artık bu küresel bir mal ya da tüm insanlığın paylaşılması gereken 
bir veri kaynağı olması gerektiği ile ilgili 2018 yılında yine DSÖ kendi programını izlemek için 
birtakım indikatörler geliştirmeye başladılar. O bölümün başına da daha önce Türkiye’de sigara 
çalışmalarını birlikte yaptığımız GBD’den Samira Asma’yı getirdiler. Sonrasında DSÖ IHME ile 
daha fazla işbirliği yaparak birtakım indikatörlerle hem dünyadaki hastalık yükünü hem de 
DSÖ’nün başarılarını takip etmeye başladı. 

ULUSAL HASTALIK YÜKÜ ÇALIŞMASI NEDİR?

Sağlık, sosyal, politik, çevresel ve ekonomik faktörleri göz önüne alarak, hastalık ve sakatlıkların 
bireyler ve toplum üzerindeki sosyal ve finansal maliyetini belirlemektedir. 

Ancak en önemlisi hastalık yükü çalışması ülkeler arasında kıyaslanabilir tahminlerini bize 
vermeye başladı. Birtakım metrikleri de işin içine katmaya başladık. Ölümlerin ya da hastalıkların 
görülme sıklıklarını prevalans ve insidans ile kıyaslayabilirdik ama buradaki esas problem 
örneğin Hindistan Malarya’nın yükünün Norveç’teki hipertansiyon yükü ile karşılaştırılması için 
bu metriklere ihtiyacımız var. Chris Murray ve Alan Lopez ulusal hastalık yükü çalışması farklı 
hastalık ve ölümleri farklı ülkelerle kıyaslama imkanı verdi.

Hastalık Yükü Tahmininin 4 bileşeni

• Tüm ölüm nedenleri; ‘kaç kişi ölmüş’
• Ölüm nedenleri; ‘hangi nedenden ölmüşler’
• Risk faktörleri; ‘Ölüme ve hastalığa ne sebep olmuş’ 
• Ölümcül olmayan sonuçlar; ‘İnsanları ne hasta yapmıştır’
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Ancak temelde kaç kişi öldü, ölüm sebepleri nedir, risk faktörleri nedir, kişiler neden hasta 
olmuştur gibi 4 bileşen var.  

HASTALIK YÜKÜNÜN HESAPLANMASINDA KULLANILAN ÖLÇÜTLER

Temel indikatörümüz Disability-adjusted life years (DALYs), engelliliğe (sakatlığa) ayarlanmış 
yaşam yılı. Bunu hesaplamak için de öncelikle erken ölümle kaybedilen yaşam yıllarını ve daha 
sonra da engellilikle geçirilen yaşam yıllarını hesaplayıp, bu ikisini toplayıp DALY’yi bulmamız 
gerekiyor. 

DALY=
Years of life lost (YLL)

Erken ölüm sebebiyle kaybedilen yaşam yılı
+

Years of life with disabilities (YLD)
Engellilikle (sakatlıkla) geçirilen yaşam yılı

YLL hesaplama

• Erken ölümlere bağlı olarak kaybedilen yılları hesaplar.
• Ölüm sayılarını ve standart beklenen yaşam süresini esas alır.
• = ölüm sayısı X beklenen yaşam süresi
• Örneğin bir toplumda beklenen yaşam süresi 75 yıl olsun, ancak kişi 70 yaşında ölmüştür. 

Bu ölüm 5 YLL’ye denk gelir. (Years of Life Lost)  

YLD hesaplama

• Sakatlığa veya tam olarak sağlık ve iyilik halinden kayba bağlı olarak kaybedilen yıllardır. 
• Yeni vaka sayısı X sakatlık katsayısı X Hastalık veya sakatlık süresi – ölene veya iyileşene 

kadar.
• 70 yaşında ölen kişiye 50 yaşında diyabet tanısı konmuşsa, bu kişinin kaybettiği YLD 20’dir. 

DALY hesaplama

• Belirli bir toplumda, hastalık, sakatlık (sağlık hizmetlerinin kullanımı), veya erken ölümlerin 
toplam sayısıdır.

• Bir DALY sağlıklı yaşamdan yitirilen bir yıldır.
• Bir halk sağlığı programının/müdahalesinin ve/veya hastalığın toplumdaki etkisinin 

kıyaslanmasına imkan verir.
• DALY = YLL + YLD
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Doğduktan sonra sağlıklı bir şekilde yaşamaya başlıyoruz. Bir yerde hastalanıyoruz ve YLD 
hesaplaması başlıyor. Bir yerde de eğer erken ölmüşsek YLL hesaplanıp buradan yük bulmaya 
çalışıyoruz. Bir hastalık yükünü bir birey için hesaplamak kolay ancak bunu binlerce, milyonlarca 
kişi için hesaplamak oldukça zor. 

Örneğin bir erkek obeziteye bağlı olarak 45 yaşında diyabet geliştirmiş, 52 yaşında böbrek 
yetmezliğine bağlı diyalize bağlanmış, 55 yaşında bir ayağı ampute edilmiş ve 61 yaşında 
hayatını kaybetmiştir. Bu ülkede beklenen yaşam süresi 75 yıldır.  

Bu kişi için;

- YLD = 61 – 45: 16 
- YLL = 75 – 61: 14
- DALY: 16 + 14 : 30 DALYs

QALYs hesaplama

• Bir kişinin bir tedavi veya bir halk sağlığı müdahalesi (sağlıklı yaşam becerilerinin 
kazandırılması) sonucunda makul kalitede kaç ay veya yıl daha fazla yaşam kazanabileceği 
konusunda bize fikir verir.

• Hangi programın en çok maliyet etkili olduğunu gösterir.
• Hangi programa öncelik verilmesi hususunda fikir verir.  
• 0-1 arasındadır.
• Hem morbiditeyi hem de mortaliteyi etkileyen bir müdahalenin etkilerini özetlemeyi 

mümkün kılar.

QALY biraz daha hastalıkların, sakatlıkların ve yapılacak müdahalelerin maliyet etkinliğini 
hesaplamaya yönelik bir metrik. Bunu daha çok ilaç endüstrisi ürettiği ilaçların ne kadar maliyet 
etkili olduğunu ya da hangi ilacın kullanım miktarının daha çok olduğuna dair hesaplamalar 
yapıyor. 
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DALYs ve QALYs

Özetle toplum sağlığının özet göstergesidir. Morbidite ve mortaliteyi birleştirerek tahmin 
yapmamıza yardımcı olur. Karar vericilere kaynak tahsisine ilişkin kararları almalarına kanıta 
dayalı veri sunar ve yardımcı olur. İki önemli soruya cevap vermemize olanak sağlar:

-  Toplumdaki hastalıkların ve yaralanmaların toplam etkisi nedir?
-  Farklı toplumları etkileyen farklı hastalıkların, risk faktörlerinin ve müdahalelerin etkilerini 

nasıl karşılaştırabiliriz (Sıtma savaş programı ile diyabet kontrol programı). 

Buna ilişkin healthdata.org’a girdiğinizde dünya genelinde hesaplamalar yapabiliyorsunuz. 
Tabloda 1990 ve 2017 yılları karşılaştırması görülmekte. Türkiye’de son yıllardaki sağlık 
reformları sayesinde anne ve bebek ölümlerinin azalması, bulaşıcı olmayan hastalıklardaki 
azalmaya bağlı olarak da ilk 5 sırada doğrudan kronik hastalıklar yer alırken dünyada halen 
daha solunum yolları enfeksiyonları ve tüberküloz ölümlere yol açan sebeplerden oluyor.



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2020 / SAĞLIK FİNANSMANI RAPORU

Tabloda 1990 ve 2017 yılları ölüm sebepleri karşılaştırması görülmekte. Türkiye’deki YLL 
kayıpları aynı rakam.

Tabloda 1990 ve 2017 yılları sakatlığa bağlık kayıpların karşılaştırması görülmekte. Dünyaya ve 
Türkiye’ye baktığımızda ilk sırada daha çok kas ve iskelet sistemi hastalıkları, ruhsal hastalıklar, 
nörolojik hastalıklar diye aşağı doğru gitmekte. Sonuçta bu sakatlıklara baktığımızda dünya ve 
Türkiye arasında çok büyük farklılıklar yok.
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Tablo Türkiye’de 1990 ve 2017 yılları arasındaki değişimi gösteriyor. Türkiye’de 2002 yılından 
sonraki sağlık reformlarına bağlı olarak bulaşıcı hastalıklar ile anne ve çocuk ölümlerinin 
azalmasına bağlı olarak sağda görülen pembe ve kırmızı alanlar giderek küçülmekte ve daha 
çok yük bulaşıcı olmayan hastalıklara doğru gitmekte.

DALY’ye risk faktörlerine göre de bakabiliyoruz. Dünyadaki en büyük risk faktörü anne ve 
çocuk beslenme yetersizlikleri, hipertansiyon ilk sırada gelirken Türkiye’de ne yazık ki sigara 
kullanımı, yüksek vücut kitle endeksi, yüksek tansiyon ve diyabet risk faktörü olarak önümüze 
çıkıyor.
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Türkiye’de risk faktörleri açısından erkek ve kadınlar arasındaki fark nedir diye bakıldığında 
özellikle erkeklerde çok yüksek sigara içme oranına bağlı olarak ilk sırada tütün, kinci sırada 
yüksek tansiyon ve üçüncü sırada vücut kitle endeksi varken kadınlarda, yüksek vücut kitle 
endeksi birinci sıraya geliyor, daha sonra yüksek kan basıncı ikinci ve yüksek kan şekeri 
üçüncü sıraya geliyor. 

Dünyadaki sağlık harcamalarına aynı web sayfasından ulaşabiliyorsunuz. 1995-2017 sağlık 
harcamalarına bakıldığında şu anda sağlığa harcanan tüm harcamaların 7,9 Trilyon Dolar 
olduğu görülmekte. Bunun yaklaşık yüzde 60 oran ile 4.8 Trilyon Doları Kamu harcamaları, 
1.5 Trilyon Doları cepten harcamalar, 1,6 Trilyon Doları sigorta sistemi ve 18 Milyar Doları da 
uluslararası yardımlara giden harcamalar.
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Türkiye’deki 1995-2017 sağlık harcamalarına bakıldığında şu anda sağlığa harcanan tüm 
harcamaların 31 Milyar Dolar olduğu görülmekte. Bunun yaklaşık yüzde 75 oran ile 24 Milyar 
Doları Kamu harcamaları, 5.2 Milyar Doları cepten harcamalar, 1.6 Milyar Doları sigorta sistemi 
ve 120 Milyon Doları da uluslararası yardımlara giden harcamalar. Cepten harcamalar hemen 
hemen aynı ancak Türkiye’de az olan sigorta ya da ön ödemeli sağlık harcamaları… Dünyada 
yüzde 20 iken bu oran Türkiye’de yüzde 5. Uluslararası yardımlara yapılan harcamalar da 
Türkiye’de yüzde 3 civarında.

2016 yılında Türkiye’deki kişi başı sağlık harcaması yaklaşık 445 Dolar iken bunun 2050 yılında 
986 Dolara çıkacağı tahmin ediliyor ve yine kamu sağlık harcamaları bunun önemli bir miktarını 
tutuyor.
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Sağlıkta uluslararası yardımların nereye gittiğine bakılacak olursa, bu tablo bu yıl ABD’nin 
Dünya Sağlık Örgütü’ne yardımları kesmesinden sonra değişecek ama sonuçta dünyadaki 
uluslararası yardımlara fon sağlayan ülkeler Amerika, İngiltere, birtakım özel hayır kuruluşları, 
Almanya diye gidiyor. Paralar da daha çok çocuk sağlığı, HIV, malaria, anne sağlığı ve bulaşıcı 
olmayan hastalıklara harcanıyor.

Küresel hastalık yükünün 2019 versiyon yayınlandı. Bu çok yeni bir tablo. Bu gün yani 
toplantının yapıldığı gün sabaha karşı yayınlandı. Özellikle risk faktörlerinde yüzde 9,3 ile 
hipertansiyon birinci sıraya geldi, sigara ikinci sıraya düştü. Şu anda da dünyada da bundan 
sonra hipertansiyonu biraz daha konuşacağız.  



www.tusap.org
1514

Türkiye ve Gelecekteki Hastalık Yükü

Şu anda Sağlık Bakanlığı ile birlikte birinci basamakta kronik hastalık yönetimini çalışıyoruz. 
Erzincan, Uşak ve Çankırı illerinde hipertansiyonun kontrolü için bir pilot proje yürütüyoruz. Üç 
ilde Aile Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimlerine anket şeklinde iki soru yönelttik; 

• Kendinize kayıtlı nüfusta (Aile Sağlığı Merkezi-ASM) / ilçenizde / ilinizde), önümüzdeki 10 yıl 
içerisinde kardiovasküler bir atak (kalp krizi – felç) geçirme riski ≥ % 30’dan büyük olan kişi 
sayısı kaçtır? 

• Kendinize kayıtlı nüfusta (ASM / ilçenizde / ilinizde), daha önce hipertansiyon tanısı almış 
ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) reçetesi olan kişilerin kaçının tansiyonu 140 mmHg/90 
mmHg altındadır yani tansiyonu kontrol altındadır? 

Görüştüğümüz Aile Hekimlerinde soruların cevabını bulamadık. Genelde Aile Hekimlerimiz 
kendilerine bağlık gebe sayılarına, aşılanması gereken çocuk sayılarına çok kolaylıkla cevap 
verirken kronik hastalıklara ilişkin sorulara cevap vermekte zorlandıklarını gördük. 

Türkiye’deki Bulaşıcı Olmayan Hastalıklara (BOH) baktığımızda önemli hastalık yükünü 
obezitenin, kardiyovasküler hastalıkların ve kanserin oluşturduğunu gördük. Türkiye’de 70 
yaşından önce, yani erken ölme olasılığı da yaklaşık yüzde 16.8.
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2012 yılına ait Sağlık Bakanlığı kayıtlarından alınan grafikte Türkiye’de bulaşıcı olmayan 
hastalıklara bağla ölüm sebeplerinin oranı yaklaşık yüzde 88, ancak diğer ülkelerden farklı 
olarak o yıl Türkiye’de kanserler kardiyovasküler hastalıklardan yüzde olarak daha fazlaydı.

2019 yılı TÜİK yayınında 2018-19 yılı bulaşıcı olmayan hastalıklar ölüm oranları ile ilgili grafik 
görülmekte. Bunu yorumlamakta biraz zorluk çekiyoruz. Türkiye’de 2018 yılından 2019 yılına 
geçerken neden bulaşıcı olmayan hastalıklarda, örneğin kalp ve damar hastalıklarında ya da 
kanserlerde bir azalma olmuş. Belki de aradaki en büyük fark sebebi bilinmeyen oranının 
yüzde 2.2’den 5,9’a yükselmiş olması. Bunun yorumunu yapmak güç. Neden Türkiye’de bir yıl 
ara ile bu kadar çok hastalık sebebi bilinmeyecek şekilde kayıtlara işlendi.
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Genel olarak baktığımızda yine Türkiye’de yapılan ulusal hastalık yükü çalışmalarına göre de 
bulaşıcı olmayan hastalıklar ülkemizde hızlı bir şekilde artıyor.

Dünya Sağlık Örgütünün bulaşıcı olmayan hastalıklar izleme raporunda da Türkiye’nin ölüm 
oranı yüzde 89, 70 yaşından önce bulaşıcı olmayan bir hastalıktan ölme oranını da yüzde 16 
olarak açıklandı.
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Türkiye’nin bu oran ile tablodaki diğer ülkelere kıyasla bulunduğu yer görülmektedir. Türkme-
nistan, Hindistan ve Mısır gibi ülkelerden daha iyiyiz ama Yunanistan, Fransa ve Japonya gibi 
ülkelerden daha kötü durumdayız. 

Tüm bu çalışmaların amacı da, kronik hastalıkların yönetiminin birinci basamağa entegrasyo-
nunun temel amacı da, 70 yaşından önce görülen ölüm oranlarını mümkün olduğunca aşağıya 
düşürmeye çalışmak. 



www.tusap.org
1918

Türkiye’de beklenen yaşam süresini biliyoruz. Bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan 
erken ölümlerin azaltılması konusu ile birlikte ülkemizde doğuşta beklenen sağlıklı yaşam 
süresinin ne kadar olduğuna da baktık. TÜİK’in verilerine göre, Türkiye’de doğuşta beklenen 
yaşam süresi 78 yılken bu kadınlarda 81 yıl. Türkiye’de doğuşta beklenen sağlıklı yaşam süresi 
58 yılken bu kadınlarda 56 yıl. Özellikle kadınlar hayatlarının ortalama 24-25 yılını sağlıksız 
olarak geçiriyor. Bunların büyük bölümü de yüksek vücut kitle endeksi, yüksek tansiyon ve 
yüksek kan şekerine bağlı olarak hayatlarını hasta olarak geçiriyor.

Bunları önlemek için birtakım toplum temelli müdahaleler var. Bunların sigarada olduğu gibi 
aktif bir şekilde uygulanması gerekiyor. Özellikle sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin 
geliştirilmesi için birtakım finansal önlemlerin alınması gerekiyor.
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Yine birtakım bireysel temelli müdahaleler gerekiyor. Birinci basamakta risk değerlendirmesinin 
yapılması, bunların tespiti, tedavisi ve birtakım taramalar önemli konulardan bazıları.

Bunları yaparken de DSÖ’nün önerisi bu müdahaleler arasından en maliyet etkin olanı seçip 
bunları biran önce uygulamaya başlamak. Bunlar genelde yüksek maliyet etkinliğe sahip 
müdahaleler ve en çok ülkeye DALY kazandıracak ve ulusal hastalık yükünü azaltacak 
çalışmalar. Bu müdahaleler içinde maliyeti en düşük ve sağlık etkisi en yüksek olan ve en 
yüksek maliyet etkinlikleri olanlara baktım. Bunların içinde sigara vergilerinin artırılması, tuzun 
azaltılması ve özellikle hipertansiyonun ilaçla tedavisi de hem maliyeti düşük hem etkisi fazla 
ve hem de en yüksek maliyet etkinliğe sahip müdahaleler.

BOH Yatırım Gerekçesi Çalışması nedir?

2016 yılında Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıkların yükünün ve bunların yatırım gerekçelerinin 
raporunu yaptık.

https://www.euro.who.int/en/countries/turkey/publications/
prevention-and-control-of-noncommunicable-diseases-in-turkey-
the-case-for-investment-2018
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• BOH yatırım gerekçesi çalışması BOH’ların önlenmesine yönelik yatırım yapılması lehine 
ekonomik argümanlar ortaya koyan nicel bir analizdir.

• Amaçları şunlardır:

✓ Türkiye’de BOH’ların (KVH, diyabet, hava yolu hastalıkları ve kanserler)  ortaya çıkardığı 
ekonomik yükü ortaya koymak.

✓ 2016 yılından başlayarak 2032’ye kadar maliyet etkin bir politikalar seti uygulamanın 
önemli ekonomik faydaları olacağını kanıtlamak.

• Bu çalışma, Sağlık Bakanlığı’nın Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunması içindir.

• Politika yapıcılarına yönelik bir savunuculuk çalışmasıdır. 

Türkiye’deki ana BOH risk faktörleri

BOH’lar için 4 ana risk faktörü bulunmaktadır: tütün kullanımı, alkol kullanımı, fiziksel hareketsizlik 
ve sağlıksız beslenme

2017’de ulusal STEPS (Türkiye Hane Halkı Sağlık Araştırması) risk faktörleri araştırması 
gerçekleştirilmiştir. Sonuçları aşağıdadır: 

• Tütün kullanımı: Erkeklerin beşte ikisi (%43,4) ve kadınların beşte biri (%19,7) tütün ürünü 
kullanmaktadır.

• Alkol kullanımı: Ortalamada, erkeklerin %13,1’i alkol tüketmektedir ve bunların %8,7’si ağır 
epizodik alkol tüketiminde bulunmaktadır.

• Sağlıksız beslenme: Türkiye’deki tuz tüketimi günde 9,9 gramdır (spot idrarda – 2012 
SALTurk2 çalışmasında 14.8 gr - 24 saat idrar analizi). Bu, DSÖ’nün önerdiği miktardan 
neredeyse iki kat daha fazladır.

• Fiziksel hareketsizlik: Yetişkinlerin neredeyse yarısı (%43,6), bilhassa kadınlar (%53,9), 
DSÖ’nün fiziksel aktivite önerilerini karşılamamaktadır. 

https://www.who.int/ncds/surveillance/steps/WHO-
Turkey-Risk-Factors-A4_TR.08_10_2018.pdf?ua=1
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Burada bulduğumuz rakam 2016 yılı için devletin yaptığı bulaşıcı olmayan hastalıklar için 
ödemeleri 24,6 Milyar TL. Birtakım işgücü kayıpları, iş göremezlik kayıpları, ekonomik kayıpları 
ile birlikte 45 Milyar TL ekonomik yükü olmaktadır.
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Türkiye’nin 2016 yılı 4 ana bulaşıcı olmayan hastalıklarının toplam maliyetinin Gayrisafi Yurtiçi 
Hasıla (GSYİH)nın yüzde 3.6’sına denk gelen 69.6 milyar TL olduğundan hareketle buradan bir 
DALY hesaplaması yaptık. Yapılacak müdahalelerin Türkiye’ye ne kadar DALY kazandıracağını 
ne kadar ölümü ve hastalığı önleyeceğini bulmaya çalıştık. Tuz müdahalesi hem ölümlerin 
önlenmesinde hem DALY kazanımlarında gördüğünüz gibi önemli ölçüde yüksek çıktı. 

Daha sonra Türkiye’de Sağlık Bakanlığı ya da Maliye Bakanlığı, tuz müdahale programlarına 
1 TL harcarsa 5 yıl içinde 51, 15 yıl içinde 88 TL geri kazanıyor. Tütün kullanımında devlet 1 
TL harcarsa 5 yıl içinde 2.6, 15 yıl içinde 5 TL geri kazanıyor. Türkiye’de alkol tüketiminin 
düşük olmasına bağlı alkol hesaplaması burada düşük çıktı. Gördüğünüz gibi kardiovasküler 
hastalıklarda 4,3 lira gibi 15 yılda geri getiri kazandırabiliyor.

Bulguların özeti

Buradan elde edilecek gelirler bu hastalıkları önlemek ve kontrol etmek için kullanılabilir ve 
tüm sektörlere de olumlu yönde etki yapabilir. 

• 4 ana BOH’un (kardiyovasküler hastalıklar, kanser, solunum yolu hastalıkları ve diyabet) 
Türkiye’ye yıllık maliyetinin 69,7 milyar TL olduğunu tahmin etmektedir. Bu maliyetin dağılımı 
şu şekildedir: 

o Devlete doğrudan maliyet: 24,6 milyar TL

o Ekonomiye dolaylı maliyet: 45,1 milyar TL

• 15 yıl içerisinde bir milyondan fazla ölüm önlenecek ve 156 milyon TL’den fazla verimlilik 
Türkiye ekonomisine geri kazandırılacaktır. 

• Biz, BOH’ları önlemek için gerçekleştirilecek eylemlerin faydalarının – ve bu alandaki 
eylemsizliğin maliyetinin – Sağlık Bakanlığı’nın ötesine geçtiğini ve Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin tamamına ve tüm sektörlere etkisi vardır.
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2017 yılında Türkiye’deki hipertansiyon oranlarına baktık ve kişilerin 2-3 sefer tansiyonuna 
baktık. Bu çalışmada toplumun yüzde 27.7’sinin tansiyonu 14’e 9’dan yüksekti. Bu da yaklaşık 
17 milyon kişi anlamına geliyordu. Kişilere tansiyonunuzun yüksek olduğunun farkında mısınız, 
diye sorduk. Sadece 9 milyonu farkındaydı. Bunlardan da yaklaşık 7.8 milyon kişi tedavi 
altındaydı. Belki de burayı daha çok tartışmak gerekiyor. Tedavi altında olanların sadece 4 
milyonunun tansiyonu biz ölçtüğümüzde 14’e 9’un altındaydı. Ancak diğer taraftan en son Türk 
ilaç sektörü raporunu okuduğumda Türkiye’de en çok artış gösteren ilaçlar kardiyovasküler 
sisteme yönelik ilaçlar. Hipertansiyon ilaçlarının maliyetinde Türkiye durum nedir, bunu da 
bulmaya çalıştık. Belki katılımcılar bize bu anlamda katkıda da bulunabilir. Sonuçta ilaç tedavisi 
çok önemli ama mutlaka insanlarda davranış değişikliği oluşturmak ve belki de bu ilaçların 
daha düzenli kullanılması için birtakım çabalar sarf etmek gerekiyor.

COVID-19 Hastalık Yükü ve Finansmanı

Tüm sistemlerde ‘Toplumsal refah’ için sağlık ve ekonomi birbirinden ayrılmaz bir bütünün 
parçalarıdır. COVID-19 sadece bulaştığı kişilerin sağlığını etkilemedi. Ülkelerin sağlığını ve 
ekonomisini de etkiledi. Çalışma alanım bulaşıcı olmayan hastalıklar davranışsal risk faktörleri 
olmasına rağmen Mart ayından beri COVID-19 ile ilgili de yoğun bir şekilde çalışıyorum. 
Özellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yaşlı bakım evlerinde alınan önlemler 
konusunda sıkı işbirliği içinde çalışıyorum. 
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15 Ekim 2020 itibariyle dünya genelinde 18 milyon konfirme vaka var. Ama parantez içinde 
şunu da söyleyeyim; DSÖ’nün en büyük sıkıntısı konfirme vakaların ne olduğunu çok fazla 
bilememek. Ülkeler bunu kendileri DSÖ’ye raporluyorlar ve burada bu nedenle ülkeleri 
kıyaslamak biraz zor.  

15 Ekim 2020 itibariyle dünyada görülen ölüm sayıları 1 milyon 89 bini geçmiş durumda.
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16 Ekim 2020 itibariyle Türkiye’deki tablo. Hasta ve vefat sayılarında düne göre artış olmuş. 
Ancak Türkiye’de de toplam hasta sayısı 344 bin, vefat sayısı 9 bini aşmış durumda.

Bu tablo Türkiye’nin içinde olduğu Avrupa bölgesindeki son 1 haftalık durumu gösteriyor. 
Buraya baktığımızda Türkiye’nin bildirdiği son 1 haftadaki yeni vaka sayısı ve yeni ölümlere 
baktığımızda Türkiye’nin oranı oldukça yüksek. Yüzde olarak 4.5’e yükselmiş durumda.
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Salgının tüm dünyada hızı giderek artıyor. COVID-19’un ABD’de en son kalp hastalıkları ve 
kanserden sonra yerleşti ve oradaki vaka sayılarına bağlı olarak pek çok hastalığı da geçti. 

Tabii bunun bir de ekonomik etkisi var. Temel tahmin 2020'de küresel GSYİH'da yüzde 5,2'lik 
bir daralma öngörüyor. Bu senaryo, küresel büyümenin 2021'de mütevazı da olsa % 4,2'ye 
yeniden canlanmasını öngörüyor. Bu tahminler, küresel ekonomide iki yılda (2020-21) bu kriz 
nedeniyle 12 trilyon doların üzerinde bir kümülatif kayıp anlamına geliyor. 

https://www.worldbank.org/en/news/
feature/2020/06/08/the-global-
economic-outlook-during-the-covid-
19-pandemic-a-changed-world
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2020'de hem gelişmiş ekonomiler (- yüzde 8) hem de gelişmekte olan pazarlar ve gelişmekte 
olan ekonomiler için (Çin hariç yüzde -3; yüzde -5) senkronize bir derin düşüş öngörüyor. 
Dikkatimi çeken aslında bu işten en karlı çıkan Çin ve Çin hariç tüm ülkelerde yüzde 8, yüzde 
3, yüzde 5 küçülmeler görülürken Çin bunu biraz daha atlatmış duruyor.

Tabi bir de dünya tarihindeki ekonomik krizlere bakmışlar. Şu anda olan mali krizin ve kamu 
açıklarının 2. Dünya Savaşı’ndaki en yüksek düzeyden daha fazla olacağı konusunda birtakım 
tahminler var. Kamu mali açıklarının bu yıl hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasalarda 
ve gelişmekte olan ekonomilerde GSYİH ile ilgili olarak kayıtlı tarihteki en yüksek seviyeye 
ulaşması bekleniyor.

https://www.weforum.org/
agenda/2020/06/imf-lockdown-
recession-covid19-coronavirus-
economics-recession/

https://www.weforum.org/
agenda/2020/06/imf-lockdown-
recession-covid19-coronavirus-
economics-recession/
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Sağlıkta Alınan Önlemler

Sağlıkta ne tür etkileri olduğuna bakılacak olursa, elektif ameliyatlar durduruldu. Acillere 
gerçekten acil olmayan hastalar gelmedi. Gereksiz hekim başvuruları azaldı.

Belki ilk bakışta sağlık harcamaları azalmış gibi görünüyor ancak kronik hastalıklara yatkınlık 
belki daha da artacak. 

Sağlığa etkileri

• Takip edilmesi gereken kronik hastaların izlemlerinde aksamalar 
• Kronik hastalarda komplikasyonların artma riski 
• Mevcut hastalıkların tedavilerinde aksamalar
• Evde sağlık hizmetleri azalması
• Obezite, fiziksel hareketsizlik gibi risk faktörlerinde artış
• Sağlık personeli ödemelerinde yapılan düzenlemeler 
• Tüm sağlık personellerine kişisel koruyucu ekipmanların temini
• Hastalık nedeni ile işe gidemeyenelerin ekonomik yükleri
• Kayıp QALY ve DALY yılları
• Yüksek tedavi masrafları 
• Bekletilen ameliyatlar hizmete açıldığındaki geri dönüşler 
• Artan anksiyete, depresyon vb. Sorunlar
• Artan alkol vb. madde kullanımı...

Amerika’da ertelenen tedavilerin etkileri

Amerika’da ertelenen tedaviler nedeni ile sağlık harcamalarında yıllık maliyetlerinde 30 
-65 Milyar Dolarlık artış bekleniyor. KOAH hastalarının ortalama maliyetinde % 7-11 artış 
göstermektedir.  Kanserde % 8 artış beklenmektedir.

https://www.mckinsey.com/industries/
healthcare-systems-and-services/
our-insights/understanding-the-
hidden-costs-of-covid-19s-potential-
impact-on-us-healthcare#
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Tanı testi – KKE maliyeti

Kişilere yapılan testler ve maskelerin de ayrı bir maliyeti var. Türkiye’de şu ana kadar yaklaşık 
11 milyon test yapılmıştır. 

Test başı maliyet ortalama 8 - 10$.    ≈ 100 milyon
Sağlık personeli için Kişisel Koruyucu Ekipman maliyetleri temini
Vatandaşa Dağıtılan Sadece Maske için ufak bir hesap:
TÜİK 2019 hane sayısı 24 milyon X Maske+ kargo bedeli 4 TL = 96 milyon TL

Davranışsal Sağlık Sorunları

• Uykusuzluk, anksiyete ve depresyon gibi davranışsal sağlık sorunlarının reçetelerinin 
COVID 19 döneminde % 21 arttığı ifade edilmektedir. 

• Amerika’da geleceğe yönelik tahminlerde kısa zaman içerisinde 35 milyon insanın bu 
sorunla karşı karşıya geleceği ve maliyetinin 100-140 milyar $ olacağı tahmin edilmekte. 

• Bununda 2.5 milyonu sağlık çalışanı, 15 milyonu işsiz kalan ve ekonomik sıkıntı çekenlerden 
oluşmakta. 

• Uzun süre evde kalan gençler ve adölosanlara psikolojik etkilerinin ne olacağı bilinmemekte. 

Amerika için COVID-19’un GSMH olarak tahmini yapılmış. 16 Trilyon Dolarlık virüs adı verilmiş. 
Yaklaşık 625 bin ölümün, 4375 Milyar Dolarlık bir kayba yol açacağı, bunların sakatlıklara ve 
toplamda 16 Trilyonluk bir kayba yol açacağı belirtiliyor. Bu rakamın da GSMH’nın yüzde 90’ına 
denk geleceği konusunda tahminler var. 

Tüm bu kayıpları önlemek ve pandemi ile en iyi şekilde mücadele için ülkeler birtakım önlemler 
alıyor.

https://www.mckinsey.com/industries/
healthcare-systems-and-services/
our-insights/understanding-the-hidden-
costs-of-covid-19s-potential-impact-on-us-
healthcare#

Coe E and Enomoto K, “Returning to 
resilience: The impact of COVID-19 on 
mental health and substance use,” April 2, 
2020, McKinsey.com.

National Center for Health Statistics, 
“Mental health: Household Pulse 
Survey,” Centers for Disease Control and 
Prevention, reviewed July 29, 2020, cdc.
com.

“America’s state of mind report,” Express 
Scripts, April 16, 2020, express-scripts.
com.
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• Gelir kayıplarını önlemek için tele tıp, e-sağlığı ve uzaktan hizmetleri teşvik, (Aynı zamanda 
bunun sağlık profesyonellerinin, hastaların gerekli bakımından vazgeçmemeleri için güçlü 
bir teşvik olduğu düşünülmektedir.)

• Uzun süreli bakım kurumlarındaki hastaları (yüksek risk grubu) hekim ziyaretleri için 
destek sağlama,

• COVID-19 hazırlık, tedavi ve koruyucu ekipmanları, kliniklerin ve bekleme salonlarının 
yeniden tasarlanması, e-sağlık platformlarının geliştirilmesi ve hijyen ürünlerinin satın 
alınması gibi konuların destek kapsamına alınması,

• Birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcılarının artan davranışsal sağlık sorunları konusunda 
yetkin hale getirilmesi,

• Evde bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi,

• Veri kayıtlarının güçlendirilmesi,

• Veri ve teknolojiden yararlanarak önleme ve klinik kaynakları en doğru ve verimli şekilde 
kullanma planlamaları yapmaya çalışıyor. 

Sağlık sektörü olarak kişilerin hastalık ve iyilik hallerini eğimli bir yolda yukarı itmeye çalışıyoruz 
ancak mutlaka eğitim, beslenme, işsizlik, hane halkı, yoksulluk gibi çevresel faktörlerine etki 
eden diğer sektörlerin de bu eğimi azaltması için bize yardım etmesi gerekiyor.

Hastalık Yükünü ve Maliyetleri Azalmak için Çözüm Ne?

• Tüm kararlarda sağlığın ön plana alınması gerekiyor. 
• Tüm-hükümet, tüm-toplum yaklaşımı ile çok sektörlü faaliyetlere ihtiyaç var.
• Sağlık sektörünün dışında çalışmamız lazım. 

Özellikle kronik hastalıkların yükünü azaltmak için endüstri çözümün mü yoksa problemin 
mi parçası olacak, Türkiye’de buna karar verip belki de birtakım daha zorunlu yaptırımlarla 
konuyu çözmemiz gerekiyor. 
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TÜİK’İN 2019 SONRASI 
ANA ÇALIŞMA EVRENİ FARKLI
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı

TÜİK verilerinde 2018-19 arası yorumlaması zor bir duruma ilişkin son dönemlerdeki COVID 
sayılarına ilişkin bir araştırma yapmaya çalışırken TÜİK’ten hayli veri aldım. Bu zaman aralığında 
TÜİK’in sağlık verilerinde birçok kırılmalar var. Bunu da TÜİK’ten öğrenmeye çalıştım. 2018 ve 
öncesinde Türkiye’de olan ölümlerin veri tabanı, 2019 ve 2020 yıllarında ise Türkiye sınırları 
içinde vuku bulan ölümlerin veri tabanı... Dolayısı ile muhtemelen morbidite açısından da bu 
böyledir. Eğer öyle ise bu aradaki izah edemediğimiz fark ve kırılmaların sebebi ana çalışma 
evreninin farklı olmasından kaynaklanıyor.  

SORU-CEVAP VE YORUMLAR
Sağlık harcamalarının rakamları verilirken dünya ortalamasından daha düşük olan bir ön 
ödemeli sigorta rakamı vardı. Bu konuda Türkiye’deki devlet harcaması gibi görülen SGK 
ödemeleri ön ödemeli sistem olarak düşünülemez mi? Çalışanların prim ödediği bir sistemden 
giriliyor. Buradaki kriterimiz sadece özel sigortacılık sistemi mi? Bazı ülkelerde farklı yapılar var. 
Hepsi belki de özel sigorta sistemi gibi algılanıyor. O nedenle arada bir fark oluyor mu?

Benim çok fazla uzmanlık alanım olmadığından fazla yorum yapamam ancak bizdeki SGK bir kamu 
mudur, yoksa sigorta mıdır? Ya da özel sigortalar! Benim anladığım kadarı ile özellikle dünyada yapılanlar, 
Medicare ya da birtakım sigorta sistemlerine ön ödemeli yapılan sistemler... Ancak bunların kamu mu, 
özel mi olduğu hakkında benim de fikrim yok. 
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Türkiye sağlık reformlarının kurbanı mı olacak kavramını biraz daha açar mısınız?

Burada kastetmeye çalıştığım Türkiye ne yazık ki 2002-2003 yılında çok yüksek anne ve bebek 
ölümleri, çok düşük aşılama oranlarına sahip bir ülke idi. Sonuçta bulaşıcı olmayan hastalık yükünü 
artırmak için insanları yaşatmak ve beklenen yaşam süresini de uzatmak gerekiyor. Türkiye’de bu 
alana yani bebek ölümleri, anne ölümleri, bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye öncelik verildi. Bununla 
ilgili sağlık reformları, aile hekimliği sistemi, birinci basamak üzerinden büyük ölçüde yapıldı. Ancak tabi 
ki bunların ardından çok normal olarak hastalık oranlarının düşmesine bağlı olarak bulaşıcı olamayan 
hastalıkların oranları artmaya başladı. Belki bundan sonra Türkiye’nin düşünüp Türkiye özellikle 
bulaşıcı olmayan hastalıkların birinci basamakta takibi, aile hekimlerinin takibi, belki bir sevk sisteminin 
kurulması ve bununla ilgili birtakım özellikle hastaları ya da vatandaşları birinci basamağa çekecek ve 
ikinci basamaktan itecek birtakım motivasyon ve ödeme sistemlerine geçmesi gerekir diye düşündüm. 
Bu başlığı da biraz dikkat çekmesi için attım. Aslında iyi bir şey söylemeye çalışırken aslında biraz da 
bulaşıcı olmayan hastalıklara dikkat çekmeye çalıştım. 

UZAYAN ÖMÜRLE BİRLİKTE 
SAĞLIK HARCAMALARI DA ARTIYOR
Prof. Dr. Recep AKDAĞ
TBMM, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı

İngilizcede “victim of success” diye bir ifade var. Bir sağlık reformu ya da sağlık dönüşümü başarıya 
ulaştıkça yeni problemler getiriyor. Hayat uzuyor. Uzayan ömürle birlikte insanlar emekli maaşlarını 
almaya devam ediyor ve sağlık harcamaları da o denli artıyor. Aslında bu işin sonu yok. Bu da 
doğal olarak bir yük getiriyor. Sadece ekonomik açıdan düşünürsek insanlar daha çok yaşadıkça 
nasıl erken ölümleri önleyerek 70 milyar TL bir avantaj sağlayabilirsiniz. Ancak ömür uzadıkça 
muhtemelen o 70 milyar TL’yi ve belki daha fazlasını bir daha harcayacaksınız ama insanlar sağlıklı 
yaşamış olacak. Türkiye aslında bu anlamda kendi başarısının kurbanıdır. Çünkü diğer problemleri 
yenmek yetmiyor. Türkiye’de yaşam süresi de çok hızlı bir şekilde arttı. 2000’lerin başında 70 
yaş idi, şimdi 80 yaşa yaklaştı. Dolayısıyla başta sağlık promosyonu ve sağlık okur yazarlığının 
artırılması olmak üzere yeni işler yapmak lazım. Ömür uzadıkça daha büyük problemler karşımıza 
çıkacak.
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Son 15 yıldır özellikle bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilgili dünyada harcamalar, araştırma ve 
geliştirmeler daha öndeydi ancak önümüzdeki 10 yılda bulaşıcı hastalıklara ayrılan oran ne 
olacak?

Özellikle 2003-2009 yılları arasında Çin’deki SARS salgını sırasında ülkeler pandemilere bağlı olarak 
sağlık harcamalarını o alana yönlendirmişler. Ancak sonuçta pandemiler bitip de normal yaşama 
döndükten sonra tekrar bulaşıcı olmayan hastalıkların önemi ortaya çıkıyor. Aslında dünyada da 
bulaşıcı olmayan hastalıkların dünyanın gündemine gelmesi oldukça yeni. İlk defa 2011 yılında Birleşmiş 
Milletlerin gündemine geldi. Ondan önce HIV gelmişti. BM’nin gündemine gelen ikinci hastalık 2013 
yılında DSÖ de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Eylem Planını açıkladı. Türkiye de 2013-14 yıllarında 
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Eylem Planını ve birtakım hedeflerini ortaya koydu. Sonuçta dünyaya da 
baktığımızda bulaşıcı olmayan hastalıklara sağlanan fonlar ya da bu konunun gündeme gelmesi oldukça 
yeni. Beklenen yaşam süresinin önümüzdeki yıllarda uzamasına bağlı olarak mutlaka bu gündemimizde 
kalacak. Ülkelerde özellikle ilaç sektörü ve diğer sektörler daha fazla yatırım yapacaklar. İnsanların 
sağlık, iyilik hali ya da beklenen yaşam süresinin uzaması için sadece toplum temelli müdahaleler 
yeterli değil. Halk sağlıkçılarının mutlaka klinik ile de birlikte çalışması lazım. Toplum temelli müdahaleler 
klinik müdahalelerle biraraya geldiğinde insanların erken ölümlerini önleme konusunda başarı sağlanır. 

Türkiye’de kanser ölümlerinin yüzde 38.8 oranında olduğu söylendi. OECD ülkelerinin 2017 
yılında neredeyse 11 milyon ölümün detaylarına baktığımda toplam kanser ölümleri yüzde 25’i 
oluşturuyor. Türkiye kanser ölümlerinde OECD’nin ilerisinde bir coğrafya. OECD’de ortalama 
yaşın daha ileride olduğu ülkeler de vardır. Kanser ölümlerini açıklamada daha zorlayıcı bir 
durum. Bu konu geleceğe yönelik odaklanılması gereken alanlardan biri gibi görünüyor. 

Bir ülkede görülen kanser ölümleri biraz da kanser kayıtçılığı ile alakalı olduğu için özellikle Türkiye’de 
2003 yılından sonra bu alana da çok yatırım yapıldı ve kanser vakalarının kayıtları da ortaya çıkmaya 
başladı. Başta sigara kullanımı olmak üzere diğer risk faktörlerine maruz kalma çok yüksek oranda. 
Özellikle erkeklerde bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. 2018-2019 TÜİK rakamlarında bir anda 
paydayı değiştirdiğiniz anda sayılar değişiyor ve biraz bizim yorum yapmamızı da zorlaştırıyor tabi. 

Türkiye’deki kardiyovasküler hastalıkların artış seyrinden bahsedildi. IMS - IQVIA verilerinden 
yapılmış bir çalışmada kardiyovasküler hastalıklarda ilaç sektöründe değer ölçeğinde 2010’da 
yüzde 11.9’dan 7.3’e, kutu bazında da 8.5-8.7 civarında. Bu anlamda değer bazında bir düşüş var. 
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19.’su gerçekleşen bu toplantıda sağlık finansmanında hastalık yükünü ele aldık. TÜSAP Yürütme Kurulu 
Başkanımız Prof. Dr. Sabahattin Aydın konuşmasında 1921 yılında Ulu Önder Atatürk’ün hastalık yüküne 
atıfta bulunması ile ilgili çok önemli bir noktayı vurguladı.

Biliyorsunuz bu yıl Sağlık Bakanlığı’nın 100. Kuruluş yılı. Sağlık Bakanlığı Kurtuluş Savaşımız sırasında ve 
hatta TBMM açıldıktan sonraki ikinci haftada kurulan 11 bakanlıktan biridir. Bu anlamda da çok kıymetli.

Bu toplantıya katılan saygıdeğer konuklar ve Bakanıma, yoğun temposu arasında bizlere vakit ayırarak 
ana konuşmacı olarak katkı sunan 25 yıl önceki çalışma arkadaşım Toker Ergüder’e teşekkür ederim. 

MODERATÖR SUNUŞ
Doç. Dr. Haluk ÖZSARI
TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
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SAĞLIK PLATFORMU 

SAĞLIK
TEKNOLOJİLERİSAĞLIK

FİNANSMANI

SAĞLIK
HİZMET SUNUMU

İLAÇ
VE ECZACILIK

METODOLOJİ
Sağlık sektörünü temsil eden fikir önderlerine 28 farklı soru soruldu. Katılımcılar her soruyu 
kendilerine verilen keypadler üzerinden tercih ettikleri şıkları işaretleyerek yanıtladılar. Kamuyu, 
STK’ları, özel sektörü ve üniversiteleri temsil eden 50 üst düzey yöneticinin verdiği yanıtlar 
üzerinden hazırlanan sonuç grafikleri yine katılımcılar tarafından yorumlandı. Katılımcıların yüzde 
36’sını STK temsilcileri, yüzde 26’sını kamu yöneticileri oluşturdu. Özel sektör yöneticileri yüzde 
32’lik, sağlık alanına odaklanmış üniversiteler ise yüzde 6’lık oranla yerini aldı.
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SAĞLIK YATIRIMLARINDA BÜYÜME 
BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR
TÜSAP Vizyon Toplantılarının on altıncısı sağlık sektörüne yön veren 50 kişinin katılım ile 
yapıldı. Sağlık sektörünün bütüncül bir gözle gelişimini ölçmeyi hedefleyen “Türkiye için, 
2020 yılı sağlık sektör yatırımları için öngörünüz nedir” sorusuna katılımcıların yüzde 42’sinin 
“Büyüme yılı olacak” yanıtını verdiği görüldü. Katılımcıların yüzde 26’sı “Küçülme yılı olacak”, 
yüzde 33’ü ise “Önceki yıl ile aynı olacak” seçeneğini işaretledi. 

Türkiye için, 2020 yılı sağlık sektörü yatırımları için öngörünüz nedir?

1. Büyüme yılı olacak
2. Küçülme yılı olacak
3. Önceki yıl ile aynı kalacak

42%

26%

33%

1 2 3
Büyüme yılı olacak Küçülme yılı olacak Önceki yıl ile aynı kalacak
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2021 İÇİN DE SAĞLIK YATIRIMLARINDA 
BÜYÜME BEKLENTİSİ MEVCUT
“Türkiye için, 2021 yılı sağlık sektör yatırımları için öngörünüz nedir” sorusuna katılımcıların 
yüzde 44’ü “Büyüme yılı olacak” yanıtını verdiği görüldü. Katılımcıların yüzde 26’sı “Küçülme yılı 
olacak”, yüzde 30’u ise “Önceki yıl ile aynı olacak” seçeneğini işaretledi.

Türkiye için, 2021 yılı sağlık sektörü yatırımları için öngörünüz nedir?

1. Büyüme yılı olacak
2. Küçülme yılı olacak
3. Önceki yıl ile aynı kalacak

44%

26%
30%

1 2 3
Büyüme yılı olacak Küçülme yılı olacak Önceki yıl ile aynı kalacak
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ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA SAĞLIK YATIRIMLARINDA 
BÜYÜME BEKLENİYOR 
Önümüzdeki 5 yılın değerlendirilmesi istendiğinde katılımcıların yüzde 84’lük bir kesiminin 
büyüme beklentisi içinde olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 16’sı ise Gayrisafi Milli Hasıla 
(GSMH) büyüme hızının altında büyüyeceği yönünde görüş belirtti. Yüzde 42’lik kesim GSMH 
ile aynı oranda büyüme beklerken, yine yüzde 42’lik bir kesim ise GSMH’nin büyüme hızından 
daha fazla büyüme olacağı öngörüsünde bulundu.

Türkiye için, Önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımları; 

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

16%

42% 42%

1 2 3
GSMH büyüme hızının altında 

büyüyecek
GSMH büyüme hızı ile aynı oranda 

büyüyecek
GSMH büyüme hızının üzerinde 

büyüyecek
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2021’DE SAĞLIK YATIRIMLARI ÖZEL SEKTÖRDE 
AZALACAK KAMUDA ARTACAK 
Sağlık yatırımlarındaki artış beklentisine ilişkin katılımcıların yüzde 21’i 2021 yılında sağlık 
yatırımlarının hem kamu hem de özel sektörde artacağı, yüzde 26’sı ise bunun tam tersi olarak 
her ikisinde de azalacağı yönünde değerlendirme yaptı. Yüzde 6 oranında katılımcı özel 
sektörde artış kamuda azalma seçeneğini, yüzde 47’lik bir kesim ise kamu yatırımlarında artış 
özel sektör yatırımlarında ise gerileme beklentisini işaretledi.

Türkiye için, 2021 yılında sağlık yatırımları;

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

47%

26%
21%

6%

1
Özel sektör ve kamu sektöründe 

artacak

2
Özel sektör ve kamu sektöründe 

azalacak

3
Özel sektörde artacak kamu 

sektöründe azalacak

4
Özel sektörde azalacak kamu 

sektöründe artacak
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ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA SAĞLIK YATIRIMLARI 
ÖZEL SEKTÖRDE VE KAMUDA ARTACAK 
Sağlık yatırımlarındaki artış beklentisine ilişkin katılımcıların yüzde 49’u önümüzdeki 5 yılda 
sağlık yatırımlarının hem kamu hem de özel sektörde artacağı, yüzde 9’u ise bunun tam tersi 
olarak her ikisinde de azalacağı yönünde değerlendirme yaptı. Yüzde 12 oranında katılımcı özel 
sektörde artış kamuda azalma seçeneğini yüzde 30’luk bir kesim ise kamu yatırımlarında artış 
özel sektör yatırımlarında ise gerileme beklentisini işaretledi.

KRİZ ZAMANLARINDA EN FAZLA SAĞLIK HARCAMALARINDAN KISILIR
Bütçelerin az olduğu zamanda en kolay kemer sıkılacak alan olarak sağlığın görüldüğü, hele ki 
Türkiye’de bütçenin büyük kısmının borçların yanı sıra SGK açıkları ile memur ve emekli maaşlarına 
ve son yıllarda da özellikle sosyal yardımlara gittiği belirtildi. Geri kalan paranın da yatırımlara ve 
sağlığa harcandığı kaydedilerek Türkiye’de sağlık harcamalarının hem SGK’nın açıklarını kapama 
hem de doğrudan Sağlık Bakanlığı’na verilen bütçe açısından Kamu tarafından yapıldığı söylendi. 
Kriz zamanlarında borçlar, emekli maaşları ve memur maaşları kısılamayacağından sağlık ve sosyal 
yardımlardan kısıntıya gidildiği ifade edildi. Tablolara yansıyan iyimserliğin gerçekçi görünmediği 
belirtilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bu 
anlamda zorlanması gerektiği ifade edildi.

Türkiye için, Önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımları;

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

30%

9%

49%

12%

1
Özel sektör ve kamu sektöründe 

artacak

2
Özel sektör ve kamu sektöründe 

azalacak

3
Özel sektörde artacak kamu 

sektründe azalacak

4
Özel sektörde azalacak kamu 

sektöründe artacak
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ÖZEL SEKTÖR DE KAMU DA BÜYÜMEK ZORUNDA KALACAK
Özel sektörün elbisesini devletin diktiği belirtilerek devlet ne oranda belirlerse özel sektörün o 
oranda büyüyebileceği söylendi. Kamunun yatırımları ile SGK’nın geri ödemesinin özel sektörün 
büyüklüğünü belirlediği kaydedildi. Ekonomik daralmalarda kemer sıkmanın hizmet sunumunun 
kıstırılması ile sonuçlandığına değinilerek bu durumda Kamu’nun büyümesinin sıkıntı haline geldiği 
söylendi. Mevcut şehir hastanelerinin yapılmaya ve işletilmeye devam etmesinin bile 2 yılda 
Kamu’yu büyüteceği ve bununla birlikte yaşlanan Türkiye’de sağlık sektörünün özel sektörde de 
Kamuda da GSMH’nin artışı oranında büyümek zorunda kalacağı vurgulandı. 

2021’de sağlık yatırımlarının büyümeme öngörüsü ile birlikte önümüzdeki 5 yıllık süreçte 
büyüyebileceğine ilişkin beklentinin “sağlık turizmi”nden kaynaklandığı belirtildi.

SAĞLIK HARCAMALARININ GSYH’YA ORANI 2050’DE 
YÜZDE 8 MERTEBESİNE ULAŞMIŞ OLACAK
Sağlık harcamalarının geneli ile ilgili milli gelire oran olarak kamu sağlık harcamalarının yüzde 
4’e, ülkenin toplam sağlık harcamaları da yüzde 5’e ulaşmış durumda olduğu belirtilerek doğuşta 
yaşam beklentisi göstergesinin gelişmiş ülkelere en hızla yakınsayan gösterge olduğu ve başlıca 
ölüm sebeplerinin kardiyovaskülerden kansere doğru döndüğü ve bulaşıcı olmayan hastalıkların 
yükünün arttığı söylendi. Bunun uzun dönemde kamu sağlık harcamalarının milli gelire oranını 
artırıcı bir etkisi olduğu belirtildi. GSYH’nın reel büyüme ve enflasyonla büyüdüğü ve nüfusun her 
yıl 1.1-1.2 oranında artması ve yaş dağılımının yaşlanan nüfusa dönmesinin getirdiği yüzde 1’lik bir 
hacim artışı ile birlikte sağlıkta dönüşümle beraber çok önemli erişim artışları sağlanmakla birlikte 
gelişmiş ülkelere göre birim nüfus sayısına düşen doktor sayısında yarısı kadar bir düzeyde olduğu 
ifade edildi. Önümüzdeki 30 yılda burada da erişim yoğunluğu artışı olacağı düşünülürse yaklaşık 
yüzde 2.5’lik bir artış ile sadece hacim tarafında yıllık yüzde 4-5’lik kabaca büyüme oranı kadar 
bir artışa sebep olacağının altı çizildi. Fiyat tarafında da uzun vadede sağlık enflasyonunun normal 
enflasyonun birkaç puan üzerinde olacağının öngörülebildiği belirtilerek bunun da GSYH’nın 
büyüme hızının uzun vadede yıllık ortalamada yüzde 2-3 üzerinde büyümesi anlamına geleceği 
söylendi. Bu şekilde şu anda evde bakım gibi yaşlanmayla birlikte gelecek ilave yükler haricinde 
sağlık harcamalarının GSYH’ya oranı yüzde 4 ise 2050’de yüzde 8 mertebesine ulaşmış olacağına 
dikkat çekildi. 

Sağlık yatırımları ile ilgili sadece şehir hastanelerinin ödemeleri hesaba katılırsa dahi önümüzdeki 
5 yıllık süre içinde kamu sağlık yatırımlarının GSYH’ya oranında en azından aşağıya düşmeme 
olacağının söylenebileceği ama onun da ötesinde kamu sağlık harcamalarının, ülkenin genel sağlık 
harcamalarının GSYH’ya oranının gelecek 30 yılda yaklaşık iki katına çıkabileceği ifade edildi. 

UZUN YAŞAM İLE BİRLİKTE ENDÜSTRİ OLARAK TÜKETİCİ Mİ 
YOKSA ÜRETİCİ Mİ OLACAĞIZ!
Hormonlu bir büyümenin tehlikesine dikkat çekilerek kıt kaynakların doğru yere harcanması 
gerektiğinin altı çizildi. Bulaşıcı olmayan hastalıkların uzun yaşam ile birlikte artacağı düşünülürse 
ilaç ve tıbbi cihaz tarafında endüstri olarak tüketici mi, üretici mi olunacağına dikkat çekmek 
gerektiği söylendi. 
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2050 YILINDA DÜNYA GENELİNDE HASTALIĞA 
BAĞLI ÖLÜMLERDE HASTALIK SIRALAMASI 
BÜYÜK ÖLÇÜDE DEĞİŞECEK
2016 için dünya genelinde en çok ölüme yol açan ilk 10 hastalık sıralaması göz önünde 
bulundurularak dünya genelinde 2050 yılında en çok ölüme yol açan ilk beş hastalığın değişimi 
konusundaki öngörüleri sorulan katılımcıların yüzde 51’i büyük ölçüde hastalıkların sırasının 
değişeceğini belirtti. Yüzde 46’sı az değişim olacağı, yüzde 3’ü ise herhangi bir değişimin 
olmayacağı yönünde seçenekleri işaretledi. 

2016 için dünya genelinde en çok ölüme yol açan ilk 10 hastalık sıralaması: 

1. İskemik kalp hastalığı
2. İnme (felç)
3. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı 
4. Alt Solunum Yolu Hastalıkları 
5. Alzheimer ve diğer demanslar
6. Trakea, bronş ve akciğer kanserleri
7. Diyabet
8. Trafik Kazaları
9. İshalli hastalıklar
10. Tüberküloz

Dünya genelinde 2050 yılında en çok ölüme yol açan ilk beş hastalığın 
değişimi konusundaki öngörünüz nedir?

1. Büyük ölçüde hastalıkların sırası değişecektir
2. Az değişim olacaktır
3. Değişim olmayacaktır

51%
46%

3%

1 2 3
Büyük ölçüde hastalıkların sırası 

değişecektir
Az değişim olacaktır Değişim olmayacaktır
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TEDAVİLERDEKİ GELİŞMELER VE UZAYAN ÖMÜR 
SIRALAMAYI DEĞİŞTİREBİLİR
Sıralamanın aynı olacağı öngörüsü ile birlikte yaş ilerlemesi gibi etmenlerle küçük 
farklar olabileceği, KOAH, Alzheimer gibi hastalıkların diğerlerinin önüne geçebileceği, 
kardiyolojideki tedavilerin gelişmesi gibi kardiyak hastalıklardan kaynaklı ölümlerin ya da 
kanser ve diyabet ile ilgili hastalıkların yine tedavideki gelişmeler nedeni ile daha kolay 
ortaya çıkacağından ölüm nedeni sıralamasında gerileyebileceği söylendi. 

BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARIN ARKASINDAKİ 
ENDÜSTRİ İLE UĞRAŞMAK ZOR
2016 yılındaki bu sıralamadaki ilk 5 sıranın 2030’da değişmeyeceği, 2050 yılında 
ise alt solunum yolu enfeksiyonlarının yerine diyabetin geçtiğine yönelik öngörüler 
paylaşılarak mevcut tedavi şartları ile önümüzdeki 30-40 yılda bu hastalıklarla ilgili yapılan 
projeksiyonlarda çok fazla değişim gözlenmediği söylendi. 

Dünyanın her yerinde bulaşıcı hastalıklarla mücadelenin daha kolay olduğu Birleşmiş 
Milletler (BM) kuruluşları arasında bile bulaşıcı olmayan birtakım hastalıkların risk faktörleri 
ile ilgili derin görüş ayrılıkları olduğu ifade edildi. Bulaşıcı olmayan hastalıkların arkasında 
bir endüstri olduğu için bu endüstri ile uğraşmanın zor ve bu hastalıklara ilişkin finansal 
kaynakların daha az olduğu kaydedildi. Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıkların bütçelerini 
ya da müdahale paketlerinin fiyatını da bulmanın, örneğin tütünle mücadele paketinin fiyatını 
genel bütçeden belirlemenin çok zor olduğu ve bu nedenle finansal yük hesaplamalarının 
da yapılmasının zor olduğu kaydedildi. 

5 YIL İÇİNDE 2050 YILI BEKLENTİLERİ DEĞİŞEBİLİR
Bugünkü tedavilerle bakıldığında 2050 yılında sıraların değişmediğine ilişkin 2020 yılındaki 
klinik araştırma verileri gözden geçirildiğinde yatırımların yaklaşık yüzde 37’sinin onkoloji, 
yüzde 12’sinin de merkezi sinir sistemi alanındaki hastalıklarda olduğu, bunun da hem 
onkolojik hem de Alzheimer ve Demans gibi sinir sistemi hastalıkları her ne kadar Ar-Ge’nin 
mezarlığı olarak sayılsa da 2050 yılında hastalık yükü ve ölüm yüzdelerini değiştirecek 
birtakım yeniliklerin olacağına vurgu yapıldı. İlaç endüstrisindeki pek çok oyuncunun bu 
konuda ciddi çaba sarf ettiği, 5 yıl içinde 2050 yılı beklentilerinin değişebileceği ifade edildi. 
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DÜNYA GENELİNDE BULAŞICI HASTALIK 
YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN 
KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ
Dünya genelinde bulaşıcı hastalık yükünün azaltılması için Birleşmiş Milletler ve WHO, 
FAO, UNFPA, UNDP, UNICEF, WB gibi ilgili uluslararası kuruluşlar arasında iş birliği ve 
koordinasyonun yeterli olup olmadığı sorulan katılımcıların yüzde 52’si “yeterli değildir”, yüzde 
45’i ise “kısmen yeterlidir” yanıtını verdi.

Sizce dünya genelinde bulaşıcı hastalık yükünün azaltılması için Birleşmiş 
Milletler ve ilgili uluslararası kuruluşlar arasında (WHO, FAO, UNFPA, UNDP, 
UNICEF, WB vb.) iş birliği ve koordinasyon yeterli midir? 

1. Yeterlidir
2. Yeterli değildir
3. Kısmen yeterlidir

3%

52%

45%

1 2 3
Yeterlidir Yeterli değildir Kısmen yeterlidir
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DÜNYA GENELİNDE BULAŞICI OLMAYAN 
HASTALIK YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN 
KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ
Dünya genelinde bulaşıcı olmayan hastalık yükünün azaltılması için Birleşmiş Milletler ve 
WHO, FAO, UNFPA, UNDP, UNICEF, WB gibi ilgili uluslararası kuruluşlar arasında iş birliği ve 
koordinasyonun yeterli olup olmadığı sorulan katılımcıların yüzde 64’ü “yeterli değildir”, yüzde 
36’sı ise “kısmen yeterlidir” yanıtını verdi.

Sizce dünya genelinde bulaşıcı olmayan hastalık yükünün azaltılması için 
Birleşmiş Milletler ve ilgili uluslararası kuruluşlar arasında (WHO, FAO, UNFPA, 
UNDP, UNICEF, WB vb.) iş birliği ve koordinasyon yeterli midir? 

1. Yeterlidir
2. Yeterli değildir
3. Kısmen yeterlidir

0%

64%

36%

1 2 3
Yeterlidir Yeterli değildir Kısmen yeterlidir
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DÜNYA GENELİNDE BULAŞICI HASTALIK 
YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN FİNANSAL 
KAYNAKLAR
Dünya genelinde bulaşıcı hastalık yükünün azaltılması için finansal kaynakların yeterli olup 
olmadığı sorulan katılımcıların yüzde 57’si “yeterli değildir”, yüzde 31’i “kısmen yeterlidir” yanıtını 
verdi. Yüzde 12 oranında katılımcı ise “yeterlidir” seçeneğini işaretledi.  

Sizce dünya genelinde bulaşıcı hastalık yükünün azaltılması için finansal 
kaynaklar yeterli midir? 

1. Yeterlidir
2. Yeterli değildir
3. Kısmen yeterlidir

12%

57%

31%

1 2 3
Yeterlidir Yeterli değildir Kısmen yeterlidir
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DÜNYA GENELİNDE BULAŞICI OLMAYAN 
HASTALIK YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN 
FİNANSAL KAYNAKLAR 
Dünya genelinde bulaşıcı olmayan hastalık yükünün azaltılması için finansal kaynakların yeterli 
olup olmadığı sorulan katılımcıların yüzde 76’sı “yeterli değildir”, yüzde 14’i “kısmen yeterlidir” 
yanıtını verdi. Yüzde 10 oranında katılımcı ise “yeterlidir” seçeneğini işaretledi.  

Sizce dünya genelinde bulaşıcı olmayan hastalık yükünün azaltılması için 
finansal kaynaklar yeterli midir? 

1. Yeterlidir
2. Yeterli değildir
3. Kısmen yeterlidir

10%

76%

14%

1 2 3
Yeterlidir Yeterli değildir Kısmen yeterlidir
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KAYNAKLAR FAZLA OLDUĞU İÇİN BULAŞICI 
OLMAYAN HASTALIK YÜKÜ ARTIYOR
Dünyanın kaynakları doğru kullanılırsa bulaşıcı olan ya da olmayan hastalıklar için yeterli 
olunacağı vurgulandı. Aslında bulaşıcı olmayan hastalıklarının nedeninin gelişmişlik, daha 
fazla para harcama, daha kalorili şeyler yeme gibi kaynakların fazla olmasından kaynaklandığı 
belirtilerek “kaynak yeterlidir” derken hastalık ile mücadele için oluşturulan kaynağın mı, yoksa 
dünyanın toplam kaynağı içinde ayrılabilmesi muhtemel kaynağın mı kastedildiği soruldu. 

HASTALIKSIZ BİR DÜNYADA YAŞAYAN GELECEK NESİL 
İNSANLARIN KENDİLERİNİ NASIL HASTA ETTİKLERİNE HAYRET 
EDECEK!
Gelecek nesillerin belki 100 yıl sonra hastalıksız bir dünya yaratmaları halinde geçmişte 
insanların önce tütün, sigara ve sağlıksız beslenme gibi koşullarla kendilerini hasta ettikleri 
sonra da bu hastalıklarla mücadele etmeye çalıştıklarını hayretle konuşacakları ifade edildi. 
Kaynakların farklı kullanılması ile birlikte sorunların çok daha farklı çözülebileceği söylendi. 
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TÜRKİYE’DE BULAŞICI HASTALIK YÜKÜNÜN 
AZALTILMASI İÇİN FİNANSAL KAYNAKLAR 
Türkiye’de bulaşıcı hastalık yükünün azaltılması için finansal kaynakların yeterli olup olmadığı 
sorulan katılımcıların yüzde 43’ü “yeterli değildir”, yüzde 33’ü “kısmen yeterlidir” yanıtını verdi. 
Yüzde 24 oranında katılımcı ise “yeterlidir” seçeneğini işaretledi.  

Sizce Türkiye’de bulaşıcı hastalık yükünün azaltılması için finansal kaynaklar 
yeterli midir? 

1. Yeterlidir
2. Yeterli değildir
3. Kısmen yeterlidir

24%

43%

33%

1 2 3
Yeterlidir Yeterli değildir Kısmen yeterlidir
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TÜRKİYE’DE BULAŞICI OLMAYAN HASTALIK 
YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN FİNANSAL 
KAYNAKLAR
Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalık yükünün azaltılması için finansal kaynakların yeterli olup 
olmadığı sorulan katılımcıların yüzde 70’i “yeterli değildir”, yüzde 20’si “kısmen yeterlidir” 
yanıtını verdi. Yüzde 10 oranında katılımcı ise “yeterlidir” seçeneğini işaretledi.

Sizce Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalık yükünün azaltılması için finansal 
kaynaklar yeterli midir? 

1. Yeterlidir
2. Yeterli değildir
3. Kısmen yeterlidir

10%

70%

20%

1 2 3
Yeterlidir Yeterli değildir Kısmen yeterlidir
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EN YÜKSEK YATIRIMA SAHİP TOPLUM TEMELLİ 
MÜDAHALE FİZİKSEL AKTİVİTENİN ARTIRILMASI
Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalık yükünün azaltılması için en yüksek yatırım getirisine sahip 
toplum temelli müdahalenin ne olduğu sorulan katılımcıların yüzde 35’i “fiziksel aktivitenin 
artırılması”, yüzde 25’i “tuz kullanımın azaltılması”, yüzde 25’i “tütün kontrolü” ve yüzde 13’ü de 
“kardivasküler hastalık ve diyabet klinik müdahaleleri” seçeneklerini işaretledi.

Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıkların yükünü azaltmak için en yüksek 
yatırım getirisine sahip toplum temelli müdahale paketi sizce hangisi olmalıdır?

1. Tuz kullanımın azaltılması
2. Tütün kontrolü 
3. Fiziksel aktivitenin artırılması
4. Alkol kontrolü ve uyuşturucuyla mücadele
5. Kardivasküler hastalık ve Diyabet klinik müdahaleleri 

2%

35%

25%25%

13%

1
Tuz kullanım azaltılması

2
Tütün kontrolü

3
Fiziksel aktivitenin 

artırılması

4
Alkol kontrolü ve 

uyuşturucuyla mücadele

5
Kardivasküler hastalık ve 

diyabet klinik müdahaleleri
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ÖNEMLİ OLAN SAĞLIK OKUR YAZARLIĞI VE SAĞLIK PROMOSYONU 
KONUSUNDA ORGANİZASYONEL ÇALIŞMALAR
Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalık yükünün azaltılması için finansal kaynakların yeterli olduğuna 
değinilerek tuz kullanımın azaltılması, tütün kontrolü, fiziksel aktivitenin artırılması, alkol kontrolü ve 
uyuşturucuyla mücadele gibi müdahalelerin çok fazla para getirmeyen müdahaleler olduğu söylendi. 
Hatta birçok ülkenin tütün mücadelesi ile vergilerle elde ettiği parayı sağlığa harcadığına dikkat 
çekilerek Türkiye’de bütçeye gittiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı’nın 2011 yılında kurulan Promosyon 
Genel Müdürlüğü’nde o yıllarda yılda 100 milyon TL’nin üzerinde para alındığı ve parayla ilgili bir sorun 
olmadığı, önemli olanın sağlık okur yazarlığını artırarak sağlık promosyonunu geliştirme konusunda 
organizasyonel ve davranışsal çalışmalar olduğu ifade edildi. 

“YETERLİ Mİ” SORUSU YERİNE “ETKİLİ KULLANILIYOR MU” 
SORUSU SORULMALI 
Bulaşıcı hastalıklara ayrılan paranın yeterli görülmemesinin içinde bulunduğumuz COVID pandemisinin 
algı yaratıcı etkisinden de kaynaklandığı belirtilerek bulaşıcı olan ya da olmayan hastalıklara ayrılan 
paranın yeterli olup olmamasından ziyade ne kadar etkili kullanıldığının önemli olduğu kaydedildi. 

DÜŞÜK BÜTÇELERLE HIZLI SONUÇ ALINABİLİR
Tuz kontrolünün inanılmaz bir geri dönüşü olduğunun altı çizilerek bu alanların basit yasa ya da 
yönetmelik değişiklikleri ile son derece hızlı yönetilebilecek, düşük bütçelerle hızlı sonuç verebilecek 
alanlar olduğu söylendi.

POPÜLİST POLİTİKALAR NEDENİ İLE KİŞİLERİ ZORLAYAN İŞLERE 
ÖNCELİK VERİLMEZ
Kişilere yönelik davranış değişikliğini hedefleyen işler iyi görünmekle birlikte çok popülist politikalar 
olmadığı, kaynaklar ayrılırken hemen sonuca dönecek etkiler hedeflendiği için kişileri zorlayacak 
ve orta ve uzun vadede onlara sağlık olarak dönecek işlere kamuda öncelik verme ihtimalinin az 
olduğuna değinildi. 

PARADİGMA DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ VAR
Bütçe konusunda bir paradigma değişikliğine ihtiyaç olduğuna değinilerek kişi bazında sağlık 
harcamasının her yıl daha aşağıya çekilmesi için kişinin bu harcamadan ne denli kısarsa o kadar 
ödüllendirilmesi gibi bir metotla hem kişisel koruyuculuğa dikkat çekilebileceği hem de bulaşıcı 
olmayan hastalıklar konusunda bazı şeylerin yapılabileceği ve burada koordinasyonun kamuya 
düştüğü belirtildi.
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BULAŞICI HASTALIK YÜKÜNÜN 
AZALTILMASINDA ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ
Türkiye’de bulaşıcı hastalıkların yükünün azaltılması için özel sektörün iş birliği ve desteğinin 
yeterli olup olmadığı sorulan katılımcıların yüzde 43’ü “kısmen yeterlidir”, yüzde 20’si ise 
“yeterlidir” seçeneğini işaretledi. Katılımcıların yüzde 37’si yeterli olmadığı yönünde görüş 
belirtti. 

Türkiye’de bulaşıcı hastalıkların yükünün azaltılması için sizce özel sektörün iş 
birliği ve desteği yeterli midir?

1. Yeterlidir
2. Yeterli değildir
3. Kısmen yeterlidir

20%

37%

43%

1 2 3
Yeterlidir Yeterli değildir Kısmen yeterlidir
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BULAŞICI OLMAYAN HASTALIK YÜKÜNÜN 
AZALTILMASINDA ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ
Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıkların yükünün azaltılması için özel sektörün iş birliği ve 
desteğinin yeterli olup olmadığı sorulan katılımcıların yüzde 34’ü “kısmen yeterlidir”, yüzde 20’si 
ise “yeterlidir” seçeneğini işaretledi. Katılımcıların yüzde 46’sı yeterli olmadığı yönünde görüş 
belirtti. 

Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıkların yükünün azaltılması için sizce özel 
sektörün iş birliği ve desteği yeterli midir?

1. Yeterlidir
2. Yeterli değildir
3. Kısmen yeterlidir

20%

34%

1 2 3
Yeterlidir Yeterli değildir Kısmen yeterlidir

46%
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BULAŞICI HASTALIK YÜKÜNÜN 
AZALTILMASINDA İLAÇ ENDÜSTRİSİ İŞBİRLİĞİ
Türkiye’de bulaşıcı hastalıkların yükünün azaltılması için ilaç endüstrisinin iş birliği ve desteğinin 
yeterli olup olmadığı sorulan katılımcıların yüzde 44’ü “kısmen yeterlidir”, yüzde 32’si ise 
“yeterlidir” seçeneğini işaretledi. Katılımcıların yüzde 24’ü yeterli olmadığı yönünde görüş 
belirtti. 

Türkiye’de bulaşıcı hastalık yükünün azaltılması için sizce ilaç endüstrisinin iş 
birliği ve desteği yeterli midir?

1. Yeterlidir
2. Yeterli değildir
3. Kısmen yeterlidir

32%

24%

44%

1 2 3
Yeterlidir Yeterli değildir Kısmen yeterlidir
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BULAŞICI OLMAYAN HASTALIK YÜKÜNÜN 
AZALTILMASINDA İLAÇ ENDÜSTRİSİ İŞBİRLİĞİ
Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıkların yükünün azaltılması için ilaç endüstrisinin iş birliği ve 
desteğinin yeterli olup olmadığı sorulan katılımcıların yüzde 52’si “kısmen yeterlidir”, yüzde 24’ü 
ise “yeterlidir” seçeneğini işaretledi. Katılımcıların yüzde 24’ü yeterli olmadığı yönünde görüş 
belirtti. 

Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalık yükünün azaltılması için sizce ilaç 
endüstrisinin iş birliği ve desteği yeterli midir?

1. Yeterlidir
2. Yeterli değildir
3. Kısmen yeterlidir

24% 24%

52%

1 2 3
Yeterlidir Yeterli değildir Kısmen yeterlidir
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SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) FİYATLARININ 
GÜNCELLENMESİ ÖZEL HASTANELERİ TETİKLEYEBİLİRDİ
COVID-19 salgınının ilk döneminde aslında halk sağlığı problemine özel sağlık hizmet 
sunucularının yaygın bir şekilde el attığı, böyle bir durumda ülkenin tüm kaynaklarının 
kullanılması gerektiği, ancak hizmet sunumuna ve geçim derdine öylesine endekslenen 
ortamda bu yöndeki rollerin yeterince yerine getirilemediği söylendi. Kamunun 
organizasyonu ile birçok birinci basamak hizmetini 600 hastanenin Kamunun sağladığı 
şartlarda yapabileceği, SUT fiyatlarının güncellenmesinin özel sektörde çok daha kapsayıcı 
ve çok daha yoğun bir hizmet sunumunu tetikleyebileceği belirtildi. Daha çok bilgilendirici 
ve önleyici, daha az insanın hastalanmasına sebep olacak kamu tavırlarında kamunun 
yanında olmak gerektiği yoksa organizasyonsuzluk nedeni ile fakir bir şekilde yaşlanmış bir 
Türkiye ile karşı karşıya kalınabileceği söylendi.

ÖZEL SEKTÖR DENİNCE GIDA SEKTÖRÜ DE ELE ALINMALI
Bulaşıcı olmayan hastalık yükünün azaltılmasında verilen mücadelede özel sektör denilince 
burada sadece özel sağlık hizmeti veren kuruluşları değil gıda sektöründeki kuruluşların da 
ele alınması gerektiği belirtilerek Türkiye’deki TV reklamlarında kaşık dolusu fındık kreması 
yiyen gençlerin görüntülerine yer verildiği söylendi. Gıda sektörü kontrol edilmeden diğer 
alanlara müdahale etmenin etkisiz olacağı, burada kararlılık gerektiği belirtildi. 

ÖZEL HASTANELERİ VOLÜM ANLAMINDA DEĞİL GÜÇLENDİRME 
ANLAMINDA DESTEKLEYELİM
Özel hastanelerin yataklarının sağlıkta dönüşümle Türkiye’de yüzde 10’dan 20’ye çıktığı ve 
artık çıkmaması ve başta sağlık turizmi olmak üzere verimli kullanılması gerektiği kaydedildi. 
Örnek olarak, 3-4 milyonun referans bölgesi olan Erzurum’da endokrin ve onkoloji gibi yan 
dal uzmanı konusunda yüzde 40 azalma olduğu dolayısıyla özel sektörün ayakta kalması 
ve güçlenmesi konusunda destek vermek gerektiği ile birlikte bunun hasta yatağı ve hekim 
istihdamı yani volüm anlamında olmaması gerektiği söylendi. 

ÖDEME SİSTEMLERİNDE DEĞER VE SONUÇ ÜZERİNE GİDİLMELİ
Özellikle diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklarla ilgili en büyük sıkıntılardan birinin 
SGK’nın mevcut ödeme sistemi olduğu, sayıya bağlı ödeme sisteminden değere ve belli 
kriterleri elde etmiş ve sonuçlara ulaşmış ödeme sistemi üzerine gidilmesi gerektiği, 
buralarda volümün artık yeterli olduğu ve değeri ortaya koymak gerektiği vurgulandı.
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“ÖZEL SEKTÖR TALEP ETMESİN HERKES KAMU’DA ÇALIŞSIN” 
DOĞRU BİR YAKLAŞIM DEĞİL
Hastanelerle ilgili olarak “volümü tutalım sağlık turizminde kazansınlar” fikrinin iyi olduğu ancak 
bu durumda karşılarına devletin kendisinin çıkmaması gerektiği belirtildi. Özel hastanelerin 
belirli zamanlarda aldığı yükün tam karşılığının vaktinde verilmesi gerektiği, belirli uzmanlıklara 
doktorların girmemesinin nedeninin şu anda sistemde hastanelerin ve çalışanlarının önüne 
neredeyse ortaklık seviyesinde avukatlık, mahkemeye verme sisteminin oturtulmuş durumda 
olduğu kaydedildi. Bundan vatandaşın memnun göründüğü ancak sağlık sistemine insan 
yetiştirilmesinin altına dinamit konulduğu söylendi. “Özel sektör talep etmesin herkes kamuda 
çalışsın” şeklinde ilerlenemeyeceği, yetiştirilen sağlık çalışanlarının artık başka ülkelere gittiği 
belirtildi. 

TIBBİ CİHAZIN ÖNÜNDEKİ ANA SIKINTI MDR SÜRECİNDEKİ 
YATIRIMLARI YAPMAK İÇİN GEREKLİ FİNANSMAN
Tıbbi cihaz özelinde firmaların özellikle salgın döneminde belirli tedarik zinciri kırıldıktan sonra 
kendi içinde sürece çok destek verdiği ve tedarik zinciri tamamen değiştiğinden dolayı bundan 
sonra da vermek zorunda kalacağı söylendi. Hiç üretilemeyen şeylerin üretildiği ve bir kısmının 
da neredeyse kamuya ihracat yapılması için bedava verildiği, kamunun bunları ülkesel gurur 
olarak dağıttığı ifade edildi. Bundan sonra tıbbi cihazın önündeki ana sıkıntı olan MDR (Yeni 
Tıbbi Cihaz Tüzüğü) sürecindeki yatırımları yapmak için finansal olarak desteklenmesi gereken 
süreçte kamunun gerekli hassasiyeti göstermediği, acil bazı finansal sıkıntıların gözden 
kaçtığı belirtildi. TÜSAP’ın şu dönemde aktif olarak özellikle tıbbi cihaz ve ilaçtaki feragat gibi 
uygulamalarla ilgili kamuya fikir, strateji ve yol göstermesi gerektiği söylendi. 
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BULAŞICI HASTALIK YÜKÜNÜN 
AZALTILMASINDA KAMU KURUMLARININ 
İŞBİRLİĞİ
Türkiye’de bulaşıcı hastalıkların yükünün azaltılması için Bakanlıklar ve ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyonun yeterli olup olmadığı sorulan katılımcıların 
yüzde 48’i “kısmen yeterlidir”, yüzde 22’si ise “yeterlidir” seçeneğini işaretledi. Katılımcıların 
yüzde 30’ü yeterli olmadığı yönünde görüş belirtti. 

Türkiye’de bulaşıcı hastalık yükünün azaltılması için Bakanlıklar ve ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyon yeterli midir? 

1. Yeterlidir
2. Yeterli değildir
3. Kısmen yeterlidir

22%

30%

48%

1 2 3
Yeterlidir Yeterli değildir Kısmen yeterlidir
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BULAŞICI OLMAYAN HASTALIK YÜKÜNÜN 
AZALTILMASINDA KAMU KURUMLARININ 
İŞBİRLİĞİ
Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıkların yükünün azaltılması için Bakanlıklar ve ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyonun yeterli olup olmadığı sorulan 
katılımcıların yüzde 41’i “kısmen yeterlidir”, yüzde 8’i ise “yeterlidir” seçeneğini işaretledi. 
Katılımcıların yüzde 51’i yeterli olmadığı yönünde görüş belirtti. 

Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalık yükünün azaltılması için 
Bakanlıklar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iş birliği ve 
koordinasyon yeterli midir? 

1. Yeterlidir
2. Yeterli değildir
3. Kısmen yeterlidir

8%

51%

41%

1 2 3
Yeterlidir Yeterli değildir Kısmen yeterlidir
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BUNDAN SONRA BU TOPRAKLARDA ÜRETMEK 
MECBURİYETİNDEYİZ
Türkiye’nin bu kadar bir sağlık ekosistemi ve sağlık ekibi ile 83 milyonu ilgilendiren bir 
durumda başarılı bir sınav verdiği, bundan sonraki süreçte hızlı karar alacak yöntemlere 
başvurularak bu topraklarda üretmek mecburiyetinde olunduğu söylendi. İlaçla ilgili GMP 
denetimi yapma mütekabiliyet esasının getirildiği, bu kararın kolay bir karar olmadığı, 
bunun bir mesaj ve politika olduğu ve bunun gibi bu topraklarda üretimi artıracak adımların 
atılması gerektiği belirtildi. Türkiye’nin üretme konusunda altyapısı, potansiyeli ve 
fırsatlarının olduğu radikal kararlar alınarak hızlanmak gerektiği ifade edildi. 

SADECE MALİYECİ GÖZÜ İLE SAĞLIK SİSTEMİNİ BELLİ BİR 
STANDARTTA GÖTÜRMENİN İMKAN VE İHTİMALİ YOK 
Sağlık Bakanlığı ve SGK’nın bütçeyi koruma konusunda orta ve uzun vadede aynı yerlerde 
olduğu, koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili reel şartlarda para iyi kullanılarak bir finansman 
sistemi yaratılabilirse uzun vadede alınacak tedbirlerle hazineye katkı sağlanabileceği 
söylendi. Türkiye’de sağlık sisteminde az para ile büyük işler yapıldığı, pandemi döneminin 
sadece maliyeci gözü ile sağlık sisteminde reform ya da sistemi belli bir noktada, belli bir 
standartta götürmenin imkan ve ihtimalinin olmadığını gösterdiği kaydedildi.
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3 YIL GERİDEN KALAN BORÇ İÇİN 
YÜZDE 25 İSKONTO OLMAZ! 
Hepimizin ortak çıktısı sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunumu. Burada maalesef tıbbi cihaz tarafı 
yıllardır geri planda kalıyor, önemsenmiyor. Halbuki bulaşıcı olan ya da olmayan hastalıklarda en çok 
yükü tıbbi cihaz ya da ilaç çekiyor. Bunları doğru fiyatlara biz üretirsek giderimiz o kadar az olur, ithal 
edersek o kadar yüksek olur. Dolayısıyla bu iki endüstriye gözümüz gibi bakmalıyız. 2002 yılından 
bugüne 14 Milyon Dolar olan ihracatımız 600-700 Milyon Dolara çıktı. Ürün çeşitliliğimiz ve ihracatımız 
artarken 8-9 bin tıbbi cihaz firması önümüzdeki günlerde yok olacak. Yüzde 10-15 karlılıkla çalışan bir 
sektörden yüzde 25 feragat isteniyor. Neye göre? Birkaç üründe yüzde 200, yüzde 300, hatta yüzde 
7000, yüzde 26000 karlar olduğu için yüzde 25 feragat isteniyor. Bir yerde yüzde 7000- 26000 gibi 
fahiş fiyatlarla mal alınıp satılıyorsa iki tarafta da çok ciddi bir sorun var demektir. Bundan en çok Sağlık 
Bakanlığının rahatsız olması gerekirken “bu kadar iskonto yapabilirsiniz” diyor.  

Kamu İhale Yasasına göre, tam rekabet yasasına göre ihale yapacaksınız, 3 yıl geriden kalan borcu 
“yüzde 25 iskonto ile ödeyelim” diyeceksiniz. Biz 2018’de feragat yaparken o günkü Müsteşarımız 
Abdullah Bey, “geçmişi bir kereliğine temizleyelim, bundan sonra da sözleşmede ödeme vadesi 
ne yazıyor ise onu ödeyeceğiz” dedi. Üniversiteler 2018’den bu yana hiç para ödemiyor. Devlet 
hastanesi 8-9 aydır ödüyordu. Sayın Bakanımıza gittik. “6 aya indireceğiz” dedi, 16 aya çıktı. Üç ana 
mal tedariki yaptığımız grup var. Özel hastaneler ve vakıf üniversitesi hastaneleri Allahtan biraz idare 
ediyor. Üniversite ve devlet hastanelerinden para alamadan sektör hayatına devam etmeye çalışıyor. 
Bu sürdürülebilir değil. Tıbbi cihaz sektörü sağlık hizmet sunumunda en son ödeme listesine alınacak 
kadar önemsiz mi? 

26 Ağustos’ta saymanlıklara giden para bloke edildi ve sektöre ödenmedi. 2 aydır hiç para verilmiyor 
ve şu anda “yüzde 25 feragat yaparsanız ödeyeceğiz, yapmazsanız ne zaman alacağınız belli değil” 
deniyor. Böyle bir üslup olur mu?

Metin DEMİR 
SEİS Yönetim Kurulu Başkanı
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FERAGAT GİBİ UYGULAMALAR GELECEKTE 
TIBBİ TEDARİKİ PAHALI HALE GEÇİREBİLİR
 Sağlık Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığının feragat konusunu çözme temennisi 
paylaşılarak kamu açısından bu tip uygulamaların gelecekte tıbbi tedariki çok daha pahalı hale 
getirebileceği belirtildi. 

HAZİNE SAĞLIĞA DAHA FAZLA PARA VERMELİ
Kamu sağlık harcamalarının GSYH’ya oranının 2002 yılında yüzde 3.7, 2018 yılında yüzde 3.4 
olduğu belirtilerek özellikle bütçe tarafı ile ilgili gelecek öngörüsü olarak sağlığa GSYH’dan artan 
oranlarda yüzde 8 gibi bir pay ayrılmasının zor olduğu söylendi. Kamu maliyecilerinin aklına 
paranın yetmediği yerde sağlık harcamalarından kısmanın geldiği belirtilerek Sağlık Bakanlığının 
Maliye ile de sıkı bir işbirliği içinde olması ve Hazine daha fazla para vermesi gerektiği, OECD 
ülkeleri içinde GSYH’ya oranla sağlığa en az para harcayan ülkenin Türkiye olduğu kaydedildi. 
Kamu harcamalarının biraz yüksek olmakla birlikte oralarda da en gerilerde olunduğu ifade edildi. 
Bulaşıcı olmayan hastalık yükü toplum müdahaleleri ile artırılamazsa pahalı hale gelen tedavi 
yükünün oluşacağı ve sağlıkta her hizmeti almaya alışkın bir toplumun bu tedaviyi Kamudan 
isteyeceği söylendi.

BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ AÇISINA SAHİP 
ÖDEME POLİTİKASINA İHTİYAÇ VAR 
Kamu sağlık harcamalarının GSYH’ya oranının yüzde 6 bandına gelmesi gerektiği belirtilerek 
bunun Maliye Bakanlığından ziyade ortalama 5 milyar dolar gibi bir miktarın sağlık turizmi, 
özel sağlık sigortası gibi başka kaynaklardan olabileceği vurgulandı. Maliyenin önemi ile ilgili 
Macaristan’ın vergilerle başarı elde ettiği örneği paylaşılarak yüksek kalorili gıdalara erişimi 
azaltmada tüm politikalarla birlikte mali politikaların da etkili olduğu söylendi. Koruma denince 
akla primer koruma geldiği ancak sekonder ve tersiyer korumada kurumsal işbirliklerinin önemli 
olduğu kaydedildi. Bütüncül bir bakış açısına sahip ödeme politikasına ihtiyaç olduğu belirtilerek 
kronik hastalıklarda mücadelede parça parça bakıldığı ve ciddi eksikler olduğu söylendi. Kronik 
hastalıklarda mücadelede başta fiziksel aktivite olmak üzere ilgili alanlarda yerel yönetimin 
önemli olduğunun altı çizildi. 

PANDEMİ İLE BİRLİKTE YATAK SAYISINI ARTIRMA KONUSU 
TEKRAR DÜŞÜNÜLMELİ
Türkiye’de ortalama yatak sayısının 10 bin kişiye 28 iken bu rakamın Almanya’da 80, Güney 
Kore’de 110, Japonya’da 130 civarında olduğu ve Türkiye’nin örnek alırken İngiltere modunda 
gittiği ve orada pandemide 24-25 yatak olarak son derece kötü bir sonuç olduğu kaydedildi. 
Pandemi ile birlikte yatak sayısını artırma konusunu tekrar bir düşünmek gerektiği söylendi. 
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ÖZEL SEKTÖRÜ BÜYÜTECEK İNSAN KAYNAĞI MEVCUT DEĞİL
Pandeminin en yoğun olduğu zamanlarda bile yatak doluluk oranlarının yüksek olmadığı ancak 
bazı hastanelerin çok sıkıntı çektiği söylendi. Pandemide bile yoğun bakım yatak doluluk oranının 
yüzde 70’i geçmediği belirtilerek Türkiye’nin yoğun bakım yatak ve ventilatör sayısı açısından 
dünyanın en iyi ülkesi olduğu ifade edildi. Özel sektörün de yatak doluluk oranının yüksek 
olmadığı ancak özel sektörle kamu arasında özellikle belli alanlarda uzmanlaşmış uzmanlar ve 
yan dal uzmanların istihdamı konusunda anlaşma zorluğu çekildiği belirtildi. Metropol kentlerin 
özel hastanelerinde yan dal ve birtakım sıkıntılı işleri çözebilecek uzmanlar rahatça bulunabilirken 
Anadolu’nun bir ilinde bu doktorların bulunmayışının kabul edilemeyeceği ve bu konunun 
yönetilmesi gerektiği söylendi. Özel sektör yatırım yaptıkça ister istemez bu uzmanları talep 
ettiğinin ve yeni doğanda bu durumun net bir şekilde görüldüğünün altı çizilerek özel sektörün 
güçlendirilmesi ancak büyütülmemesi gerektiği zira bunu büyütmek için yeterli insan kaynağı 
olmadığı vurgulandı. 

SAĞLIKTA FİNANSMANIN TEMEL KAYNAKLARINDAN 
OLAN PRİM GELİRLERİNİN GSYH’YA ORANI 
UZUN VADEDE ARTAMAYACAK 
Türkiye’de GSYH’ya oranla sağlık harcamalarının OECD’ye göre düşük olduğu ancak nüfusun 
yaşlanması, hastalık yükünün artması ve erişimin daha da artması ile birlikte yüzde 8 rakamının 
2050 yılı için öngörüldüğü belirtilerek sağlıkta finansmanın temel kaynaklarından olan prim 
gelirlerinin GSYH’ya oranının uzun vadede bu ölçüde artamayacağı ve giderek artan bir finansal 
açığın ya vergi ödeyenlerden ya da cepten harcamadan karşılanacağı söylendi. 

SAĞLIĞA YAPILAN HARCAMALARIN 
GSYH’YI ARTIRICI ETKİSİ BULUNUYOR
SGK’nın emeklilik tarafında açık verdiği ve sağlıkta da açık verdiği varsayılarak İngiltere ve 
Kanada gibi prim toplamadan sağlık hizmeti sunan ülkeler olduğu ve buna “açık” gibi bakmamak 
gerektiği söylendi. Bunun bir ortaklık olduğu, bir taraftan vatandaştan prim toplarken diğer 
taraftan Kamunun vergi verenlerin vergileri ile finansmana destek verdiği ifade edildi. Türkiye’nin 
sağlığa çok az para harcayan bir ülke olduğu ve aslında sağlığa yapılan harcamaların GSYH’yı 
artırıcı etkisinin olduğunun iyi anlatılması gerektiği vurgulandı. 
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BULAŞICI HASTALIK YÜKÜNÜN AZALTILMASINDA 
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ
Türkiye’de bulaşıcı hastalıkların yükünün azaltılması için birinci basamak (aile hekimleri) sağlık 
hizmetlerinin yeterli olup olmadığı sorulan katılımcıların yüzde 46’sı “kısmen yeterlidir”, yüzde 
27’si ise “yeterlidir” seçeneğini işaretledi. Katılımcıların yüzde 27’si yeterli olmadığı yönünde 
görüş belirtti. 

Türkiye’de bulaşıcı hastalıkların yükünü azaltmak için birinci basamak (aile 
hekimleri) sağlık hizmetleri yeterli düzeyde midir?

1. Yeterlidir
2. Yeterli değildir
3. Kısmen yeterlidir

27% 27%

46%

1 2 3
Yeterlidir Yeterli değildir Kısmen yeterlidir
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BULAŞICI OLMAYAN HASTALIK YÜKÜNÜN 
AZALTILMASINDA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK 
HİZMETLERİ
Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıkların yükünün azaltılması için birinci basamak (aile 
hekimleri) sağlık hizmetlerinin yeterli olup olmadığı sorulan katılımcıların yüzde 51’i “kısmen 
yeterlidir”, yüzde 3’ü ise “yeterlidir” seçeneğini işaretledi. Katılımcıların yüzde 46’sı yeterli 
olmadığı yönünde görüş belirtti. 

Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıkların yükünü azaltmak için birinci 
basamak (aile hekimleri) sağlık hizmetleri yeterli düzeyde midir?

1. Yeterlidir
2. Yeterli değildir
3. Kısmen yeterlidir

3%

46%
51%

1 2 3
Yeterlidir Yeterli değildir Kısmen yeterlidir
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BULAŞICI HASTALIK YÜKÜNÜN AZALTILMASINDA 
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK 
HİZMETLERİ
Türkiye’de bulaşıcı hastalıkların yükünün azaltılması için ikinci ve üçüncü basamak (hastaneler) 
sağlık hizmetlerinin yeterli olup olmadığı sorulan katılımcıların yüzde 54’ü ise “yeterlidir”, 
yüzde 24’ü “kısmen yeterlidir” seçeneğini işaretledi. Katılımcıların yüzde 22’si yeterli olmadığı 
yönünde görüş belirtti. 

Türkiye’de bulaşıcı hastalıkların yükünü azaltmak için ikinci ve üçüncü 
basamak (hastaneler) sağlık hizmetleri yeterli düzeyde midir?

1. Yeterlidir
2. Yeterli değildir
3. Kısmen yeterlidir

54%

22% 24%

1 2 3
Yeterlidir Yeterli değildir Kısmen yeterlidir
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BULAŞICI OLMAYAN HASTALIK YÜKÜNÜN 
AZALTILMASINDA İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK 
SAĞLIK HİZMETLERİ
Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıkların yükünün azaltılması için ikinci ve üçüncü basamak 
(hastaneler) sağlık hizmetlerinin yeterli olup olmadığı sorulan katılımcıların yüzde 41’i “kısmen 
yeterlidir”, yüzde 32’si ise “yeterlidir” seçeneğini işaretledi. Katılımcıların yüzde 27’si yeterli 
olmadığı yönünde görüş belirtti. 

Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıkların yükünü azaltmak için ikinci ve 
üçüncü basamak (hastaneler) sağlık hizmetleri yeterli düzeyde midir?

1. Yeterlidir
2. Yeterli değildir
3. Kısmen yeterlidir

32%
27%

41%

1 2 3
Yeterlidir Yeterli değildir Kısmen yeterlidir
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HASTALIK YÜKÜNÜ AZALTMA KONUSUNDA 
EN ÖNEMLİ FAKTÖR POLİTİK LİDERLİK
Türkiye’de hastalık yükünü azaltma konusunda ulusal kapasiteyi geliştirmek ve desteklemek 
için en önemli faktörün ne olduğu sorulan katılımcıların yüzde 46’sı “politik liderlik”, yüzde 27’si 
“Bakanlıklar arası işbirliği” ve yüzde 14’ü ise “finansal destek” seçeneğini işaretledi.

Sizce Türkiye’de hastalık yükünü azaltmak için ulusal kapasiteyi geliştirmek ve 
desteklemek için en önemli faktör nedir?

1. Politik liderlik
2. Finansal destek
3. İnsan gücü desteği
4. Bakanlıklar arası işbirliği
5. Diğer

27%

3%

14%

46%

10%

1
Politik liderlik

2
Finansal destek

3
İnsan gücü desteği

4
Bakanlıklar arası işbirliği

5
Diğer
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HASTALIK YÜKÜNÜ AZALTMA KONUSUNDA EN 
ÖNEMLİ ZORLUK STATÜKONUN DEĞİŞTİRİLMESİ 
VE SEVK SİSTEMİNİN OLMAYIŞI
Türkiye’de hastalık yükünü azaltma konusunda en önemli zorluğun ne olduğu sorulan 
katılımcıların yüzde 22’si “hekimler ve sağlık bürokrasisinde mevcut statükonun değiştirilmesi”, 
yüzde 22’si “sevk sisteminin olmayışı” ve yüzde 19’u ise “sağlık reformları” seçeneğini işaretledi. 
“Diğer” seçeneğini işaretleyenlerin yüzdesi 32 olurken en az yüzde ile “ilaç ve sağlık endüstrisi” 
yüzde 5 oranında işaretlendi. 

 Sizce Türkiye’de hastalık yükünün azaltılmasında en önemli zorluk nedir?

1. İlaç ve sağlık endüstrisi
2. Sağlık reformları
3. Hekimler ve sağlık bürokrasisinde mevcut statükonun değiştirilmesi 
4. Sevk sisteminin olmayışı
5. Diğer

22%22%
19%

5%

32%

1
İlaç ve sağlık endüstrisi

2
Sağlık reformları

3
Hekimler ve sağlık 

bürokrasisinde mevcut 
statükonun değiştirilmesi

4
Sevk sisteminin olmayışı

5
Diğer
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HASTALIK YÜKÜNÜ AZALTMA KONUSUNDA EN 
ÖNEMLİ YÖNTEM SAĞLIK OKUR YAZARLIĞI İLE 
SAĞLIK PROMOSYONU
Türkiye’de hastalık yükünü azaltma konusunda en etkin yöntemin ne olduğu sorulan 
katılımcıların yüzde 97’si “sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi ve sağlığın korunmasına yönelik 
teşvik, promosyon ve benzeri halk sağlığı uygulamaları” seçeneğini işaretledi.  

Sizce Türkiye’de hastalık yükünün azaltılması için en etkili yöntem hangisidir?

1. Sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi ve sağlığın korunmasına yönelik teşvik, 
promosyon ve benzeri halk sağlığı uygulamaları

2. Hastane ve benzeri sağlık yatırımlarının artırılması
3. İlaç, aşı ve benzeri tedavi araç gereçlerinin geliştirilmesi

97%

0% 3%

1 2 3
Sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi 

ve sağlığın korunmasına yönelik 
teşvik, promosyon ve benzeri halk 

sağlığı uygulamaları

Hastane ve benzeri sağlık 
yatırımlarının artırılması

İlaç, aşı ve benzeri tedavi araç 
gereçlerinin geliştirilmesi
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HASTALIK YÜKÜNÜ AZALTMA KONUSUNDA 
ÇALIŞMA VE YATIRIMLAR KISMEN 
DOĞRU YAPILIYOR
Türkiye’de hastalık yükünü azaltma konusunda çalışma ve yatırımların doğru yapılıp yapılmadığı 
sorulan katılımcıların yüzde 57’si “kısmen” seçeneğini işaretledi. Yüzde 32 oranında katılımcı 
doğru yapılmadığını düşünürken bu görüşün aksine doğru yapıldığını düşünenlerin oranı yüzde 
11 oldu. 

Türkiye’de hastalık yükünün azaltılmasına yönelik çalışma ve yatırımlar doğru 
yapılıyor mu?

1. Evet
2. Hayır
3. Kısmen

11%

32%

57%

1 2 3
Evet Hayır Kısmen
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İNKÜBASYON SÜRESİ 15-20 YIL OLAN BİR HASTALIĞIN 
FİNANSMANI ERTELENEBİLMEKTE
Sağlığın finansmanı konusunda bulaşıcı hastalıklarla bulaşıcı olamayan hastalıklar arasında 
en büyük farkın inkübasyon (kuluçka) süresi arasındaki husus olduğu ve bir yere yatırım 
yaparken eğer bir hastalığın inkübasyon süresi kısa ise oraya mutlaka yatırım yapmak zorunda 
olunduğu ancak inkübasyon süresi 15-20 yıl olan bir hastalığın finansmanının ötelenebileceği, 
ertelenebileceği söylendi.

TÜRKİYE’DE SORUNLAR ASLINDA KRONİK HASTALIKLARDA 
DSÖ’ye bağlık 194 ülke olduğu ve Türkiye’nin sağlık, beklenen yaşam süresi, anne ölümleri, 
bebek ölümleri, aşı oranları gibi bulaşıcı olan hastalıklarla ilgili pek çok konuyu hallettiği bu 
ülkeler içinde iyi ülkelerden biri olduğu kaydedildi. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak 
başka ülkelerde bu sorulara farklı cevaplar alınabileceği belirtilerek verilen cevaplar neticesinde 
bulaşıcı hastalıklar konusunda Türkiye’nin nispeten önde olduğu ve sorunların aslında kronik 
hastalıklarda olduğunun görüldüğü söylendi.  

HASTALIK YÜKÜNÜN AZALTILMASI KONUSUNDA 
KAMUOYUNUN TUTUMU ÖNEMLİ
Türkiye’de hastalık yükünün azaltılmasında en önemli zorluğun kamuoyunun buna sahip 
çıkmaması olduğu söylendi. Herkesin ciddi bir yaşam tarzı değişikliğini kabul etmesi ile disiplinli 
bir şekilde bunu uygulama kararlılığını göstermesi gerektiği kaydedildi.

HASTALIK YÜKÜNÜN AZALTILMASINA ASLINDA SAĞLIK 
BAKANLIĞI YALNIZ KALIYOR 
Sağlıklı yaşamın özendirilmesi konusuna dikkat çekilerek şu anda Türkiye’de özel sektör, ilaç 
endüstrisi ve SGK’nın hastalıkların tedavisinde üzerlerine düşen görevi yapmaya çalıştığı ve 
bunun dışında hastalık yükünün azaltılmasına yönelik sektörün sosyal sorumluluk çerçevesinde 
faaliyetlerinin olduğu söylendi. Hastalık yükünün azaltılmasına aslında Sağlık Bakanlığı’nın 
yalnız kaldığı, zira bunun tüm topluma yayılacak bir propaganda ve kabullenilmiş bir algı haline 
getirilmesi gerektiği belirtilerek Türkiye’de hastalık yükünün azaltılması için verilen mücadelenin 
“sağlıklı yaşamın özendirilmesi” yerine “sağlıksız yaşamın özendirilmesi ile mücadele etmek” 
şeklinde olduğu ve işin asıl zorluğunun da burada olduğu ifade edildi. Hastalık yükünün 
azaltılması konusunda bilhassa SGK’nın eski SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur’daki var olan 
kültüründen 5510 sayılı yasada var olan koruyucu hekimliği de üstlenmesi gereken misyona 
dönemediğinin görüldüğü ifade edildi.
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TÜSAP TOPLANTILARI BAŞARILI BULUNUYOR
TÜSAP Toplantılarına yönelik fikirleri sorulan katılımcılar toplantıların başarılı ve faydalı bulurken 
yüzde 57 oranında katılımcı video konferans ve toplantı mekanından oluşan hibrit bir formatta 
yapılmasını tercih ettiklerini belirtti.

Bu toplantıyı başarılı buldunuz mu?

1. Evet
2. Hayır 

100%

0%

1
Evet

2
Hayır
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TÜSAP toplantılarının; 

1. Video konferans ortamında yapılmasını tercih ediyorum, 
2. Daha öncekiler gibi toplantı mekânlarında yapılmasını tercih ediyorum
3. Her iki alternatifi de içerecek hibrid bir formatta yapılmasını tercih 

ediyorum

TÜSAP toplantılarını faydalı buluyor musunuz?

1. Evet
2. Hayır

26%

17%

57%

1 2 3
Video konferans ortamında 
yapılmasını tercih ediyorum

Pandemi sonrası daha öncekiler 
gibi toplantı mekanlarında 

yapılmasını tercih ediyorum

Her iki alternatifide içerecek hibrit 
bir formatta yapılmasını tercih 

ediyorum

97%

3%

1
Evet

2
Hayır
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SOHBET YAZIŞMALARINDAN
• Sağlıkta kemer sıkma olmaması iyi olur ama olacaksa buna nereden başlamak lazım?

• 2020 yılı Haziran ayı içerisinde içlerinde Janssen'in de bulunduğu 20 büyük ilaç şirketi 1 milyar 
dolarlık bir yatırım ile Antimikrobiyal Direnç Aksiyon Fonu'nu kurdu. Amaç, 2030 yılına kadar 4 
yeni antibiyotiğin hekimlerin hizmetine sunulması. Bu projeyi, özel sektör tarafından hem Türkiye 
hem de dünyadaki bulaşıcı hastalık yükünün azaltılmasına için yapılmış önemli bir katkı olarak 
yorumlayabiliriz. https://dcatvci.org/pharma-news/6645-pharma-companies-pact-to-invest-1-bn-in-
amr-action-fund

• Finansman çözülemezse üretim yapılamaz.

• Buralarda üretmemiz önemli. Sağlık sistemi için önemli eşdeğer ilaçlar üretip hem ekonomik katkı 
hem de tedarik güvenilirliği sağlıyoruz. Alım öngörüsü finansman kaynağı olur.

• Sağlık turizminin ülkemiz için önemi vurgulanıyor. Bu konuda yüksek teknolojik ürünlerin ülkemize 
geleceği ortamların sağlanması daha da önem kazanıyor. Sektörün sürdürülebilir-öngörülebilir 
finansman ortamına ihtiyacı var.

• Sağlık harcamaları ile ilgili gelecekte yüzde 4’ten yüzde 8’e çıkacak deniyor. Hazırlık yapmış 
olmamız ve ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerekir. Tüm sağlık harcamalarında yüzde 15 
yer tutan tıbbi cihazda geriye dönük yüzde 25 feragat mantıklı mı bu durumda?

• İlaç üreticilerimiz bu konuda ÇOK SESSİZ nedense. Onlar feragat oranını Kamuda biraz düzelttirdikleri 
için olsa gerek.

• 2050 yılında kişi başı gelir modele göre o sene dolar kaç olarak?

• Yerel üretim yapan firmalara belli fiyattan kısa vade ödemeli ve belirli süre alım garantisi 
sürdürülebilirlik için faydalı oluyor. Maliye Bakanlığımızın bu yönde çalışmaları var. Genişletilmesi 
dileğiyle…

• Acilen kamu alacaklarını vadesinde nakde dönüştürecek finansal arayüzler lazım.
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KATILIMCI LİSTESİ
Prof. Dr. Recep AKDAĞ / TBMM, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı

Feyzullah AKBEN / TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi

Elvan ALTAY / Groupama Sigorta

Mehmet ALTUĞ / Özel Hastaneler Platformu YK Başkanı

Mustafa Enis ARABACI / Özel Hastaneler Platformu YK Üyesi

Zekeriya AVŞAR / İVEK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / Medipol Üniversitesi Rektörü

Cengiz AYDIN / AİFD Yatırım Politikaları ve Kurumsal İletişim Direktörü

Dr. Reşat BAHAT / OHSAD Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin ÇELİK / E. Sağlık Bakanı Müsteşar Yardımcısı

Metin DEMİR / SEİS Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Ümit DERELİ / AİFD Genel Sekreteri

Sermet Gün ERDEM / SASDER Başkanı

Osman Nuri ERDEM / Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sosyal Güv. Fon ve Bütçe Dairesi Başkanı

T. Ufuk EREN / TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Toker ERGÜDER / SBÜ Öğretim Üyesi, Dünya Sağlık Örgütü Proje Direktörü

Ferda FINDIK / İEİS

Harun Türker KARA / Sağlık Bakan Danışmanı

Dr. Seyit KARACA / Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclisi Başkanı 

Doç. Dr. Tolga KARAKAN / TİTCK Başkan yardımcısı

Dr. Kağan KARAKAYA / Sağlık Bakan Danışmanı

Dr. Sinan KORUKLUOĞLU / Sağlık Bakan Danışmanı

Halil Tunç KÖKSAL / İEİS Genel Sekreter Yardımcısı

Bahadır KURAN / Atabay İlaç ve Kimya, Resmi İlişkiler Direktörü

Mustafa Aydın KÜÇÜK / Eczacıbaşı Monrol Genel Müdürü

Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU / İstanbul İl Sağlık Müdürü

Sevgi ÖKTEN / Abbott Global Kamu İşleri Direktörü

Mustafa ÖRNEK / Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı

Zeki Özgür ÖZDİNÇ / Angelini İlaç

Doç. Dr. Haluk ÖZSARI / İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğr. Üyesi, Üniversite Hastaneleri Derneği G. Sekreteri

Burak ÖZTAN / Özel Hastaneler Platformu YK Üyesi

Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK / İSEK, İstanbul Sağlık Endüstrisi Küme Başkanı

Merve ÖZTÜRKOĞLU / Sanofi Türkiye, Pazar Erişim Lideri

Demet RUSS / Janssen Türkiye Genel Müdürü

Hüseyin Emre SELVİ / Sanofi Türkiye Pazar Erişim Direktörü

Akif Tolga SÖZEN / MASSİAD Başkanı
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* İsimler soyisim alfabetik olarak listelenmiştir.

Dr. Abdulvahit SÖZÜER / Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 

Beşir Kemal ŞAHİN / TÜSAP Genel Sekreteri

Dr. Salih Kenan ŞAHİN / USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mustafa TAŞDEMİR / S.B. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü

Doğan TAŞKENT / Atabay İlaç ve Kimya, Yönetim Kurulu Üyesi

Zeynep Atabay TAŞKENT / Atabay İlaç ve Kimya

Dr. Mahmut TOKAÇ / İVEK Vakfı İcra Kurulu Başkanı

Op. Dr. Sami TÜRKOĞLU / TİSD Genel Sekreteri

Emre TÜZER / Janssen Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü

Sevgi UNAN / Türkiye Sigorta Birliği 

Başak YILMAZ / AİFD Genel Sekreter Yardımcısı

Pelin YUNUSOĞLU / Sanofi Türkiye İş Birimi Direktörü

Prof. Dr. Adnan YÜKSEL / Biruni Üniversitesi Rektörü
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ORTAKLARI



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2020 / SAĞLIK FİNANSMANI RAPORU

TÜSAP YÜRÜTME KURULU
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / Medipol Üniversitesi Rektörü (Tüm taraflara yakın konumu ve sağlık yönetimi müktesebatı ile)
Dr. Şuayip BİRİNCİ / Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı (Sağlık Bakanlığını temsilen)
Dr. Reşat BAHAT / OHSAD Başkanı (Özel Sağlık Kuruluşlarını Temsilen)
Prof. Dr. Haluk ÖZSARI / Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri (Üniversite Hastanelerini temsilen)
T. Ufuk EREN / TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi (Sağlık Endüstrisi Yönetimi müktesebatı ile)
Feyzullah AKBEN / TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi (Sağlık İletişimi ve Organizasyonu müktesebatı ile)

SEKRETERYA
Beşir Kemal ŞAHİN / Ekspoturk CEO'su

TÜSAP Vizyon toplantıları her yıl ‘Sağlık Teknolojileri’, ‘Sağlık Hizmet Sunumu’, ‘İlaç ve Eczacılık’ ile ‘Sağlık 
Finansmanı’ olmak üzere 4 ana başlıkta gerçekleşmekte ve bu toplantıların sonrasında TÜSAP Sağlık Zirvesi ile 
toplantı raporlarının genel değerlendirmesi yapılarak sağlıkta gelecek projeksiyonları belirlenmektedir. Toplantılar 
sadece davetlilerin katılımı ile yapılmakta olup toplantı öncesi ilgililere davetiye gönderilmektedir. Her yıl 
eşzamanlı olarak yılda 4 kez yapılması planlanan TÜSAP Vizyon Toplantıları ve TÜSAP Zirvesi hakkında kurumsal 
bilgilerine www.tusap.org sitesinden ulaşılabilir.
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TÜSAP HAKKINDA
Hızla değişen koşullarda, sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sistemi için sınırlı 
kaynakları verimli kullanmak ve sorunlara kalıcı çözümler üretebilmek için sektör 
paydaşlarının ortak akılla hareket etmesi gerekiyor.

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

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

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

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

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

TÜSAP YÜRÜTME KURULU
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / Medipol Üniversitesi Rektörü (Tüm taraflara yakın konumu ve sağlık yönetimi müktesebatı ile)
Dr. Şuayip BİRİNCİ / Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı (Sağlık Bakanlığını temsilen)
Dr. Reşat BAHAT / OHSAD Başkanı (Özel Sağlık Kuruluşlarını Temsilen)
Prof. Dr. Haluk ÖZSARI / Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri (Üniversite Hastanelerini temsilen)
T. Ufuk EREN / TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi (Sağlık Endüstrisi Yönetimi müktesebatı ile)
Feyzullah AKBEN / TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi (Sağlık İletişimi ve Organizasyonu müktesebatı ile)
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