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YENİ DÖNEMİN YENİ NORMALLERİ 
VE YENİ NORMLARI OLUŞACAK
Bu yıl sadece Türkiye olarak değil dünya olarak farklı bir dönem yaşıyoruz. TÜSAP’ın 17. toplantısını 
şimdilerde gündemde olan dijital platform üzerinden yapıyoruz. Belki bu da yeni bir fırsat doğurur. 
Amerika’dan, İngiltere’den katılım sağlanabilmesi açısından da belki bir avantaj oldu. 

Bugünkü konumuz COVID-19 Sonrası Yeni Normalde Sağlık Sistemi… Bu toplantıya konunun özelliği 
ve dijital toplantı şeklinde yapıyor olmamız nedeni ile güzel bir katılım oldu. İki Bakan Yardımcımız, 
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Üyelerinden değerli dostlarımız ve sektörden toplantılarımızın 
müdavimleri değerli arkadaşlarımızdan oluşan geniş bir katılım sağlandı. 

COVID-19 hepimizin hayatını ve belki bazılarımızın hayat felsefesini değiştiren bir dönüm noktası oldu. 
II. Dünya Savaşı’ndan sonra tüm dünyayı ilgilendiren ve tüm dünyanın aynı noktaya odaklandığı yeni bir 
olay… Şu ana kadar 6 Milyon kişi enfekte oldu ve son 6 ay içinde ölü sayısı 400 bine ulaştı. Sağlıktan 
eğitime, turizmden kültüre kadar tüm sektörler etkilendi ve dünya ekonomisi küçülmüş durumda... 
Dünden bugüne ülkeler arasında duruşlar ya da dayanışmalar çok değişti. Yeniden farklı kombinasyonlar 
oluşmaya başladı ve hastalıkla birlikte ekonomik savaşlar arka planda farklı bir şekle bürünüyor. Tüm 
ülkeler ve toplumlar kendi krizlerini yönetmenin mücadelesini veriyor. Bu bir yandan mevcut hastalıkla 
mücadele ve ölümleri azaltma diğer yandan ülkenin ekonomik mücadelesi ve refah düzeyini ayakta 
tutma şeklinde yürüyor. Bu açıdan güçlü bir dayanışma içinde görünüyoruz ama arka planda çetin bir 
rekabet sürüyor. Bu rekabete şu anda Dünya Sağlık Örgütü de kurban edilmiş durumda. Ekonomi devi 

ÖNSÖZ
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN

TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı 
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ülkeler arasındaki çatışmaları da hepimiz müşahede ediyoruz. Bu mücadeleyi yürüten ülkeler hızlı bir 
şekilde normalleşmenin heyecanı ve telaşı içindedir. Aslında normalleşme halk arasında talep edilen bir 
konu ancak diğer taraftan sürdürülebilir bir istihdamı garanti altına almak için ülkelerin ve yöneticilerin 
de ısrarla geçmek istedikleri bir dönem. Ancak görünen o ki, şu anda hastalığın sıfırlanması ya da artık 
böyle bir hastalık yok diyeceğimiz bir günü henüz hiçbirimiz hayal etmiyor ya da bilmiyoruz. Bu nedenle 
normalleşme tabirini aslında sözlüklerde yazdığı şekilde bir “normal” olarak anlamamak gerekiyor. Yani 
yeni dönemin yeni normalleri ve yeni normları oluşacak. Uluslararası ilişkilerden aile içi ilişkilere kadar 
etkileyecek bir yapı olarak görünüyor. Bu nedenle bu günkü vizyon toplantımızı ilaç, sağlık teknolojisi, 
sağlık finansmanı ve sağlık hizmet sunumu olmak üzere 4 ana temayı biraraya getirerek tartışmak 
istedik. Çünkü artık bu temaları öne çıkarmak değil yeni normalin nasıl olacağı ve sağlık sektöründe 
farklı temaları nasıl etkileyeceği yönünde bir tartışma yapmak istedik ki önümüzdeki döneme hazırlık 
yapmada hepimize yararı olsun.

Bu toplantının destek partnerleri olan Bayer ve Radkor’a katkılarından dolayı teşekkür ediyor, verimli 
bir toplantı olmasını diliyorum.
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COVID-19 SONRASI YENİ NORMALDE 
SAĞLIK SİSTEMİ
COVID-19’un sağlık sistemine etkilerini değil de sağlık sisteminden dolayı yaptığı değişimleri konuşmak 
gerekirse; SARS-CoV2 ile ilgili olarak 2008 yılında yazdığım bir kitapta dünya için büyük tehlike 
olacağından bahsetmiştim. O yıllarda SARS-CoV1 vardı ve ardından MERS virüsü ortaya çıktı. Böyle bir 
virüsün olacağını bekliyorduk. Ancak maalesef tüm dünyada sağlık sistemlerinin tepkisi başarısız oldu. 
Koronavirüs pandemisi sonrası dünya değişti ve daha da çok değişecek!

Bu yeni değişimde Türkiye’nin pozisyonu ne olacak? Nerede yer alması gerekiyor? Bunlar tartışılması 
gereken çok stratejik konular. Ülkeler pandeminin daha başında. Henüz birinci dalgada… İlk olarak 
Asya’da başladı, Avrupa ve Kuzey Amerika’ya geçti. Oradan Güney Amerika’ya ve şimdi Doğu Avrupa 
ve Afrika’ya geçti. Salgın Afrika’da artıyor ve Güney Amerika’da hızla devam ediyor. Birçok ülkede “100 
metre” hızla geldi ve geçti ancak bu büyük bir “maraton”. Birçok ülke de bu maratona hazır değil.

ANA KONUŞMACI
Prof. Dr. Rifat ATUN
Harvard Üniversitesi, 

Küresel Sağlık Sistemleri Bölüm Başkanı
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Bilhassa sağlık sistemlerinin ilk etapta başarısından söz etmek mümkün değil. Çünkü pandemiye 
verilen tepti etkisiz, verimsiz, yetersiz ve katı oldu. Birçok sağlık sisteminde bir esneklik olmadı. Bunların 
içinde Amerika ve İngiltere gibi ülkeleri sayabiliriz. Özellikle yüksek gelirli ülkelerde neden başarısız 
olundu? Neden bilinmeyene karşı bu denli kötü bir performans sergilendi? Bunun nedenlerinden biri 
inovasyonun olmaması aslında…

SARS-CoV2’ye karşı yapılan mücadeleler ve yasaklar Ortaçağ’dan kalma! Karantina 14. yy’da geliştirilen 
bir uygulama. El yıkama, hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi diğer müdahaleler de Ortaçağ’dan 
kalma önlemler. Hatta bilim insanları arasında maske kullanımı için hala daha kanıt nedir, ne değildir 
tartışması var. Tüm yeniliklere rağmen toplum sağlığı müdahaleleri yenilenmedi ve çok geride kaldı. 
Virüse karşı verilen tepki de çok başarısız oldu. 

4

14. yy - Venedik’te gemilerin 40 gün karantina altına alınması
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Sağlık Sistemleri: Yenilik Sorunu

Teknolojilerde yenilik anlamında micro testing Lab-on-a-chip, big data, decision sciences gibi büyük 
değişimler ve yenilikler var. Halbuki sağlık servislerinde pek o kadar yok. 

Görseldeki 651 yılında inşa edilen Paris’te Hotel-Dieu binası hastane olarak çalışmaya başlamış ve 
halen hastane olarak çalışıyor. 14 asırdır aynı sistemleri kullanıyor. Burada bir yenilik sorunu var ve acı 
sonuçlarını da şu anda yaşıyoruz. 

Ancak tabii ki, COVID-19’un etkisi toplum sağlığının çok ötesinde… Sağlık, ekonomik, sosyal ve jeopolitik 
etkileri söz konusu… Değişen bir dünya düzeni mevcut. 
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COVID-19’un Sağlık Sistemine Etkisi

5 Haziran 2020 itibari ile dünyada 6,7 milyon vaka ve yaklaşık 400 bin ölüm gerçekleşti. Güney Amerika, 
Afrika, Ortadoğu ve Rusya’da vakalar artmaya devam ediyor. Bir ay içinde belki de vakalar 10 milyona, 
ölüm sayısı ise 500 bine çıkacak. Ancak bu bilinen ölümler. Hastanede ölenler ya da COVID-19 testi 
pozitif olup da ölen kişiler… Ancak COVID-19’un toplam etkisinin bilançosu çok daha yüksek. Verileri 
toplayıp analiz eden 24 Avrupa ülkesinde ölüm oranlarına bakarsak 2020 yılında aşırı ölüm seviyesine 
çok fazla artış bulunuyor. Birçok ülkede COVID-19’dan ölen sayısı ortalama ölüm oranının 2 ya da 3 
misli. Yine birçok ülkede COVID-19’dan ölen sayısı doğru hesaplanamıyor. Tahminimce bu ölüm rakamı 
1 milyonun üzerindedir. 

2020 yılında GSMH dünya üzerinde gelişmekte olan ekonomilerde 6.1, küresel ekonomilerde yüzde 3, 
gelişmiş ekonomilerde ise yüzde 1 oranında düşecek.
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Ekonominin yavaşlamasından başka büyük porföy hareketleri başladı. Pandemi başlamadan önceki 60 
gün içinde gelişmekte olan ülkelerden gelişen ülkelere 100 milyar Dolar’a yatırım kaçmış.

Ekonomik değişim V şeklinde mi yoksa U şeklinde mi olacak? Mart ve Nisan aylarında V şeklinde 
değişim olacağı tahmin ediliyordu ancak bazı ülkelerde bunun gittikçe daha uzun süreceği ve U 
şeklinde olacağı öngörülüyor.
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Yeni ekonomik küreselleşme ile birlikte önümüzdeki süreçte ulusal odaklanma ve yerelleşme gelişecek. 
Yeni küreselleşme tam olarak bilinmemekle birlikte hatları belli olmaya başladı.

COVID-19’un Sosyal Etkisi

Genellikle salgınlar tarih boyunca toplumlara eşitlik sağlamıştır. Ancak COVID-19 eşitsizlikleri arttırmıştır 
ve daha da artıracaktır. ABD’de, Güney Amerika’da, Afrika’da ve bazı Asya ülkelerinde bazı yaşlılar ve 
azınlık gruplar salgından çok fazla etkilenmiştir. 
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COVID-19’un Jeopolitik Küresel Etkisi 

Tek kutuplu mimariden çok kutuplu mimariye geçiş başladı. Bu yeni küresel oluşumda kim daha üstün 
olacak bilmiyoruz. G20 pandemi sürecinde pek etkili kararlar alamamış. G7’nin etkisi bence azalacak. 
Bir de G77 var. Gelişmekte olan ülkelerin grubu. Bu nasıl bir oluşuma dönüşecek bilmiyoruz. Ancak 
United Nation daha farklı bir kurum olarak ortaya çıkacak. OECD ve BRICS nasıl olacak ya da BRICS 
ile Türkiye, Endonezya, Meksika’dan oluşan bir oluşum nasıl olacak? Bunlar Türkiye için önemli. G2 
dominant olacak ise Türkiye nerede yer alacak? Asya yakasında mı yoksa Batı yakasında mı bilmiyoruz. 
Ortada kalamaz, bir yerde yer almak gerekiyor. 

Jeopolitik ve küresel etkilerden soyutlama politikası ile ulusal güvence ve yerelleşme öne çıkacak, 
karşılıklı bağımlılık ve bağlılık gevşeyecek ve kopma noktasına gelecek. Tabi ki bu süreçte Türkiye 
nerede yer alacak, stratejisi ne olacak?
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Türkiye için olasılıklar yüksek olmakla birlikte riskler de yüksek. Birinci seçenek eski dünya eğilimini 
takip edip yenilik getirerek ilerlemek ancak bu yeterli değil. Dünyada çok büyük stratejik değişimler 
var. Sosyal ve jeopolitik olarak büyük tektonik kaymalar oluyor.

Türkiye’nin ilerlemek için kendine tamamıyla yeni bir eğilim çizmesi gerek. Bunun en önemli parçası da 
yenilik. Yenilik için güçlü bir ekosistem gerekiyor. Türkiye’nin hızlı olarak tüketici değil üretici ve bilim 
yaratan ülke olması, “knowledge ekonomy” yani bilim yaratan ekonomi konumuna geçmesi gerekiyor. 
Bunun için üniversite, özel sektör ve sağlık sistemi birlikte çalışmalı. İnovasyonun sağlık sisteminde 
araştırma ve geliştirme ile birlikte uygulanması gerekiyor. Bu üç oluşum birarada olursa güçlü bir 
ekosisem ve inovasyon için ortam sağlanır.
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1. Türkiye’de yatırımlar binalara yapılıyor. İlerisi için insan kaynaklarına büyük yatırım yapılmalı.
2. Kamu ve özel sektörün birlikte çalışmalı. 
3. Yenilik için dijital platformlar oluşturulmalı. 
4. Yenilikçi politikalar geliştirilmeli.

Türkiye’nin hem küreselleşmenin bir parçası olması hem de yeni bir yerelleşme politikası belirlemesi 
gerekiyor. Sosyal güvence, yeni ekonomi politikaları ve jeopolitik ortamlar düşünüldüğünde birçok 
ülke nerede yer alacağını bilmiyor. Ancak bu yeni ortama hazırlanmaları için ülkelerin yatırım yapmaları 
çok önemli. 
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SORU - CEVAPLAR
Pandemideki başarısızlığın ana nedeninin inovasyonun olmayışı ve Ortaçağ’dan kalan metotlar 
olduğunu belirttiniz. Ancak bu metotlara uyan Japonya, Tayland, Malezya, İsveç, Norveç gibi 
ülkelerin başarılı olduğunu görmekteyiz. Özellikle hastane enfeksiyonlarında inovasyona 
ihtiyacımız var ama yakın vadede bu metotların yerine geçecek bir inovasyon görmüyoruz. 

İlk 100 metre iyi koşulmuş olabilir ancak bu bir maraton. Ekonomilerin açılması gerekiyor ve bu süreçte 
yeni normalleşmenin nasıl olacağını bilmiyoruz. Epidemi ya da pandeminin nasıl olacağını bilmiyoruz. 
Tabi ki uygulanan metotlar çok önemli ancak böyle bir pandeminin olacağını uzun yıllar öncesinden 
biliyorduk. Neden bir aşı geliştirilmedi? SARS yeni bir virüs değil, MERS ortaya çıkmış, Coronavirüs 
ortaya çıkmış. Son yaptığımız araştırmada 100 milyar Dolarlık Ar-Ge araştırmalarının finansına baktık. 
Coronavirüste Ar-Ge için yapılan harcama 50 milyon Dolar seviyesinde… Bu inovasyon için çok düşük 
bir rakam. Bir aşının çıkması için 2 yıl bekleyeceğiz. İlk etapta başarılı olmuş ülkeler var ama dünya 
genelinde başarılı olunduğunu söyleyemeyiz. 

Ekonomik ve jeopolitik küreselleşmede hiç AB’den bahsetmediniz. AB bu salgında sınıfta mı 
kaldı?

AB pandemiye koordineli olarak bir cevap veremedi. AB’nin esası olan kurallar tamamı ile ortadan kalktı. 
Sınırlar kapatıldı, satışlar kalktı, ihracat yasaklandı. Hala daha salgın için ortak bir politikası bulunmuyor 
ve bu politikayı geliştirmekte zorluk yaşıyor. Amerika ve Çin arasında AB’nin rolü ne olacak bilmiyoruz. 
Ciddi bir koordinasyon sorunu ile karşı karşıyalar. 

COVID konusunda Türkiye aşıya mı, ilaca mı daha çok yatırım yapmalı? 

Burada konu sadece aşı ya da ilaç yapmak değil. Bilime yatırım yapılması gerekiyor. Burada bir aşı ya 
da ilacın ortaya çıkması için fizikten matematiğe, matematikten biyo-mühendisliğe kadar her birimin 
çok kuvvetli olması gerekiyor.  Aşı, ilaç ya da tıbbi cihaz olsun neyin ortaya çıkacağı bu yatırımın 
getireceği bir sonuç aslında. Ancak en önemlisi fundamental science denilen sentetik bilim alanlarına 
büyük yatırım yapılması gerekiyor. 
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COVID-19’UN BİYOLOJİK VE TEKNOLOJİK 
ETKİLERİNİN YANI SIRA TOPLUM SAĞLIĞI ÜZERİNDE 
CİDDİ ETKİLERİ VAR
COVID-19 bize ne yaptı? Araştırmacılarımızı resimde gördüğünüz gibi hoplattı. Son üç aydır 
laboratuvarlarımıza giremiyorduk. COVID-19 ile ilgili olmayan projelerde yeni bilim üretme ve araştırma 
durmuş halde. Kendi araştırmalarımız açısında baktığımızda bunu biraz 1989’da Berlin Duvarı’nın 
yıkılmasına benzetiyorum. Bir gecede hiç karışmayan iki sistem birbirine karıştı ve siyahtan beyaza 
geçiş yaşattı. Bu bizi hem sosyo-ekonomik hem de kısa vadede bilimsel açıdan etkiledi ancak uzun 
vadede bize önemli bilimsel katkıları olabilir. 

ANA KONUŞMACI
Prof. Dr. Utkan DEMİRCİ

Stanford University, 
School of Medicine Co-division Chief 
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COVID-19’un sadece gündelik hayatı değil, her hastalığı nasıl etkilediğine ilişkin Amerika’da 
fonlar geliştirildi. Yeni klinik, preklinik ve test sistemlerin geliştirilmesi ile ilgili örneklerden 
gideceğim. İleriye dönük tüm hastalıklara COVID ile olan ilintisi çerçevesinde, altta var 
olan henüz çıkmamış hastalıkları nasıl tetikleyeceği, bazı kanser öncesi durumları nasıl 
hızlandırabileceği gibi açılardan yaklaşılacak. Özellikle kanser ve yaşlanmayı tetikleyici etkileri 
olup olamayacağı ilginç araştırma konuları olacak.

Bunun sadece biyolojik ve teknolojik değil, toplum sağlığı üzerinde ciddi etkileri var. Testler nasıl 
insanlara ulaşacak, masraflar nasıl farklı sosyo-ekonomik gelir grupları arasında dengelenecek, 
hangi teknolojilerin kullanılması ihtiyaç halini alacak?
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1980’lerden beri Afrika kıtasını kasıp kavuran HIV virüsünün elektriğin olmadığı köy ve 
kasabalarda çok da uzman olmayan kişiler tarafından çok düşük maliyetli bir kit ile test 
edilmesine ilişkin çalışmamızdan bahsedeceğim. Hiç gitmediğimiz ya da görmediğimiz bir 
ülkede HIV hastası kişinin sağlık durumunu tespit edip, kontrol altına alarak ve DSÖ’nün 
bedava dağıttığı ilaçları kullandırarak bu hastalıkların yayılmasını kontrol altına alma hedefi 
ile hareket ettik. Şimdi bu teknolojiler bizler için İstanbul’un, Vaşington’un ya da Stenford’un 
göbeğinde yaşadığımız, hızlı ve point of care teknolojiler haline dönüştü. 10-15 sene önce 
Afrika’da kullandığımız ve gelişmiş ülkelerde nasıl kullanacağımızın hayalini kuramadığımız 
teknolojiler aslında çok hızlı bir şekilde ihtiyacımız olan teknolojiler haline geldi. 

Bu teknolojilerin nasıl ucuz tabanlı yapıldığından bahsetmek gerekirse; plastikten yapılan 
DVD’leri alıp bunların yüzeylerini doğru bir şekilde modifiye ederseniz mikro-akışkan bir sistem 
ile DVD’yi biyo-sensör haline getirebiliyorsunuz. Ucuz bir materyali alıp modiviye ederseniz HIV 
virüslerini yakalayabilir hale geliyor. Bilinen bazı spesifik antijenleri hedefleyerek pille çalışır bir 
sistemle bunları okuyabilir hale geliyorsunuz. Bu sistemin kurulması belki 100-200 Dolar ve bu 
çip teknolojileri belki 10-20 Cente mal edebileceğiniz teknolojiler… Bu tarz aplikasyonlar için 
geliştirdiğimiz teknolojiler ve benzerleri günümüzde gelişmiş ülkelerde de uygulanabilir hale 
geliyor. 
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50-100 bin Dolarlık PCR teknolojilerinin yaptığı işin her kiti 100-500 Dolar arasında iken siz 
1-2 Dolarlık bir malzeme ve elinizde taşıyabileceğiniz bir sistemle yapabiliyor ve virüsleri 
parmaktan alınan birkaç damla kan ile test edebiliyorsanız bu tarz teknolojilerin önemi daha 
hızlı anlaşılacaktır.

Bu tarz bir teknoloji için NIH bir program başlattı. Bu programda yaklaşık yarım milyar Dolara 
yakın para ile bu teknolojileri geliştirmek ve bir an önce milyonlarca testi değişik hastalıklarda 
sunmak için hızlı bir şekilde prosese geçtiler. Bu yatırılan yarım milyar Dolar ile öncelikle fikirlerin 
gelişmesi, sonra klinik deneylerinin yapılması ve hızlı bir şekilde riskler değerlendirilerek 
gerekli onaylar FDA’den alarak çalışmanın ürüne dönüşmesi hedefleniyor. Şu an çok hızlı bir 
şekilde çıkan bu bulaşıcı hastalık riskine karşı bir şekilde elde var olan entelektüel ve teknolojik 
sistemler harekete geçirildi.
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Bu sistemleri sadece büyük problemler karşısında Batı diye tanımladığımız ülkeler kendi sis-
temleri içinde değil birlikler kurarak da yapıyor. Yeni Uluslararası İnovasyon Hub şahsen yö-
nettiğim Kanarya Merkezi içinde bulunan uluslararası bir merkez. Değişik üniversitelerden tüm 
kaynaklar ve imkanlar kanser erken teşhisi hedef olarak konduktan sonra sistemin içine akta-
rılıyor. Bilgi, teknoloji, öğrenci, düşünce, bilgi kapitali ve maddi kapital yer değiştirerek hızlı bir 
şekilde problemlerin çözümü noktasında teknolojiler ve stratejiler oluşturuluyor. Önümüzdeki 
yıl bunun Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı ben yaptığımda yapacağımız işlerden biri bunu sadece 
akademik tutmak değil venture capital’le endüstri ile de birleştirerek burayı aynı zamanda ileri 
gelen Google ve benzeri şirketlerin ismini de eklemek olacak.

Stratejiler

Bu bağlamda Türkiye’nin yapması gereken en önemli şey uluslararası inovasyon gruplanma-
larının bir parçası olmak. İnovasyon üreten ve bu yeni inovasyonları ürüne dönüştüren bir stra-
teji izlemek ve dünyadaki önde gelen araştırma hub’larından bir olmak gerekiyor. Türkiye’nin 
değerli bilim insanları ve araştırma kuruluşları var. Belli enstitülerin, araştırma merkezlerinin 
buralarda yerini alması gerekiyor. COVID konusunda bu şekilde yapılandırmalar olurken bu 
trenin içinde olmak gerekiyor. Maske ve ventilatör üretmek çok güzel ancak dünyanın kullana-
cağı inovatif ürünler konusunda bir adım, iki adım sonraki vizyonumuzu araştırma ile pekiştirip 
sistemler kurmak gerekiyor. 
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Aynı şekilde nano teknolojilerde gözlemlediğimiz şey... Nöronları bile küçük bir kafese koysa-
nız dışarı çıkmak için uğraşıyor. Aynı bağlamda bilimsel olarak kabuğumuzdan çıkıp tüm dünya 
ile kenetlenmemiz, oradaki bilgi ve birikimi ile ülkemizde yetişmiş ya da yetişmemiş çok değer-
li bilim insanlarını kazanma yoluna gitmemiz gerekiyor.
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SORU - CEVAPLAR
Venture Capital’lerin Kanarya Merkezi ile ortaklığını biraz açabilir misiniz? Nasıl bir bakış açınız 
var?

Burada birçok farklı bakış açısı var. Hem Doğu hem Batı yakasında birçok üniversite burada bu 
işbirliklerini başarı ile oturtmuş durumda. Yeni bir alan açıldığı zaman, örneğin kanserin erken teşhisi... 
10 yıl önce buna söylediğinizde insanlar şüpheyle yaklaşıyordu. Risk alan araştırma sermayesi ve bir 
kısım şirketlerden fonlar geliyor, özellikle NCD, NIH gibi devlet tarzı şirketler bunu arka planda fonluyor. 
Ön tarafta bazı transplanting firmaların bunları erken bir şekilde ya üniversiteler ya da araştırmacılarla 
şirketlerin ortak yazacağı projelerle ürüne dönüştürmesi mümkün. Yeni ürüne dönüşebilecek değerler 
çıkmaya başladığı noktada ya araştırmacıların kendilerinin dışarı çıkması, ya var olan şirketlerin bunu 
lisanslayıp ürüne dönüştürmesi ya da yepyeni yatırımcıların çıkıp bu konulara fon aktarması yolu ile 
olabiliyor. 

COVID konusunda Türkiye aşıya mı, ilaca mı daha çok yatırım yapmalı? Ar-Ge ve yenilikçilik 
açısından bunlara gücümüz yeter mi?

Bunun en güzel örneği olarak Hindistan’a bakmak gerek. Dünya ilaç üretiminin yüzde 80’i ve molekül 
boyutundaki araştırmalar ve aşılar Hindistan’da değerlendiriliyor ve buradaki sistemlerde üretilebiliyor. 
Burada bilgi birikimine de bakmak gerek. Aşı konusunda Moderna diye bir şirket Faz 1 sonuçları 
aldığı için borsada aldı yürüdü. Diğer yandan bilim insanlarına sorarsanız influenza da dahil korona 
tip virüste başarılı bir aşının geliştirilemediğini, bunun mutasyon gibi bazı biyolojik sebepleri olduğunu 
değerlendiriyorlar. Aşının başarılı olarak geliştirilip geliştirilemeyeceğine bilimsel olarak bakmak gerek. 
Başarı şansı düşük ise belki bu nokta daha düşük riskli bir strateji olarak ilaca yönelim olabilir. Şunu 
yapalım ya da yapmayalım konusundan ziyade elimizdeki sermayenin ne kadarını yüksek ne kadarını 
düşük riskli ürünlere ya da araştırmalara koymak gerektiğini yönetmemiz gerekiyor. 
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Bloomberg’de özellikle VC’lerin Amerikan sağlık sistemini nasıl mahvettiğine dair bir yazı vardı. 
VC’lerin 3-5 yıl içinde kar yapma güdüsü, sağlık sisteminin insan sağlığına yönelmesi ve spesifik 
olarak burada bir çatışmadan bahsediyordu. Burada VC’lerin hızlı büyüme iştahını önleyecek bir 
plan var mı ya da başka bir finansman modeli var mı?

İlk sorunun cevabında değişik seviyelerde farklı yatırımcılardan bahsettim. Yüksek risk almayı seven 
VC’ler bunun devede kulak boyutu. Plantropic yatırımcılar var ciddi seviyede… Aile fonları gibi daha 
büyük fonlar var. VC konsepti sadece bir ürün patentlendikten ve bir yere geleceği görüldükten sonra 
kısa bir sürede düşünülebilir. Eğer 10 kat, 100 kat return’leri verme potansiyeli varsa zaten ancak o 
aşamada VC denen kapital devreye girip değerlendirmeye çalışıyor. Ancak büyük resime baktığınız 
zaman fikrin oluşmasından sonra belki 10 yıl boyunca değişik kaynaklardan fonlanmasından sonra 
bu süreçler gerçekleşiyor. Erken kanser teşhis olayını 10 yıl önce söylediğinizde kimse inanmıyordu. 
En son devirde NIH gibi, Cancer Research UK gibi devlet kuruluşları milyarlarca Dolar para akıtmaya 
başladı. Bunlar ürünleşmeye başladıktan sonraki bir aşamada Engineering Capital olur, Venture Capital 
olur, Private Equity olur. Bunların hiçbiri tek bir aşamada, tek bir noktada gelmiyor. Bunlar tüm bir 
ekosistemin parçası. Bu iyi, bu kötü diye sınıflandıramayız. Hepsinin sistemin çarkları gibi bir görevi ve 
bir zamanı var. Orada yeri ve zamanı geldiğinde görevini yapıyor ve herkes kazanıyor. Bunlara bir bütün 
olarak bakmak lazım. 
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VERİ ODAKLI PANDEMİ YÖNETİMİ
Pandemi öncesi çok hazırlığımız oldu, ancak bizim açımızdan kritik süreç 1 Mart itibari ile başladı. 
Teorik operasyonların saha operasyonuna döndüğü bir tarihti. Pandemi Türkiye’ye yurt dışından geldi 
ve 1 Mart itibari ile yurtdışından gelen herkesin izleme alınmasını ve onların salgın açısından ekarte 
edilmesini sağlamak gerekiyordu. Tüm ulaşım yollarında her geleni kayıt altına alıp semptom sorgusu 
yaparak takibe almak gerekiyordu. 1 Mart itibari ile Halk Sağlığı Yönetim Sistemi oluşturulup Türkiye’ye 
giren herkes kayıt altına alındı. 

ANA KONUŞMACI
Dr. Şuayip BİRİNCİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı
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Planlama yaparken hem kayıt altına alıp hem aile hekimlerine otomatik izleme düşürmeyi 
tasarladık. Bir semptom çıktığında kişilerden numune alınıp ardından filyasyon ekibinin 
devreye girmesi sağlandı. Sürecin tüm evrelerini yönetmek için büyük bir altyapı oluşturduk. 
Türkiye’deki tüm insanların sağlık verisini tutan kişisel sağlık sistemi de bu entegrasyona dahil 
olmak üzere her şeyi entegre ettik.

Sürecin işleyişinde kayıt altına alınan kişi semptom gösteriyorsa hastaneye sevk edip tetkikini 
yapıyorduk. Test pozitif çıkarsa filyasyona gidiliyordu. Temaslar semptom gösteriyorsa aile 
hekimine yönlendiriliyor, göstermiyorsa 14 gün evde tutuluyordu. Bu süreç bu şekilde dönüyor. 
İlk başta tüm semptom gösterenleri hastaneye aldık, ancak daha sonra vaka sayısı arttıkça 
semptom gösterenleri hastaneye aldık, bir süre sonra semptomu olan ama hastanede 
yatmasına gerek olmayanları da evde takip sürecine başladık. Burada en önemli ve kritik 
desteği aile hekimliği sisteminden aldık. 

Türkiye’de yurtdışından gelen 5 milyona yakın kişinin takibi yapıldı ve belli zamanlarda aile 
hekimlerine izleme düşüldü. Sadece İstanbul’da aile hekimleri 663 bin kişiyi izledi. 
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Tüm bu süreçte kişinin temas ettiği kişi yakını mı, iş arkadaşı mı görebildik. Temastakiler teste 
alındı, semptomu varsa işleme alındı. Onların temasları belirlendi ve temas ettikleri de teste 
alındı. Süreç böyle bir ağaç yapısı ile devam etti. 

Bu süreçte umreden gelen kişilerin birbirleri ile ya da yakınları ile temas edebileceği düşüncesi 
ile uçaklarımıza hekim ve hemşireler koyarak uçakta muayenelerini yapmaya başladık. Toplam 
5 milyon yolcu sağlık kontrolünden geçti. Umreden gelen 15 bin 779 yolcu uçaklara yerleştirilen 
sağlık ekipleri tarafından havada sağlık kontrolünden geçirildi.  

Aile hekimliğinin de herkesi izleyip izlemediğini takip amacı ile normalde günde 600 bin 
kişiye randevu sağlayan çağrı ekibimizden 200 kişiyi yönlendirerek 337 binin üzerinde kişiye 
anket yaptık. Aile hekimliği ve tüm filyasyon sürecinin doğru işleyip işlemediğini takip ettik. 
Aile hekimlerimizin her gün vatandaşı arayarak izlediğini gördük. Tabloda da görüldüğü gibi 
aranma oranı yüzde 84.



www.tusap.org
2524

Burada en önemli aksiyonumuz saha ekiplerimizdi ve ihtiyaca göre 5800’e kadar çıktı. Bunların 
hepsine otomatik olarak temaslı bilgisi düştü. Kişinin adrese gittiğini teyit amaçlı olarak mobil 
uygulama kullandık. Böylelikle filyasyonu yüzde 100 doğru hale getirme şansımız oldu.

Filyasyon konusunda geliştirilen sistemler ve uygulamalarla yüzde 99,7 oranında temaslı 
filyasyonu yapılması sağlandı. Temaslıyı izole etme ve filyasyon yapma süremiz ortalama 
30 saat. Vaka başı temaslı sayısı 4,64’lere kadar çıktı. Sadece 688 bin kişi filyasyon yapılan 
temaslımız var. Geri kalanları asıl vaka. İllerin filyasyon oranı oldukça ciddi düzeyde arttı. 
Herhangi bir filyasyonda neredeyse hiç sıkıntımız kalmadı.
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Filyasyon oranlarındaki rakamlarımız oldukça ciddi. Filyasyonu mobil araçlarla yapmaya 
başladığımız süreden itibaren insanların eve ne kadar yaklaştığına kadar merkezden takip 
etme şansımız oldu.
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Tüm tedaviyi kontrol etmek ve bir stoklama ya da yoksunluk yaşamamak için salgın sürecinde 
COVID için kullanılacak ilaçların eczanelere satışını yasakladık. Doğal olarak ilaçların 
temininde sorun yaşamayıp tedavilerimizi hızlandıracaktık. Bunu sağlamak için de İlaç Takip 
Sistemi üzerinden yönetim modeli oluşturduk. Ayrıca sahada yakalayamadığımız kişiler olabilir 
düşüncesi ile online Korona değerlendirmesi yapan bir uygulama geliştirdik.

Bu uygulama belirli sorular sorarak aldığı cevaplara göre kişiyi riskli buluyorsa “maskenizi takın 
ve en yakın sağlık kuruluşuna gidin” şeklinde yönlendirme yapıyor.
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1,9 milyon kişi buradan katılımcı olarak form doldurdu ve yüzde 4,5’i yüksek riskli çıktı. 116 bin 
kişiyi buradan takibe alarak onları aile hekimliğine düşürdük ve semptom takibi yaptık.

Ayrıca 184 SABİM hattı kurduk. Telefonda da risk analizi yapan ve gerekirse kişiyi bir sağlık 
kuruluşuna yönlendiren bir model oluşturduk. Bu arada tedavi algoritmaları çok dinamik bir 
şekilde gelişti. Bilim Kurulu geri bildirimlere göre sürekli değişiklikler yaptı. Hekimlerimiz 
güncel verilere anlık ulaşabilsin diye tedavi için bir Korona Klinik Karar Destek Sistemi kurduk. 
Mobil uygulamasını yaptık ve hekimlere açtık. Bu tedavi algoritmaları Bilim Kurulu tarafından 
sürekli yenilendi ve hekimlerimiz tedavilerini güncel bir şekilde uygulama şansına sahip oldu. 
Türkiye’nin her yerinde yeni kararlar çok hızlı bir şekilde sahaya adapte edildi.
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Hekimin kendi hastasını görebildiği ve hastasının semptomlarına göre hangi ilacın verilmesi 
gerektiği konusunda uyarı ve bildirim yapan bir model kullanıldı.

Bu arada testlerin sonuçlarının vatandaşa geri bildirimi kısmı da önemliydi. Bu sebeple test 
sonuçlarını hastaların kişisel sağlık sistemi olan e-Nabız’a göndererek kolay erişimi sağladık. 

Tekrarlarla birlikte 2.2 milyon testimiz oldu.
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Pandemi yönetim sistemini Ölüm Bildirim Sistemi ile de entegre ettik. Tamamıyla elektronik 
ortamda sürdürülen bir model. Kişinin veraset intikalinden tutun da doğum raporuna kadar her 
şeyin elektronik ortamda yürüdüğü bir sistem.  Ölüm Bildirim Sistemi’nden de ölümleri sürekli 
ilan etmeye başladık.

Sağlık personelinin psikolojik durumlarına dair geri bildirimler aldık ve RUHSAD diye bir 
uygulama başlattık. Yine evden çıkma kısıtlamaları 20 yaş altı çocuklar ya da belirli gruplarda 
başladığı için otistik çocuklarda ciddi sıkıntılar oldu. Onlar için de mobil uygulama yaptık ve 
hekimleri ile görüntülü görüşme şansına sahip oldular. 

Evdeki izolasyonu sıkı takip edebilmek için başka uygulamalar da yapmak durumunda kaldık. 
Hayat Eve Sığar Uygulaması devreye girdi. 
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Riskli alanları gösteren, bluetooth üzerinden kişiyi riskli kişilerle yakınlaşıp yakınlaşmadığını 
konusunda uyaran, yakınlaştığı kişilerle temas mesafesini aşan kişilerin ne denli riskli olduğunu 
da HES içindeki gerçek datadan alıp karşıdaki kişiyi uyaran bir model haline geldi. Aynı 
zamanda Korona önlemede kişinin tıbbi riskini ölçen sorulan her gün uygulama tarafından 
kişiye sorulur hale geldi.

Normalleşme sürecinde uçak, toplu taşıma araçları, şehirlerarası ulaşım araçlarında 
vatandaşların güvenli bir seyahat yapmak için bu uygulamanın içinden HES kodu almalarını 
sağlayan bir model geliştirdik. Aslında T.C. kimlik numarasını vermeden sürekli değişebilen, 
kişinin onlarca, yüzlerce kod üretebildiği, geçici erişim doğrulama kodu gibi düşünülebilir. Bu 
kod alınarak uçak, tren ya da otobüs gibi ulaşım firmalarına veriliyor ve pozitif ya da temaslı 
değilseniz yani riskli değilseniz seyahatinize izin veriliyor. Sokak kontrollerinde T.C. Kimlik No 
üzerinden kontrol yaptırıyoruz, ama burada bir devletin birimi, devlet memuru sorgu yapıyor. 
Ulaştırmada kimlik üzerinden böyle bir datayı veremezdik. Bu sebeple geçici erişim kodu ile 
bunu yaptık.
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Bilet alırken sizden bir HES kodu isteniyor. Uçak firması onu işliyor. Bileti çok önceden de almış 
olabilirsiniz, ancak son 14 günde riskinize bakıyor ve riskli iseniz uçmanıza izin vermiyor.

Diyelim hiçbir riskiniz yoktu ve uçağa bindiniz, ancak daha sonra pozitif çıktınız. Ön, arka, sağ 
ve sol yanınızda bulunan ikişer kişi otomatik olarak temaslı kabul ediyor. Onlarla ilgili filyasyon 
süreci işlemeye başlıyor. Ekip sizden numune alıyor, pozitif çıktıysanız sizin de çevrenizdeki 
temaslıları ayıklıyor ve onlara da aynı işlem yapılıyor. Aile hekimine 14 gün izleme düşürülüyor. 
Semptomunuz ciddi ise hastaneye, ciddi değil ise evde tedaviye devam ediliyor.
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Yakında her işyerinde işyerinin güvenli alan kodu olacak ve kişiler güvenli alan kodunu 
okutarak içeriye girebilecekler. Böylece içeriye herhangi bir riskli kişinin girmesi engellenmiş 
olacak. Orada da benzer süreçler devam edecek.

Bu tür uygulamalar yapılır, ancak pek kullanılamaz. Şu an 3.5 milyon HES kodu olmuş. Aktif 3 
milyon HES kodumuz var. HES kodu sayesinde 2319 kişinin ulaşımı engellenmiş ve herhangi 
bir kişiye bulaştırma riski ortadan kalkmış. Eğer uçak ya da tren bileti almışsanız HES kodunuzu 
silemiyorsunuz. Önce biletinizi iptal ettirmeniz gerekiyor ve bu sebeple kodu bloke ediyor ve 
silmenizi engelliyor. Ulaştırmada ciddi bir şekilde kullanılıyor. Şu an itibari ile 15 milyon insan bu 
sistemi indirdi ve kullanıyor.
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Bu arada evde izolasyonda olan insanların her biri 300 m. yer değiştirdiğinde sürekli otomatik 
mesaj gidiyor ve hemen izolasyon alanına geçmesi uyarısı geliyor. Kişinin telefonu 7 gün 
boyunca telefonun o lokasyondan konum bildiriyorsa onu orada yaşıyor kabul ediyor. 

Bu süreçte Türkiye’den inovatif fikirler gelsin diye COVID projeleri için bir veri tabanı da 
oluşturduk. Çok fazla proje önerisi geldi. Onların da birçoğundan faydalandık. 

Pandemiyi yönettiğimiz elektronik sistemlerin raporlarını hastane yöneticileri, ilçe sağlık 
müdürleri ve il sağlık müdürlerinin erişimine sunduk. Zaten hekime kadar giden sistemlerimiz 
vardı. Türkiye’de hekimler kendi branşlarında tüm doktorlarla karşılaştırmalı şekilde zaten 
her şeyi görebiliyorlardı. Üniversite, kamu ya da özel hastane olsun hepsine sistemi açarak, 
sürecin kolay yönetilmesini sağladık. Tüm bu görsel araçlarla işlerini kolaylaştırdık. 

Tabi bu arada evde izolasyonda tuttuğumuz özellikle 65 yaş üstü kişilerin hastaneye gitmesini 
gerektirmeyen başvurularını karşılamak üzere Mobil Doktor uygulamasını başlattık, ancak 
henüz regülasyonumuz çıkmadı. Çıkmasını bekliyoruz. 
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Türkiye üzerinde baştan geldiğimiz noktayı anlatmak üzere birkaç slayt göstereceğim. 

En kritik hamlelerimizden biri İstanbul’da salgın başlayınca hastanelerdeki yoğunluğumuzu 
nasıl yönetiriz kaygısı yaşadık ve elektif ameliyatları iptal ettik. Bizi en çok uyaran şeylerden 
biri hafta sonu yatak boşlukları oldu. Demek ki elektif ameliyatları iptal edersek yatak 
boşlukları oluşacaktı. Bu hastalarda da korku oluştu ve hastaneye gitme konusunda elimizi 
biraz rahatlattılar. Böylelikle beklediğimizden daha fazla boşluk oluştu. Karardan itibaren 
yoğun bakımdaki doluluk oranlarında ciddi bir düşüş oldu. Yoğun bakım, hastane yatakları ve 
ventilatör cihazları da boşaldı. 
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10 Mart – 10 Nisan arası vaka ve pnömonili vaka değişik oranlarını görüyorsunuz. 10 Nisan’a 
kadar büyük bir baskı ile karşılaştık ve ciddi sıkıntılar yaşadık.

10 Mart’tan 10 Nisan’a doğru gidildiğinde son hafta günlük rakamının çok ciddi yerlere çıktığı 
görülmektedir. Son haftanın son aya yüzde 134 yukarı çıktığı dönemler yaşadık. Bu dönem bizi 
22 Mart - 22 Nisan arası sürece götürdü.
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26 Nisan - 26 Mayıs arası bizim istediğimiz noktaya gelindi.

Burada kritik değişkenler 1 Mart ve 1 Nisan arası süreçte normalde 22 Mart’ta 65 yaş üstü kişilerin 
ev izolasyonunun zorunlu hale getirdik. Bizim de 6,5-7 gün gibi temastan sonra pozitifleşme 
süremiz vardı. Baktığınızda burada vakaların ortalama yaşı 49.1. Bu yasağı koyduktan sonra 
özellikle yaşlı insanlarımızın bulaşını ciddi şekilde engelledik ve ortalama vaka yaşı 39.5’e 
düştü. 20 Mayıs’tan sonra normalleşme süreçlerine adım atmaya başladık ve genç bulaş 
artmaya başladı. Özellikle 20 yaş altı insanlarda bulaş oranı artmaya başladı. 1 Mart - 1 Nisan 
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arası ölüm oranı 7.16 ve gördüğünüz gibi vefatların yaş ortalaması 69.1’dir.  2 Nisan - 20 Mayıs 
arası ölüm oranı ise 2.17’ye düşüyor. Ölüm oranı en yüksek olan yaşlı grubu izole ettiğimiz 
zaman başarıyı yakalıyoruz. 21 Mayıs - 5 Haziran arasındaki tabloda da gördüğünüz gibi ölüm 
oranı 0.37’lere kadar düşmüş durumda.

Bu tabloyu en iyi açıklayan ekranlarımızdan biri de belki budur. Görüldüğü gibi vakalarda 
Pnömoni oranı 70’lerden 9 seviyesine inmeye başlamış.
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Burada da toplam hastanede geçen süre 18, entübasyonda geçen süre 5.8, özellikle yoğun 
bakımda geçen süre 10.2, serviste geçen süre 8.3 gün iken daha sonra bu oran yoğun bakımda 
8.4 güne düşmüş ve şimdi 5.3 güne düşmüş durumda. 65 yaş üste en az 2 komorbid hastalığı 
olanlara dikkat çekmek gerekirse entübasyondaki süresi 11.49 günken 5.78 güne düşmüş 
durumda.

Yoğun bakım ve entübelerdeki hastaların zamansal değişimi de görülmekte. 19 Mart’ta entübe 
hastaların yüzde 80’ini kaybediyorduk. Bugün bu oran yoğun bakımlarda 10’a, entübelerde 
ise 3’e düşmüş durumda. Burada yine riskli gruplar olan 65 yaş üstü ve en az 2 komorbid 
hastalığı olanlar ve herhangi komorbid hastalığı olmayan 60 yaş altı kişiler dahil ölüm oranları 
görülmekte. Zaman içinde ciddi düzeyde azaldı.
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Pnömonili vakalarda yoğun bakıma girme ve entübe oranlarını da görüyorsunuz. Vefat 
oranlarında 16 Nisan’dan sonra ciddi düzeyde yönetilebilir hale gelmiş. 

Yoğun bakımdaki vakaların ve entübe vakaların seyri tabloda görülmekte. 14 Nisan’da pik 
oluşmuş.
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Normalleşme sürecinde 65 yaş  nüfusun oranını çok değerli bulduk ve 60 yaş üstü nüfus 
oranının yüksek olduğu illerde farklı davranma ihtiyacı hissettik. 30 ili kapatıp daha sonra parça 
parça açmamızın sebebi de budur.

Daha sonra 65 yaş üzeri nüfusun vakaya dönüşme oranına baktık. Bu, bilinç düzeyi sebebi ile 
bazı illerde farklıydı. Mesela İzmir yüksekti ama Balıkesir düşüktü. Sinop, Ordu gibi illerde de 
benzer sıkıntılar vardı. Buna göre onların açılış zamanlarını değiştirdik.
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Burada vakaya dönüşme oranları görülmekte. Mesela Zonguldak dikkat çekebilir. Burada 
pnömokonyozunun yüksek olması -mutlaka kömür sebebi ile- burayı riskli hale getirdi. 
Eskişehir, İzmir ise özellikle huzurevlerinde olmakla birlikte yaşlı nüfus açısından sıkıntılıydı. 
Yine Sakarya’da sıkıntılar yaşadık. İstanbul ve Kocaeli zaten birbirine çok benziyor. Buralarda 
sıkıntılarımız oldu. Yaşlı nüfusun hastaneye yatma oranlarını da tabloda görmektesiniz. 
Karantina kararlarının kaldırılma ya da normalleşme süreçlerini belirlerken bizim için en önemli 
göstergelerden biri bu oldu.

Yaşlı nüfusun hastaneye girme oranlarında en yüksek illerden biri Zonguldak. Balıkesir en 
yüksek il olmasına rağmen diğer illere göre daha avantajlı. Ancak Kocaeli ve İstanbul her 
zaman riskliydi.
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Risk grubunun illere göre dağılımı görülmekte. Normalde vakaların yüzde 60’ı İstanbul’dayken 
risk grubu vakalarının yüzde 34’ü İstanbul’da.

Bugün geldiğimiz noktada yoğun bakımda olan ve entübe hastalarımız görülmekte. Sarı renk 
entübe, diğerleri yoğun bakım. Artık yönetilebilir noktaya gelmiş durumdayız. Yeni hasta sayısı 
çok az.
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Bugün geldiğimiz noktada vefat oranları tablodaki seviyelerde. 

Bu süreci hangi paydaşların yönettiğine bakmak gerekirse tablonun sağ tarafında Türkiye’de 
sağlık hizmetlerinde paydaşların ağırlığı görülmekte. Normalde sağlık hizmetlerinin yüzde 
73’ünü sayısal olarak Sağlık Bakanlığı veriyor. Yüzde 1,44’ünü vakıf üniversiteleri, yüzde 9.61’ini 
özel hastaneler ve yüzde 15.48’ini üniversite hastaneleri veriyor. Pandemi sürecinde bu tablo 
değişti. Yüzde 79’unu Sağlık Bakanlığı hastaneleri verdi. Yüzde 1.67’sini vakıf üniversiteleri, 
yüzde 14.92’sini özel hastaneler ve yüzde 4.29’unu üniversite hastaneleri verdi.
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Tüm dünya ile Türkiye’nin karşılaştırmasına baktığımızda Türkiye’de bildirim tarihine göre 5. 
haftada vakalar 6. haftada ölümler pik yaptı. Dünyadaki diğer ülkelerin pik zamanları 1 hafta 
daha farklı. Biz erken pik yapmış görünüyoruz.

Tabloda belirtilen ülkelerin ilerleme ve ölüm hızları görülmektedir.
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TÜRKİYE’NİN BAŞARISI TESADÜFİ DEĞİL 
Türkiye COVID-19 sürecinde büyük başarı gösterdi. Türkiye’nin pandemi sürecindeki başarısının ka-
leme alınarak dünyaya anlatılması gerek. Zannediyorum 3 aylık bir meta analysis sonuçları çıktı. Daha 
fazla meta analysis sonuçları çıktığında Türkiye’nin bu başarısının çok iyi bir şekilde ortaya konması 
gerekiyor. Bu tesadüfi bir başarı değil. 

2003’lerde başlayan sağlıkta dönüşüm ve 2013’te yayımlanan Lancet’te Rifat Bey ve Sabahattin Bey’in 
yazdığı yazıyı uluslararası çeşitli platformlarda sunduk. Hakikaten bir gurur kaynağı oldu. 

Türkiye sağlık alanında emeklemeden koştu. Arkasında güçlü ve kararlı bir yönetim var. Bunun bü-
yük faydalarını gördü. PPP modeli ile oluşan yeni şehir hastaneleri örneğin dünyada eşi görülmemiş 
güzellikler. Eminim ki bu başarıdan sonra sağlık turizmi de büyüyecek. Bu sürecin sonrasında ülkenin 
önünde yeni bir sayfa açılıyor ve bu süreci iyi kullanmamız gerekiyor. 

İngiltere konusuna da değinmek gerekirse, medyada yaşlı hastaların ölüme terk edildiği şeklinde ya-
zılar oldu. İngiltere Avrupa’daki en organize ülkelerden biridir. Her şey belirli protokollerde olur. Yanıl-
mıyorsam 19 Mart’ta Imperial COVID-19 Support Group’ta Neal Ferguson ve arkadaşlarının yayımladığı 
bir yayın vardı. İki ana stratejik başlık altında enteresan bir yazıydı. Baskılama yöntemleri ile hastalığın 
kontrol altına alındığı birtakım sistem önerilerinde bulunuyordu. Simülasyon ile öngörüler yapıyordu. 
Aşı çıkıncaya kadar, 12-18 aylık süre içinde gel-gitler yaşayacağız. Tüm dünyada bildiğimiz gerçek şu 
ki 65 yaş üstü hastalar ile hipertansiyon, diyabet ve obezitesi olan hastalarda aşırı ölüm oranlarını 
görmekteyiz. Bu, sağlık sistemlerini tanımlayan insanlar olarak özellikle koruyucu hekimliğe yer ve 
önem vermemizin gereğini ortaya koyuyor. 1. basamak tedavinin ne denli önemli olacağını afiliasyonla 
gördük. Sağlık stratejilerinin oluşturulmasında bunların ciddi olarak ele alınması gerekiyor. İngiltere’de 

Prof. Dr. Naim KADIOĞLU
Londra Kuzey Batı Sağlık Hizmetleri

Imperial Collage Danışmanı 
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yüksek ölüm oranları ile ilgili bazı demografik gerçekler şöyle; nüfusun yaklaşık 5’te 1’i yani yaklaşık 12 
milyon kişi 65 yaş üstüdür. Bu rakamın 5,4 milyonu 75 yaş, 6 milyonu da 85 yaş üzerindedir. 500 bin 
kadarlık kesim ise 90, 14 bin kadarlık bir popülasyon ise 100’ün üzeri yaşlardadır. İngiltere’deki genel 
yapı göz önüne alındığında hasta beklentisi daha farklı. DNR formu da zaten önceden imzalanmış olu-
yor. Herhangi bir entübasyon gerektiğinde yaşlı hasta yaşam kalitesini etkileyecek koşullarda yaşamak 
istemediği ile ilgili baştan birtakım belgeleri imzalıyor. Bu nedenle İngiltere’deki mortalite daha yüksek 
gibi görünüyor. Bu ölümler incelendiğinde bakımevleri ya da yaşlı grupların evlerinde ölüm oranları 
daha fazla. Buralarda risk analizi yaparken enfeksiyon açısından birtakım şeyleri kontrol altında tutmak 
çok daha zor oluyor. Bakım ve yaşlılar evinde yaklaşık 411 bin kişilik bir hasta yatak kapasitesi İngiltere 
ve Galler’de bulunuyor. Ölüm oranlarının yüzde 47’si bu popülasyon içindedir. Zaten bunlardan da yak-
laşık 80 yaş üzeri büyük bir kesim var. 

Başbakan Boris Johnson da bu hastalığı yakalandı ve başlangıçta health immunity olayını çok savundu-
lar. Ancak şu anda İngiltere’de de yaklaşık 100 bin kişiye test yapılıyor. Ölüm oranı bugünkü verilerle 40 
binler civarı… Şu anda test impression yani Türkiye’deki afiliasyon sistemini devreye koydular. 

Burada Türkiye adına düşünülmesi gereken Türkiye’de birinci basamak sistemi nasıl güçlendirilebilir, 
insana ve bilime daha fazla nasıl yatırım yapılabilir konusudur. Türkiye’de hastaneler görüntü ve bina 
kalitesi olarak hakikaten Avrupa’da olmayan güzelliktedir. İngiltere’de yoğun bakım yatağı 100 binde 
6’larda iken Türkiye’de 100 binde 45’lerde. Dünyadaki en iyi oranlardan birisidir. Bir de daha Ekim 
başında Türkiye, Health Informatics Summit’e geldiğinde burada EMRAM 6 ve 7 sınıflandırmalarını gör-
dük. Bu neticede hastanelerindeki kaliteyi gösterir. Türkiye dijital hastanecilikte Avrupa ülkelerinin çok 
ilerisindedir. Yani Türkiye’nin başarısı tesadüfi değil. Geldiğimiz nokta boşuna değil. Medyada Cumhur-
başkanı’na şehir hastanelerinin yatırım ile eleştiriler olduğunda kendisi “insan hayatını para ile ölçmem” 
gibi bir söz söyledi. Hakikaten bu tarihi bir sözdür. Bu sözlerin boşuna olmadığını gördük. Türkiye’nin 
proaktif yaklaşımı ile gurur duymak gerekiyor.

Ancak burada bazı eksikler var. İnsana yatırım yapılması gerekiyor. Bu yatırımın Tıp Fakültesi’nden baş-
laması gerekiyor.  Imperial Collage ile bizim muhatap olduğumuz öğrencilerin neredeyse yüzde 35-
40’ı PHD yapmış öğrenciler. Sağlık Bakanlığının inisiyatifi ile YÖK’e birtakım önerilerde bulunarak PHD 
yapmış öğrencileri Tıp Fakültesi içinde klinik ile laboratuvar arasında yönlendirmek gerek. İnsanlara 
birtakım öncelikler vererek tıbbın içine çekmek gerek. Bir Imperial Collage’da bir UCL College’de ya-
pılan araştırmalar tesadüfi değil. Bunlar transfer olacak şekilde planlanmış ve her türlü yatırımcı ortama 
çekilmiş. Türkiye’de yeni yeni orkestrasyon oluşuyor. 

COVID etkisinin İngiltere bütçesinde yüzde 12’lik bir daralmaya neden olabileceği öngörülüyor. Sa-
dece Londra yılda 30 milyon turist alıyor. Türkiye’nin turist kapasitesi 46 milyon. Sağlık stratejileri ya-
pılırken iyi düşünülmesi gerekiyor. Yaşlı kesimin düşünülmesi gerekiyor. Fraid indeksinin Türkiye’de 
de uygulanması gerekiyor. Türkiye’de sistemin üniversitelere, üniversitelerin de sisteme güvenmesi 
gerekiyor. Eğitimimizi artificial intelligence’ın gerektirdiği konumlara göre değerlendirmemiz ve genç-
lerimizin önünü açmamız gerekiyor.  

Türkiye’nin bugün geldiği konum ve Türk insanına verdiği destekle gurur duyuyoruz. 
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METODOLOJİ
Sağlık sektörünü temsil eden fikir önderlerine 27 farklı soru soruldu. Katılımcılar her soruyu online 
olarak tercih ettikleri şıkları işaretleyerek yanıtladılar. Kamuyu, STK’ları, özel sektörü ve üniversiteleri 
temsil eden 95 üst düzey yöneticinin verdiği yanıtlar üzerinden hazırlanan sonuç grafikleri yine 
katılımcılar tarafından yorumlandı. Katılımcıların yüzde 16,9’unu STK temsilcileri, yüzde 26,3’ünü 
kamu yöneticileri oluşturdu. Özel sektör yöneticileri yüzde 33,7’lik, sağlık alanına odaklanmış 
üniversiteler ise yüzde 23,1’lik oranla yerini aldı.
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2020 İÇİN SAĞLIK YATIRIMLARINDA BÜYÜME DE 
KÜÇÜLME DE AYNI ORANDA ÖNGÖRÜLÜYOR 
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkileri her alanda hissedilen COVID-19 ile birlikte sağlık 
sektörünün bütüncül bir gözle gelişimini ölçme hedefiyle Türkiye’de 2020 yılında sağlık sektörü 
yatırımları için öngörüleri sorulan katılımcıların yüzde 39’u “büyüme yılı olacak” seçeneğini 
işaretlerken yüzde 37’sinin tam tersine “küçülme yılı olacak” yanıtını verdiği görüldü. Yüzde 24 
oranında katılımcı “önceki yıl ile aynı kalacak” seçeneklerini 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

39% 37%

24%

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

GENEL SORULAR
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2021 SAĞLIK SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 
BÜYÜME YILI OLACAK 
2021 yılında Türkiye’de sağlık sektörü yatırımları için öngörüleri sorulan katılımcıların yüzde 73’ü 
“büyüme yılı olacak” seçeneğini işaretledi. Yüzde 10’luk kesimin “önceki yıl ile aynı kalacak”, 
yüzde 17’lik kesimin ise “küçülme yılı olacak” yanıtını verdiği görüldü. 

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

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

73%

17%
10%

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 93’lük kesiminin 
büyüme beklentisi içinde olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 7’si ise GSMH büyüme hızının 
altında büyüyeceği yönünde görüş belirtti. Yüzde 24’lük kesim GSMH ile aynı oranda büyüme 
beklerken, yüzde 69’luk 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

7%

24%

69%

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 KAMUDA ARTACAK
Sağlık yatırımlarındaki artış beklentisine ilişkin katılımcıların yüzde 41’i önümüzdeki yıl sağlık 
yatırımlarının hem kamu hem de özel sektörde artacağı yönünde değerlendirme yaparken 
yüzde 5’i bunun tam tersi olarak her ikisinde de azalacağına yönelik bir öngörüde bulundu. 
Yüzde 9 oranında katılımcı özel sektörde artış kamuda azalma seçeneğini, yüzde 45’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 

45%

5%

41%

9%

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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SAĞLIK YATIRIMLARI ÖZEL SEKTÖRDE VE 
KAMUDA ARTACAK
Sağlık yatırımlarındaki artış beklentisine ilişkin katılımcıların yüzde 57’si önümüzdeki 5 yılda 
sağlık yatırımlarının hem kamu hem de özel sektörde artacağı yönünde değerlendirme 
yaparken yüzde 7’si bunun tam tersi olarak her ikisinde de azalacağına yönelik bir öngörüde 
bulundu. Yüzde 10 oranında katılımcı özel sektörde artış kamuda azalma, yüzde 26’lık bir kesim 
ise kamuda artış özel sektörde 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 

26%

7%

57%

10%

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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DÜNYA ÜLKELERİNDE COVID-19’UN ETKİLERİ 
EN AZ 2 YIL SÜRECEK 
GSMH perspektifinden COVID-19’un Dünya ülkelerine olumsuz etkilerinin ne kadar süreceğine 
ilişkin öngörüleri sorulan katılımcıların yüzde 45’i 2022 yılına, yüzde 26’sı ise 2021 yılına kadar 
devam edeceği yönünde seçeneği işaretledi. Yüzde 23’lik kesim 2023 yılından sonra da 
etkilerinin süreceğine, yüzde 6’lık kesim ise sadece 2020 yılını olumsuz etkileyeceğine ilişkin 
öngörüde bulundu.

COVID-19’un Dünya ülkelerine olumsuz ekonomik 
etkisi (GSMH perspektifinden);

1. Sadece 2020 yılında görülecek
2. 2021 yılında da sürecek
3. 2022 yılına kadar etkisi uzayacak 
4. 2023 yılı ve sonrasını da etkileyecek

SAĞLIK FİNASMANI

23%
26%

6%

45%

1
Sadece 2020 yılında görülecek

2
2021 yılında da sürecek

3
2022 yılına kadar etkisi uzayacak

4
2023 yılı ve sonrasını da 

etkileyecek
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COVID-19’UN ETKİLERİ TÜRKİYE’DE DE 
EN AZ 2 YIL SÜRECEK 
GSMH perspektifinden COVID-19’un Türkiye’ye olumsuz etkilerinin ne kadar süreceğine ilişkin 
öngörüleri sorulan katılımcıların yüzde 36’sı 2022, yüzde 19’u ise 2021 yılına kadar devam 
edeceği yönünde seçeneği işaretledi. Yüzde 25’lik kesim 2023 yılından sonra da etkilerinin 
süreceğine, yüzde 20’lik kesim ise sadece 2020 yılını olumsuz etkileyeceğine ilişkin öngörüde 
bulundu. 

COVID-19’un Türkiye’ye olumsuz ekonomik etkisi 
(GSMH perspektifinden);

1. Sadece 2020 yılında görülecek
2. 2021 yılında da sürecek
3. 2022 yılına kadar etkisi uzayacak 
4. 2023 yılı ve sonrasını da etkileyecek

25%
19%20%

36%

1
Sadece 2020 yılında görülecek

2
2021 yılında da sürecek

3
2022 yılına kadar etkisi uzayacak

4
2023 yılı ve sonrasını da 

etkileyecek
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2020’DE COVID-19 NEDENİYLE 
TÜRKİYE’DE (GSMH PERSPEKTİFİNDEN) 
AZ BİR KÜÇÜLME BEKLENİYOR
Türkiye ile ilgili olarak 2020 yılı için COVID-19 nedeniyle yapılan öngörülerden GSMH 
perspektifinden hangisinin geçerli olduğuna yönelik düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 
47’si “yüzde 5’den az küçülme olacak” seçeneğini işaretledi. Katılımcıların yüzde 25’i “yüzde 5 
ile yüzde 10 arası küçülme olacak”, yüzde 11’i ise “yüzde 10 ile yüzde 20 arası küçülme olacak” 
yanıtını verdi. Büyüme olacağı yönünde öngörüde bulunan katılımcıların oranı yüzde 13 olurken 
yüzde 4’lük kesim büyüme ya da küçülme olmayacağına yönelik öngörülerini belirtti. 

COVID-19 nedeniyle, Türkiye için çeşitli öngörüler yapılmaktadır; 
2020 yılında sizce hangisi daha gerçekçidir (GSMH perspektifinden)? 

1. Yüzde 5’den az küçülme olacak
2. Yüzde 5 ile yüzde 10 arası küçülme olacak
3. Yüzde 10 ile yüzde 20 arası küçülme olacak
4. Küçülme veya büyüme olmayacak
5. Büyüme olacak

4%
11%

25%

47%

13%

1
Yüzde 5’den az küçülme 

olacak

2
Yüzde 5 ile yüzde 10 arası 

küçülme olacak

3
Yüzde 10 ile yüzde 20 arası 

küçülme olacak

4
Küçülme veya büyüme 

olmayacak

5
Büyüme olacak
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COVID-19  NEDENİYLE DÜNYADA SAĞLIK 
YATIRIMLARI ARTACAK
Sağlık yatırımlarının pandemi nedeni ile dünyada nasıl bir seyir izleyeceği sorulan katılımcıların 
yüzde 74’ü yatırımlarda artış olacağını öngördü. Bunların yüzde 40’ı bu artışın 2021 ve 2022 
yıllarına, yüzde 34’ü ise 2023 ve devam eden yıllara kadar süreceğini düşündü. Yüzde 21’lik 
kesim pandemiye bağlı birkaç yıllık artış sonrasında tekrar pandemi öncesi seviyelerine 
gerileyeceği, yüzde 6’lık oran ise artış olmayıp önceki sevilerle aynı oranda seyredeceği 
yönünde seçeneği işaretledi.

COVID-19  nedeniyle Dünyada sağlık yatırımları;

1. Sağlık yatırımları önceki yıllarla aynı seviyede seyredecek, artmayacak
2. Sadece 2020 yılında artacak
3. 2021 ve 2022 yıllarında da artış yansıyacak
4. 2023 ve devam eden yıllarda da artış eğilimi devam edecek
5. Pandemiye bağlı birkaç yıllık artış sonrasında tekrar pandemi öncesi 

seviyelerine gerileyecek

34%
40%

0%
6%

21%

1
Sağlık yatırımları önceki 

yıllarla aynı seviyede 
seyredecek, artmayacak

2
Sadece 2020 yılında 

artacak

3
2021 ve 2022 yıllarında da 

artış yansıyacak

4
2023 ve devam eden 
yıllarda da artış eğilimi 

devam edecek

5
Pandemiye bağlı birkaç 

yıllık artış sonrasında 
tekrar pandemi öncesi 

seviyelerine gerileyecek
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COVID-19  NEDENİYLE TÜRKİYE’DE SAĞLIK 
YATIRIMLARI ARTACAK
Sağlık yatırımlarının pandemi nedeni ile Türkiye’de nasıl bir seyir izleyeceği sorulan 
katılımcıların yüzde 74’ü yatırımlarda artış olacağı yönünde seçeneği işaretledi. Artış olacağını 
düşünenlerin yüzde 4’ü bu artışın sadece 2020 yılı ile sınırlı kalacağını öngördü.  Yüzde 34’ü 
2021 ve 2022 yıllarına, yüzde 36’sı ise 2023 ve devam eden yıllara kadar artışın süreceğini 
düşündü. Yüzde 15’lik oran pandemiye bağlı birkaç yıllık artış sonrasında tekrar pandemi 
öncesi seviyelerine gerileyeceği, yüzde 11’lik oran ise artış olmayıp önceki sevilerle aynı oranda 
seyredeceği yönünde seçeneği işaretledi.

7. COVID-19 nedeniyle Türkiye’de sağlık yatırımları;

1. Sağlık yatırımları önceki yıllarla aynı seviyede seyredecek, 
artmayacak

2. Sadece 2020 yılında artacak
3. 2021 ve 2022 yıllarında da artış yansıyacak
4. 2023 ve devam eden yıllarda da artış eğilimi devam edecek
5. Pandemiye bağlı birkaç yıllık artış sonrasında tekrar pandemi öncesi 

seviyelerine gerileyecek

36%34%

4%

11%
15%

1
Sağlık yatırımları önceki 

yıllarla aynı seviyede 
seyredecek, artmayacak

2
Sadece 2020 yılında 

artacak

3
2021 ve 2022 yıllarında da 

artış yansıyacak

4
2023 ve devam eden 
yıllarda da artış eğilimi 

devam edecek

5
Pandemiye bağlı birkaç 

yıllık artış sonrasında 
tekrar pandemi öncesi 

seviyelerine gerileyecek
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GSS TEMİNAT PAKETİNİN KAPSAMI VE 
SAĞLIK ALTYAPISI TÜRKİYE’NİN ŞANSI
COVID-19’un hem dünyada hem de Türkiye’de etkilerinin 2020 yılına kadar süreceği 
belirtilerek dünya genelinde kamunun sağlık yatırımlarının özellikle sosyal devlet anlayışı ile 
artacağı söylendi. Türkiye’nin bu süreçte şansının GSS’nin teminat paketinin kapsamının ve 
sağlık altyapısının genişliği olduğuna işaret edilerek ileriki dönemde bu konuda zayıf ülkelerin 
kendilerini geliştirme yoluna gideceği dile getirildi. 

KRİZLER GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİ 
DAHA FAZLA ETKİLİYOR
Dünya genelinde bazı ülkelerde ekonomik değişimin V şeklinde olacağı bazılarında ise daha 
uzun süreceği belirtildi. 2021 ve 2022 yılında bir büyüme olmayacağı ancak Amerika’da şu anda 
30 milyon kişinin işsiz olduğu gerçeğinden yola çıkılarak sonraki süreçte hızlı bir büyüme olacağı 
öngörüsü paylaşıldı. Türkiye açısından değerlendirildiğinde ve 2008 krizi dikkate alındığında 
krizlerin gelişmekte olan ülkelere etkisinin daha fazla olduğu ve ekonomilerin büyüme hızının 
daha az olduğu söylendi. IMF’nin gelişmekte olan ekonomiler ile ilgili U şeklinde büyüme 
tahminleri, gelişen ülkelerde ise daha az bir düşüş ve daha hızlı bir büyüme tahminleri olduğu 
ifade edildi. 

AMERİKA VE TÜRKİYE BORSALARINDAKİ YÜKSELİŞLER 
BİR SİNYAL OLABİLİR
Yayımlanan bir habere dikkat çekilerek AB’de işsizliğin Nisan sonunda yüzde 14.7 iken bugün 
itibari ile 13,3’e geldiği ve 2,5 milyon kişinin işe alımının yapılmış olduğu dile getirildi. S&P 500’ün 
rekor kırdığı ve hatta 2020 yılındaki zararı kapadığı belirtilerek Türkiye borsasının da son 13 
günde yükselişe geçtiği ve bunların sinyal olabileceği söylendi. 
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EKONOMİLERE TEKRAR BİR KISITLAMA 
GELİP GELEMEYECEĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
Diğer yandan işe alınan bu kişilerin iş sahalarının ekonomiye gerçekten ivme kazandıracak 
sahalar olup olmadığına bakmak gerektiği vurgulandı. Pandeminin henüz birinci safhasında 
olunduğu düşünüldüğünde bunlarla ilgili yorum yapmanın yine de biraz erken olduğu ve 
ekonomilere tekrar bir kısıtlama gelip gelmeyeceğinin şu aşamada belli olmadığı ifade edildi. 

KORUYUCU SAĞLIK VE DİJİTALLEŞMEDE 
ELDE EDİLECEK BAŞARILAR ÖNEMLİ
Hastalık finanse edilmeyip koruyucu sağlık öncelenmediği sürece Türkiye’de vakaların artışının 
engellenemeyeceği belirtildi. Pandeminin ortaya koyduğu en önemli şeyin sağlıkta dijitalleşme 
olduğuna dikkat çekilerek bunun mekan bağımsız bir iş modelinin yanında sınırların ve 
gümrüklerin kalktığı bir iş modelini de beraberinde getirdiği söylendi. Yatırımlar dijitalleşirken 
buradan sağlanacak verimliliğin harcama artışını kontrol edecek bir faktör olarak öne çıktığı ve 
dolayısı ile hem finansman hem hizmet sunumunun kaderini değiştirecek değişkenlerin koruyucu 
sağlıkta ve dijitalleşmede elde edilecek başarı olduğu dile getirildi.
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TÜRK MEDİKAL ENDÜSTRİSİ PANDEMİDEN 
OLUMLU ETKİLENECEK
COVID-19 sürecinden Türk medikal endüstrisinin nasıl etkileneceği sorulan katılımcıların yüzde 
77’si etkilerinin olumlu, yüzde 12’si ise olumsuz olacağı yanıtını verdi. Olumlu etkileneceğini 
düşünen katılımcıların yüzde 61’i başka ülkelerin mallarının yerini Türk malları alacağından 
ihracatın artacağı, yüzde 16’sı ise ihracata bir etkisi olmayacağı yönünde seçeneği işaretledi. 
Olumsuz yanıt verenlerin yüzde 9’u medikal endüstrinin çeşitli nedenlerle finansal sıkıntıya 
gireceğini yüzde 3’ü ise endüstride küçülme ve iflasların artması ile ülkenin daha fazla dışa 
bağımlı hale geleceğini düşündü. Yüzde 11’lik kesim ise krize hazırlıksız yakalanıldığından fırsata 
dönüşemeyeceği ve olumlu olumsuz bir etkisi olmayacağı yönünde seçeneği işaretledi. 

COVID-19 sürecinden Türk medikal endüstrisi nasıl etkilenir?

1. Olumlu etkilenir. Büyüme ve millileşme süreci hızlanır. Başka ülke mallarının yerini 
Türk malları alır. İhracat artar

2. Olumlu etkilenir. Büyüme ve millileşme süreci hızlanır. İhracata bir etkisi olmaz
3. Etkili bir değişiklik olmaz. Çünkü, sektör bu konuda hazırlıksız ve yetersiz 

yakalandı, bu sebeple kriz fırsata dönüştürülemez
4. Olumsuz etkilenir. Çeşitli nedenlerle medikal endüstri finansal sıkıntıya girer
5. Olumsuz etkilenir. Endüstride küçülme ve iflaslar artar, ülke olarak daha çok dışa 

bağımlı hale gelinir.

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

9%11%
16%

61%

3%

1
Olumlu etkilenir. Büyüme 

ve millileşme süreci hızlanır. 
Başka ülke mallarının yerini 

Türk malları alır. İhracat 
artar

2
Olumlu etkilenir. Büyüme 

ve millileşme süreci hızlanır. 
İhracata bir etkisi olmaz

3
Etkili bir değişiklik olmaz. 
Çünkü, sektör bu konuda 

hazırlıksız ve yetersiz 
yakalandı, bu sebeple kriz 

fırsata dönüştürülemez

4
Olumsuz etkilenir. Çeşitli 

nedenlerle medikal 
endüstri finansal sıkıntıya 

girer

5
Olumsuz etkilenir. 

Endüstride küçülme ve 
iflaslar artar. Ülke olarak 

daha çok dışa bağımlı hale 
gelinir
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PANDEMİ SAĞLIK ENDÜSTRİSİNİN STRATEJİK 
ÖNEMİNİ ÖNE ÇIKARDI
Tıbbi tedarik zinciri sorunları ve fırsatları bakımından medikal endüstrinin durumunu 
değerlendiren katılımcıların yüzde 50’si pandeminin sağlık endüstrisinin stratejik önemini öne 
çıkardığı yönündeki seçenekte birleşti. Katılımcıların yüzde 23’ü Türkiye’nin maske ve benzeri 
tıbbi sarf ürünleri ve küçük tıbbi cihazlarda iyi bir ihracat potansiyeli ve fırsatı yakaladığını 
düşünürken yüzde 20’si İhracatın yasaklanması veya ağır şartlara bağlanması nedeniyle önemli 
bir ihracat potansiyelinin kaçırıldığı yönünde seçeneği işaretledi.

Medikal endüstri ürünlerinde tedarik zinciri sorunları ve fırsatlar bakımından;

1. Pandemi sağlık endüstrisinin stratejik önemini öne çıkarmıştır. Bunun uzun 
vadede endüstrinin tüm alanlarında gelişimine olumlu etkisi olacaktır

2. Türkiye maske ve benzeri tıbbi sarf ürünleri ve küçük tıbbi cihazlarda iyi bir 
ihracat potansiyeli ve fırsatı yakalamıştır

3. Türkiye geçmişte tıbbi malzeme konusunda Çin ve diğer yabancı ülke 
ürünlerine bağımlı olunması nedeniyle ciddi tedarik sıkıntıları yaşanmıştır. 
Tedarik zincirinde bazı ürünlerde kopmalar yaşanmıştır. Bu nedenle bu 
yetkinliklerin kazanılması zor görünmektedir 

4. İhracatın yasaklanması veya ağır şartlara bağlanması nedeniyle önemli bir 
ihracat potansiyeli kaçırılmış, zor şartlarda hayatını idame ettirmeye çalışan 
yerli üreticileri daha zor şartlar beklemektedir

20%
23%

50%

7%

1
Pandemi sağlık endüstrisinin 

stratejik önemini öne çıkarmıştır. 
Bunun uzun vadede endüstrinin 

tüm alanlarında gelişimine 
olumlu etkisi olacaktır

2
Türkiye maske ve benzeri 
tıbbi sarf ürünleri ve küçük 

tıbbi cihazlarda iyi bir ihracat 
potansiyeli ve fırsatı yakalamıştır

3
Türkiye geçmişte tıbbi malzeme 
konusunda Çin ve diğer yabancı 
ülke ürünlerine bağımlı olunması 
nedeniyle ciddi tedarik sıkıntıları 

yaşanmıştır. Tedarik zincirinde 
bazı ürünlerde kopmalar 

yaşanmıştır. Bu nedenle bu 
yetkinliklerin kazanılmazı zor 

görünmektedir

4
İhracatın yasaklanması veya ağır 
şartlara bağlanması nedeniyle 
önemli bir ihracat potansiyeli 

kaçırılmış, zor şartlarda hayatını 
idame ettirmeye çalışan yerli 

üreticileri daha zor şartlar 
beklemektedir
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DİJİTAL SAĞLIK ALANINDA GÖRECELİ OLARAK 
YATIRIMLAR ARTACAK
COVID-19 pandemi ve sonrasında göreceli olarak yatırımların hangi konuda artacağı sorulan 
katılımcıların yüzde 38’i “dijital sağlık”, yüzde 32’si “tıbbi sarf ürünleri” seçeneğini işaretledi. 
Yüzde 21’lik kesim “ilaç ve aşı”, yüzde 7’lik bir kesim ise “tıbbi cihaz” konusunda yatırımların 
artacağı yönünde yanıt verdi.

COVID-19 pandemi ve sonrasında aşağıdakilerden hangisine göreceli olarak 
yatırımlar daha da artacak;

1. İlaç ve Aşı
2. Tıbbi Cihaz
3. Tıbbi sarf ürünleri
4. Dijital Sağlık 
5. Diğer (Danışmanlık, Veri Analitiği, vb.)

38%
32%

7%

21%

2%

1
İlaç ve Aşı

2
Tıbbi Cihaz

3
Tıbbi Sarf Ürünleri

4
Dijital Sağlık

5
Diğer (Danışmanlık, Veri 

Analitiği, vb.)
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YERLİ FİRMALARA ÖNGÖRÜLEBİLİR FİYAT VE 
ÖDEME POLİTİKASI UYGULANMALI
COVID-19  sonrası dönemde Türk sağlık endüstrisinin stratejik önemine paralel olarak 
gelişmesi için, hükümet tarafından alınacak önlem ve teşviklerin ne olması gerektiği sorulan 
katılımcıların yüzde 25’i yerli firmaların finansal sorunları çözülerek öngörülebilir fiyat ve ödeme 
politikası uygulanması gerektiği, yüzde  23’ ü ise girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve 
güçlendirilmesi gerektiği yönünde seçeneği işaretledi. Ölçek ekonomisi için birleşme, güç birliği 
ve markalaşma teşvik edilmeli diye düşünen katılımcıların oranı yüzde 20 olurken yüzde 16’lık 
kesim kritik ürünlerde kamu alım garantisiyle yerli üretim teşvik edilmesi, yüzde 13’lük kesim ise 
Ar-Ge teşviklerinin artırılması gerektiği yönünde seçeneği işaretledi.

Özellikle COVID-19  sonrası dönemde Türk sağlık endüstrisinin stratejik önemine 
paralel olarak gelişmesi için, hükümet tarafından alınacak önlem ve teşvikler; 

1. Ar-Ge teşvikleri artırılmalı 
2. Yerli firmaların finansal kaynak sorunları çözülmeli, Öngörülebilir fiyat ve ödeme 

politikası uygulanmalı
3. Kritik ürünlerde kamu alım garantisiyle yerli üretim teşvik edilmeli
4. Yerli üreticilerin ihracat teşvikleri artırılmalı
5. Ölçek ekonomisi için birleşme, güç birliği ve markalaşma teşvik edilmeli
6. Girişimcilik ekosistemin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi teşvik edilmeli

20%

3%

16%

25%

13%

23%
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Ar-Ge teşvikleri 

artırılmalı

2
Yerli firmaların 

finansal kaynak 
sorunları çözülmeli, 
öngörülebilir fiyat 

ve ödeme politikası 
uygulanmalı

3
Kritik ürünlerde kamu 
alım garantisiyle yerli 
üretim teşvik edilmeli

4
Yerli üreticilerin ihracat 

teşvikleri artırılmalı

5
Ölçek ekonomisi için 
birleşme, güç birliği 

ve markalaşma teşvik 
edilmeli

6
Girişimcilik 

ekosistemin 
geliştirilmesi ve 

güçlendirilmesi teşvik 
edilmeli
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TÜRK TIBBİ CİHAZ ENDÜSTRİSİ PANDEMİDEN SÜREÇ İÇİNDE 
OLUMLU ETKİLENECEKTİR
Pandemi sürecinde getirilen ihracat yasaklarına değinildi. Sağlık Bakanlığı’nın Bilim Kurulu ile 
aldığı önlemlerle ne denli başarılı olunduysa tıbbi cihaz konusunda o denli başarısız olunduğuna 
dikkat çekildi. Böyle bir pandemide öncelikle tıbbi cihaz sektörü ile bir görüşme yapılması 
gerektiğine işaret edilerek bu görüşmenin TİTCK ile yapılabildiği ve koordinasyon kurulu 
oluşturularak bir çalışma gerçekleştiği ifade edildi. TİTCK ile bu süreçte başarılı çalıştığı halde 
Kamu Hastaneler Kurumu ile başarılı bir çalışma gerçekleşmediği belirtilerek bundan sonraki 
süreçte ancak tıbbi cihaz endüstrisinin pandemiden olumlu etkileneceği söylendi. 

PANDEMİ SÜRECİNDE İHRACAT YASAKLARI 
SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLEDİ
Diğer yandan Türkiye’de ikisi homecare, biri transport ve biri yoğun bakımda kullanılacak bir 
cihaz olmak üzere 4 adet solunum cihazı üreticisi olduğu ve bunun yanında non-invazif oksijen 
tedavisinde kullanılan cihazların da mevcut olduğu belirtilerek bu cihazların ihracatına birdenbire 
gelen yasakla birlikte hiçbir firmadan ülkenin ihtiyacına yönelik devlet tarafından bir cihaz alımı da 
olmadığı ifade edildi. Bu yasağın sektörün çabaları ile 2 ay sonra kalktığı ancak o zaman da Çin’in 
tekrar pazara hakim olması ile birlikte trenin kaçmış olduğu belirtildi. 

İNOVASYON VE İHRACAT İÇİN TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ 
FİNANSAL OLARAK GÜÇLENMELİ
Tıbbi cihaz, ilaç ve sağlık hizmet sunumunun bir bütün olduğu vurgulanarak Türkiye’nin 
pandemiye hazır halde girdiği ifade edildi. Tıbbi cihaz ile ilgi sürecin ihracat açısından daha 
iyi yönetilebileceği söylenerek bundan sonraki süreçte hatalar görülerek ona göre önlemler 
alınması gerektiği dile getirildi. Tıbbi cihaz sektörünün finansal açıdan güçlenmesi gerektiğinin 
altı çizilerek zayıf bir sektörden inovasyon ve ihracat beklenemeyeceği vurgulandı. Üniversite, 
kamu ve sanayiinin samimi davranarak birlikte hareket etmek zorunda olduğu dile getirildi. 
Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Hazine ve Maliye ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarının 
tamamının desteği ve işbirliği ile hareket edilerek kaynakların iyi yönetileceği, üretim, ihracat ve 
istihdam yaratılabileceği söylendi.   

KAMU TIBBİ CİHAZ SANAYİNE BAKIŞ AÇISINI VE 
POLİTİKASINI DEĞİŞTİRMELİ
Tıbbi cihaz sektörünün finansal darboğaz ile yıllardır boğuşmakta olduğu ve bıktığı bir dönemde 
pandemi sürecine girildiği ve kamunun bu süreçte de engelleyici müdahalelerle tıbbi cihazcıları 
sektörün dışına ittiği belirtilerek Türkiye’de bu işin yürüyebilmesi için kamunun topyekun 
sanayiye bakış açısını ve politikasını değiştirmesi gerektiği vurgulandı.  
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SEKTÖRÜN DEVAMLILIĞI İÇİN FİNANSAL VE TEDARİK 
AÇISINDAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SAĞLANMALI
Türkiye’nin pandemi ile mücadelesinde başarılı olması için ithalatın ve finansmanın sıkıntılı olduğu 
şartlarda tıbbi cihaz endüstrisinin talep edilen her alanda eksiksiz destek sağladığı vurgulanarak 
sektörün devamlılığı için finansal ve tedarik açısından sürdürülebilirliğin gerekli olduğu 
kaydedildi. Branşlaşmış tıbbi cihaz organize sanayi bölgeleri geliştirilmesi ve teknokentlerde tıbbi 
cihaz ile ilgili daha fazla alan sağlanması gibi sektörü geliştirici eylemlerin olması gerektiği ifade 
edildi. 

KAMU KRİZ ZAMANLARINDA SEKTÖRLE DİYALOG 
KANALLARINI KAPATIYOR
Sağlık sektörünün esnekliği, çok iyi koordinasyonu ve kamunun gücü ile pandeminin ilk bir 
aylık sürecinde başarı yakalandığı, öncesinde çok bir hazırlık olmadığı belirtildi. Burada yaşanan 
saydamlıktaki eksiklik ve sektörle bağlantıları koparmanın gerçek kriz zamanlarında kamunun 
kendi içine çekildiği ve bazı alanlarda da bir miktar durduğu şeklinde anlaşıldığı ifade edildi. 
Gerçek bir problem olduğunda diyalog yollarının kapatıldığı ve rahatlama olduktan sonra diyalog 
yollarının açıldığı vurgulanarak halbuki gerçek kriz zamanlarında diyaloğun artırılması gerektiğine 
işaret edildi. Özellikle işin saydamlığını, Bilim Kurulu’nun yapısını ve işleyişini, test sistemini, klinik 
çalışmaları düzgün bir şekilde kurgulayamamış olmayı ve sistemin tedarikteki sıkıntılarını masaya 
yatırmak gerektiği ifade edildi. Sağlık Bakanlığı’nın pandemi sürecinde başarılı olduğu ancak her 
bir birimin aynı performansla çalışmadığı vurgulanarak Sağlık Bakanlığı’nda TÜSEB ve TİTCK’nın 
performansı çok yukarıda iken USHAŞ gibi, test gibi belirli konularda önemli sıkıntılar olduğu, 
salgınla ilgili hızlı karar mekanizmalarının iyi kurgulanması gerektiği söylendi.  

SEKTÖR ZOR ZAMANLARDA HIZLI VE İNOVATİF 
HAREKET EDEBİLİYOR
İthalat ve ihracat kısmında ön izin şartları getirilerek belirli bir sürecin yönetilmeye çalışıldığı 
ve hızlı aksiyon alınması gereken konular varken buralarda gecikmeler olduğu belirtilerek ülke 
olarak yakın bir tarihte bu denli büyük bir pandemi sürecinin daha önce yaşanmadığı dile getirildi. 
Buradan alınması gereken dersler olduğundan bahsedildi ve prototipi üretilmiş bir ventilatörün 
kısa zamanda seri üretiminin yapılabildiğinin görüldüğü belirtildi. Sektörün zor zamanlarda 
hızlı ve inovatif hareket edebildiğinden bahsedilerek pandemi sürecinde yaşanan ihracat ile 
ilgili yasakların daha iyi yönetilebileceği söylendi. Gerek ilaç gerek tıbbi cihaz ile ilgili pandemi 
sürecinde ürüne erişimde bir sıkıntı olmadığı ve hızlı ruhsatlandırma ile sürecin yönetildiği ifade 
edildi. 



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2020 / COVID SONRASINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIK RAPORU

BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ VE AR-GE ALANINDAKİ 
YETKİNLİĞİ ARTIRMA KONUSUNA 
ODAKLANILMALI
COVID-19 sonrası süreçte ilaç endüstrisinin öncelikli olarak hangi alana odaklanması gerektiği 
sorulan katılımcıların yüzde 51’i biyoteknolojik ilaç ve Ar-Ge alanındaki yetkinliğini artırma 
konusuna, yüzde 35’i ise klinik araştırmalar, veri analizi, yapay zeka gibi konulara odaklanmak 
gerektiği yönünde seçeneği işaretledi. 

COVID-19 sonrası süreçte ilaç endüstrisi öncelikli olarak hangi alana 
odaklanmalı?

1. Biyoteknolojik ilaç ve Ar-Ge alanındaki yetkinliğini artırma
2. Hammadde üretimi
3. Aşı üretimi
4. Klinik araştırmalar, veri analizi, yapay zeka gibi konular

İLAÇ

6%

51%

8%

1
Biyoteknolojik ilaç ve Ar-Ge 

alanındaki yetkinliğini artırma

2
Hammadde üretimi

3
Aşı üretimi

4
Klinik araştırmalar, veri analizi, 

yapay zeka gibi konular

35%
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HIZLI ÜRETİM VE ÜRÜN GELİŞTİRME İÇİN KÖİ 
MODELİNİN UYGULAMAYA GEÇMESİ GEREKİYOR
COVID-19 sonrası süreçte kamunun ilaç endüstrisine öncelikli desteğinin ne olması gerektiği 
sorulan katılımcıların yüzde 28’i hızlı üretim ve ürün geliştirme için KÖİ modelinin uygulamaya 
geçmesi yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 20’şerlik kesimleri “dengeli ve sürdürülebilir bir satış 
fiyatı politikası oluşturulması”, “dengeli ve sürdürülebilir bir geri ödeme politikası oluşturulması” 
ve “büyük projelere yönelik hibe sistemine dayanan etkin bir Ar-Ge ve yatırım teşvik sisteminin 
kurgulanması” seçeneklerini işaretledi. 

COVID-19  sonrası süreçte kamunun ilaç endüstrisine öncelikli desteği ne 
olmalıdır?

1. Dengeli ve sürdürülebilir bir satış fiyatı politikası oluşturulması 
2. Dengeli ve sürdürülebilir bir geri ödeme politikası oluşturulması
3. Yerelleşme politikasına devam edilmesi 
4. Büyük projelere yönelik hibe sistemine dayanan etkin bir Ar-Ge ve yatırım 

teşvik sisteminin kurgulanması 
5. Hızlı üretim ve ürün geliştirme için KÖİ modelinin uygulamaya geçmesi

20%

12%

20%20%

28%
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ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE OLANAK 
SAĞLAYACAK YENİ NESİL KURULUŞLAR 
KURULMALI 
COVID-19 sonrası süreçte ilaç endüstrisinin biyoteknoloji ve aşı alanında yetkinliklerini artırması 
için öncelikli ne yapılması gerektiği sorulan katılımcıların yüzde 59’u yeni nesil, uluslararası 
işbirliklerine olanak sağlayacak KÖİ ile enstitüler ve benzeri kuruluşların kurulması gerektiği 
yönünde seçeneği işaretledi. Katılımcıların yüzde 18’i “teknoloji transferi desteklenmeli”, yüzde 
12’si “nitelikli işgücü açığı giderilmeli” ve yüzde 10’u ise “daha etkin bir teşvik sistemi kurulmalı” 
yanıtını verdi.

COVID-19 sonrası süreçte ilaç endüstrisinin biyoteknoloji ve aşı alanında 
yetkinliklerini artırması için öncelikli ne yapmak gerekmektedir?

1. Daha etkin bir teşvik sistemi kurulmalıdır
2. Nitelikli işgücü açığı giderilmelidir
3. Bu alanda hızlı ilerleme için teknoloji transferi desteklenmelidir
4. Yeni nesil, uluslararası işbirliklerine olanak sağlayacak KÖİ ile enstitüler ve 

benzeri kuruluşların kurulması
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BİYOTEKNOLOJİK VE YENİ NESİL İLACA DAHA 
FAZLA YATIRIM YAPILMALI
COVID-19 sonrası süreçte ilaç endüstrisinin önündeki en büyük riski katılımcıların yüzde 
41’i cari döviz kuru ile ilaç avro kuru arasındaki fark olarak gördü. Katılımcıların yüzde 
29’u biyoteknolojik ve yeni nesil ilaç endüstrisine yatırım yapılmamasını büyük risk olarak 
düşünürken yüzde 14’ü endüstrinin değişen koşullara uyum sağlayamaması ve yüzde 12’si 
endüstriye yönelik yeterli teşvik ve desteğin sağlanmamasını en büyük risk olarak gördü.

COVID-19 sonrası süreçte ilaç endüstrisinin önündeki en büyük risk nedir? 

1. Cari döviz kuru ile ilaç avro kuru arasındaki fark
2. Pazarın değer bazında reel olarak daralması
3. Endüstriye yönelik yeterli teşvik ve desteğin sağlanmaması
4. Biyoteknolojik ve yeni nesil ilaç endüstrisine yatırım yapılmaması
5. Endüstrinin değişen koşullara uyum sağlayamaması

29%

12%

4%

41%

14%
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sağlayamaması
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TÜRKİYE’NİN YENİ NESİL BİYOTEKNOLOJİK İLAÇLAR 
ÜRETİLEBİLİR HALE GELMESİ GEREKİYOR
Biyoteknolojik ilaç ve Ar-Ge alanındaki yetkinliğin artırması isteği konusuna COVID-19 
öncesinden farklı bir durum olmadığı, Türkiye’de biyoteknolojiye yatırım ihtiyacının giderek 
arttığına dikkat çekildi. Dünyada gelişen bir segment olduğu, araştırma ve geliştirmelerin bu 
alanda yapıldığı belirtildi. Özellikle biyoteknolojide regülasyonlar açısından dünya standartlarında 
üretim ve ruhsatlandırma yapıldığına değinilerek araştırma ve geliştirme noktasında klinik 
araştırma kısmında Türkiye’nin büyük adımlar attığını ancak potansiyelini hala tamamıyla 
kullanamadığı ifade edildi. Dünya ilaç sektörünün büyüklüğünün yüzde 16’sını, yani  170-180 
milyar Dolar’ını araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayırdığı ancak Türkiye’nin henüz çok küçük 
bir pay aldığı söylendi. Dünyada birçok ülkenin biyobenzer ürüne girdiği ve Türkiye’de yatırımın 
büyük kısmının biyobenzere yapıldığı belirtilerek kullanım açısından biyobenzerlerin öneminin 
olacağı ancak Türkiye’nin dünyada rekabetçiliği açısından kamu özel işbirlikleri ile yeni nesil 
biyoteknolojik ilaçlar üretilebilir hale gelmesi gerektiği ifade edildi. 

BU TOPRAKLARDA ÜRETİM YAPMAK 
MECBURİYETİNDEYİZ 
COVID-19 sürecinin ilaç ve ilaç ham maddesini Türkiye’de üretmek gerektiğini ortaya koyduğu 
belirtilerek bunun sadece Türkiye için değil dost ülkelerin ihtiyacını karşılamak için de önemli 
olduğu ifade edildi. Hükümetin bu konuda radikal kararlar alması gerektiği dile getirildi.
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KAMU, ÖZEL SEKTÖR VE AKADEMİ İŞBİRLİĞİ İLE BİLİME 
ODAKLANMAK GEREKİYOR
İlaç endüstrisinin dünyada hem nominal hem de yüzdesel olarak belki en fazla Ar-Ge harcaması 
yapan endüstri olduğuna dikkat çekilerek bu endüstrinin aslında bilim ürettiği ve daha sonraki 
süreçte bir prosesle endüstriyel bir ürüne dönüştürüldüğü kaydedildi. Kamu, özel ve akademi 
işbirlikleri ile bilime odaklanmak, Türkiye’de kayıtlı 150 bin hastanın datasını kullanarak buradan 
bir yayın çıkarmak ve bu yayınlardan da endüstriyel projeler çıkarmak gerektiği ifade edildi. 
TÜSEB ve TİTCK’nın akademi ve özel sektörle birlikte burada kilit rol oynayacağı dile getirildi. 

ESAS ODAK İHRACATI ARTIRMAK VE VERİMLİLİĞİ 
ARTIRACAK DIŞ YATIRIMLARI ÇEKMEK OLMALI
Bu toplantının sağlık kadar ekonomi ile de ilgisi olduğu belirtilerek devletin kamu, özel sektör ve 
akademi işbirliğinde nasıl bir rol üstleneceğinin, destek ya da teşvik veren bir rol mü alacağının 
net anlaşılmadığı dile getirildi. Devletin bir bütçesi olduğu ve doğrudan alım ya da geri ödeme 
nasıl olursa olsun kamu bütçesi açısından sağlık bütçesinin yönetilmesi güç ve ciddi bir sorun 
olduğu ifade edildi. Türkiye’nin sağlık bütçesini yönetme konusunda dünyada önemli ülkelerden 
biri olduğu belirtilerek burada kamu açısından bütçe giderlerini azaltmanın, özel sektör açısından 
da gelirlerini artırma ya da insaflı bir yaklaşımla maliyetlerinin biraz üzerinde bir kar yaratmanın 
konuşulduğu söylendi. Ancak esas odağın sağlıkla ilgili tüm mal ve hizmetlerde ihracatı artırmak 
ve verimliliği artıracak doğrudan dış yatırımları çekmek olduğu kaydedildi. Gideri düşürmenin 
değil de geliri artırmanın konuşulmasının herkes açısından daha keyifli olacağı ifade edildi. 
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TÜRKİYE’DE COVID-19 SÜRECİ İYİ YÖNETİLDİ
Katılımcıların yüzde 98’i COVID-19 sürecinin iyi yönetildiğini düşündü. Bu rakamın yüzde 
58’i kamu, üniversite ve özel olmak üzere tüm sağlık hizmet sunucularında iyi yönetildiğini 
düşünürken yüzde 21’lik kesim kamu ve özel sektörde iyi yönetildiği halde üniversitelerde iyi 
yönetilmediğini, yüzde 19’luk kesim ise kamu ve üniversite hastanelerinde iyi yönetildiği halde 
özel sektörde iyi yönetilmediğini düşündü. 

COVID-19  sürecinde, sağlık hizmet sunucuları (üniversite, kamu ve özel) bu süreci 
hazırlıklar ve alınan tedbirler ve hizmetlerin sürdürülebilirliği açısında sizce nasıl 
yönetmişlerdir?

1. Tamamı çok iyi yönetmiştir
2. Kamu ve üniversite hastaneleri iyi yönetmiş ama özel sektör iyi yönetememiştir
3. Özel sektör iyi yönetmiş, kamu ve üniversite hastaneleri iyi yönetememiştir
4. Kamu ve özel iyi yönetmiş ama üniversite hastaneleri iyi yönetememiştir
5. Hepsi çok kötü yönetmiştir
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TÜRKİYE’NİN COVID-19 SÜRECİNDEKİ 
BAŞARISI İYİ ANLATILIRSA SAĞLIK TURİZMİNE 
FAYDA SAĞLAR
Türkiye’nin COVID-19  döneminde sağlık hizmet sunumundaki başarının iyi anlatıldığı takdirde 
orta ve uzun vadede sağlık turizmine faydası olacağını düşünen katılımcıların oranı yüzde 86 
oldu. Yüzde 7’lik kesim faydasının olmayacağını düşünürken yüzde 7’lik kesim ise kararsız kaldı. 

Türkiye’nin COVID-19  döneminde sağlık hizmet sunumundaki başarının iyi 
anlatıldığı takdirde orta ve uzun vadede sağlık turizmine faydası olacağını 
düşünüyor musunuz?

1. Kesinlikle faydası olacaktır
2. Faydası olacaktır
3. Kararsızım
4. Faydası olmayacaktır
5. Kesinlikle faydası olmayacaktır
6. Özel sektörde azalacak kamu sektöründe artacak 
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GSS TEMİNAT PAKETİ KAPSAM GENİŞLİĞİNİN 
COVID-19 SÜRECİNE OLUMLU ETKİSİ OLDU 
Türkiye’de GSS teminat paketi kapsam genişliğinin COVID-19 sürecine olumlu etkisi olduğunu 
düşünen katılımcıların oranı yüzde 89 iken tam aksini düşünenlerin oranı yüzde 11 oldu. 

Türkiye’de GSS teminat paketi kapsam genişliğinin COVID-19  
sürecine etkisi olmuş mudur?

1. Çok olumlu olmuştur
2. Olumlu olmuştur
3. Olmamıştır
4. Olumsuz etkisi olmuştur
5. Çok olumsuz etkisi olmuştur
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ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI 
SAĞLIK HİZMET SUNUMUNUN AYRILMAZ VE 
ÖNEMLİ BİR PARÇASI 
COVID-19  sürecinin özel sağlık kuruluşlarının sağlık hizmet sunumunun ayrılmaz ve önemli bir 
parçası olduğunu gösterdiğini düşünen katılımcıların oranı yüzde 77 olurken böyle düşününler 
arasından yüzde 42’lik kesim aynı zamanda kırılganlıklarını da gösterdiği yönünde seçeneği 
işaretledi. Katılımcıların yüzde 9’u ise bu sürecin özel sağlık kuruluşlarının sağlık hizmet 
sunumundaki rolünde major bir değişikliğe sebebiyet vermediği yönünde yanıt verdi.  

Türkiye’de sağlık hizmet sunumunda COVID-19  süreci ile birlikte özel sağlık kuruluşlarının 
yeri ve önemine dair fikriniz nedir?

1. Bu süreç özel sağlık kuruluşlarının sağlık hizmet sunumunun ayrılmaz ve önemli bir 
parçası olduğunu göstermiştir

2. Bu süreç özel sağlık kuruluşlarının sağlık hizmet sunumunun önemli bir parçası 
olduğunu göstermiş ama kırılganlıklarını da göstermiştir

3. Bu süreç özel sağlık kuruluşlarının sağlık hizmet sunumundaki rolünün yeniden ele 
alınmasını ve Sağlık Turizmine yönelik daha nitelikli bir şekilde modellenmesini zaruri 
kılmıştır

4. Bu süreç özel sağlık kuruluşlarının sağlık hizmet sunumundaki rolünde major bir 
değişikliğe sebebiyet vermemiştir. Eskisinden çok da farklı olmayacaktır

5. Bu süreç sağlık hizmetlerinin kamu eliyle tek merkezden yönetilmesinin ne kadar 
önemli olduğunu göstermiştir
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TÜRKİYE’NİN SAĞLIK HİZMET SİSTEMİNİN YURTDIŞINA 
İHRAC EDİLMESİ GEREKİYOR
Pandeminin hastaneyi kamu ya da özel kimin yönettiğinin değil hastanenin yaptığı işin önemli 
olduğunu gösterdiği ifade edilerek kamu, özel, üniversite ya da vakıf hastaneleri olmak üzere 
mümkün olduğu kadar çok oyuncunun sektörde olması gerektiği belirtildi. Kore, Japonya, 
Almanya ve Türkiye gibi salgında 1. Fazda başarılı olan ülkelere bakıldığında tamamında 
kapsayıcı bir sağlık sigorta sisteminin ve bu sisteme hizmet veren hastanelerin olduğunun 
görüldüğü kaydedildi. Bu ülkelerin güçlü kurumları hazır halde tutarak iyi sonuçlar aldığına 
değinildi. Amerika’da güçlü özel hastaneler olmakla birlikte sigorta sisteminin kapsayıcı olmadığı, 
İngiltere’de ise tam tersi olarak tamamen kamuya verilmiş vaziyette olmakla birlikte hantal bir 
yapıda olduğu ve kalite üretemediği, İtalya’da ise özel sektör olmakla birlikte Genel Sağlık 
Sigortası ile büyük işlerle kamu ile bir anlaşma yapmadığından pandemi döneminde işine 
yaramadığı söylendi. Bunlarla birlikte Türkiye’de örneğin İstanbul’da entübe hastaların yüzde 
40’ını özel hastanelerin sağaltım yaptığı ve bu süreçte aynı zamanda bir halk sağlığı problemi 
ile de ilgilenmesinin değerli bir olgu olduğu söylendi. Kalp, akciğer, kemik iliği nakli gibi çok 
farklı nitelikli işlerle uğraşan özel sektörün bu süreçte sosyal hizmetlerle uğraşıyor olmasının bu 
gibi yoğun bakımı gerektiren pandemi süreçlerinde hazır bir şekilde faydalı olmasını sağladığı 
ifade edildi. Dünyada çok büyük bir sağlık pazarı olduğu ve Türkiye’deki bu durumun dünyaya 
iyi anlatılması gerektiği belirtilerek tıp merkezleri ve muayenehaneler de dahil olmak üzere 
Türkiye’deki bu sağlık hizmet sisteminin dijital ya da bizatihi bu hizmetlerin yurtdışına satılarak 
ihracatının yapılması gerektiğinin altı çizildi. 

Sağlık tehlikeye girdiğinde ekonominin ne denli kötü etkilendiğine dikkat çekilerek sağlıktan 
kısmamak gerektiği ve sağlığa harcanacak her kuruşun pandemi gibi stratejik dönemlerde 
ekonomiye ne denli katkı sağlayacağının anlaşıldığı belirtildi. 

GERİ ÖDEME KURUMU (GSS) PANDEMİ SIRASINDA
İLAÇ TEMİMİNDE PASİF KALDI
Evrensel kapsayıcılık ve genel sağlık sigortası kavramı açısından bakıldığında hastalara 
ulaştırılması gereken ilaç ve diğer malzemelerin Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilmesinin, 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılarak “ücretsiz verilir” denilerek ulaştırılmaya çalışılmasının 
aslında sistemde bir problem olduğunu göstermekte olduğuna değinildi. GSS’nin kapsamı hızlı 
davranamadığı için başka yollar denenerek hastalara ilaç ve malzeme ulaştırılmaya çalışıldığı 
söylendi. 
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DİJİTALLEŞME SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA 
YENİ FIRSATLARA YOL AÇACAK
COVID-19 sonrası sağlık hizmet sunumunda dijitalleşmenin rolünün nasıl olacağı sorulan 
katılımcıların yüzde 75’i dijitalleşmenin yeni fırsatlara yol açacağı ve mevcut sağlık hizmet 
sunucularının dijital dönüşümlerini başarı ile tamamlayarak bu pazardaki payını artıracağı 
yönünde seçeneği işaretledi. Yüzde 16’lık kesim bilişim firmalarının yeni sağlık hizmet 
sunucuları olarak bu pazardan pay alabileceği, yüzde 9’u ise sağlıkta dijitalleşmenin öneminin 
artmış olsa da, sağlık hizmet sunumu bakımından mevcut uygulamaları değiştirecek bir etkisi 
olmayacağı yanıtını verdi.

COVID-19 sonrası sağlık hizmet sunumunda dijitalleşmenin rolünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

1. Sağlıkta dijitalleşmenin önemi artmış olsa da, sağlık hizmet sunumu bakımından 
mevcut uygulamaları değiştirecek bir etkisi olmayacak

2. Dijitalleşme yeni fırsatlara yol açacak, mevcut sağlık hizmet sunucuları dijital 
dönüşümlerini başarı ile tamamlayarak bu pazardaki payını artıracaklardır

3. Bilişim firmaları yeni sağlık hizmet sunucuları olarak bu pazardan pay alabileceklerdir
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BÜYÜK HASTANE YATIRIMLARI İYİ YÖNETİLİRSE 
AVANTAJA DÖNÜŞEBİLİR
COVID-19 süreci sonrası şehir hastaneleri ve büyük hastane yatırımları ile ilgili 
değerlendirmeleri sorulan katılımcıların yüzde 66’sı iyi yönetilirse avantaja dönüşebileceğini 
belirtti. Yüzde 18 oranında katılımcı ihtiyaç olduğu, yüzde 16’sı ise israf ve hantal olduğu 
yönünde seçeneği işaretledi. 

COVID-19 süreci sonrası şehir hastaneleri ve büyük hastane yatırımları ile ilgili 
değerlendirmeniz;

1. İsraf ve hantaldır. Gelecekte daha küçük ve fonksiyonel hastane yapıları önem 
kazanıyor, bu yatırımlar ekonomiye yük olduğu gibi işletme problemleri de 
kaçınılmaz olacaktır

2. İhtiyaçtır. Pandemi ve benzeri durumlarda bu yatırımlar Türkiye için büyük 
avantajlar sağlıyor, pek çok gelişmiş ülkeye göre COVID-19 salgınının iyi 
yönetilmesinde bu yatırımların çok faydası oldu

3. İyi yönetilirse avantaja dönüşebilir. Türkiye’nin sağlık turizminde cazibe merkezi 
olması için bu yatırımlar fırsata çevrilebilir 
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KORUYUCU HEKİMLİK VE HAYAT TARZINI DEĞİŞTİRMEYE 
YÖNELİK GİRİŞİMLER ARTIRILMALI
Pandemi sürecinde organizasyon konusunda Türkiye’nin dünyaya örnek çalışma yaptığına ve  
doktor ve sağlık çalışanların kaotik ortamları başarılı yürüttüğüne değinildi. Verilerin iyi toplanıp 
sahaya yansıtılması konusunda iyi çalışıldığı söylenerek sosyal devlet olarak Türkiye’nin şehir 
hastaneleri ve sahra hastaneleri ile tarih yazdığı ifade edildi. Aşı konusunda infuluenza da dahil 
bu tip virüslerin aşılarında çok büyük başarılar elde edilmediğine ve kısa vadede bir sonuç 
beklenemeyeceğine dikkat çekilerek koruyucu hekimlik ve hayat tarzını değiştirmeye yönelik 
girişimler yapılması gerektiği söylendi. 

KISA, ORTA VE UZUN VADEDE ÜLKE POLİTİKALARI BELİRLENECEK
15 Nisan’da Cumhurbaşkanı’nın Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’na 
siber güvenlik, biyo savunma, gıda arz güvenliği ve iletişim altyapısı ile ilgili politikalarının 
oluşması konusunda talimatı olduğu, bunun yanında Kurul olarak ilaç, aşı ve tıbbi cihazı da 
dahil ederek 5 çalışma grubu oluşturulduğu söylendi. Akademisyenler ile kamu ve özel sektör 
temsilcilerinden oluşan 15’er kişiden oluşan bu grupların çalışmalarının başladığı ve kısa, orta ve 
uzun vadede ülkenin politikalarının belirleneceği ifade edildi. 

TÜRK HEKİMLERİ ANİ TEDAVİ DEĞİŞİKLİKLERİNE 
HIZLI ADAPTE OLDU
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne değinilerek üniversitenin pandemi sürecine ilk girdiğinde 
günlük plan değişiklikleri yapmak zorunda kaldığı ve bunun da refleksin iyi olduğunu gösterdiği 
belirtildi. Günde 50-80 arası hasta bakabilen Türk hekimlerinin ani tedavi değişikliklerine hızlı 
adapte olduğu söylendi. Pandemi sürecinde Enfeksiyon Anabilim dallarının önde olup aktif rol 
aldığı, bazı aktif durması gereken branşların da onlar kadar aktif olmayıp daha endişeli davrandığı 
ifade edildi. Türkiye açısından ilaçların devlet tarafından karşılanması ve hızlı verilebilmesinin hem 
hasta hem de hekimler için moral verici olduğu belirtildi ve yoğun bakım ve solunum cihazlarının 
yeterli olması da avantaj olarak görüldü. 45 günde 2 tane 1000 yataklı hastane kurulmasının 
da ülke açısında olumlu olduğu kaydedildi. Türkiye’de aşırı bir branşlaşma olduğu ve aslında 
bunun yanlış olmadığı belirtilerek pandemi süreci gibi acil durumlar için pratisyen hekimlik, genel 
dahiliye, genel cerrahi gibi kök branşların da geliştirilmesi ve eğitime bu bakış açısının yansıması 
gerektiğine dikkat çekildi. 
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ULUSLARARASI LİTERATÜRLERE TÜRKİYE’DEN 
DAHA FAZLA YAYIN ÇIKMALI
COVID-19 ile ilgili olarak Web of Sience’te de 5 bine yakın yayın arasında Türkiye’den 93, 
Pubmed’de 17 bini aşkın yayın arasında Türkiye’den 218 gibi düşük miktarda bir yayının olduğuna 
dikkat çekilerek Şuayip Bey’in sunumunda da belirttiği Türkiye’nin çalışmalarının bir yayına 
dönüştürülmesi gerektiği söylendi. Türkiye’nin uluslararası literatüre daha fazla girmesi ile ilgili 
belki de üniversitelere daha fazla rol düştüğüne işaret edildi.  

BÜTÇEDEN AR-GE’YE AYRILAN PAY ARTIRILMALI
Üç konuya dikkat çekildi ve şunlar söylendi:

1. Sağlık turizmi ile ilgili USHAŞ’la temas kurulduğunda yanıt alınamadığı ya da engel konulduğu 
belirtilerek kurumun bürokrasisinin yavaş olduğu söylendi. 

2. Kapsayıcı sağlık hizmeti, GSS’nin devamı, kamu ve özel sektör işbirliği konularının önemine 
vurgu yapılarak özel hastanelerdeki yoğun bakım sayısının Türkiye’deki yoğun bakım 
sayısının yüzde 60’ı kadar olduğu ve İstanbul’da yüzde 40 doluluk olduğu belirtilerek özel 
sektörde yoğun bakıma yatırım yapılması ve kamunun da bunu desteklemesi gerektiği ifade 
edildi. 

3. Amazon’un kazancının yüzde 80’ini Ar-Ge’ye yatırmasının sonucu olarak dünyadaki en büyük 
firma olduğu örneği verilerek bütçeden Ar-Ge’ye ayrılan pay artırılmadığı sürece her şeyin 
lafta kalacağı belirtildi. 

TÜSEB SÜRECİ ETKİLİ YÖNETTİ
TÜSEB’in çalışmalarından bahsedilerek ilk başta test sayısının kısıtlı olmasından kaynaklı 
zorlukların hızlı bir sürede aşarak,  200 kişinin hızlı bir şekilde iş sağlığı ve güvenlik gibi konularda 
eğitilmesi ile 10 test merkezinin aktif çalışması sağlanarak ve bu merkezlerde günde 30-40 bin 
test kapasitesi artırarak etkili olunmaya çalışıldığı söylendi. Yine Çin’den ilaç getirilmesinde etkili 
olunduğuna değinildi. 
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ÜNİVERSİTELERİN İMKANLARI ARTIRILMALI
Üniversitelerin pandemi sürecinde iyi çalıştığı ve mortalite oranlarının düşük olduğuna vurgu 
yapılarak 20 yoğun bakım yataklı üniversite ile 200 yoğun bakım yataklı eğitim ve araştırma 
hastanesini kıyaslamanın doğru olmayacağa söylendi. Üniversite hastanelerinde çalışan 
asistanların dezavantajı olduğundan bahsedilerek bir yandan yüzde 100 performans artacak 
dendiği ancak performans verilmediği belirtildi. Öğretim üyelerinin kendi performanslarını 
asistanlarına dağıttığı ve halen bu şekilde sürdüğü söylendi. Yine ilaçlarla ilgili üniversitelerde 
belirli kotaların olduğu ve bunları da kullandıkları zaman kota aşımından dolayı üniversitelerin 
borçlanmak zorunda kaldığı ve bir de tüm asistanlar pandemi servislerinde çalıştığından normal 
servislerin kapatıldığı dile getirildi. Tek gelirlerinin SGK’dan aldıkları gelirler olduğu ve bunların 
önümüzdeki birkaç aylık süreçte 4’te 1 oranında azalacak olmasının üniversite hastanelerini biraz 
daha borç batağına sokacağı ifade edildi. 45 günde hastane yapabilen bir ülkede üniversite 
hastanelerinin imkanları artırılırsa böyle pandemilerde daha etkili olunacağı vurgulandı. 

TÜRKİYE’DE BAĞIŞIKLIK ORANI HAYLİ DÜŞÜK
COVID-19 konusunda pandemi sürecinde vakaların iyi takip edildiği vurgulanarak virüse 
bulaşma ortamı yaratılmadığından bağışıklık oranının hayli düşük olacağı tahmini paylaşılarak 
önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı’nın bağışıklık ile ilgili bir çalışma yapacağı ve kamuoyu 
ile de paylaşacağı söylendi. Türkiye’nin dijital sağlık konusunda çok büyük ivme kazandığı ifade 
edilerek veri toplama ve vaka takibinin başarısına dikkat çekildi. 
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TÜSAP TOPLANTILARINDAN HERKES MEMNUN
Toplantı ile ilgili görüşleri sorulan katılımcıların tamamı toplantıyı başarılı ve faydalı bulurken 
yüzde 59’u ileriki süreçlerde geleneksel TÜSAP toplantıları ile video konferans imkanlarının 
birarada kullanıldığı hibrid bir formatta yapılması konusunda fikir birliği yaptı.  

Bu toplantıyı başarılı buldunuz mu?

1. Evet
2. Hayır 

GENEL DEĞERLENDİRME

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%

15%

59%

1 2 3
Video konferans ortamında 
yapılmasını tercih ediyorum

Daha öncekiler gibi toplantı 
mekanlarında yapılmasını tercih 

ediyorum

Her iki alternatifi de içerecek hibrit 
bir formatta yapılmasını tercih 

ediyorum

98%

2%

1
Evet

2
Hayır
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TÜRKİYE PANDEMİ SÜRECİNİ BAŞARILI YÖNETTİ
Türkiye’de ilk vaka Mart ayında görülmekle birlikte bizler COVID-19 ile 6 aydır uğraşıyoruz. Bu bir 
acil durumdu, bir krizdi. Acil durumlarda en önemli şey acil durumlara hazırlıktır. Türkiye’de esasında 
bu duruma çok önceden hazırdı ve bu nedenle Sayın Bakanımızın Başkanlığında başarılı bir süreç 
yürütüldü. 

Türkiye aslında son 18 yıldır sağlığa yapılan yatırımlarla bu sürece hazırdı. Pandemi Eylem Planı 
yeni bir plan değil, uzun yıllardır var olan ve her yıl da güncellenen bir plandır. 2019 Nisan’ında da 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile tekrar yayınlandı. Bunların hazırlıklarını yapmıştık. Bilim Kurulu da 
Sağlık Bakanlığı’nda yeni bir şey değildi. Yıllardır Bilim Kurulu var ve bu Kurullarla çalışılıyor. Türkiye 
sağlık sistemi gerçekten iyi bir sistem. Yurtdışına gittiğimizde de her zaman övgü ile karşılanan bir 
sistemdi. Ancak maalesef Avrupa ve Amerika’ya göre Ar-Ge konusunda biraz gerideyiz. Oralarda Ar-
Ge daha iyi ancak sağlık hizmetleri daha zayıf. Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin iyi ve güçlü olması da 
pandemiyi başarı ile yönettiğimizi gösteriyor. 

Ar-Ge’mizi geliştirerek sağlıkta ilaçla, ilaç ham maddesiyle, Ar-Ge’yle kendi kendimize yeter hale 
gelmeliyiz. Kriz anında tabir yerinde ise kardeş kardeşi tanımadı. Avrupa ülkeleri birbirini tanımadı ve 
herkes kendi derdine düştü. 

Bundan sonra Koronavirüslerle yaşamaya devam edeceğiz, hayatımızdan tamamen çıkmayacak. 

Aşı konusunda da TÜSEB olarak ciddi adımlar atıldı ve şu anda 5 aşı projesi destekleniyor. Önemli 
noktalara da gelindi. Bunları yakından takip ediyoruz. Aşı konusunda ne kadar ümitlenmek gerekiyor 
düşünmek gerek. HIV de bir RNA virüsü ve aşısı bulunamadı. SARS, COV 1 ve MERS’te de başarılı 

KAPANIŞ KONUŞMASI 
Prof. Dr. Emine ALP MEŞE

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı
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aşılar bulunamadı. RNA virüsünün özelliğinden dolayı aşı bulunma ihtimali düşük olabilir ancak tüm 
dünya gibi bizde de aşı çalışması devam ediyor. Hayvan deneyine geçildi. Başarılı sonuçlar alırsak 
ilerleteceğiz ve her şey yolunda giderse de Ocak ayı gibi klinik çalışmalarına başlamayı düşünüyoruz. 
Bu arada yurtdışı ile bağlantılarımız devam ediyor. Tabi ilaç bu anlamda önemli çünkü aşıda RNA virüsleri 
sık mutasyona uğradığı için başarılı olunamayabilir. Dolayısı ile klinik sonuçlar değerlendirilerek en 
başarılı ilaç bulunmalı. Biliyoruz ki akademide gözlemin çok büyük bir önemi yoktur. Veri ile konuşmak 
gerekiyor. Dolayısı ile biz şanslıyız. Çok güçlü bir dijital altyapımız var. Big data’mız var ve veri ile 
konuşuyoruz. Dijital sistemde çok güzel datalara ulaşılıyor. Bu dataları değerlendirdiğimizde şu an 
tedavide en başarılı yöntemi bilmemiz gerekiyor. 160 bine yakın ciddi oranda hasta verisi var. Bunların 
da ilaca erişiminde hiçbir şekilde sıkıntı yaşanmadı. Nerede olunursa olunsun, karayolu, havayolu, uçak 
ambulansla olsun tedaviyi gönderdik. Gerek ilaçlar, gerekse plazma tedavisi ve kök hücre tedavisi 
olsun dünya ne kullanıyorsa Türkiye de bu süreçte kullandı. Örneğin kök hücre sonuçları çok bir şeyi 
değiştirmedi ve başarılı bulunamadı.  Bunların yayınlarını da çıkaracağız. Çok da pahalı bir yöntem. 
Belki farklı değerlendirmek lazım. Dünyadaki kök hücre grupları ile de bağlantı halindeyiz. Plazma 
sonuçlarını değerlendireceğiz. Çok ciddi bir hasta grubuna da plazma tedavisi uygulandı. Diğer 
Remdisivir, Favipiravir, Klorokin gibi anti-viral ilaçları da değerlendireceğiz. Dünyada bizim gibi ilaç 
kullanan ve ilaca kolayca erişen bir ülke olmadı. Bunları veri ile analiz edip gelecek günlerde, yıllarda 
bu vakalarla ilgili en uygun tedavi nedir, onu belirlememiz çok önemli. Tabi aşıda beklentimiz yüksek.

Tıbbi cihaz alanında Bakanlığımız tabi ki her şeyi dört dörtlük, kusursuz yapıyor değil ancak bir çabamız 
var. Ülkemiz için en faydalısı nedir, konu budur. Kriz anında birtakım aksaklıklar olmuş olabilir. Bir kriz 
yaşandı. İşin içindeki kişiler olarak o günleri biz biliriz. Ciddi bir kriz yönetimi gerçekleştirildi. Türk 
insanının pratik zekası ve krize verdiği cevapla iyi bir süreç gerçekleşti. Bu enfeksiyonlar hayatımızda 
her zaman olacak. Hele hele iklim değişikliğinin konuşulduğu bir dünyada yeni mutasyonlar, yeni 
virüsler karşımıza çıkacak. Toplum psikolojisi çok önemli. Bu konuda Toplum Bilim Kurulu oluşturuldu. 
Yakında faaliyetlerine başlayacak. Bu şekilde bizler süreci yönetiyoruz. Her zaman sektörle birlikteyiz. 
Yerli ve milliyi her zaman üretiyoruz. Burada da kaliteden taviz vermeden yolumuza devam etmek 
istiyoruz. Bu açıdan bizim tarafımızdan yapılması gereken ne varsa yaparız. 

Tabi üniversiteler de önemli kurumlar. Bir ülkenin güçlü olmasını sağlayanlar ve geleceğini belirleyenler 
aslında üniversitelerdir. Üniversitelerimiz ne kadar güçlü ise ülke de o kadar güçlü olacaktır. Dolayısıyla 
üniversiteleri ve bilimi mutlaka güçlendirmek lazım. 

Türkiye’de bu dönemde özel hastaneler yoğun bakım hizmetleri açısından önemli roller üstlendi. 
Ancak sağlık hizmetlerinde mutlaka kamu ağırlıklı olunması gerektiğini düşünüyorum. Sadece özel 
hastaneler ya da özel sektörün ön plana çıkmaması gerekiyor. Çünkü sağlık bir sosyal devlet işidir. 
Geçmişte de zaten Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı idi. Sosyal devlet olmanın gereği sağlıkta 
kamu ağırlıklı gitmektir. Hele hele böyle bir pandemi sürecinde herkesin tedaviye erişebilmesi böyle 
bir kamu ağırlığı olan ülkelerde söz konusudur. Türkiye’de bu süreç içinde kamunun etkinliği görüldü. 
Sayın Bakanımızın AB ile de görüşmeleri oluyor ve AB Türkiye’nin bu başarısını gerçekten merak 
ediyor. Türkiye’nin bu süreci nasıl yönettiğine ilişkin bir makalemiz de hazır. DSÖ ile birlikte yazdık. Çok 
yakında yayınlayacağız. 

Başarılı bir toplantı gerçekleşti. TÜSAP’a başta Sabahattin Hoca olmak üzere davetlerinden dolayı 
teşekkür ediyorum. 
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SOHBET YAZIŞMALARINDAN

• Rifat Atun’un sunumun sağlıktan ziyade ekonomiye vurgu yapmasına dikkat çekildi.

• Vetnure Capital ve Canary işbirliğinin kulağa hoş geldiği söylendi.

• Küreselleşme ve uluslararası işbirliği ile ulusal güvence için yerelleşme olmak üzere ikisinin de 
gerekli olduğu belirtildi.

• Ulusal güvencenin yeni ortamda çok önemli olduğuna işaret edildi. 

• Bilimde uluslararası işbirliklerinin stratejik kazanımlar sağladığı üretimde ise yerli ve yerel 
kalınabileceğine değinildi. 

• Yine ihracata dönüştürürken de uluslararası işbirliği gerektiği belirtildi. 

• Stratejik yaklaşım ve bilimsel mükemmelliğin önemine dikkat çekilerek hakkaniyetli ve eşit bir 
şekilde uluslararası işbirliğinden bahsedildi. 

• Almanyadaki Max Planck sistemleri, Singapur’daki Biopolis sistemi gibi dünyanın parmakla 
gösterdiği araştırma enstitüleri oluşturmak gerektiği söylendi. 

• Türkiye’de bakım evlerinde personeller ve yöneticilerin nöbetleşe 15’er gün kurumda yatılı kaldığı 
ve ölüm oranlarının çok az olduğunu söylendi ancak psikolojik sorunların da başladığına değinildi. 

• Türkiye’nin bu başarısından dünyanın haberinin olmadığı, beyin gücüne ve bilime yatırım yaparak 
ve yüksek kaliteli yayınlarda yer alarak stratejik markalama yapabildiği takdirde yatırımlarının 
getirisinin yüksek olacağı söylendi. 

• KÖİ, kamu hastaneleri ve özel hastanelerin süreçte rolünün yüksek oluğu ve iyi bir performans 
sergiledikleri ifade edildi. Sağlık alanında stratejik bir kanal kurulması dahil global vizyonlu bir 
çalışma yapılmasının uluslararası sağlık diplomasisi için önemline değinildi. 

• En son yapılanlardan bir kaçı hariç, mevcut kocaman hastanelerin altyapılarının bu tür salgınlar için 
ideal olduğunun şüpheli olduğu söylenerek maliyet kısmını da ayrıca düşünmek gerektiği söylendi.  

• TÜSAP’ın 4’lü yaklaşımı düşünülerek finansmanın dışsal olduğuna bu dönemde hizmet sunumundaki 
kalitenin tartışmasız gösterildiğine değinildi. 

• Hizmet ile büyüme modeli ile birlikte hızlıca sanayileşme yönünde adım atmak gerektiği söylendi.

• Türkiye global olarak doğru pazarlanırsa sağlık turizmi için pozisyon alınabileceği belirtilerek 
THY’nin yurtdışı pazarlamasında yöntemleri örnek verildi. 

• Diğer yandan taşıma su ile değirmenin dönmeyeceği bir süre sağlık turizminin zor olduğu ifade 
edildi. 



www.tusap.org
8988

• İlaç, tıbbi cihaz ve hatta sermaye konusunda da taşıma su konusunun geçerli olduğu söylendi.

• Sağlık turizmi için özellikle Avrupa’daki yaşlı nüfusun ciddi bir pazar olduğu belirtildi.

• Sağlıkta hizmet sunumunda, tedarik, tıbbi cihaz, yazılım, ilaç, genetik, biyoteknoloji, sağlık turizmi 
gibi birçok paydaşı bünyesinde barındıran bir “medikal endüstri”  olduğu belirtildi. Medikal endüstrisi 
paydaşlarının kamu otoritesinin moderasyonu neticesi işbirliği ve inovasyonları geliştirmeleri ile 
sağlık turizmi de dahil uluslararası platformlarda ihracat kapasitelerini artırmaları gerektiği kaydedildi. 
Medikal Endüstrinin uluslararası platformlarda rekabetini artırabilmesi için Ar-Ge merkezlerinin 
güçlendirilmesi ve özel paydaşlar ile kamu kurumları arasındaki afiliasyonlar geliştirilmesi gerektiği 
ifade edildi. 

• Sağlık turizmini geliştirmek için yüksek teknolojik ürünlerin ülkeye getirilmesinin önemli olduğunu 
belirtildi. Ayrıca COVID-19 sürecinde telemedicine - bluetooth uygulamalı ürünlerin öneminin daha 
da belirgin görüldüğü söylendi. 

• Sağlık turizminin gelişmesi için uzaktan kontrolün de önem arz ettiği ayrıca tıbbi cihazda beklenen 
satış, pazarlama ve tanıtım yönetmeliğinin imzalanmasının da erişim açısından önemli olduğu ifade 
edildi.

• Tıbbi cihaz yatırımlarını Türkiye'ye çekebilmek için devletin öngörülebilir ve sürdürülebilir fiyat 
politikaları ile ödeme politikalarını güven ortamı yaratacak şekilde zamanında yapması gerektiği 
belirtildi. 

• Biyomedikal sektörünün Bakanlık nezdinde sahipsiz göründüğü ve Sağlık Bakanlığı, SGK, maliye 
arasında gidip geldiği söylendi.

• Kamu ağırlıklı gitmeden ilaçta daha fazla heyecan verici hareket olmayacak gibi göründüğü 
söylenerek KÖİ modeli enstitüler, fabrikalar konusunda tereddüt paylaşıldı. Buna cevaben “kamu 
ortak olmadan alım garantisi ve diğer desteklere yol vermeyecek gibi” şeklinde yorum yapıldı. 

• Biyobenzerlerin ABD dahil bütün dünyada gittikçe yerinin artmakta olduğu, biyobenzer geliştirme 
ve üretimin önem kazandığı söylendi. Ürünün pazara çıkışının hızlı olması ve mevzuatın da buna 
paralel olması gerektiği, ihracata en büyük katkının biyobenzerlerin önünü açmak olduğu kaydedildi.

• Sağlık bütçesinin artış projeksiyonlarına bakıldığında odağın giderlerini azaltmak/kontrol altında 
tutmak isteyen kamu ile gelirlerini artırmak isteyen ilaç firmaları arasındaki uzlaşmazlık olmasının 
doğru olduğu söylendi. Sağlık hizmetleri ve mallarında ihracata odaklanmak gerektiği ifade edildi.

• Kamunun ortak olduğu üretim işlerinde "kazan kazan" ihtimalinin sağlıkta çok kolay olmadığı 
savunma sanayinin tecrübesinin direk transfer edilemediği söylendi.

• Kamu özel çelişkisinin arkasında sorumluluk farklılığı olduğu ve belki KÖİ gibi modellerin ortak 
menfaatte birleştirilebileceği belirtildi.

•  4 ventilatör arasından konuşulanın hep USHAŞ’ın ortak olduğu ürün olduğu, adaletin 4 ürüne de 
ortak olmayı gerektirdiği söylendi. 
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• İhracat yapıp sektörün memleketin sübvanse edilecek ise ihracat yapmak niyetindeki tuhaf yapılar 
(USHAŞ) ve uygulamaları (bedava al ihracat yap) masaya yatırmak gerektiği vurgulandı.

• KÖİ için ortak menfaatin Türkiye’nin yeni süreçte güvenceli şekilde sürdürülebilir bir ortam 
yakalaması olduğu, Dünya konjonktürünün büyük bir hızla değiştiği söylendi.

• Ticaret Bakanlığı tarafından fahiş fiyat artışıyla ceza verilen kurumların önemli bir kısmı maske ve 
kolonya fiyatlarını artıran eczaneler ile bunların üreticileri olduğu söylendi. USHAŞ'ın ve DMO'nun 
ihracatı kısa vadede olumsuz etkilemiş olabileceği ancak tıbbi malzemelere erişimi, daha önemlisi 
erişilebileceği algısını olumlu etkiledikleri belirtildi. İhracat gelirinin her zaman makbul olduğu ancak 
bir seferlik ihracatın (firmalar için değil ama) sektör için bu kadar önemli olmasının da ihracatın 
geleceği açısından düşündürücü olduğu ifade edildi. 

• Eczanelerin maske ve kolonyayı aldıkları fiyata göre sattığı, birkaç eczaneye kesilen cezaların 
faturaların ibraz edilmesi sonrası iptal edildiği, fiyat artışlarının eczanelerden kaynaklanmadığına 
değinildi.  

• Konunun ekonomisinin, ihracatının ve yeni pazarların ayrı bir toplantıda konuşulması gerektiği 
söylendi. Habersiz ve ani yasakların soğuk duş etkisi yaptığı ve kur zararı ile geri ödemeler yapıldığı 
belirtildi. Son 15 yılda 20 kattan fazla dolar bazlı ihracat kapasitesi artmış bir tıbbi cihaz sektöründen 
söz edildiği kaydedilerek zabıta tedbirleri, bilir-bilmez depo basmalar, zorla sözleşmeye çağrılma 
gibi süreçlerin yaşandığından bahsedildi. Pandeminin ilk bir aylık gerçek kriz olduğu döneminin 
çok problemli olduğu ve bunun masaya yatırılması gerektiği söylendi. 

• “Kamu optimize eder, özel sektör maksimize eder” denildi.  Kamunun fırsatları kullanılmasını 
destekleyeceği, kolaylaştıracağı, özel sektörün ise fırsatları bulup geliştireceği belirtildi. Özel 
sektörün bunun için birleşip profit based think tanklar falan kuracağı ve kamuyu yönlendireceği 
gerekli hallerde başarıyı da tevdi edeceği dile getirildi. Sağlık Turizmi örneğinden bahsedilerek 
büyük hastane gruplarının hiçbirinde sağlık turizminin küresel verilerine ilişkin bir veri bulunmadığı, 
kimsenin biraz para verip bu verileri satın almadığı kaydedildi. Aslında sorun; veriye, tanıtıma özel 
sektörün birleşip kaynak ayırmaması ve herkesin kendi hesabına illegal yöntemlerle çalışması 
olduğu ifade edildi. 

• Market Research doğru yapılmadan marka haline gelme ve globalleşmenin zor olacağına değinildi. 

• Kriz zamanlarında hızlı tedarik için USHAŞ benzeri bir yapının gerekli olabileceği ancak konunun 
daha ciddi çalışılması gerektiği belirtildi. USHAŞ’ın turizm konusuna odaklanmasında fayda olduğu 
kısa süre içinde buradaki fayda/zararın da ortaya çıkacağı söylendi. DMO'nun ise yerinin ayrı olduğu 
Teknoportal gibi uygulamalarda bir gelenek olduğu ifade edildi. 

• Bir kamu kurumunda geleneğin zor oluştuğu, hormonlu büyüyen ayrıcalıklı kamu şirketlerinin kamu 
gücünü kullanan kar amacı güden bir firma olarak kendilerini sektörden çok yukarıda gördüğü ve 
hatta diğer Bakanlıklardan bile yukarıda görebildiği ifade edildi.

• İlk defa bu ölçekte yaşanan pandemi sürecinde özel, kamu ve üniversite hastanelerin tamamının 
pandemi hastanesi ilan edilmesinin sağlamcı ve yükün genele yayılarak paylaşılması açısından 
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önemli olduğu söylendi. Bu kararın özel sektör hastanelerdeki sabit giderlerin yüksek olması 
nedeniyle ciddi bir yük oluşturduğu belirtilerek, ikinci bir olası pandemi süreci için önemli dersler 
alındığını kaydedildi.

• Devlet yerli üretimi destekler ve dünya pazarlarında yer almak için birleşmeler ve markalaşmaya 
yatırımı teşvik ederse büyük başarı ve fırsatların yakalanacağı kaydedildi. 

• Özel üniversitelerin de Ar-Ge’ye yeterli katkı vermesinin beklendiği söylendi.

• Küçük hastanelerin birleşip biran önce yurtdışına açılması gerektiği dile getirildi.  

• Sağlık alanına odaklı VC ( Venture Capital) ve PE (Private Equity) lerin arttırılması için ciddi bir çalışma 
yapılarak sağlık yatırım ekosisteminin geliştirilmesi gerektiği söylendi.

• USHAŞ’ın, sadece hizmet ticareti kapsamında sağlık turizmi sağlık eğitim turizmi ve yaşlı bakım 
turizmi ile ilgilenmesi gerektiği belirtildi. Tıbbi cihaz, ilaç ve hastane işletmeciliği yapacak ise ayrı bir 
şirket kurulması, aksi taktirde pandemi ile elde edilen pozitif ortamın heba edileceği ifade edildi.

• Sağlık alanına odaklı global medya kuruluşlarının oluşturulmasının çok kritik olduğu belirtildi. 
Sağlık diplomasinde başarılı olmanın Türkiye’nin dünyadaki SOFT POWER’ını ve etki alanını çok 
ciddi arttıracağı, Pandemideki başarının Türkiye’ye değil Dünya’ya anlatılması gerektiği ve  sağlık 
turizminde PR çalışmaları için özgün adımlar atılmasının kritik olduğu söylendi. 

• Hızlı bir refleks kabiliyeti ile sağlanan başarılı karnenin sağlık turizmi için yakalanabilecek en 
iyi fırsat olmakla birlikte her konuda en iyisi olmak için uğraşmak yerine iyi bir swot ile hayalci 
yaklaşımlardan öte, gıda sektöründe ve sağlık hizmeti konusunda ülkemizin dünyada başrollerde 
oynaması gerektiğini belirtildi. Ayrıca sağlık kurumlarında tedarik zinciri faaliyetlerinin ne kadar 
önemli olduğunun CEO’lar tarafından görülmüş oldu söylendi. 

• Toplum 5.0’ın dünyadaki küresel sorunların çözümü için “merkeze insanı koyacağım ve insanın 
refah ve huzurunu  Endüstri 4.0'ın enstrümanları ile sağlayacağım” dediği belirtildi. Mutlaka 
dijital dönüşümü, dijital bilgiyi sensörlerle alarak, veri toplama, bulut bilişim, big data, nesnelerin 
interneti, yapay zeka ve otonom sistemlerle teknoloji ile tüm çalışmaları planlamak ve politikaları 
bu perspektiften yapmak ve tüm süreçleri standart hale getirerek robotlara işi yaptırmak gerektiği 
değinildi. 

• Pandemi sürecindeki bu başarının makalelere dönüşerek tüm dünyaya anlatılmasının sağlık 
turizmine büyük katkı sağlayacağı söylendi.  

• GSS yapılanmasının geciktirilmeden 12 yıllık deneyim ile sektörün ve vatandaşlarımızın artan ve 
değişen beklentilerine uygun olarak tekrar masaya yatırılmasının zamanının geldiği ifade edildi.

• GSS yönetiminin pandemi sürecinde yönetim ve manevra kabiliyetinin son derece sınırlı ve risk 
almayan bir tarzda olduğuna değinilerek paydaş empatisinin zerre kadar olmadığı kaydedildi. 

• Bilgi odaklı bir süreç yöneten Türkiye’nin DÜNYAYA doğru anlatılması için GLOBAL bir dille 
çalışmalar yapmasının şart olduğu vurgulandı.
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• Uzaktan hasta görülmesinin hukuki alt yapılarının sağlanması, evde sağlık sistemlerinin daha etkili 
hale getirilmesi, hekimlerin dikkatlerinin daha odaklanabilmesi için yardımcı personelin sağlanması, 
hastanelerimize gelen yoğunluğun daha uygun yönetilmesi gerektiği düşüncesi paylaşıldı.  

• GSS’nin 3 sene önce onkolojik cerrahi vakalarından fark ücretini kaldırarak fiyatlarını üçle çarptığı 
bir uygulamayı hayata geçirebildiği ve halkın sağlık primlerini de tahsil eden kurum olarak sağduyu 
gösteremediği söylendi.

• TÜSAP’ın kamu özel dengesini gözeterek önemli bir boşluğu doldurduğu belirtildi. Bu örnekten 
yola çıkarak medikal endüstrilerinin de daha koordineli olması, daha çok çalışması, kendisinin 
ekonomik/stratejik önemini anlatacak bir düşünce kuruluşu oluşturması ve kamu karşısına hazır 
çıkması gerektiği vurgulandı. 

• TÜSAP’ın ciddi ve çok olumlu bir istisna olarak çok önemli ve hayırlı bir görevi gayet sivil bir şekilde 
ifa ettiği söylendi.

• Türkiye’nin salgını ciddiye aldığı ve bunun gereklerini yapmaya çalıştığı kaydedildi. Yapılanlar 
şöyle sıralandı:

• Salgının ülkeye girişini en az 2 ay geciktirdi.
• Bilim Kurulu kurdu ve aktif rol verildi. 
• Dünyadaki bilgi birikimi bir araya getirdi.
• Halka ve sağlık çalışanlarına açık, net ve hızlı bilgi desteği verildi. 
• Hızlı önlemler alındı:

• Muhtemel ihtiyaç maddelerini hızlı bir şekilde stokladı. 
• Eksik olanlarla ilgili üretim süreçlerini harekete geçirdi. 
• Hastaneleri ve laboratuvarları sürece hazırladı.
• Sağlık ekiplerini eğitti ve sürece hazırladı. 
• Toplumu hızlı bir şekilde bilinçlendirdi. 

• Bulaşmayı önlemek için hızlı adımlar atıldı: 
• Toplumu hızlı bir şekilde bilinçlendirdi. 
• Uluslararası seyahat kısıtlamaları başladı. 
• Medyadan bilgilendirme çalışmaları başlatıldı. 
• Okullar kapatıldı. Kalabalık mekanlar kapatıldı. 
• Ulusal seyahat kısıtlamaları başladı. 
• 65 yaş üstü ve 20 yaş altı insanların sokağa çıkması yasaklandı. 
• Hafta sonu sokağa çıkma yasakları başlatıldı. 
• Yaygın bölgelerde karantina uygulamaları başladı. 
• Ücretsiz maske dağıtımı ve kullanımı başlatıldı. 

• Daha önemlisi Türkiye; dünyanın her tarafından kendi vatandaşlarının sağlık ihtiyaçlarını 
karşıladı, önemli operasyonlarla salgın bölgelerinden vatandaşlarını ülkeye getirerek, 
tedavilerini yaptı.
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• Salgının ekonomiye etkisinden bahsedilerek şunlar kaydedildi:

• Öncelikle önce ve sadece sağlık isteğiyle ekonomiyi uzun süre kilitli tutmak hiçbir yerde 
mümkün değil, dolayısıyla kontrollü ve tekrar çıkış yaşanırsa hemen geri çekilebilecek bir 
ekonomik faaliyetleri sürdürme modeli çok önemli ve bu da maske-mesafe-temizlik ile ilgili 
donanım-prosedür-kural gibi uygulamaları yine çok önemli kılıyor.

• Salgınla beraber yükselen “hastalanırım” algısının iyi yönetilmesi önemli. Tıpkı döviz ya da altın 
yükselir/düşer algısı gibi bu algının olumsuzu da çok çabuk yayılıyor. 

• Salgının kamunun, üniversitelerin ve çok büyük firmaların ekonomideki etkisini olması 
gerekenden daha fazla artırması ihtimali mevcut. Buradan çıkış verimlilik ve sürdürülebilirlik 
dengesini daha iyi yönetebilecek küçük ölçekli ve çok sayıda özel sektör unsurunun ve 
TÜSAP gibi sivil unsurların oyunda etkinleşmesi ve bu da sanat için sanat yerine toplum için 
sanat misali ticarileşme-finansmanı gerekir.

• Sağlık Bakanlığının başarılı yönetiminin dünyaya iyi anlatılması çok önemli. Ama bu profesyonel 
bir iş ve “Türk’ün Türk’e” propagandası ile bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Son olarak ilaç ve 
tedavi sürecinde ruhsatlandırma sürecinin bir pazara giriş engeli oluşturmaması ve bunun için 
de ruhsatlandırma süreçlerinin yeniden değerlendirilmesi gerekir. 
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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 
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)
Turgut TOKGÖZ / İEİS Genel Sekreteri (İlaç Endüstrisini 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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