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COVID-19 SAĞLIK HİZMETİNE
ERİŞİM SORUNU YARATIYOR 
Bu gün bir araya geldiğimiz 22. TÜSAP Toplantısında “Sağlık Finansmanı” ana başlığı altında COVID-19 
tedavisinin ekonomik yükü ve bununla birlikte ertelenmiş sağlık hizmetleri konusunu ele alacağız. Tabi 
ki; COVID-19 maliyeti ya da ekonomik yükü deyince sadece tedavinin ekonomik yükü değil de daha 
geniş bir kavramla “maliyet” dersek ekonomiyi de aşan birçok ciddi yükleri var. COVID-19 belki de 
dünyanın şimdiye kadar tecrübe ettiği pandemilerden farklı olarak iletişim ve ulaşım kanallarının çok 
hızlı işlediği bir çağda olması nedeniyle bir yandan hastalığın, bir yandan hastalıkla ilgili bilgilerin ama 
bir diğer yandan da hastalıkla ilgili kirli bilgilerin çok hızlı yayılmasına yol açıyor. Bunların da maliyetler 
üzerinde dolaylı etkileri olduğunu görmek gerekiyor.

COVID-19 pandemisi dünyada ciddi iş kaybına yol açtı. Azalan üretimler, kapanan işyerleri, ciddi oranda 
artan işsizlikler dünyanın birçok ülkesinin ekonomik büyümesinin negatife dönmesine neden oldu. 
Bunların yanında ciddi sosyal maliyetler ve toplum psikolojisinde travmalar, bireysel psikolojik travmalar 
gibi tüm konular sağlığın dışında gibi görülse de gerçekte içinde olan alanlardır.

Konuya sağlık açısından baktığımızda doğrudan COVID tanısı konmuş kişilerin tanı ve tedavileri ile 
sağlık sistemine oluşan yüklerinin ve ekonomik maliyetlerinin ötesinde alınan tedbirlerin etkileri, belli 
yaş gruplarının evlerinde tutulması, dışarı çıkmasının engellenmesi ve yaygın bir e-mobilizasyon gibi 

ÖNSÖZ
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı
TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı 
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durumlar sağlıklı yaşamı teşvik ederken insanları sağlıksız yaşamaya zorladığımız bir ortam. Bir yandan 
sağlık sorununun üstesinden gelmek için sağlık personeli gece gündüz, canla başla çalışırken sağlık 
altyapısının sınırlarının zorlandığı ve zaman zaman yetersiz kaldığı örnekler az değil. 

Bu tablo bir yandan COVID dışı vakaların sağlık kuruluşlarına ulaşımını engellerken diğer yandan 
toplumda oluşan psikoloji ve hastaneye gitme korkusunun oluşturduğu ciddi bir sağlık hizmetine erişim 
sorunu yaratıyor ve bu ölçebildiğimizin dışında ve çok yaygın bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu 
gösteriyor.

Bütün ülkeler günlük ölüm sayılarını veriyor ancak istatistiki anlamda o günkü tüm ölümleri net olarak 
verebilmek, daha doğrusu ölüm nedenini ortaya koyabilmek mümkün değil. Dolayısıyla ülkelerin verdiği 
bu rakamlar tahmini rakamlar. Birçok vakalar dosyalar incelenerek tekrar tekrar teyit edilmeye muhtaç. 
Ancak bir trendi göstermesi açısından anlamlı olmakla birlikte Dünya Sağlık Örgütü tanımlarında bile 
COVID ölümleri ile ilgili farklı tartışmalar olduğu için doğrudan bu hastalıktan dolayı ölenlerin ötesinde 
dünyada sağlıksız yaşama sevk etme, sağlığa erişimin engellenmesi, ortaya çıkan sosyal problemler, 
toplum psikolojisi ve travmalar gibi dolaylı etkileri üst üste koyduğunuzda muhtemelen elimizde bir veri 
yok. Belki COVID pandemisinin üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra bunlar hesaplanabilecek ama en az 
COVID’den öldüğü iddia edilen nüfus kadar da dolaylı ölümlerin olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde de 
örnekleri olan, hastalığın etkisi ile intihara yeltenenler bile oldu. Kısacası COVID pandemisinin dünyaya 
maliyeti çok yüksek oldu. İnsanlığı ekonomik maliyetlerle ya da tedavi maliyetleri ile kıyaslanamayacak 
ya da onları gölgede bırakacak kadar ciddi maliyetlerle yüz yüze getirdi. 

Tabi ekonomik sistemler, sosyal sistemler ve doğal olarak sağlık sistemleri risk altına girdi. Ana temamız 
sağlık olduğu için burada sağlıktaki maliyetlere odaklanıyoruz ve kısa dönemde karşılanması açısından 
da bu maliyetler bizi yakından ilgilendiriyor. Bu açıdan bugünkü ana konuşmacımız Başkent Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Simten Malhan’a teşekkür ediyorum.

Her toplantımızda olduğu gibi bu toplantımızın da destek partnerleri var. Abbott, Atabay Kimya, 
Eczacıbaşı, Janssen ve Roche Türkiye firmalarına ve yine TÜSAP’a en başından beri ciddi omuz veren 
STK’larımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, toplantının verimli geçmesini diliyorum.

2
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COVID-19’UN TÜRKİYE SAĞLIK EKONOMİSİ 
ÜZERİNDEKİ MALİ YÜKÜ 
Başkent Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi iş birliği ile COVID-19’un bir 
yıllık Türkiye sağlık ekonomisi üzerindeki mali yükünü hesapladık. Bu çalışmada gerçek yaşam verileri 
kullanıldı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne başvuran hastaların verileri değerlendirildi. 
Bu çalışmanın verileri tam bir yıllık pandemi dönemini yansıttığı için önemli bir veri kaynağı oldu. Çok 
kısa süreleri içeren ve simülasyon modelleri ile yapılan Türkiye’den iki çalışma daha mevcut. Ancak 
gerçek yaşam verisine dayandığı için bu verilerin literatürde kıymet bulacağına inanıyoruz. 

Gerçek yaşam verileri kullanılarak dizayn edilen çalışmada öncelikle hastalık maliyeti metodolojisini 
kullandık. Hastalık maliyeti aslında bize toplumun bireylerinden birinin herhangi bir hastalığa yakalanması 
ile toplum üzerinde oluşan ekonomik yüklerini söylüyor. Dolayısıyla sadece direkt maliyetler değil 
indirekt maliyetler de ekonomik yük oluşturuyor. Bunun yanı sıra manevi maliyetler de söz konusu 
ancak bu çalışmalarda manevi maliyetleri görmüyoruz. Çünkü bu maliyetler sayısallaştırılmasının 
zorluğu nedeni ile dikkate alınmıyor. Bu çalışmada sadece Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı 
perspektifinden tedavi maliyetini, yani devlete olan yükünü ortaya koymaya çalıştık. Bunun yanı sıra 
elbette cepten sağlık harcamaları ve bunun daha da ötesinde indirekt maliyetler söz konusu. İndirekt 
maliyetler deyince hastalık sebebiyle ortaya çıkan işgücü kayıplarının maliyeti, erken emeklilik ve erken 
ölümün maliyetinden bahsediyoruz ki şu anda elimizdeki verilerin kıtlığı ya da veri olmaması nedeni ile 
henüz bu hesaplamalara ulaşamadık. Bugün sizlere sunmak istediğim COVID-19’un yükü Türkiye sağlık 
sistemi üzerindeki yükünü temsil ediyor. 

ANA KONUŞMACI
Prof. Dr. Simten MALHAN

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 16 Mart itibari ile hasta kabulü başladı. 16 Mart itibari ile 2942 hasta 
verisine ulaştık. Bu hastalar arasından ICD 10 tanı kodları uyumlu olmayanlar, farklı epizot yatışları olanlar, 
sigorta güvencesi SGK dışında olanlar ve 15 yaşın altında olanlar çıkarılıp veri temizliği yapıldıktan 
sonra 1056 hastanın maliyetlerini havuza aldık. Bu veride sadece ayaktan tanıyı alıp filyasyon ekibi ile 
tedavisine devam eden hasta grupları var iken diğer yandan da yoğun bakımlara direkt sevk edilmiş 
ve burada uzun süre hatta 93 günlere kadar yatış yapmış, servise inmiş ve servisten tekrar yoğun 
bakıma alınmış, entübe olmuş, ekstübe olmuş, tekrar entübe olmuş, hayatını kaybetmiş veya taburcu 
olmuş, birçok komplike hastanın verisi dahil olmak üzere bir havuz üzerinden ortalama hasta maliyetini 
hesapladık. Daha sonra da Sağlık Bakanlığı’nın verisi üzerinden yıllık maliyeti hesapladık. Çalışmamız 
11. ayda sonladığı için 12. ayı projekte ederek yıllık COVID-19 hastalık yükünü hesapladık. 

16 Mart-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavi gören 1056 hastanın 
ortalama maliyeti hesaplanarak elde edilen hasta başı maliyet, Sağlık Bakanlığı verilerinden analiz tarihindeki toplam 
hasta sayısı ile çarpılarak 11 aylık maliyete ulaşıldı ve burada projekte edilerek de 12 aylık COVID-19 hastalık maliyet yükü 
hesaplandı. Araştırma yapılırken sadece test, tanı, tedavi, ilaç gibi direkt tıbbi maliyetler dikkate alındı ancak hasta başı aşı 
maliyeti çalışmanın dışında bırakıldı

Araştırmadaki 1056 hastanın ortalama yaşı 56.6 idi. Hastaların yüzde 55’i erkek, yüzde 45’i kadındı. 
Yoğun bakımda yatan hastaların oranı yüzde 15.4 iken, sadece serviste sağlık hizmeti alan hastaların 
oranı yüzde 84,6 idi. Hastalığın şiddeti maliyet üzerinde önemli bir etki yarattı. Dolayısıyla hastalık 
şiddetine göre maliyetlerde alt kırılım oluşturuldu. Burada asemptomatik olan hasta grubu yüzde 6’lık 
bir oran oluştururken hafif şiddette seyreden hastalar yüzde 17, orta şiddette seyreden hastalar yüzde 
41, şiddetli seyreden hastalar yüzde 36’lık bir oranla yer aldı. Hastaların yüzde 43’ünde eşlik eden 
hastalıklar söz konusu idi. Eşlik eden hastalıklarla birlikte maliyette bir artış tespit ettik. Özellikle bu grup 
içinde yüzde 22.9 ile hipertansiyon, yüzde 13.6 ile diyabet, yüzde 9.1 ile astım, yüzde 8.1 ile istemik kalp 
hastalığı ve yüzde 7.6 ile kanser hastaları bulunuyordu. Hastaneye yatan tüm hastalar arasında ölüm 
oranı ise yüzde 9.5 idi.  
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Hastanede ortalama yatış süreleri hastalığın seyrine göre değişkenlik gösterdi. Tüm hastalarda ortalama 
yatış süresi 9.1 gün iken kadınlarda 8.5 gün, erkeklerde 9.6 gün oldu.

Hastalığın şiddeti yükseldikçe tedavi maliyetlerinin arttığı görüldü. Ağır hastalık maliyetleri ve 02 
tedavisi maliyetlerinin tedavi sürecindeki maliyetleri iki katına çıktığı görüldü. Hafif şiddette seyreden 
hastaların maliyeti 6.830,5₺ olurken orta 8.791,1₺ ve ağır şiddette seyreden hastaların maliyeti 13.405,9₺ 
olarak yansıdı. 02 gereksinimi olmayan hastanın tedavi maliyeti 8.095,2₺, 02 gereksinimi olan hastanın 
tedavi maliyeti 16.747,5₺ ve 02 tedavisi ile birlikte yoğun bakım ihtiyacı olan hasta maliyeti ise 30.257,3₺ 
olarak yansıdı.

Maliyeti artıran diğer hastalık özellikleri olarak; PCR pozitif hastalarda PCR nefatif olan ancak radyolojik 
bulguları COVID ile uyumlu olan hastalara kıyasla 1.5 kat daha yüksek ve 65 yaş üstü hastalarda 65 yaş 
altı hastalara kıyasla 1,17 kat daha yüksek maliyet söz konusu oldu. Yine eşlik eden hastalıkların maliyeti 
hiç hastalığı olmayan gruba göre 2.4 kat daha yüksek idi. 
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Ayaktan tedavi alan hastaların filyasyon ekibinin vermiş olduğu ilaçlar da dahil olmak üzere hasta başı 
ortalama maliyeti SUT kuralları gereği 405₺ ve Sağlık Bakanlığı’nın çalışmamızın bittiği 11 ayın sonunda 
bize vermiş olduğu rakamlarla genellediğimizde ayaktan tedavi maliyetinin 900.000.000₺ olduğu ve 
yatarak tedavi alan hastaların hasta başı maliyeti 10.004₺ olduğu tespit edildi. Yine Sağlık Bakanlığı’nın 
verdiği yatarak tedavi kişi sayısına genelleme yapıldığında yatarak tedavi maliyetinin 2.500.000.000₺ 
olduğu saptandı.

12 ayı da projekte ederek COVID-19’un sağlık sistemi üzerine aşı hariç toplam tıbbi maliyeti 3.700.000₺ 
olarak saptandı. Bu rakamın devlet sağlık harcaması içindeki payı yüzde 2, SGK sağlık harcaması 
içindeki payı yüzde 3.8 olduğu tahmin ediliyor.
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IQVIA çalışmasına göre Türkiye’de 7,5 milyon kişi için Tip 2 diyabet tedavisinde uyum ve sürekliliğin 
geliştirilmesi için önümüzdeki 10 yıl için ortalama direkt maliyet 17 milyar TL olarak saptandı. Bu grup 
hastalıkları birbirleri ile karşılaştırdığımızda önümüzde kronik hastalık örnekleri söz konusu. Yani 
yıllar içinde komplikasyon geliştiren ve daha ağır tablolar ortaya koyabilen, uzuv kaybı ve organ 
yetmezliklerine sebep olabilen bu kronik hastalık örneklerine baktığımızda bu hastalıkların 10 yıl 
için ortalama direkt maliyet  7,5 milyon kişi için 17 milyar TL iken sadece COVID için, yani bir epizot 

3.700.000₺’nin değerlendirilmesi

2018 yılında Türkiye’de akciğer 
kanseri ekonomik yükü çalışmasında 
50 bin akciğer kanserli hasta için SUT 
kuralları gereği SGK perspektifinden 
direkt maliyetler 2,7 milyar ₺, dolaylı 
maliyetler 6 milyar ₺ olmak üzere 
toplam maliyetler 8,7 milyar ₺ idi.
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maliyetinden söz edildiğinde ve 9 gün yatırdığınız ve ayaktan tedavi ettiğiniz hasta grubu için 3,7 milyar 
TL harcandığı düşünüldüğünde COVID-19’un sağlık sistemine çok önemli bir yükü olduğunu tespit 
edebiliyoruz. İkinci başvurular ve yıl içinde COVID nedeni ile oluşabilecek diğer sağlık hizmetleri talebi 
maliyetleri düşünüldüğünde bu rakamın çok daha yukarı çıkacağını söylemek mümkün.

COVID-19’UN EKONOMİK, SOSYOLOJİK, PSİKOLOJİK HASTALIK YÜKÜ NE OLDU?
COVID-19’un yükü burada da bitmiyor. Bizim sunabildiğimiz bu rakamlar buz dağının sadece görünen 
yüzü. Alttaki maliyetler ise çok daha büyük ve vahim. Ekonomik, sosyolojik ve psikolojik olarak yıllar 
boyu tüm küreyi etkileyecek. Hastalık yükü Daily ile ölçülebilen çok daha farklı bir kavram. Yani erken 
ölümlerin ve sakatlıkların getirdiği yükler... Bunlar konusunda hiçbir veri ya da bilgiye sahip değiliz. 
Yıllar içinde bunları da beraberce göreceğiz. Bunun yanı sıra dolaylı olarak pek çok ekonomik yükü de 
yüklendik. Sosyolojik ve psikolojik yükler de karşımıza çıktı. COVID-19 sürecinin yükü hakkında küresel 
ve ulusal bazı verileri paylaşacak olursak; 

2020 yılında küresel toplam iş saati süresinde yüzde 8,8'lik bir azalma, 255 milyon tam zamanlı işin 
kaybı anlamına gelmekte. İşsizlik küresel olarak yüzde 1,1 ya da 33 milyon kişi artarak 220 milyona çıktı. 
TÜİK işgücü istatistiklerine göre Temmuz 2020’de işsizlik oranı yüzde13,4 seviyesinde gerçekleşti. 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), farklı bir sistemle yaptığı veri ile 2020’de 'Türkiye'deki işsizlik oranının 
yüzde 28,8’e çıktığını' duyurdu. Tüm dünya genelinde erken kayıplar söz konusu oldu. Neredeyse 3.5 
milyon kişi erken kayıpla karşı karşıya kaldı. 

 ✓ Koronavirüs salgını sebebiyle; düşük ve 
orta gelirli 117 ülkede, salgın nedeniyle 
sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan 
yüzde 50’lik bir düşüş, 

 ✓ 12 aylık bir dönemde yaklaşık 200.000 
ilave ölü doğum 

 ✓ Ölü doğum sayıları yüzde 11,1 oranında 
bir artış 

 ✓ 12 aylık dönemde 13 ülkede ölü doğum 
sayılarında yüzde 20 veya üzeri bir artış.

Küresel verilere bakılacak olursa UNICEF, 
WHO, WBG ve BM’nin yapmış olduğu 
çalışmada COVID döneminde sağlık 
hizmetlerine erişimde yüzde 50’lik bir düşüş 
gerçekleştiği ve dönemde yaklaşık 200.000 
ilave ölü doğum olduğu görüldü. 
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Yıllar Doğum Sayıları
2014 1.351.088
2015  1.336.442
2016 1.314.764
2017  1.297.638
2018 1.252.745
2019  1.183.652
2020 1.091.143

Türkiye’nin yenidoğan istatistiklerine bakıldığında yıllık nüfus artış hızının 2019'da binde 13,9 iken 
2020'de binde 5,5'e gerilediği görüldü.

COVID-19 sürecinde bağışıklama oranı

COVID-19 sürecinde rutin bağışıklama çok önemli bir risk olarak karşımıza çıktı. UNICEF ve WHO 
verilerine göre 2019 yılında 2,29 milyar aşı dozu sağlanırken, bu sayı COVID-19 salgınının yol açtığı 
aksamalar nedeniyle 2020 yılında 2,01 milyar doza düştü.

 ✓ 2019 yılında bildirilen kızamık vakalarının sayısı, son yirmi yılda kaydedilen en yüksek düzeye ulaştı. 
Ölüm sayılarının da yükseleceği tahmin ediliyor.

 ✓ Çocuk felci vakaları; Pakistan ve Afganistan'ın yanı sıra Afrika'da bağışıklama hizmetlerine tam 
erişimi olmayan birçok bölgede artacak. Çocuk felci ortadan kaldırılamadığı takdirde, bütün dünyada 
hastalık yeniden salgın hale gelerek 10 yıl içinde her yıl 200.000 yeni vakanın görülmesine neden 
olacak.  

COVID-19 rutin aşılanmamanın maliyeti

 ✓ DSÖ’nün anketine göre, 2020’deki durum ile karşılaştırıldığında belli bir ilerleme kaydedilmiş 
olmasına rağmen, yanıt veren ülkelerin üçte birinden fazlasında (%37) rutin aşılama hizmetlerinde 
halen aksamalar yaşıyor.

 ✓ Toplu aşılama kampanyaları kesintiye uğradı. Bu tür kampanyaların 60 tanesi halihazırda 50 ülkede 
ertelenmiş durumda. 

 ✓ Sonuç, çoğu çocuk olmak üzere yaklaşık 228 milyon insanı kızamık, sarı humma ve çocuk felci gibi 
hastalıklara karşı risk altında bırakıyor. 

 ✓ Ertelenen kampanyaların 23’ünün kızamık kampanyaları olması, tahminen 140 milyon insanı risk 
altında bırakıyor. 

COVID-19 sürecinde mülteci çocuklar

COVID-19, dünya genelinde göçmen ve yerinden edilmiş çocuklara sağlanan temel hizmetlerde çarpıcı 
bir azalmaya yol açtı, korumaya ilişkin riskleri arttırdı. Yüzde 50 insani yardımların azalması ve yüzde 
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50 sağlık hizmetlerine ulaşımın azalması söz konusu. Yerlerinden edilen kişilerin yaşamakta olduğu 
mülteci kamplarının yüzde 25’inde su, hijyen ve sanitasyon hizmetlerinde kesintiler yaşandığı bildirildi. 
Bunun da farklı halk sağlığı sorunlarının kaynağı olduğu düşünülüyor. Bu mülteci kamplarının olduğu 
ülkelerde COVID-19 sürecinin de uzayacağı öngörülüyor.

Öksüz ya da yetim çocuk sayısı beşte bir oranında artacak

Dünya yetim raporuna göre dünyadaki yetim çocuk sayısı 200 
milyon. Her gün 10 bin çocuk yetim kalıyor ve COVID-19 sebebiyle 
öksüz ya da yetim sayısı 5’te 1 oranında artacak. 

Amerika’da yapılmış bir çalışmaya göre COVID-19 sürecinde 43 
bin* çocuk annesiz ya da babasız kaldı. Aynı çalışma çocukların 
potansiyel destek kaynaklarına ulaşabilmesi ve ilerideki travmatik 
durumların önlenebilmesi için okulların acilen yüz yüze eğitime 
başlaması öneriliyor. 

Dünyadaki yetim ve öksüz çocuklardan oluşan bir ülke 
kurulsa nüfuslarıyla 3'ncü sırada yer alacaklar. Bilim insanları, 
ebeveynlerini kaybeden çocukların travmatik uzun süreli yas 
nedeniyle depresyon, daha düşük eğitim görme, ekonomik 
istikrarsızlık ve intihar gibi bir dizi sorun açısından yüksek risk 
altında olduğunu ifade etti.

COVID-19 sürecinde okulların kapanması

1,5 milyar çocuk okula gidemiyor, 463 milyon çocuk alternatif eğitim sistemine ulaşamıyor. Çocuklar bir 
yıl daha okula gitmezse, gelecek nesiller etkilenecek.

 ✓ Çocukların bu dönemde okuma ve temel matematik becerilerini yeterince geliştirememesi söz 
konusu.

 ✓ Savunmasız gruptaki çocukların sağlığı, güvenliği ve iyi olma hali tehdit altında.
 ✓ Güvenli gıdaya ulaşım azalıyor.
 ✓ Fiziksel zindelik azalıyor ve duygusal açıdan strese gidiyor.
 ✓ Okulların sunduğu sosyal güvenlik ağlarının yokluğunda çocuklara istismarının, çocuk evliliklerinin 

ve çocuk işçiliğin sayısının artması bekleniyor.

UNESCO’ya göre küresel eğitim krizinin maliyeti yıllık 129 milyon Dolar.  Ekonomik ve sosyal etkileri 10 
yıllar boyunca hissedilecek.

*At Least 43,000 Kids in the U.S. Have Lost a Parent to COVID-19, Study Finds

*Kidman R, Margolis R, Smith-Greenaway E, Verdery AM. Estimates and Projections of COVID-19 and Parental 
Death in the US. JAMA Pediatr. Published online April 05, 2021. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.0161
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COVID-19 çocuk evlilikleri riskini artırıyor

UNICEF’e göre, önümüzdeki 10 yıl içinde çocuk yaşta evliliklerin sayısı 10 milyon daha artabilir. 

 ✓ COVID-19 sebebiyle yoksulluğun artması, kız çocuklarının okula gidememesi salgınından önce bile 
çocuk yaşta evlilik riski devam ediyordu. 

 ✓ Son 10 yılda, dünya genelinde çocuk yaşta evlilik yapan genç kadınların oranı %15 azalarak, ortalama 
4’te 1’den 5’te 1’e geriledi. 

 ✓ Bu da 25 milyon evliliğin önlenmesi anlamına geliyordu. 
 ✓ Ancak bu kazanım şu anda tehdit altında.

COVID-19 çocuklarda karantina

UNICEF, her 7 çocuktan en az 1’inin (dünya genelinde 332 milyon çocuk), COVID-19 salgınının 
başlangıcından bu yana en az 9 aydır karantina politikaları nedeniyle evde kaldığını belirtiyor. Bu 
durumun çocukların ruh sağlığını ve iyi olma halini riske attığı konusunda da uyarıyor. Dünya Sağlık 
Örgütü’ne (DSÖ) göre, COVID-19 salgını dünya çapındaki ülkelerin yüzde 93’ünde kritik ruh sağlığı 
hizmetlerini aksattı ya da durdurdu. 

Kaybedilen sağlık çalışanları bir başka değer

Uluslararası AF Örgütü’ne göre dünyada 17.000 sağlık çalışanı öldü. 31 Mart 2021 tarihi itibari ile 
Türkiye’de aktif çalışırken ölen sağlık personeli sayısı 387. Yaklaşık 200 bin sağlık çalışanı enfekte oldu. 
Yani her 5 sağlık çalışanından 1’i ve bu oran sağlık çalışanlarının yüzde 18’ine denk gelmekte. 

Türkiye sağlık çalışanları raporu (18 Şubat 2021)

4044 sağlık çalışanı üzerinde Türkiye sağlık çalışanları raporunun yaptığı ankete göre COVID-19 
sürecinde sağlık çalışanlarının yüzde 56’sı en az bir sefer şiddete uğramış, yüzde 64 pandemi 
döneminde psikiyatrik ya da psikolojik şikayetlerinin olduğunu belirtmiş ve yüzde 83 psikolojik olarak 
tükenmişlik duygusu altında olduğunu raporlamış.

Ertelenen sağlık hizmeti ihtiyacı

Türk Toraks Derneği’ne göre 2019-2020 tüberküloz vakalarında önemli bir düşüş vardı. Verem Savaşı 
dispanserlerinde yapılan muayene sayısı, korumaya alınan kişi sayısı, yapılan temaslı muayene sayısı 
ve bakteriyolojik inceleme sayısı yaklaşık yüzde 40 düzeyinde azalmıştır. Yeni kayıt edilen tüberkülozlu 
hasta sayısı yüzde 26 oranında azalmıştır. Ancak tedavi edilmeyen her hasta yılda 5-15 kişiyi enfekte 
eder.
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Sağlık Bakanlığı AIDS ve HIV vakalarına bakıldığında ise 2019-2020 arasında önemli bir fark gözleniyor. 
Toplam AIDS ve HIV vakaları 2020’de neredeyse yarı yarıya düştü. Olabilecek geç tanılar önemli 
maliyetler içerecekken bulaş riski de önemli bir risk.

Kanser vakalarının geç tanı alması da önemli bir gündem. İtalya’da yapılan bir çalışmada 2018-2019 
kanser tanı sayılarının 2020’de yüzde 39 oranında azaldığı bildiriliyor. Özellikle prostat kanserlerindeki 
tanı oranının yüzde 75, mesane kanserlerinde yüzde 66 ve kolorektal kanserlerde yüzde 62 oranında 
tanıda kayıp olduğu kaydedilmiş durumda.
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The Lancet Onkoloji Dergisi kanser ve COVID-19 ilişkisini 1 yıl için inceledi ve yayınlanan makalede 
İngiltere’de NHS sisteminde potansiyel kanser semptomu gösteren hastaların yüzde 45’inin 1 yıl 
önceye göre 350 bin kişinin yüzde 45’inin neredeyse hiç doktorla kontak halinde olmadığı ve herhangi 
bir sağlık kuruluşuna başvurmadığının gözlemlendiği söylendi. Yine İngiltere’de NHS sisteminde 
COVID-19 sebebiyle 6 milyon kadar kişinin ameliyat için bekleme listelerinde olduğu ve bu hastaların 
300 bininin ise 1 yıldan daha uzun süre için bekleme listelerinde olduğu bildirildi.

COVID-19’un global anlamdaki ekonomik etkileri ise oldukça yıpratıcı, katastrofik. IMF verilerine göre 
ekonomide dünya genelinde yüzde 3’lük daralma gözlendi. Gelişmiş ülkeler maalesef ortalama yüzde 
4.7 ile bunu çok daha derin yaşadı. Gelişmekte olan ülkeler ise yüzde 2.2’lik bir daralma gösterdi.



www.tusap.org
1514

Gelişmiş ülkeler içinde fazla daralma yükünü taşıyan bölgelerden biri olan Avrupa yüzde 6.6’lık bir 
daralma yaşadı ve özellikle hemen pandemi öncesinde Amerika ve Çin’in arasında geçen ticari savaştan 
etkilenmiş olan Avrupa ekonomisi, Brexit tartışmalarının yaşandığı ve AB’nin temellerinin sarsıldığı bir 
sırada pandemiyle yüz yüze geldi ve hepimizin de bildiği gibi sağlık sistemleri pandemiyi taşıyamadı ve 
neredeyse durma konumuna kadar geldi.

İnsanoğlu pandemiye neden bu kadar hazırlıksız yakalandı?

Her yıl Davos’ta yapılan Dünya Ekonomik Zirvesi’nde bir Global Riskler Raporu paylaşılıyor. Bu raporlar 
2015 yılından bu yana olan verileri içeriyor ve tüm raporların kesiştiği yer ise sağlık. Yani küresel 
risklerin sağlık sorunları açacağı ve bu sağlık sorunlarının da sağlık sistemleri üzerinde önemli yükler 
oluşturacağı ile ilgili bazı veriler var. Hiçbir dünya ülkesi bu risklerle bu kadar yakından burun buruna 
geleceğimizi sanırım düşünemedi. 
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Dünya Ekonomik Zirvesi’nde bir Global Riskler Raporlarına göre en önemli bileşenlerden biri iklim 
değişikliği ve iklim değişikliğinin oluşturduğu biyo çeşitlilikte azalma ve ekosistemin çöküşü. Tüm 
bunların getirisi ise enfeksiyon hastalıklarındaki hızlı artış. Ayrıca ortaya çıkan büyük ölçekli gönülsüz 
göçler ise açlık ve beraberinde birçok sorunu getiriyor. Dünya nüfusu 1950 yılından bu yana 3 katına 
çıktı ve yine 1950’den bu yana 200 bin yıldır yaşadığımız dünyayı hep beraber değiştiriyoruz ve 
kaynaklarımızı hoyratça kullanıyoruz. Sonuç iklim değişikliği ve getirdiği riskler. Öyle ki Kuzey Kutbu’nun 
kalınlığı yüzde 40 azalmış durumda. Aynı şekilde devam edersek 2050’de yüzeyini kaybedeceğiz. 
Bunun sonucu ise canlı türlerinin 4’te 1’inin yok olması... Yani dengeyi bozduk bile. Tatlı su kaynaklarının 
tuzlu sulara karışması ve su kıtlığı.

Bu görüntü Lagos Kenti, Nijerya’dan... Hızla büyüyen bir şehir. 2025’te 700 bin olan nüfusunun 16 
milyona çıkacağı tahmin ediliyor. İnanılmaz bir şekilde göç alıyor. Bu şehre gelenler tarım arazileri yok 
olan çiftçiler. Zenginleşmek için değil ama hayatta kalmak için geliyorlar. Bunların sonucu ise farklı, 
sağlıksız ve güvensiz hayatlar ve pek çok küresel sağlık sorunları...
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Hindistan gelecek yüzyılda en çok su kıtlığına maruz kalan ülke olabilir. Artan nüfusun su ihtiyacını 
karşılamak için son 50 yılda 21 milyon adet kuyu kazıldı ancak yüzde 30’unu kaybettiler bile. Çünkü 
yeraltı suları kurudu. Su depolarının dolması için muson yağmurları bekleniyor. Köylü kadınlar kurak 
mevsimlerde depoları elleriyle kazıyor. Önemli göçlerin bu bölgelerden olacağı düşünülüyor.

2020 The Lancet Cauntdown raporuna göre pandemi ve iklim değişikliğinin ayrı ayrı değerlendirilmemeli. 
Çünkü pandemi aslında iklim değişikliğinin sonucudur. Dünya ülkeleri iklim değişikliklerinin sonuçlarına 
hazır değil. Bu raporda yaşam alanlarını kaybeden vahşi hayat insanlarla çok daha fazla yakınlaştı 
ve pek çok zoonotik hastalıkların kapıda olduğuna ilişkin görüşler var. Raporda çok yakınımızdaki 
tehlikeler olarak dang humması, sıtma ve vibrio gibi vektör kaynaklı ölümcül hastalıkların yeniden 
salgına dönüşeceğine ilişkin bazı veriler bulunuyor. İklim değişikliklerine küresel olarak girilmezse 10 
yıllardır bu hastalıkları ortadan kaldırmak için verilen mücadele heba olacak.
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Dünya bu arada ne yapıyor?

2015 yılında Paris İklim Anlaşması gerçekleşti ve küresel sıcaklığın yüzyılın sonuna kadar 2 °C’nin altında 
tutmak için bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre küresel sıcaklığı 2 °C’nin altında tutamazsak 
2050’ye kadar 1.6 milyar insan sel riski ile karşı karşıya kalacak. 2.7 ile 3.2 milyardan fazla insanın da su 
kıtlığı ile karşı karşıya kalma riski bulunuyor. 

Çin ve Amerika iklim anlaşmasını imzalayan ülkelerden olmasına rağmen 2019 yılında Amerika ulusal 
çıkarlarına ters düştüğü için bu anlaşmadan çıktı. Çin halen bu mücadelenin içinde ve karbon salınımını 
0’a indirme vaadi var.
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Milyonlarca insana ev sahipliği yapan Çin’in Şangay kenti bundan 40 yıl önce küçük bir balıkçı kasabası 
idi. Ancak şu anda 3 binden fazla gökdelen inşa edildi ve halen yüzlercesi de inşaat halinde.

New York dünyayı en fazla kirleten metropolitan. Milyonlarca insan kömür ve petrol tabanlı sanayileşme 
ve enerji tüketimi çılgınlığı içinde. Ortaya çıkan radyasyonsa işin cabası. Halen göç almaya devam eden 
New York karbon salınımının en üst düzeyde yaşandığı bölgelerden bir tanesi.

100 km’ye yayılan Los Angeles’ta bulunan araba sayısı insan sayısına eşit ve enerji burada gece-gündüz 
demeden aynı hızda devam ediyor. Karbon salınımı maksimum düzeyde. Arabalara yer bulabilmek için 
bataklıklar çoktan kurutuldu bile. Topraklar artık yaşam alanı haline getiriliyor. 
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İklim değişikliğinin sonuçları: Küresel stres

İklim değişikliğinin sonuçları, bizlere ileride çok daha farklı sağlık sorunları ve yükleri sağlık sisteminin 
yüklerine farklı yükler olarak dönecek. Küresel strese yakalandık bile. Kıtlık, yoksulluk, beslenme 
bozukluğu ve hastalıklar kapımızda... Eğer bu dengeyi tekrar sağlayamazsak; 2050’ye kadar 175 milyon 
kişide çinko eksikliği, 122 milyon kişide protein eksikliği ve 1 milyar kişide demir eksikliğine bağlı sağlık 
problemleri yaşanacak. 2019 yılında 700 milyon kişi mental rahatsızlık tespit edilirken DSÖ tahminlere 
göre 2030’da her 4 kişiden 1’i bir ruh hastalığı semptomu ile mücadele edecek. Salgın hastalıkların 
görülme hızında inanılmaz bir artış olacak.  COVID-19 ile birlikte başlayan salgın hastalıkların görülme 
hızındaki artış ilaç sektörüne de önemli bir ip ucu sağlıyor. Genetik tedavilere ve özellikle yetim ilaçlara 
yatırım yapan ilaç sektörünün type line’larını tekrar değerlendirmeleri gerekiyor. Özellikle yatırımların 
20 yıldır geliştirilemeyen, belki de yeni antibiyotik gruplarına doğru yönlendirilmesi ve antiviral ilaçların 
tekrar değerlendirilmesi gerekiyor.

Avrupa ne yaptı? 

2019 yılında Avrupa Yeşil Mutabakatı imzalandı. Hedef tamamen AB ülkelerini korumak ve yeni bir 
ticaret modeli üretmek. AB, 2050 yılına kadar ilk karbon nötr kıtası olmayı hedeflemektedir. Bu nedenle 
Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uluslararası ticari faaliyetlerden kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmak 
için düzenledikleri karbon vergisi gibi çeşitli küresel sera gazı emisyon azaltmaya yönelik çalışmalarını, 
ticari paydaşlarına sunmaktadır.

Türkiye Paris İklim Anlaşmasını imzaladı ancak taraf olmadı. Taraf olmamasının çok haklı bir sebebi 
var. Çünkü Türkiye diğer ülkelere tanınan finansman kaynaklarından ve ayrıcalıklardan muaf tutuldu. 
Dolayısıyla Türkiye kendi sağlık ve iklim değişikliği stratejik hedeflerini belirledi ve uygulayacak. 
Bunun yanında Avrupa Yeşil Mutabakatı’na katılabilmesi önemli. Katılırsa fosil yakıtları kullanmaktan 
dolayı ortaya çıkan maliyetleri indirgeyecek. Katılamaz ise AB’nin dayatmaları söz konusu. Özellikle 
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ihraç mallarından karbon vergisi alacak ve bir emisyon hacmi belirleyecek. Dolayısıyla bu Türkiye 
ekonomisini derinden etkileyecek. Yani ihracat düşerek cari açıklar artacak ve milli gelir üzerinde 
önemli gerilemelere sebep olacak. AB, Türkiye’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı imzalaması için önce 
Paris Anlaşmasını imzalamasını şart koştu. Dolayısıyla Paris İklim Anlaşması’nın ayrıcalıklarından muaf 
tutulan Türkiye şu an için beklemede. 
Avrupa’nın bu Yeşil Mutabakatı’nı imzalarken aynayı biraz da kendine tutması gerekiyor. İspanya’nın 
Almería kentindeki seralar Avrupa’nın sebze bahçesi. Her gün yüzlerce kamyon aynı boydaki muhtelif 
sebzeleri kıtanın farklı süpermarketlerine taşıyor. 

Görmüş olduğunuz bir hayvan çiftliği ve hayatında bir kez bile otlak görmeyen hayvanlar hiç 
kıpırdamadan, aynı boyutta ve aynı sürede et imalatı haline geliyor. Ülkenin her yerinden yapay yemlerle 
beslenmeye devam ediyorlar.

13 Mart 2017, www.TRTHaber.com
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Avrupa “tek sağlık” kavramını unutmuş bile. Öyle ki, tahrip ettiği doğa yüzünden İspanya’da 2017 
yılında bir sinek çiftliği kuruldu. İspanya'da kurulan ülkenin ilk sinek çiftliği, hayvancılık ve su ürünleri 
yetiştiriciliğinde yem olarak kullanılmak üzere sinek yetiştiriyor. İspanya tarihe geçti aslında. Kaynaklarını 
öyle hoyratça kullandı ki, biyoçeşitliliğin yok olmasına sebep oldu.

Tek sağlık kavramı bize insan sağlığının tek başına olamayacağını söylüyor. Hayvan ve bitki sağlığı ile 
çevresel sağlık bir bütün. Ancak biz dünyanın dengesini çoktan bozduk bile. 

Global riskler ve sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliği
Global riskler devam edecek ve sağlık sistemleri üzerinde büyük yükler oluşturacak. 
Bu durumda sürdürülebilir sağlık sistemi için, fosil yakıtlarının sistemden çıkarılması ve olabilecek sağlık 
risklerini azaltılması sağlanmalı. Maliyetlerin azaltılması için hastalık ekonomik yüklerinin belirlenmesi, 
prevelans-insidans çalışmalarının yapılması ve sağlıkta her alanda STD modellerinin sisteme 
entegre edilmesi (maliyet etkililik kriterlerinin belirlenmesi) gibi mevcut durum analizlerinin yapılması 
gerekiyor. Tüm küreden Türkiye’ye sağlık turizmi gibi yeni pazarlar sunulmuş vaziyette ve bunun gibi 
yeni finansman kaynaklarına yönelmek gerekmekte. Global risklerle mücadele etmek için kontrollü 
dijitalleşme ile sağlıkta dijitalleşmenin kullanılması, sağlık okuryazarlığının artırılması ve koruyucu ve 
önleyici hekimlik hizmetlerinin çok daha fazla öne çıkarılması gerekmekte.
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Ve sizlerin de bildiği gibi popülasyonun yüzde 70’i aşılanamadığı sürece iyilik haline ulaşamayacağız. 

Son sözler…
COVID-19 bize gelecekte ve yaşantımızda ve geçim kaynaklarımızda oluşabilecek yıkımlara dair çok 
önemli ipuçları verdi. Sürdürülebilir ekonomi ve sürdürülebilir sağlıklı yaşam için İnsanoğlunun yaşadığı 
evini korumak zorunda olduğunu anladık. Çünkü Dünyanın sağlığı bizim sağlığımız anlamına geliyor.
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SORU-CEVAP VE YORUMLAR
Aşı maliyetleri çalışmanın dışında bırakılmış, test maliyetleri dahil edilebildi mi yoksa onlar da mı 
dışında tutuldu?

Kitler dışında PCR maliyetleri dahil edildi. 

Hastaneye ilişkin altyapı, idari ve sabit maliyetler çalışmanın içinde mi?

Burada tüm ekonomik yüklerden bahsedildi ancak bu çalışma sadece hastaneye başvuran hastaların 
sağlık sistemine olan yüküdür. Emek ya da amortisman maliyeti gibi kurum maliyetleri dikkate 
alınmamıştır. SUT kuralları gereği ortaya çıkan maliyetler çalışmanın içinde yer almaktadır. 

Cerrahpaşa Tıp ve İstanbul Tıp Fakültelerinde ve diğer birçok kurumda COVID-19 hastaları 1 yıl 
ve üzeri süre ile izlendi. Doğrudan maliyetler içinde bunlar da hesaba katıldı mı?

Hastanın sadece ilk başvurusu ve taburculuğu esasındaki maliyetler burada söz konusu. 

Katılımcı katkısı

Maliyet analizi yaparken ikinci bir faktörü de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tüm bu süreç 
yaşanırken Cerrahpaşa’nın bir kısmı da durdu. Kardiyovasküler cerrahi, ortopedik cerrahi, plastik cerrahi 
gibi bölümler o dönem içinde vaka sayıları duran ve iş yapmayan birimler haline geldi. Aslında bu 
birimler bir sağlık harcaması yapıyordu. Belki bu harcama da durarak COVID’e transfer olmuş oldu. Bu 
açıdan kümülatif bir hesap yapacak olursak COVID’in kendisi COVID olarak bir ek maliyet oluştururken 
yatak sıkıntısı, hastaların çekinmesi, elektif cerrahi gibi belli nedenlerden dolayı bir miktar da maliyette 
düşüş oluşturabilecek bir etki de oluşturdu. 
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Katılımcı katkısı

İngiltere açısından National Audit Office (NAO)’ten alınan bilgiye göre şu ana kadar yapılan harcama 
271 milyar £, bunun aile başına getirdiği yük 9700 £. İngiltere’deki sağlık bütçesi yaklaşık 148 milyar £ 
ve yapılan 271 milyar £ harcama içinde sağlık ve sosyal bakım için harcanan miktar 58 milyar £. Sağlık 
bütçesine 32 milyar £ ilave yapıldı ve bu 32 milyar £ harcamanın 15 milyar £’u kişisel koruyucu ekipman, 
10 milyar £’u test ve izleme ve 5.5 milyar £’u da diğer harcamalar şeklindedir. İngiltere’de şu anda NHC 
ile ilgili nasıl bunun üstesinden gelinebilir diye bir kampanya başlatıldı. Çünkü bu tüm dünyada olduğu 
gibi İngiltere’de de büyük bir sorun. COVID-19 harcamasının şu anda sağlıktaki karşılığı; 1 yıllık toplam 
poliklinik hizmetleri, diyagnostik hizmetler, acil hizmetler, kritik bakım ve mental sağlık harcamalarına eşit 
düzeyde. Açıkça ifade etmek gerekiyor ki tüm dünyada sağlık ve ekonomik krizin yeni adı COVID-19.

Katılımcı katkısı

İsrail’de bir dönem doktorlar 8 ay greve gidiyor ve sadece aciller dışında hiçbir vakaya bakmıyorlar. 
O dönemle ilgili kronik hastalıklarda mortalite oranlarında bariz bir düşüş kayda geçiyor. Benzer bir 
çalışma ülkemiz için yapılırsa diyabet, kanser, hipertansiyon gibi kronik hastalıklarda klinik etkililiğimizi 
sorgulama fırsatı doğar. Hizmet durmasının gerçekten mortalite düşüşlerine etkisini ayrıca araştırmak 
gerekir. Veriler paylaşılırsa bu çalışma memnuniyetle yapılabilir. 
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Her yıl  ‘Sağlık Teknolojileri’, ‘Sağlık Hizmet Sunumu’, ‘İlaç ve Eczacılık’ ile ‘Sağlık Finansmanı’ olmak üzere 
4 ana başlıkta gerçekleştirdiğimiz TÜSAP Vizyon toplantılarının bu buluşmasında ‘Sağlık Finansmanı’ 
konusu gündemimizi oluşturuyor. Sizlerin de bildiği gibi bu dört toplantının değerlendirmesinin yapıldığı 5. 
toplantı olan Zirve toplantısı ile yılı tamamlamaktayız. 

5. yılımızda 22.’si gerçekleşen bu toplantıda COVID-19 tedavisinin ekonomik yükünü ele aldık. Bu 
toplantının ana konuşmacısı Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Simten Malhan, 
sağlık hizmetlerinde maliyet gibi zor bir konuyu bir yıl gibi kısa bir sürede ve hatta son ayını da projekte 
ederek güzel bir çalışma ortaya koydu. Pandemi tabanlı başlayıp ulusaldan globale giden bir perspektif 
sundu. Emeği ve katkıları için kendilerine ve bu toplantıya katkı sağlayan tüm katılımcılarımıza teşekkür 
ederiz. 

MODERATÖR SUNUŞ
Prof. Dr. Haluk ÖZSARI

TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
Üniversite Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
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METODOLOJİ
Sağlık sektörünü temsil eden fikir önderlerine 23 farklı soru soruldu. Katılımcılar her soruyu 
cep telefonuna indirilebilir uygulama ya da online bağlantıları üzerinden tercih ettikleri şıkları 
işaretleyerek yanıtladılar. Kamuyu, STK’ları, özel sektörü ve üniversiteleri temsil eden 71 üst 
düzey yöneticinin verdiği yanıtlar üzerinden hazırlanan sonuç grafikleri yine katılımcılar tarafından 
yorumlandı. Katılımcıların yüzde 31’ini STK temsilcileri, yüzde 25’ini kamu yöneticileri oluşturdu. 
Özel sektör yöneticileri yüzde 20’lik, sağlık alanına odaklanmış üniversiteler ise yüzde 24’lük 
oranla yerini aldı.
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2021 SAĞLIK YATIRIMLARINDA
BÜYÜME YILI OLACAK
TÜSAP Vizyon Toplantılarının 22.’si sağlık sektörüne yön veren 71 kişinin katılımı ile gerçekleşti. 
Sağlık sektörünün bütüncül bir gözle gelişimini ölçümleyen “Türkiye için 2021 yılı sağlık sektör 
yatırımları için öngörünüz nedir” sorusuna katılımcıların yüzde 50’sinin “Büyüme yılı olacak” 
yanıtını verdiği görüldü. Katılımcıların yüzde 17’si “Küçülme yılı olacak”, yüzde 33’ü ise “Önceki 
yılla 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

50%

17%

33%

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 86’lık bir 
kesiminin büyüme beklentisi içinde olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 14’ü ise Gayrisafi 
Milli Hasıla (GSMH) büyüme hızının altında büyüyeceği yönünde görüş belirtti. Yüzde 
30’luk kesim GSMH ile aynı oranda büyüme beklerken, yine yüzde 56’lık 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

14%

30%

56%

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 33’ü 2021 yılında sağlık 
yatırımlarının hem kamu hem de özel sektörde artacağı, yüzde 7’si ise bunun tam tersi olarak 
her ikisinde de azalacağı yönünde değerlendirme yaptı. Yüzde 19 oranında katılımcı özel 
sektörde artış kamuda azalma seçeneğini, yüzde 41’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  

41%

7%

33%

19%

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 55’i önümüzdeki 5 yılda 
sağlık yatırımlarının hem kamu hem de özel sektörde artacağı yönünde değerlendirme 
yaparken bunun tam tersi olarak her ikisinde de azalacağı yönünde seçeneği işaretleyen 
olmadı. Yüzde 11 oranında katılımcı özel sektörde artış kamuda azalma seçeneğini, yüzde 
34’lük bir kesim ise kamu yatırımlarında artış özel sektör yatırımlarında ise gerileme beklentisini 
işaretledi.

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 

34%

0%

55%

11%

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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KAMU YATIRIMLARINDA ASLINDA ALT YÜKLENİCİ OLARAK 
ÇOK SAYIDA ÖZEL SEKTÖR YATIRIMCISI İŞİN İÇİNDE
Sağlık yatırımı denilince genel bir teamül ile hastane yatırımı şeklinde algılandığı belirtilerek 
aslında kamunun ağırlıklı olarak hizmeti özel sektörden aldığı ifade edildi. Doğrudan ana 
yatırımcı özel sektör görünmese de alt yüklenici olarak düşünüldüğünde çok sayıda özel 
sektörün işin içine girdiği kaydedildi. İlaç ve aşı gibi yatırımlarda teşvik devletten olsa bile ana 
yatırımın özel sektörde olduğu, kamu hastaneleri de kamu yatırımı olarak görünse de hastane 
içinde görüntüleme, laboratuvar gibi birçok alt hizmetin özel sektörden alındığı söylendi. 
Önümüzdeki yıllarda 5 şehir hastanesinin devreye girmesi sonucu ciddi bir şekilde kamu-özel 
ayrımının zorlaşması ile birlikte sağlık yatırımlarının artacağı belirtildi. 

MÜTEAHHİTLER ÖZEL SEKTÖR AKTÖRÜ OLARAK KABUL 
EDİLECEK OLURSA SIKINTI BÜYÜK
Kamu-özel ilişkisinde müteahhitlerin özel sektör olarak telakki edilebileceği varsayıldığı 
ancak sağlıkta meseleye hizmet sunucular olarak bakılması gerektiği vurgulandı. Yani 
kamunun hizmet sunuculuğu ve onunla ilgili yatırımlar ile özel sektörün hizmet sunuculuğu 
ve onunla ilgili yatırımlar olmak üzere iki biçimde yatırımların söz konusu olması gerektiği 
belirtilerek müteahhitlerin özel sektör aktörü olduğu kabul edilecek olursa sıkıntının çok 
büyük olduğu ifade edildi. Hizmet sunucularının özel sektörde önümüzdeki 5 yılda yatırım 
yapıp yapamayacaklarına ve sektörün gelişimine katkıda bulunup bulunamayacaklarına 
ilişkin tereddütler paylaşıldı. SUT’un yüksek fiyatları ile sadece görüntüleme ve laboratuvar 
hizmetleri ile alt taşeron olarak hizmet sunan kuruluşların aslında birer tedarikçi taşeron 
kuruluşlar olduğu ve bunların da müteahhitten farklarının olmadığı söylendi. 

İLETİŞİM FİRMALARININ İÇİNDE OLDUĞU ÇOK BOYUTLU VE 
KOMPLEKS BİR YATIRIM AĞINI DÜŞÜNMEK GEREK 
Turkcell gibi büyük firmaların telesağlık konusunda inanılmaz yatırımlar yaptığı ve sağlık 
hizmet yatırımcılarının arasına bunların da gireceği belirtilerek klasik hastanecilik konusunda 
değişimler olacağı kaydedildi. İletişim firmalarının da işin içinde olduğu çok boyutlu ve 
kompleks bir yatırım ağının düşünülmesinde fayda olduğuna değinildi. 
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SAĞLIK ALANINDA YAPILAN BİR YATIRIMIN 
EKONOMİYE KATKISI 3 MİSLİ
Mckinsey’in bir araştırmasında sağlık alanına yapılan her bir yatırımın aslında ekonomiye 3 
kat geri dönüşünün olacağı sonucuna varıldığı ve aşı özelinde Ekonomist Dergisi’nin yaptığı 
araştırmada 1 doz aşının sisteme olan katkısından bahsedildiği söylenerek örneğin 4-30 dolar 
arasında bir aşı bedeli karşılığında 3000 dolar gibi ekonomiye bir getiri olduğu ifade edildi.

SAĞLIĞA YATIRIM YAPILMAYAN EKONOMİLERİN 
AYAKTA KALMASI GÜÇ 
NHS Reset Campaign’in bu konuda çalışmaları olduğu ve bu çalışmalara göre sağlık 
alanında harcamaların çok daha fazla artacağının öngörüldüğü ve sağlığa yatırım yapılmayan 
ekonomilerin ayakta kalmasının güç olduğu söylendi. 



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2021 / SAĞLIK FİNANSMANI RAPORU

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA KAMU HARCAMALARI VE 
CEPTEN HARCAMALAR ARTACAK
2019 yılında GSYİH'nın yüzde 4,4'ü seviyesinde olan toplam sağlık harcamalarının COVID-19 
sonrası önümüzdeki 5 yılda nasıl olacağına ilişkin öngörüleri sorulan katılımcıların yüzde 92 
gibi büyük bir oranı Kamu harcamaları ile cepten harcamaların artacağı yönünde seçeneği 
işaretledi. COVID-19 sonrası önümüzdeki 5 yılda Kamu harcamaları azalırken cepten 
harcamaların artacağını düşünenlerin oranı yüzde 6 oldu. Katılımcıların yüzde 2’lik kesimi ise 
Kamu harcamaları ile cepten harcamaların azalacağı yönünde seçeneği işaretledi. 

2019 yılında GSYİH'nın %4,4'ü seviyesinde olan toplam sağlık harcamaları; 
COVID-19 sonrası önümüzdeki 5 yılda;

1. Kamu harcamaları ve cepten harcamalar artacak 
2. Kamu harcamaları ve cepten harcamalar azalacak
3. Kamu harcamaları artacak, cepten harcamalar azalacak
4. Kamu harcamaları azalacak, cepten harcamalar artacak 

6%
2%

92%

0%

1
Kamu harcamaları ve cepten 

harcamalar artacak

2
Kamu harcamaları ve cepten 

harcamalar azalacak

3
Kamu harcamaları artacak, 

cepten harcamalar azalacak

4
Kamu harcamaları azalacak, 
cepten harcamalar artacak
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SAĞLIK KURUMLARIN HASTALIK YÜKÜNÜ 
YATIŞTA KULLANILAN PAKETLER ARTIRIYOR
22. TÜSAP Vizyon Toplantısının katılımcılarının yüzde 49’u COVID-19 nedeniyle sağlık kurumları 
için hastalık yükünü artıran en yüksek bileşenin yatışta kullanılan paketler olduğunu düşündü. 
Katılımcıların yüzde 18’i “ilaç”, yüzde 14’ü “laboratuvar tetkikleri”, yüzde 12’si “görüntüleme 
tetkikleri”, yüzde 5’i “filyasyon” ve yüzde 2’si “tıbbi malzeme” seçeneğini hastalık yükünü artıran 
en yüksek bileşen olarak işaretledi.  

COVID-19 nedeniyle sağlık kurumları için hastalık yükünü artıran en 
yüksek bileşenin hangisi olduğunu düşünüyorsunuz?

1. İlaç
2. Görüntüleme tetkikleri
3. Tıbbi malzeme
4. Laboratuvar Tetkikleri
5. Yatışta kullanılan paketler
6. Filyasyon

49%

14%

2%

12%

18%

5%
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Görüntüleme tetkikleri

3
Tıbbi malzeme

4
Laboratuvar Tetkikleri

5
Yatışta kullanılan 

paketler

6
Filyasyon
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MEVCUT KRONİK HASTALIKLAR İLE 
COVID-19’A BAĞLI GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR 
KISA VADEDE YÜKSEK MALİYETLERE 
SEBEP OLACAK 
COVID-19’un sonuçlarından hangisinin kısa vadede daha yüksek maliyete sebep olacağı 
sorulan katılımcıların yüzde 50’si mevcut kronik hastalıkların, yüzde 40’ı ise COVID-19’a bağlı 
gelişen komplikasyonların yüksek maliyet yaratacağını düşündü. Katılımcıların yüzde 6’sı 
“mental hastalıklar” ve yüzde 4’ü ise “akut hastalıklar” seçeneklerini işaretlerken şıklardan biri 
olan COVID-19 sonrası kontrolsüz gebelik ve doğum sonrası maliyetlerin kısa vadede yüksek 
maliyete sebep olacağının düşünülmediği görüldü. 

COVID-19 sonuçlarından hangisi kısa vadede daha yüksek maliyete sebep 
olacaktır?

1. Mental hastalıklar
2. Mevcut kronik hastalıklar
3. COVID-19’a bağlı gelişen komplikasyonlar
4. Akut hastalıklar
5. COVID-19 sonrası kontrolsüz gebelik ve doğum sonrası maliyetler
6. Diğer
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ÇOCUKLARIN OKULLARDAN UZAK 
KALMASI UZUN VADEDE YÜKSEK 
MALİYETE SEBEP OLACAK
COVID-19’un sonuçlarından hangisinin uzun vadede daha yüksek maliyete sebep olacağı 
sorulan katılımcıların yüzde 45’i çocukların okullardan uzak kalmasının maliyetinin, yüzde 39’u 
ise ertelenen hastalıkların maliyetlerinin yüksek maliyet yaratacağını düşündü. Katılımcıların 
yüzde 12’si “işyerlerinin faaliyetlerine ara vermesinin maliyeti” ve yüzde 4’ü ise “çocukluk çağı 
aşılamalarının gecikmesinin/atlanmasının maliyeti” seçeneklerini işaretlerken şıklardan biri olan 
COVID-19’a maruz kalanların ileri sağlık ihtiyacının maliyetinin uzun vadede yüksek maliyete 
sebep olacağının şıklar arasında düşünülmediği görüldü.

COVID-19 sonuçlarından hangisi uzun vadede daha yüksek maliyete 
sebep olacaktır?

1. Çocukların okullardan uzak kalmasının maliyeti
2. Ertelenen hastalıkların maliyetleri
3. İşyerlerinin faaliyetlerine ara vermesinin maliyeti
4. COVID-19’ a maruz kalanların ileri sağlık ihtiyacının maliyeti
5. Çocukluk çağı aşılamalarının gecikmesinin/atlanmasının maliyeti
6. Diğer
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ÇOCUKLARIN OKULLARDAN UZAK KALMASI GELECEK 
NESİLLERİN DE MALİYETİNİN ARTMASI DEMEK
Çocukların okullardan uzak kalmasının maliyetinin aslında ilerideki nesilleri de etkileyeceği, 
bu nesillerin maliyetleri de işin içine katıldığında katılımcıların yüzde 45 oranı ile bu seçeneği 
işaretlemesi ile doğru bir sonuca ulaşıldığı ve bu kalemin uzun vadedeki en yüksek maliyet 
olacağı söylendi. 

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ KENDİ ALANINDAKİ 
EĞİTİMLERDEN EKSİK KALIYOR
Sağlıkla ilgili eğitim alan en önemli öğrenci grubundan birinin tıpta uzmanlık öğrencileri 
olduğu ve bir buçuk yıldır bir bölümünün tamamen COVID konusunda çalıştığı belirtilerek 
kendi alanındaki eğitimlerin eksik kaldığı ve gelecekte bu durumun sağlık sektörünü etkileyen 
önemli bir faktör olacağı söylendi. Bu öğrencilerin kendi alanlarındaki hastalarla yüz yüze 
gelmesinin gerektiği ve tıpta uzmanlık öğrencilerine normale döndükten sonra telafi sene gibi 
bir durum sağlanabileceği belirtildi. 

TIPTA UZMANLIK VE YAN DAL UZMANLIK SINAVI SONUCUNU 
COVID PANDEMİ SÜRECİ DEĞİŞTİRDİ
Tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık sınavı sonucunu COVID pandemi sürecinin tamamen 
revize ettiği, TUS öğrencilerinin artık eğitimlerini cerrahi ve dahiliye gibi branşlarda alamadığı, 
bu öğrencilerin TUS öğrencilerinin daha az tutulduğu hastaneleri tercih ettikleri ve 5 yerine 
4 nöbet tutulan yerin her zaman daha üstte tercih edildiği söylendi. Bu anlamda üniversite 
hastanelerinin puanlarının bir miktar arttığı, biraz daha fazla COVID nöbeti tutulan afiliye 
hastanelerde puanların bir miktar daha düştüğü belirtilerek yan dal uzmanlık sınavı sonucunda 
yoğun bakım taleplerinin de azaldığı ifade edildi. 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN SÜRELERİNİN UZATILABİLECEĞİ 
EĞİTİM KURUMLARINA DUYURULDU
Araştırma görevlilerinin sürelerinin yönetmeliğin izin verdiği maksimum sürelere kadar 
uzatılabileceğinin eğitim kurumlarına duyurulduğu, bunun kurumlara “uzatın” şeklinde bir 
talimat şeklinde değil de yetkiyi eğiticilere devrederek sağlandığı ve dolayısı ile bunlar 
yetersiz olup pandemi uzarsa gerekirse yönetmelikte değişikliğe de gidilebileceği ifade edildi. 
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COVID-19’UN KRONİK HASTALAR ÜZERİNDE TAHRİBATI BÜYÜK 

Diyabet, obezite ve hipertansiyon ile ilgili COVID-19’un ilk dalgalarında hastaların hastaneye 
çağrılamadığı, sonrasında onların gelmek istemediği ve halen de sonraki dalgalar nedeni ile 
sürecin düzelmediği ve ayrıca COVID-19’un kendisinin diyabetli hastalar üzerinde yaptığı yeni 
tahribatların söz konusu olduğu belirtildi. Evde tutulan ve hareketsiz kalan kronik hastaların 
yeme ve içmeye daha fazla zaman ayırdığından kilo aldığı ve bunların ceremesini hem 
hastaların hem sağlık sisteminin çekeceği kaydedildi. 

ÜLKELERİN YÜZDE 75’İ COVID-19 NEDENİ İLE KRONİK 
HASTALIKLARLA İLGİLİ HASARA UĞRADI 
DSÖ’nün 163 ülke ile 2020 yılında yaptığı çalışmaya göre bu ülkelerden 122’si özellikle 
COVID-19 dönemine bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilgili hizmetlerin sekteye uğradığını bildirdi. 
Bunların başında rehabilitasyon hizmetleri, hipertansiyon, diyabet, diyabet komplikasyonları, 
palyatif bakım, diş sağlığı, kanser tedavisi, kardiyovasküler ve aciller gibi bölümlerin COVID-19 
arttıkça bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilgili hasarın daha fazla arttığı söylendi. Ülkelerin yüzde 
46’sının kanser tarama programlarını iptal ettiği, yüzde 26’sının bulaşıcı olmayan hastalıklarla 
ilgili hem yatışları hem de poliklinik hizmetlerini durdurduğu ve yüzde 39’unun da özellikle 
COVID-19 sebebi ile bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilgili personelini COVID-19 hizmetlerine 
yönlendirdiği belirtilerek bu sebeple ülkelerin yüzde 75’inin kronik hastalıklarla ilgili hasara 
uğradıklarını bildirdiği ifade edildi. 

İNGİLTERE’DE COVID-19 İLE İLGİLİ HARCAMANIN YÜZDE 
40’INDAN FAZLASI İŞGÜCÜNE GİDİYOR
İngiltere National Audit Office (NAO)’in çalışmasına değinilerek 271 milyar £ harcamanın 
yaklaşık 129 milyar £’unun yani yüzde 40’ından fazlasının ilk aşamada iş gücüne gittiği ve 
COVID-19 ile ilgili yüklerin sonuçlarını değerlendirirken bunu da göz önüne almak gerektiği 
söylendi. 

KANSERİN YANI SIRA NADİR HASTALIKLARDA DA 
ÖNEMLİ KAYIPLAR MEVCUT
The Global Cancer Observatory (GCO) ve DSÖ verilerine göre 2018’de Türkiye’de her 100 
bin kadından 183’üne, her 100 bin erkekten 259’una kanser teşhisi konduğu ve 2020’de 
ülkemizde yaklaşık 230 bin yeni kanser vakası tespit edildiği söylendi. Nadir hastalıkların da 
altı çizilerek örneğin pulmoner hipertansiyonda hastaların doğru teşhise ulaşmasının bazen 5 
yılı bulabildiği ve bir yıl içinde bu alanda önemli bir kayıp olduğu vurgulandı. 
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DEĞİŞİK UZMANLIK ALANLARINDA “ERTELENEN HASTALIK” 
KAVRAMI ORTAYA ÇIKTI
Yapılan bir çalışmada değişik uzmanlık alanlarında yüzde 40’ları bulan bir ertelenen hastalık 
kavramının ortaya çıktığı ve bunun dünyadaki verilerle de uyumlu olduğu ve çalışmanın 
önümüzdeki ay yayınlanacağı söylendi. 

ÖZELLİKLE HASTAYLA BİREBİR ÇALIŞILMASI GEREKEN DALLARDA 
GENÇLER BU DENEYİMLERDEN YOKSUN KALDI
Tıp, diş hekimliği ve hemşirelik fakültelerinde de öğrenim gören gençlerin okullardan uzak 
kaldığı ve bunun olumsuz sonuçlarının gelecek birkaç yılda hissedileceği, özellikle hastayla 
birebir çalışılması gereken dallarda bu deneyimlerden yoksun kalınarak mezun olacak, en 
azından 2 yıllık mezun gençlerle ilgili mevcut duruma da dikkat çekildi. 
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COVID-19 KRİZİNDEN OLUMSUZ YÖNDE 
EN AZ ETKİLENEN SEKTÖR PAYDAŞLARI 
AŞI ÜRETEN FİRMALAR
COVID-19 krizinden olumsuz yönde en az etkilenen sağlık sektörü paydaşlarının hangileri 
olduğu sorulan katılımcıların yüzde 53’ü aşı üreten firmaların diğer paydaşlara göre daha 
avantajlı olduğunu düşündü. Bu seçeneği yüzde 14 ile ilaç sektörü, yüzde 12 ile sağlık hizmeti 
sunan kuruluşlar, yüzde 7 ile tıbbi cihaz sektörü ve yüzde 4 ile tıbbi malzeme sektörü izledi. 

COVID-19 krizinden en az olumsuz etkilenen (en avantajlı) sağlık 
sektörü paydaşı hangisidir?

1. İlaç sektörü
2. Aşı üreten firmalar
3. Tıbbi malzeme sektörü
4. Tıbbi cihaz sektörü
5. Sağlık hizmeti sunan kuruluşlar
6. Sağlık sigorta sektörü
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COVID-19’UN SÜREÇ İÇİNDE 
TİCARETE ETKİLERİ AZALACAK
COVID-19’un dünya coğrafyalarında kalmasının imkanı ve bu durumun ekonomiye etkilerine 
ilişkin düşünceleri sorulan katılımcıların genel itibari ile iyimser olduğu görüldü. Katılımcıların 
yüzde 33’ü COVID-19’un belli coğrafyalarda endemik olarak kalabileceği ancak bu ülkelerin 
kaynaklarına ihtiyaç duyulacağından ticaretin devam edeceği, yüzde 33’ü de dünya ülkelerinin 
pek çoğunun aşılamasının bitmesiyle birlikte belli coğrafyalarda endemik olarak kalmasının dahi 
mümkün olmayacağı ve yüzde 31’i ise virüs müdahale olmadan gücünü belli bir zaman sonra 
kaybedeceği yönünde seçeneği işaretledi.

COVID-19’un belli coğrafyalarda endemik olarak kalması mümkün mü? 
Bu durum dünya ekonomisini nasıl etkiler? 

1. Dünya ülkelerinin pek çoğunun aşılamasının bitmesiyle mümkün değil
2. Müdahale olmadan virüs, gücünü belli bir zaman sonra kaybedecektir
3. Belli coğrafyalarda endemik olarak kalabilir ve bu ülkelerin dünya 

ticaretinden silinmesine sebep olacaktır
4. Belli coğrafyalarda endemik olarak kalabilir ancak bu ülkelerin kaynaklarına 

ihtiyaç duyulacağından ticaret devam edecektir. 
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SARS-COV2 GİBİ AŞILAR DÜNYA KAMU MALI 
OLMALI YA DA PATENT SÜRELERİ KISALTILMALI
COVID-19 aşıları dünya kamu malı olmalı mı sorusuna katılımcıların yüzde 42’si uzun ARGE 
çalışmaları ve uğraşlar sonucunda ortaya çıkan aşıların patent süresinin kısaltılması gerektiği, 
yüzde 40’ı ise SARS-COV2 aşısının dünya kamu malı olması ve üretim hakkının verilmemesi 
gerektiği yönünde görüş belirtti. Yüzde 18’lik oranda katılımcı ise uzun ARGE çalışmaları 
ve uğraşlar sonucunda ortaya çıkan aşıların patent süresinin korunması gerektiği yönünde 
seçeneği işaretledi.

COVID-19 aşıları dünya kamu malı olmalı mı? 

1. Uzun ARGE çalışmaları ve uğraşlar sonucunda ortaya çıkan aşıların 
patent süresi korunmalı

2. Uzun ARGE çalışmaları ve uğraşlar sonucunda ortaya çıkan aşıların 
patent süresi kısaltılmalı

3. SARS-COV2 aşısı dünya kamu malı olmalı ve üretim hakkı verilmeli
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SAĞLIK TURİZMİ ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN 
DİNAMİĞİNE BIRAKILMALI
COVID-19 sonrası daralan kaynaklar ve yeni sağlık finansmanı geliştirilmesi konusunda sağlık 
turizmini kullanmak ve cazibe yaratmak için neler yapılması gerektiği konusunda en yakın 
gelen seçeneği işaretlemesi istenen katılımcıların yüzde 44’ü bu alanları özel sağlık sektörünün 
dinamiğine bırakmak, yüzde 32’si ise rekabette fiyat kırmak yerine taban fiyat üzerinden 
kaliteyi öne çıkarmak ve yüzde 18’i ise sağlık turizminin tek bir elden yönetimini sağlamak 
gerektiği yönünde seçeneği işaretledi. Yüzde 4’lük oranda katılımcı ise daralan kaynakların 
ve yeni sağlık finansmanının geliştirilmesi için sağlık turizmini önce kamu daha sonra özel 
sektöre yönlendirmek gerektiği, yüzde 2’si ise tüm dünya ülkelerinden farklılaşmak adına, 
sağlık turizmini yabancı sağlık profesyonellerinin eğitimi üzerinden yaygınlaştırmak gerektiği 
konusunda seçeneği işaretledi. 

COVID-19 sonrası daralan kaynaklar ve yeni sağlık finansmanı geliştirilmesi 
konusunda sağlık turizmini kullanmak ve cazibe yaratmak için; (Size en yakın gelen 
şıkkı işaretleyiniz)

1. Rekabette fiyat kırmak yerine taban fiyat üzerinden kaliteyi öne çıkarmak
2. Sağlık turizminin tek bir elden yönetimini sağlamak
3. Özel sağlık sektörünün dinamiğine bırakmak
4. Tüm dünya ülkelerinden farklılaşmak adına, sağlık turizmini yabancı sağlık 

profesyonellerinin eğitimi üzerinden yaygınlaştırmak 
5. Önce kamu daha sonra özel sektöre yönlendirmek
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COVID-19’UN SAĞLIK EKONOMİSİNE YÜKÜNÜ 
DÜŞÜRMEK İÇİN TOPLUMUN TAMAMI 
AŞILANMALI
COVID-19’un sağlık ekonomisine yükünü düşürmek için neler yapılması gerektiği konusunda 
en yakın gelen seçeneği işaretlemesi istenen katılımcıların yüzde 80’i yükü azaltabilmek için 
toplumun tamamının aşılanmasını tamamlamak gerektiği konusunda hemfikir oldu. Yüzde 9’arlık 
oranda katılımcı ise bu soruda “ekonomik dengeleri korumak adına vaka düşüşü ile birlikte 
kısıtlamaları açmak” ve “sağlık harcamalarının ekonomik yükünü tüm paydaşlarla beraber 
karşılamak” seçeneklerini işaretledi.

COVID-19’un sağlık ekonomisine yükünü düşürmek için; 
(Size en yakın gelen şıkkı işaretleyiniz)

1. Yükü azaltabilmek için toplumun tamamının aşılanmasını tamamlamak
2. Ekonomik dengeleri korumak adına vaka düşüşü ile birlikte kısıtlamaları açmak
3. Yaz turizmini kısıtlı olarak (sadece belli ülkelere) açmak
4. Okulların online eğitimlerine 2021 yılı sonuna kadar devam etmek
5. Sağlık harcamalarının ekonomik yükünü tüm paydaşlarla beraber karşılamak
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İNOVATİF İLAÇLARIN DA SAĞLIK EKONOMİSİNİN 
YÜKÜNÜN DÜŞÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ 
ALGORİTMADA YER ALMASI GEREK 
COVID-19’un sağlık ekonomisine yükünü düşürmek için inovatif ilaçların değerinin olabileceği 
belirtilerek COVID-19 tedavisinde Remdesivir’in yoğun bakım maliyetlerine etkisinin 
araştırıldığı söylendi. Remdesivir’de mekanik ventilasyonlara gidiş oranları ve yatış süresinin 
azaltılmasındaki rolünün literatürden alınarak buradaki mali faydaların değerlendirildiği, 
Türkiye’ye özel bir çalışma olduğundan Türkiye’deki maliyetlerde Global Gilead’ın indirimli 
fiyatlarının kullanıldığı ve çalışmanın sonucunda seçilen hasta gruplarında Remdesivir’in sağlık 
sistemine tasarruf getiren sonuçlar ortaya çıkardığı kaydedildi. Bu nedenle inovatif ilaçların da 
sağlık ekonomisinin yükünün düşürülmesinde algoritmada yer alması gerektiği vurgulandı.

COVID-19 DÜNYA İLAÇ PAZARINDA AŞININ PAYINI ARTTIRDI
COVID-19’un tek kazananının aşı üretebilen yeni aşı teknolojisi olduğu ve önümüzdeki 
dönemde aşıya bakışın tamamen değişeceği kaydedildi. 2019 yılı Dünya farma pazarının 1,3 
trilyon $ ve yalnızca 33 milyar $’ının yani yüzde 3’ünün aşıya ait olduğu düşünüldüğünde bu 
rakam içinde sadece kanser ilaçları pazarının aşının neredeyse 4 katı bir oran ile 142 milyar 
$ olduğu söylendi. 2021 yılında ise 5 yıl önce adı dahi bilinmeyen Moderna’nın COVID-19 
aşısı için 1 yıllık cirosunun 17 milyar $ ve Pfizer’in 15 milyar $ olduğuna dikkat çekildi. Bir yıllık 
COVID-19 aşısı sektörünün büyüklüğünün 100 milyar $’ın üzerine çıkacağı, endemik hale 
gelerek önümüzdeki yıllarda da bu hastalığın olacağı ve bu aşıların bu büyüklükte olmasa dahi 
pazarda büyük bir paya sahip olacağı ifade edildi. 

KISA VADEDE SİGORTA SEKTÖRÜ 
KAZANÇLI GİBİ GÖRÜNSE DE UZUN VADEDE 
DAHA FARKLI SONUÇLAR OLABİLİR
Sağlık sigorta sektörünün COVID-19 nedeni ile diğer sağlık hizmetlerinin tamamının 
durmasından dolayı primlerinin tamamını kasaya koyduğu ve bu süreçten sigorta sektörünün 
de kazançlı çıktığı belirtildi. Diğer yandan bazı görüşlerin kısa ve uzun vadeli olarak kategorize 
edilmediği zaman çelişkili olabildiği, kronik hastalıkların uzun vadeli yükleri, COVID’in yan 
etkileri ve bir yığın hastalık yükünden bahsedildiğinde bugün için sağlık sigortalarının yükünün 
azalmış olabileceği ancak uzun vadeye yayıldığında daha farklı bir sonuç ortaya çıkacağı 
söylendi. 
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PANDEMİ SÜRECİNDE SİGORTA SEKTÖRÜ 
ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRDİ
COVID’in Türkiye’de görülmeye başlandığı Mart ayında sigorta şirketlerinde teminat 
sunanların yüzde 85’inde pandeminin istisna olduğu ancak pandeminin başlaması ile birlikte 
tüm sigorta şirketlerinin COVID kaynaklı tedavi giderlerini ödeyeceklerini deklere ettiği ve şu 
anda primini almadıkları bir hastalıktan dolayı yüzde 85’inin teminat kapsamı dışında olmasına 
rağmen sadece COVID için 228 milyon TL hasar ödediği belirtildi. 

A+ hastanelerin de olduğu segmentte geçen özel sağlık sigortasında 7.9 milyar TL’lik hasar 
ödemesi ve yaklaşık 2.9 milyon da sigortalı olduğu söylendi. COVID öncesindeki ortalamanın 
2644 TL olduğu ancak bu süreçte ödenen hasarlarda hasta başı ortalamanın yaklaşık 4 kat 
artarak 10102 TL olduğu belirtildi. Aynı şekilde tamamlayıcı sağlık sigortasındaki rakamın da 
iki kat arttığı dolayısıyla sigorta şirketlerinin hem ertelenmiş maliyetlerinin gelecek süreçlerde 
yansımasından dolayı hem de teminat dışında kalan bir teminatı ödeyerek üzerine düşen 
görevi yerine getirdiği vurgulandı. 

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASINA GÜVEN İLE POLİÇE SAYISI ARTTI
SGK’nın pandemi sürecinde COVID’i ödeme kapmasına alma zamanının 4 Nisan 2020 olduğu, 
özel sigorta sektörünün kapsama alma zamanının 2020 Mart’ının 3. haftası olduğu söylendi. 
Özel sigortanın SGK’dan önce kapsamı dışında olan bir hastalığı kapsamına alarak özel sağlık 
hizmet sunucularını desteklemek adına ön ödeme metotları gerçekleştirdiği vurgulandı. 
Sigorta şirketleri açısından ertelenen sağlık hizmetleri ile ilgili olarak pandeminin biraz daha 
azaldığı 2020 Eylül ve Ekim ayında ameliyat sayılarının bir önceki yılın Eylül ve Ekim ayına 
göre yüzde 25-30 oranında bir artış gösterdiği kaydedildi. Pandemiyi ödemelerinin yanında 
ertelenen sağlık giderlerinin tazminatını sonradan ödeyecek durumda olmaları nedeni ile 
sigorta sektörünün karlı bir durumda olmadığı ancak bununla birlikte poliçe sayılarında bir 
artış olduğu ifade edildi. Mart 2021 itibari ile TSS’nin 1 milyon 600’e doğru giderek arttığı 
kaydedilerek bu sayının artmasında sigorta firmalarının pandemiyi ödemesinin etkili olmuş 
olabileceği belirtildi. 

SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ EN BÜYÜK MALİYETİ 
BOŞ KALMA MALİYETİ 
Pandemide teminat kapsamında olmadığı halde ödeme yapan sigorta şirketlerinin itibarlarını 
yükselttiği ve birkaç yıl için bu işten şanslı çıkacağı ancak problem küçük iken doktora 
gidilmediğinde problem büyüdüğünde gidilirse maliyetlerin de o oranda artacağından 
bu karlarının tamamına yakınını sonraki yıllarda geri ödeyecekleri söylendi. Sağlık hizmet 
sunucularının en büyük maliyetinin boş kalma maliyeti olduğu ve pandemide COVID dışındaki 
alanlarda çok boşluklar olduğu, personelin bir kısmı kısa çalışma kapsamında olsa da bu 
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yüklerin büyük kısmının özel sektörün üstünde hissedildiği, özel sektör olarak bir maliyete 
katlanıldığı, belli büyüklüğün üzerindeki özel hastanelerin cirolarının sağlık turizmi ile ilgili 
olduğu, bu süreçte sağlık turizmi hastalarının da azaldığı ve bu maliyetin de karşılandığı ifade 
edildi. Ayrıca özel sağlık sektörünün kamudan yeterli kaynak alamadığı gibi bundan sonraki 
felaketlerde ayakta kalmasının stratejik önemi olduğu ve pandemi sürecinde hastanelerin 
birer kışla ve sağlık çalışanları da birer asker gibi mücadele verdiği vurgulandı. 

ÜRETENİN ELİNDEN AŞIYI ALMAK BUNDAN SONRAKİ AŞI 
YATIRIMLARINI NASIL ETKİLER?
 Aşı patentinin dünyada popülist bir şekilde tartışıldığı, eğer bu pandemi son felaket ise 
dünyanın menfaati 6-7 firmanın menfaatinden büyüktür diyerek aşı patentlerinin bu firmaların 
elinden alınabileceği ve herkese ürettirilebileceği söylendi. Bununla birlikte patentler 
verilse de aşı üretmenin zor olduğu, ayrıca üretenin elinden patenti alarak bundan sonra 
aşı üreteceklerin ve aşıya yatırım yapacakların önünü kapamamak gerektiği, sıkışınca 1 
trilyon Dolar ya da Euro basabilen ülkelerin bir araya gelip bu patentleri ya satın alarak ya 
da bu patentlerle sınırsız üretim yaparak sorunu aşabilecekleri, bu konuların aşı teknolojileri 
geliştirenlerin önünde konuşulmasının bile büyük bir tehdit olduğu ifade edildi. 

SAĞLIK TURİZMİ TAMAMEN ÖZEL SEKTÖRÜN 
DİNAMİĞİNDE OLMALI
Sağlık turizminin tamamen özel sektörün dinamiğinde olması ve kamunun adil rekabet 
şartlarında yapılan işi iyi denetlemesi, planlama-koordinasyon ve denetleme görevlerini 
yapması gerektiği ve bunun dışındaki her türlü düzenlemenin sektöre ciddi zarar vereceği 
kaydedildi. 

TÜRKİYE PANDEMİYE İYİ REAKSİYON VERDİ
Ertelenen hastalıklar ve polikliniklerin olmaması gibi durumlar neticesinde pandeminden ilaç 
sanayinin de etkilendiği anca giderlerin de bu süreçte azaldığı belirtilerek fabrikalara devlet 
desteği ve mümessillere kısa çalışma ile desteklerin bir süre daha devam etmesi temennisi 
belirtildi. Pandeminin şu anda hocaların hocası olan doktorların dahi görmediği bir süreci 
yaşattığı ve hekimlerin zaman zaman kendi açılarından bilgilendirme ya da test sayılarında 
manipülasyonlar gibi kafa karışıklığı durumları yaşansa da özel sağlık sektörü zaman zaman 
mevzuat açısından farklı düşünse de Türkiye’de durumun iyi yönetildiği ve iyi reaksiyon 
ülkenin verdiği söylendi. 
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AŞI PATENTLERİ İLE İLGİLİ DÜNYADA YAKLAŞIM FARKLI 
İnsan sağlığının sağaltılması için kullanılan ilaç ve tedavilerin katı patentlerle yönetildiğinin ve 
bunların ticari unsurlar olduğunun bilindiği ancak globalde aşı patentleri ile ilgili yaklaşımın 
farklı olduğu kaydedildi. Bunun nedeninin ilacın tedavi hizmetlerin aşının ise halk sağlığının 
kapsamında kaldığı ve neolibaral görüş ile “tedavi hizmetleri özelleştirilsin ama halk sağlığı 
kamuda kalsın” yaklaşımından kaynaklandığı söylendi. Bu çifte standardın insan sağlığı için aşı 
mı, ilaç mı önemli konusunu tartışmaya götüreceği kaydedildi. 

KAMUNUN ÖNCE KENDİ VATANDAŞLARININ 
BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMASI GEREKİR 
Bir ülkenin kendi halkının beklentilerini tam karşılamadan, örneğin vatandaşa 6 ay sonraya 
MR randevusu verirken sağlık turizmini kamu kaynakları eli ile yapması ve dışarıdan hasta 
almasının hakkaniyetsizlik olduğu belirtilerek kamunun buradan elde edilen parayla sağlık 
yatırımı yapacağına dair mazereti dahi olsa o an beklenen hizmetlere yeterince cevap 
veremeyerek ve hizmet diliminin bir kısmını yabancıya açarak para kazanmasının kamusal 
sağlık hizmeti mantığına ters düştüğü ve ülkeye döviz kazandırma ile ilgili süslü sözlerin bu 
hakkaniyetsizliği kapatamayacağı dile getirildi. Özel sektörün girişimci yönü ile sağlık turizmi 
yaparak dünya pastasından payını büyütmeye çalışması gerektiği ifade edildi. 

PATENTLER KALKSA DAHİ 11 MİLYAR DOZ AŞI 
HEMEN YARIN ÜRETİLEMEZ
Pandemiden önce dünyanın aşı üretim kapasitesinin 3.5 milyar doz olduğu ve 2021 sonunda 
bunun 11 milyar doza ulaşmasının beklendiği belirtilerek bunun inanılmaz bir hızla kaydedilmiş 
bir başarı olduğu söylendi. Kapasiteyi artırmak için teknoloji transferi ile üretim yapabilecek 
tesis bulma ve bu transferi yapmanın güçlüğünden bahsedildi. Normalde bir teknoloji transferi 
24 ay sürebilecekken aslında bunun 6-8 ay gibi kısa bir zamana indirildiği ve bunun kompleks 
bir süreç olduğunu düşünmek gerektiği söylendi. Patentlerin kaldırılması ile 11 milyar dozun 
hemen üretilebileceği hissi yaratılmasının popülist bir yaklaşım olduğu belirtildi. Basından 
yansıdığı kadaro ile Pfizer Biontech aşısının üretilebilmesi için 280 girdiye ihtiyaç olduğu, bu 
girdilerin 19 ülkeden geldiği ve bu patentlerin alındığı andan itibarine tüm bunların koordine 
etme konusu çözülmediği sürece kağıt üzerinde yapılacak şeylerin bir şeyi değiştiremeyeceği 
ifade edildi. 

HER ZAMAN YEREL VE EŞDEĞER ÜRETİM DESTEKLENMELİ
Pandemi sürecinde özel hastane, tıbbi cihaz ve ilaç üreticilerin ekonomik sıkıntıları nedeni ile 
özel sektör yatırımlarının küçüleceği öngörüsü paylaşılarak özellikle eşdeğer ilaç üreticileri 
olmak üzere yerel ilaç şirketlerinin kar amacı gütmeden sürece fazlasıyla katkı sağlamaya 
çalıştığı, hatta belli kaygılar nedeni ile fazla ürettirilen eşdeğer ilaçlara ihtiyaç azalınca 
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firmaların elinde stok fazlası olarak ayrıca bir finansal yük oluşturduğu dile getirildi. Yerli 
aşılarda çok yol kat edildiği ve bu sebeple bu aşılar gelmeden önce pazarı doldurma kaygısı 
ile Pfizer Biontech aşısının gelişinin hızlandığı belirtildi. 

AŞI STRATEJİK VE POLİTİK BİR ÜRÜN
Aşıların kamu malı olup olmaması ile ilgili kanaatin kişinin dünyaya nereden baktığı ile ilgili 
sübjektif yaklaşımı olacağı “eğer sağlıkta ulaşılabilirliği ve hakkaniyeti ön plana çıkarıyor 
iseniz aşılar kamu malı olmalı ama kaliteyi öne çıkarıp ulaşılabilirlik ve hakkaniyeti ikinci plana 
atıyorsanız aşılar kamu malı sayılmamalı ve firmaların patent hakkı korunmalı” şeklinde bir 
görüş dile getirildi. Bugüne kadar dünyada 1.5 milyar doz aşı yapıldığı ve bunların yüzde 
84’ünün yüksek gelişmişlik düzeyine sahip, az gelişmiş ülkelerde ise yüzde 0.5 düzeyine 
sahip ülkelerde yapıldığı belirtildi. 11 milyar doz aşı üretilmesinin para bulunsa da basılsa da az 
gelişmiş ülkelere aşı gönderilemediği anlamına geldiği ifade edildi. Aşıların stratejik ve politik 
bir ürün olmasından dolayı Türkiye’de de aşı tedarikinde sıkıntı olduğu söylendi. 

AŞILAR KAMU ELİ İLE DAĞITILSIN 
Aşının kamu malı olması konusunda özel sektörün de halk sağlıkçılarının da aynı fikirde olduğu 
ancak patentleri devletlerin satın alması ve aşıların özel sektör eli ile dağıtılmaması ve bunun 
kamunun patentlere el koyması demek olmaması gerektiğine dikkat çekildi. 

COVAX’IN 3 MİLYAR DOZLUK AŞI ANLAŞMASI MEVCUT
Dünya Sağlık Örgütü’nün ucuz ve kolay yapılır aşıları dağıtmaya çalıştığına vurgu yapılarak 
COVAX’ın özellikle Astra Zeneka’nın Hindistan ve Güney Kore’deki firmalarla yaptığı yaklaşık 
3 milyar dozluk aşı anlaşmalarından söz edildi. Mart ayından itibaren aşıların WHO, UNICEF ve 
GAVI aracılığı ile Afrika ve az gelişmiş ülkelere gönderildiği söylendi. 

GELECEKTE EN BÜYÜK SORUN ÖLÇÜLEMEYEN SAĞLIK 
HARCAMALARI OLACAK
2020 ve 2021 yıllarındaki Mart-Nisan süreçlerinin farklı yaşandığı, 2020’de özel sektörün 
ve kamunun amatörce ve birlikte hareket ederek ertesi günü ya da ekonomik süreçlerini 
düşünmeden bilmediği bir salgınla mücadele için programlandığı ancak Kasım-Aralık 
süreçlerinde özellikle ekonomik sıkıntılar yaşamama niyeti ve ilk dalganın tecrübesi ile 
profesyonelleşildiği belirtildi. Toplumda da sağlık sektöründen olmayanların sağlık için 
harcama yapmaya başladığı ve gelecekte en büyük sorunun kayıt dışılığın ve cepten 
ödemenin arttığı şu süreçte ölçülemeyen sağlık harcamaları olacağı kaydedildi. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIK SİSTEMİ İÇİN ÖNCELİKLİ 
İHTİYAÇ BİRİNCİ BASAMAK VE HALK SAĞLIĞI 
YATIRIMLARINI ARTIRMAK
COVID-19 sonrası sürdürülebilir sağlık sistemi için öncelikli ihtiyacın ne olduğu sorulan katılımcıların 
yüzde 43’ü birinci basamak ve halk sağlığına daha fazla önem verilmesine yönelik çalışma ve 
yatırımları artırmak gerektiği ve yüzde 27’si ise ölçülebilir/ değerlendirilebilir kanıtlara ulaşılmasını 
sağlayarak re-aktif pro-aktif stratejiler geliştirme gerektiği yönünde seçeneği işaretledi. “Sağlığın 
dijitalleşmesi” ve benzeri inovatif uygulamaları geliştirmek gerektiğinin düşünen katılımcıların oranı 
yüzde 14 olurken yüzde 8 oranında katılımcı sağlık hizmeti üretimine iştirak eden tarafların (sağlık 
kurumları, ilaç firmaları, tıbbi cihaz sektörü gibi) sağlık finansmana destek ve katkısını arttırmak 
gerektiği yönünde seçeneği işaretledi.

COVID-19 sonrası sürdürülebilir sağlık sistemi için öncelikli ihtiyaç;

1. Tehlikeli hastalıklar sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası gibi yeni finansman 
kaynakları bulmak

2. Ölçülebilir/değerlendirilebilir kanıtlara ulaşılmasını sağlayarak re-aktif pro-aktif 
stratejiler geliştirmek

3. Daha fazla sağlık profesyoneli yetiştirilmesini sağlamak
4. Halkın sağlık ödemelerine (cepten sağlık harcaması) daha fazla katılımını sağlamak
5. Sağlık hizmeti üretimine iştirak eden tarafların (sağlık kurumları, ilaç firmaları, tıbbi 

cihaz sektörü gibi) sağlık finansmana destek ve katkısını arttırmak
6. “Sağlığın Dijitalleşmesi” ve benzeri inovatif uygulamaları geliştirmek 
7. Birinci basamak ve halk sağlığına daha fazla önem verilmesine yönelik çalışma ve 

yatırımları artırmak
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COVID-19 SONRASI İŞSİZLİK DERİN BİR 
SOSYOLOJİK PROBLEM OLACAK
COVID-19 sonrası hangi sosyolojik problemin toplumu daha fazla etkileyeceği sorulan 
katılımcıların yüzde 42’si işsizlik, yüzde 28’i “yaşamla ilgili değerlerin değişmesi” ve yüzde 24’ü 
ise “toplumsal davranışların değişikliğe uğraması” seçeneklerini işaretledi. 

COVID-19 sonrası hangi sosyolojik problem toplumu daha 
fazla etkileyecektir?

1. İşsizlik
2. Çocukların yetim-öksüz, eşlerin dul kalması
3. Yalnızlığın getirdiği problemler
4. Toplumsal davranışların değişikliğe uğraması
5. Yaşamla ilgili değerlerin değişmesi
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İŞSİZLİK VE EMEĞİN DEĞER DEĞİŞTİRMESİNDE 
DİJİTALLEŞME BİR TEHDİT
COVID-19 ile beraber hızla artan dijitalleşmenin getireceği tehditlerin neler olabileceğine dair 
öngörüleri sorulan katılımcıların yüzde 39’u “emeğin değer değiştirmesi/işsizliğin artması”, 
yüzde 27’si “siber güvenlik tehditleri” ve yüzde 24’ü ise “fakir ülkeler ve özellikle dijitalleşme 
salgınına ayak uyduramayan ülkelerin daha da fakirleşmesi” seçeneklerini işaretledi. 

COVID-19 ile beraber hızla artan dijitalleşmenin getireceği tehditler?

1. Küresel ticaret savaşının yön değiştirmesi
2. Fakir ülkeler ve özellikle dijitalleşme salgınına ayak uyduramayan 

ülkelerin daha da fakirleşmesi
3. Siber güvenlik tehditleri
4. Emeğin değer değiştirmesi / İşsizliğin artması 
5. Diğer
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SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİN 
KULLANILABİLİRLİĞİNİ ZORLAŞTIRAN ÇOK 
SAYIDA FAKTÖR MEVCUT
COVID-19 sonrası daha fazla yapay zeka uygulamalarının ve giyilebilir (mobil) sağlık 
teknolojilerinin kullanılabilirliğini zorlaştıran öncelikli faktörün ne olduğu konusunda en 
yakın gelen seçeneği işaretlemesi istenen katılımcıların yüzde 26’şarlık kesimleri “mevzuat 
yetersizliği” ve “büyük veriye ulaşım zorluğu ve paylaşımdaki kısıtlamalar”, yüzde 21’erlik 
kesimleri “maliyet” ve “sağlıkta tüketici güveninin sağlanmasının zorluğu” seçeneklerini 
işaretledi.

COVID-19 sonrası daha fazla yapay zeka uygulamaları, giyilebilir (mobil) sağlık 
teknolojilerinin kullanılabilirliğini zorlaştıran öncelikli faktör; (Size en yakın 
gelen şıkkı işaretleyiniz)

1. Maliyet
2. Kullanılabilirliğinin uzun zamana yayılacak olması
3. Sağlıkta tüketici güveninin sağlanmasının zorluğu
4. Kullanılır olması için eğitimli personelin yetişmesinin uzun vadede 

tamamlanacak olması
5. Uygulanabilirliğinin kısıtlı kurumlarda olması
6. Mevzuat yetersizliği
7. Büyük veriye ulaşım zorluğu ve paylaşımdaki kısıtlamalar
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TÜRKİYE İÇİN DİJİTALLEŞME VE 
YAPAY ZEKA GİBİ KONULAR ÖNEMLİ 
COVID-19’ın en vurucu etkilerinden birinin de hızlı dijitalleşme olduğu ve dijitalleşmenin 
ivme kazandığı belirtildi. Bu noktada fakir ülkeler ve özellikle dijitalleşme salgınına ayak 
uyduramayan ülkelerin daha da fakirleşmesi konusunun kritik olduğu ve yeni dönemde kas 
gücü, iş gücü ve insan gücünün kıymetinin azaldığı ve dijitalleşmeye ayak uyduramayan 
ülkelere ihtiyaç kalmayacağı, Türkiye için dijitalleşme ve yapay zeka gibi konuların önemli 
olduğu söylendi. 

SEKTÖRÜN GELECEĞİ İÇİN YAPAY ZEKAYA 
ODAKLANMAK GEREKİYOR
Sektörün geleceği için ilgili yapay zekaya çok fazla odaklanmak gerektiği, küreselde hem 
sağlık sektörü hem de hiç hesapta olmayan Amazon, Google gibi yapıların sağlık sektörüne 
yapay zeka ile giriş yaptığı ve sağlık sektörü için yapay zeka daha tartışma aşamasındayken 
hiç bu sektörün içinde olmayanların sektör için birer aktör haline gelmelerini dikkatle izlemek 
gerektiği söylendi. 
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TÜRKİYE’DE SAĞLIK VERİSİ HİÇBİR ÜLKEDE OLMADIĞI 
KADAR MERKEZİ SİSTEMDE TOPLANMIŞ DURUMDA
Dr. Şuayip BİRİNCİ / T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı

Yapay zekanın gelecekte farklı noktaya taşınacağı ve birçok kişinin işine ortak olacağı düşüncesine 
katılıyorum. Hekim kadar olmasa da hekime giden aşamaya kadar güven duyulabilir ve değer 
eder tarafını artırmak için tüketici yönünü artırmak lazım. Yapay zeka ile üretilen araçların 
kullanımındaki sorumluluk paylaşımı gibi uygulamalarda mevzuat açısından şu anda yaklaştığımız 
taraf ile gelecekte önümüze çıkacak sorunların olduğu taraf çok farklı. Bu sorumluluğu kimler 
paylaşacak ya da yapay zeka araçlarına biz bir ön danışma gibi mi davranacağız gibi açılardan 
baktığımızda seçeneklerimiz ve sıkıntılarımız artıyor. Büyük veriye erişememe gibi bir sıkıntının 
olduğunu düşünmüyorum. Dünyada çok fazla paket var ve her yerde bu paketler satılıyor ya da 
paylaşılıyor. Verisini gerçekten klasifiye eden ülkeler de anonim veri paketlerini insanlara sunmaya 
başladı. Biz de ciddi anlamda isteyen ve proje odaklı yaklaşanlarla veri paylaşıyoruz. 

Yapay zekanın ilk başta sağlık profesyoneline yardımcı, onları asiste eden ve işlerini kolaylaştıran, 
daha hızlı tanı ve tedaviye eriştirebilen araçlar olarak kullanılacağını ancak diğer yandan tek başına 
güven oluşturmasının çok uzun vadede gerçekleşebileceğini düşünüyorum. 

Mevzuat yetersizliği ile büyük veriye ulaşım zorluğu ve paylaşımdaki kısıtlamalara ilgili söylemek 
gerekirse mevzuat yetersizliği sadece Türkiye’nin değil dünyadaki birçok ülkenin sorunu. Burada 
başka bir şey var. Yapay zeka uygulamaları dünyadaki yönetim gücünü artırıyor. Her sektörde bu 
böyle. Doğal olarak yönetim gücünü artırınca o ülke avantajlı hale gelecek. Sağlık sektöründe başka 
bir şey olacak. İşsizlik sorunlarını tetikleyeceğini düşünüyorum. Güçlü ve para ile bu hizmetlere 
erişebilen ülkeler dijitalleştiği için daha fazla gelişecekler. Gelecekte zaten sağlık arzında daha 
büyük sıkıntılar olmaya başlayacak. Pandemi döneminde herkes de kabul eder ki hekimlere 
saygı arttı ama gençlerin arasında hekimlik mesleğini tercih etme oranı artmadı. Sorumluluk 
almanın özgürlüğü kısıtlayıcı bir etken de olduğunu düşünen gençlerin bu mesleği daha az tercih 
ettiği görülecek. Doğal olarak yapay zeka araçları çok daha etkili olmaya başlayacak. Mevzuat 
açısından bakıldığında ise hiçbir zaman mevzuat yetmeyecek. Çünkü her gün karşınıza yeni bir 
şey çıkıyor ve bu sebeple de obsesif davranmaya başlıyorsunuz. Birçok ülke aynı şeyi yapıyor. 
ABD’nin büyük veriyi insanlara sunduğu söyleniyor. Küçük, temsili paketler oluşturmaya ve anonim 
olmasına rağmen onları vermeye başladılar. Büyük veriye erişim kısıtı konusunda sağlık verisi 
hiçbir ülkede olmadığı kadar Türkiye’de merkezi sistemde toplandığı halde varlık içinde yokluk 
kaygısı yaşanıyor. 
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MEVZUAT HİÇBİR ZAMAN YETMEYECEK
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı

Mevzuat yetersizliği konusunda hiçbir zaman mevzuat yetmeyecek ve her zaman bu konudan 
şikayet edilecek. Zira yapay zeka, makine öğrenme ve teletıpla ortaya çıkan yeni durumlar 
mevcut hukuk sistemimizde ve anayasal hükümler içinde bir kısmı cevabı verilemeyen konular. 
Malpraktisin, hasta mahremiyetinin ve veri güvenliğinin yeniden ele alınıp tanımlanması gerekiyor. 
Dolayısı ile çıkan mevzuatlar korumacı ve zırhlı mevzuatlar olacaktır. Hukuk sisteminde genel 
telakkiler değiştikten sonra bu alt mevzuatlar biraz daha genişleyebilecek. Onun için mevzuat 
bekleyenler bu alanda önümüz çok açılacak diye beklemesin. Evet, mevzuat yakında çıkar ama 
çıkan mevzuatlar mevcut hukuk düzeni ile çakışmayacak noktaları öne çıkaracağı için doğal olarak 
kısıtlı olmak zorunda. 
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2021 YAZ DÖNEMİ TURİZMİ İÇİN 
AŞI PASAPORTU GÜNDEME ALINMALI
COVID-19 sürecinde 2021 yaz döneminde turizmin nasıl açılması gerektiği sorulan katılımcıların 
yüzde 43’ü aşı pasaportunun gündeme alınması, yüzde 30’u turizmin sağlıklı bir şekilde 
açılması için COVID-19 dijital izleme yönetim sisteminin geliştirilip kullanılması, yüzde 11’i kısmi 
olarak sadece aşılanan ülkelere açılması ve yüzde 9’u işsizlik ve turizm kazancını kaybetmenin 
maliyetinin daha yüksek olması sebebiyle risklerin göze alınarak herhangi bir şart olmaksızın 
turizmin herkese açılması gerektiği yönünde seçeneği işaretledi.

COVID-19 sürecinde 2021 yaz döneminde turizm nasıl açılmalı?

1. Aşılaması ülkemizde yapılmak üzere tüm dünya vatandaşlarına açılmalı
2. Aşı pasaportu gündeme alınmalı
3. Kısmi olarak sadece aşılanan ülkelere açılmalı
4. Sadece yerli turiste açılmalı
5. İşsizlik ve turizm kazancını kaybetmenin maliyetinin daha yüksek olması 

sebebiyle, risklerin göze alınarak herhangi bir şart olmaksızın turizm 
herkese açılmalı  

6. Turizmin sağlıklı bir şekilde açılması için, COVID-19 dijital izleme yönetim 
sistemi geliştirilip kullanılmalı
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RİSK VE STRATEJİLERİ BELİRLEMEDE 
KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİNİN 
MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ ÖNEMLİ
Sağlıkta yeni risklere karşı mevcut durum ve strateji belirlemek adına öncelikli ihtiyaç duyulan 
çalışmaları öncelik sırasına göre sıralaması istenen katılımcıların yüzde 35’i sıralamayı koruyucu 
hekimlik hizmetlerinin maliyetlerinin belirlenmesi, sağlık kurumlarının hizmet maliyetlerinin 
belirlenmesi, hastalık prevelans-insidans çalışmalarının belirlenmesi, hastalıkların ülke 
üzerindeki ekonomik yüklerinin belirlenmesi ve son olarak sağlık teknolojilerinin ekonomik 
değerlendirmesi biçiminde yaptı.

Sağlıkta yeni risklere karşı mevcut durumu ve strateji belirlemek adına 
öncelikli ihtiyaç duyulan çalışmalar

I. Hastalıkların ülke üzerindeki ekonomik yüklerinin belirlenmesi
II. Hastalık prevelans-insidans çalışmalarının belirlenmesi
III. Sağlık kurumlarının hizmet maliyetlerinin belirlenmesi
IV.  Sağlık teknolojilerinin ekonomik değerlendirmesi
V. Koruyucu hekimlik hizmetlerinin maliyetlerinin belirlenmesi
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SAĞLIK OKUR-YAZARLIĞI İLKOKULDAN
İTİBAREN MÜFREDATA GİRMELİ
Türkiye için yeni risklerin doğma olasılığına karşın halkın sağlık okur-yazarlığını yükseltmek ve bilinç 
yaratmak için öncelik neler yapılması gerektiği konusunda en yakın gelen seçeneği işaretlemesi 
istenen katılımcıların yüzde 62’si sağlık okur-yazarlığının ilkokuldan itibaren müfredata girmesi ve 
ders kitaplarına her kademede sağlık okur-yazarlığı dersi eklenmesi gerektiği yönünde seçeneği 
işaretledi. Bu seçeneği yüzde 17’lik oranı ile “haber ve bilgi kirliliği açısından her türlü medya kontrol 
altına alınmalı, haber niceliği ve niteliğinin artırılmasına yönelik içerik desteği sağlanmalı” ve yüzde 
13’lük oranı ile “olumsuz sağlık davranışlarına yönelen ve sağlık ile ilgili koruyucu, önleyici ve tedaviyi 
reddedenlere yönelik ileri sağlık harcamaları konusunda yaptırım uygulanmalı” seçenekleri takip etti. 

Türkiye için yeni risklerin doğma olasılığına karşın halkın sağlık okur-yazarlığını 
yükseltmek ve bilinç yaratmak için öncelik ne yapılmalı? 
(Size en yakın gelen şıkkı işaretleyiniz)

1. Var olan çalışmalara hızla ve doz artırarak devam edilmeli 
2. İlkokuldan itibaren müfredata girmeli ve ders kitaplarına her kademede sağlık 

okur-yazarlığı dersi eklenmeli
3. Kamu spotları her programda zorunlu tutulmalı
4. Haber ve bilgi kirliliği açısından her türlü medya kontrol altına alınmalı, haber 

niceliği ve niteliğinin artırılmasına yönelik içerik desteği sağlanmalı
5. Olumsuz sağlık davranışlarına yönelen ve sağlık ile ilgili koruyucu, önleyici 

ve tedaviyi reddedenlere yönelik ileri sağlık harcamaları konusunda yaptırım 
uygulanmalı
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MESLEKİ KURULUŞLAR TIBBİ DAYANAĞI OLMAYAN 
YORUMLARDAN KAÇINMALI 
Mesleki kuruluşların tıbbi dayanağı olmayan yorumlardan kaçınması gerektiği belirtilerek 
toplumda verilere dayanmadan algı değişikliği yaratmanın mesleki bir suç olduğu söylendi. 

BİLGİ KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE 
COVID’DEN DAHA FAZLA YORUYOR
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı

COVID mücadelesinde virüs bir yana üzerimizdeki yük yanlış bilgi ile mücadele etme yükü oldu. 
Paylaşılmış verilerin yanlış yorumlanması, bilip bilmeyen kişilerin TV’lerde yaptıkları yorumları 
ciddi olarak düzeltme mücadelesi virüsle uğraştığımızdan daha fazla bizi yoruyor. Öyle ki bazı 
yanlış yorum yapan ya da yanlış iddiada bulunanlara hiçbir cevap vermeyerek acaba bir savunma 
yöntemi geliştirsek mi noktasına geldik. Bir kısım siyasetçi, köşe yazarı ya da basını artık görmeme 
ve ne derlerse desinler cevap vermeme noktasına geldik. Özellikle topyekun yapılması gereken 
mücadelelerde farklı odaklardan amacı bu mücadeleyi engellemek olan farklı seslerin çıkması 
ciddi olarak sizi ana işinizden daha fazla yoruyor. Bu açıdan COVID pandemi mücadelesini ülke 
olarak başarılı bir şekilde yapar ve bundan yüzümüzün akı ile çıkabilirsek yanlış bilgi ve bilgi kirliliği 
ile savaşma konusunda da büyük başarı sağladığımıza inanacağım. 
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Bu toplantıyı başarılı buldunuz mu?   

1. Evet
2. Hayır   

TÜSAP toplantılarının;    

1. Videokonferans ortamında yapılmasını tercih ediyorum
2. Pandemi sonrası daha öncekiler gibi toplantı mekanlarında yapılmasını tercih 

ediyorum
3. Her iki alternatifi de içerecek hibrid bir formatta yapılmasını tercih ediyorum 

TÜSAP TOPLANTILARI BAŞARILI BULUNUYOR
TÜSAP Toplantılarına yönelik fikirleri sorulan katılımcıların tamamı toplantıların başarılı ve faydalı 
bulurken yüzde 77 oranında katılımcı video konferans ve toplantı mekanından oluşan hibrit bir 
formatta yapılmasını tercih ettiklerini belirtti.
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TÜSAP Vizyon toplantıları her yıl ‘Sağlık Teknolojileri’, ‘Sağlık Hizmet Sunumu’, ‘İlaç ve Eczacılık’ ile ‘Sağlık 
Finansmanı’ olmak üzere 4 ana başlıkta gerçekleşmekte ve bu toplantıların sonrasında TÜSAP Sağlık Zirvesi ile 
toplantı raporlarının genel değerlendirmesi yapılarak sağlıkta gelecek projeksiyonları belirlenmektedir. Toplantılar 
sadece davetlilerin katılımı ile yapılmakta olup toplantı öncesi ilgililere davetiye gönderilmektedir. Her yıl 
eşzamanlı olarak yılda 4 kez yapılması planlanan TÜSAP Vizyon Toplantıları ve TÜSAP Zirvesi hakkında kurumsal 
bilgilere www.tusap.org sitesinden ulaşılabilir.
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TÜSAP HAKKINDA
Hızla değişen koşullarda, sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sistemi için sınırlı 
kaynakları verimli kullanmak ve sorunlara kalıcı çözümler üretebilmek için sektör 
paydaşlarının ortak akılla hareket etmesi gerekiyor.

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

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

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

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

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