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uluslararası, bağımsız bir tıbbi insani yardım kuruluşudur.

MSF ekipleri ağırlıklı olarak kızamık, menenjit, sarı humma ve kolera gibi salgın hastalıklarla
mücadele etmek amacıyla her yıl milyonlarca insana aşı yapmaktadır. MSF ayrıca annelere ve
çocuklara sağlık hizmeti verilen projelerde rutin bağışıklama faaliyetleri yürütmektedir. MSF, bir
yandan rutin bağışıklama programlarını iyileştirirken diğer yandan afetlerde kullanılan aşı takvimini
genişletmeye çalışarak aşılama faaliyetlerini geliştirmektedir. MSF, projeleri kapsamında uygulanan
doz sayısını 2012–2013 yıllarında %60 oranında yükseltmiştir.
MSF 1999’da Nobel Barış Ödülü’nü aldıktan hemen sonra, HIV tedavisine erişimde zengin ve yoksul
ülkeler arasındaki eşitsizliklere tepki olarak Erişim Kampanyası’nı (Access Campaign) başlatmıştır.
Kampanya, MSF programları kapsamında ve bunun da ötesinde hayat kurtaran ve hastaların yaşam
süresini uzatan ilaçları, tanı yöntemlerini ve aşıları daha erişilebilir kılmayı ve gelişimlerini teşvik
etmeyi amaçlamaktadır.
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KÜRESEL AŞI VE AŞILAMA BİRLİĞİ (GAVI)
2000 yılında kurulan Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), dünyanın en yoksul ülkelerinde yaşayan
çocukların yeni ve yeterli düzeyde kullanılmayan aşılara eşit erişim sağlayabilmesi için kamu ve özel
sektör işbirliğini destekleyen uluslararası bir kuruluştur.
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Özet

ÖZET
Aşılama, Sınır Tanımayan Doktorlar’ın (MSF) önlenebilir hastalıklardan kaynaklanan rahatsızlıkları ve ölümleri azaltmaya yönelik
çalışmalarının yapı taşlarından biridir. 2013 yılında global bağışıklama kapsayıcılığı %84’ü bulduğu halde bazı bölgelerin aşılama
oranlarında hiçbir ilerleme görülmemiş ve bu bölgelerdeki çocuklar, bağışıklıklarını tamamen yitirmeye terk edilerek korunmasız hale
gelmiştir. Afetlerde ve salgınlarda aşıyla önlenebilen hastalıklara karşı 40 yıldan uzun süredir en ön safta mücadele eden MSF, sağlık
hizmetlerinin yetersiz olduğu bölgelerde de rutin bağışıklama faaliyetleri yürütmektedir.
MSF, Güney Sudan’daki sığınmacı
çocuklardan Afganistan’daki
hamile kadınlara kadar tüm sağlık
programlarının ana bileşeni olarak
aşılamaya öncelik vermeyi ilke
edinmiştir. Yalnızca 2013’te MSF’nin
programları kapsamında 6,7 milyon
dozun üzerinde aşı ve bağışıklama
ürünü dağıtılmıştır. Buna rağmen MSF
faaliyetlerini daha da artırma ihtiyacını
görmüştür.

“Doğru Aşı (The Right Shot)” adlı bu
raporun ikinci baskısı, temel öneme
sahip 16 aşının* geliştirildikleri
tarihten bu yana fiyatlarındaki
gelişimi, bazı örneklerde 2000 yılına
kadar geri giderek, ana hatlarıyla
ele almaktadır. Pazarın çok uluslu
birkaç şirketin tekelinde olmasını ve
rekabet ortamının bulunmamasını
irdeleyen rapor, aynı zamanda çeşitli

tedarik stratejilerinin, satın alma
koşullarının ve ilaç sektöründeki
uygulamaların aşı fiyatlarını nasıl
etkilediğini ortaya koymaktadır.
Farklı ülkelerden, Birleşmiş Milletler
Çocuklara Yardım Fonu’ndan
(UNICEF), Pan Amerikan Sağlık
Örgütü’nden (PAHO), MSF’den ve ilaç
şirketlerinden alınan aşı fiyatlarına
ilişkin verileri bir araya getirerek
inceleyen bu yayın, kalkınmakta
olan ekonomilerdeki şirketlerin (yani
gelişmekte olan ülkelerdeki üreticilerin)
ve çok uluslu şirketlerin (yani
sanayileşmiş ülkelerdeki üreticilerin)
fiyat politikalarını belirlemedeki farklı
yaklaşımlarını mercek altına alırken, çok
uluslu ilaç şirketlerinin rekor cirolara
ulaşmak için pazarda ilk olma avantajını
nasıl kullandıklarını anlatmakta ve
gitgide diğer karlı pazarlara doğru
açıldıklarını ortaya koymaktadır.

© Florence Fermon/MSF

Diğer taraftan MSF, bağışıklama
ihtiyacını karşılama sürecinde hem
sahada hem küresel düzeyde gitgide
daha fazla zorlukla karşılaşmaktadır.
Yeni aşıların pahalı olması ve aşıların
kısıtlı imkanlara sahip bölgelerdeki
koşullara uygun olmaması gibi MSF’nin
karşı karşıya kaldığı bu sorunlar,
aynı zorluklarla boğuşan ülkeleri de
etkilemektedir. MSF, afet bölgelerinde
ve insani krizlerde aşılama ile ilgili

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) rehberi
doğrultusunda yeni aşı kullanımını
gitgide artırmaktadır. Bu nedenle
MSF’nin bu aşıları uygun fiyata satın
alma konusunda karşılaştığı sorunlar
daha da büyümektedir. Ayrıca bu
yüksek fiyatları karşılayamayan
ülkeler, yaşamı tehdit eden, fakat
önlenebilir hastalıklara karşı çocuklarını
koruyamamanın yarattığı hayal
kırıklığını giderek daha fazla dile
getirmektedir.

				
* İnsan papilloma virüsü, inaktif polyo virüsü, pnömokok konjuge, oral kolera, kızamık, kızamık-kabakulak, kızamık-kızamıkçık-kabakulak, menenjit A, menenjit C, menenjit ACYW-135, üç
adet olan difteri/tetanoz/boğmaca aşıları, hepatit B, rotavirüs, tetanoz toksoid.
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Bu rapor ayrıca, başta gelişmekte
olan ülkelerdeki üreticiler olmak üzere
DSÖ’nün ön yeterlilik kriterlerinden
geçen farklı aşı üreticilerinin pazara
girmesinin rekabeti canlandırarak
fiyatları düşürdüğünü gözler önüne
sermektedir.
MSF’nin aşı pazarını analiz ederken
karşılaştığı en büyük zorluklardan
biri, fiyat verilerinin eksik olması ve
pazarın şeffaf olmamasıdır. Bu durum
satın alınabilirliği iyileştirme çabalarını
da engellemektedir. Fiyat gizliliği aşı
pazarının her yerinde görülmekte,
pazarlık sürecinde ülkeleri ve diğer
alıcıları bariz bir şekilde dezavantajlı bir
duruma sokmaktadır.
Aşı İttifakı olarak da bilinen Gavi
(Küresel Aşı ve Aşılama Birliği), yeni
ve yeterli düzeyde kullanılmayan
aşıların, dünyanın en yoksul 73
ülkesinden başlayarak belirlenen
ülkelerde fiyatlarının düşürülmesine
yardım etmiştir. Buna rağmen bir
çocuğa tam bağışıklık kazandırmanın
maliyeti hızla artmaktadır. Pnömokok
aşısı, ishalli hastalıklar (pnömokok
konjuge ve rotavirüs aşısı) ve rahim
ağzı kanserine (insan papilloma
virüsü aşısı) karşı geliştirilen en yeni
ilaçlar pazara en düşük fiyatlarla
sunulmuş olmasına rağmen, tam aşı
paketi maliyeti 2001’den 2014 yılına
kadar 68 kat artmıştır [bkz. sayfa 7].
Bu artış bağışçı desteğini kaybeden
ülkeleri, bağışıklama programlarının
sürdürülebilirliğini sorgulamaya itmiştir.
Bu sert yükselişin özellikle orta gelirli
ülkeler üzerindeki etkisi ciddi endişe
kaynağıdır, çünkü bu ülkeler ne Gavi
gibi örgütlerin sağladığı daha düşük
fiyatlardan, ne de uluslararası bağışçı
desteğinden faydalanmaktadır.
Uygulanan mantıksız ve yüksek
fiyat politikalarının sonucunda orta
gelirli ülkelerde yaşayan birçok
çocuğa yeni ve hayat kurtarıcı aşılar
yapılamamaktadır. Hatta bazı orta
gelirli ülkelerde görülen bağışıklama
kapsayıcılığı, Gavi’nin belirlediği
ülkelere göre daha düşüktür.

4

Son yıllarda, çocuk ölümlerini önemli
derecede azaltma potansiyeli olan bir
takım yeni aşılar çıkmasına rağmen,
bunları kısıtlı imkanlara sahip bölgelere
adapte etmeye veya optimum hale
getirmeye yönelik yatırımlar düşüktür.
Hala birçok aşının katı “soğuk zincir”
kurallarına uygun biçimde taşınması
ve korunması gerekmektedir. Bu
durum, elektriğin olmadığı yerlerde
büyük sıkıntılar doğurmaktadır.
Çocukları tamamen korumak için
çoklu dozlara ihtiyaç vardır; ürünlerin
hacimli olması ise uzak bölgelere
nakledilmelerini zorlaştırmaktadır.
Bunlar, bir yaş altı yaklaşık 22 milyon
çocuğun hayat kurtarıcı aşılardan
oluşan temel aşı paketine erişimini
engelleyen unsurlardan bazılarıdır.
Kongo kırsalındaki küçük bir köyde
veya Irak’taki bir mülteci kampında
aşı uygulaması son derecede zor
ve maliyetli olabilmektedir. MSF’nin
araştırması dahil birçok yerden
toplanan bulgular, bazı aşıların
belirlenen soğuk zincir aralığı dışında
da etkin kalabildiğini, aşıların gerçek
soğuk zincir aralığının yeniden
etiketlenmesi için hızlı adımlar atılması
gerektiğini ve daha iyi adapte edilmiş
ürünlere daha çok yatırım yapma
ihtiyacını ortaya koymaktadır.
2011 - 2020 yılları arasında
bağışıklamaya erişimin yaygınlaşmasını
amaçlayan “Aşı On Yılı” (Decade of
Vaccines - DoV) küresel girişimini
finanse etmek için gereken 57 milyar
ABD dolarının neredeyse yarısını
aşı ürünleri oluşturmaktadır. Aynı
zamanda başta orta gelirli ülkeler
olmak üzere birçok ülkenin mali gücü,
yeni geliştirilen aşıları satın almaya
yeterli değildir. MSF gibi kuruluşlar
da bu aşıların fiyatları çok yüksek
olduğu için insani krizlerden etkilenen
çocuklara temin edememektedir. Kalite
güvenceli yeni aşıların fiyatlarını daha
uygun hale getirecek ve çocukların en
savunmasız olduğu ortamlara adapte
edilmelerini sağlayacak daha iyi
çözümlere acilen ihtiyaç duyulmaktadır.
Aşı pazarında gerçek rekabeti
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artırmak piyasada sürdürülebilir
bir fiyat düşüşünü beraberinde
getirecektir. Bu geçiş döneminde
mümkün olduğu kadar çok ülkenin
aşılardan faydalanmasını sağlayacak
tedarik stratejileri gözetilmelidir. Fiyat
şeffaflığını artırmak ve kalite güvenceli
aşıların tüm ülkelerde uygun fiyatlarda
satılmasını sağlamak için ortak
hareket etmek gerekmektedir. Böylece
devletler vatandaşlarının bağışıklama
faaliyetlerinden faydalanmalarını
sağlayabilir. Aşı sektörüne daha
fazla açıklık getirilmesi, dünyanın
dört bir yanındaki çocuklara fayda
sağlayacaktır.

“

Yürüttüğümüz projelerde
çocuklara tam bağışıklama
sunma konusunda
karşılaştığımız zorluklar
giderek artıyor. Temel aşı
paketi fiyatının yükselmesi,
insani kriz ortamlarında
yaşayan çocukları
korumaya gücümüzün
yetmediği anlamına geliyor.
Aynı sorun, çocuklarını
korumak isteyen ülkeler
için de geçerli.

„

Dr. Greg Elder, MSF Operasyonlar
Yöneticisi Yardımcısı

Yüksek fiyatlar, ülkelerin yeni ve hayat kurtarıcı aşıları pazarlarına dahil etmelerini engellemekte ve bağışıklama
programlarının sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Mevcut yaklaşıma göre “satın alınabilirlik”, tüm ülkelerin ve halkların
ürüne erişimini en üst düzeye çıkaran mantıklı bir sistemden ziyade, ülkelerin ve bağışçıların ödemeye istekli olduğu
miktarları ifade etmektedir.
Gavi desteği, en yoksul ülkelerden
birçoğunun yeterli düzeyde
kullanılmayan yeni aşıları
bağışıklama programlarına dahil
etmelerini sağlamıştır1. Bu destek,
uzlaşılmış indirimli fiyatlar üzerinden
sübvansiyonlu aşılara geçici olarak
erişebilen “Gavi’ye uygun” ülkeleri
[bkz. aşağıdaki kutu] kapsamaktadır.
Bununla birlikte Gavi ülkelerinin
%25’inden fazlası önümüzdeki
beş yıl içinde Gavi desteğinden
“çıkarılacaktır”; yani Gavi’den tam
destek alma hakkı sona erecektir.
2025 yılı itibarıyla seçilen 73 ülkeden
29’unun Gavi desteğini tamamen
kaybedeceği tahmin edilmektedir.
Bu ülkeler, fiyatı daha yüksek olan
yeni aşıları ve ulusal bağışıklama
programlarını tamamen kendileri
finanse etmek durumunda kalacak
ve bu süreçte çeşitli zorluklarla karşı
karşıya kalacaktır. Örneğin, pnömokok
konjuge aşısının (PCV) bağışçı
sübvansiyonuyla ciddi anlamda
azalan fiyatı, Gavi’ye uygun birçok
ülkenin aşıyı edinmesini sağlamış
ve kaçınılması mümkün olan çocuk

ölümlerini engellemiştir. Gavi’nin
seçtiği ülkeler destek kapsamından
çıkarıldıklarında ve aşılarını kendi
kendilerine finanse etmeleri
gerektiğinde, PCV satın almak için altı
kat daha fazla harcama yapacakları
tahmin edilmektedir. Aslında biz,
Gavi’nin bu tahmininin bile iyimser
olduğunu düşünmekteyiz.2
Pahalı aşıların yarattığı sıkıntılar,
Gavi’ye uygunluk kazanamayan
veya Gavi’nin düşük fiyatlarından
faydalanamayan “orta gelirli ülkeler”
için daha da büyüktür. Yüksek fiyatlar
orta gelirli pek çok ülkenin ulusal
bağışıklama programına PCV’yi dahil
etme oranı bakımından Gavi destekli
ülkelerin gerisinde kalmasına neden
olmaktadır [bkz. Grafik 3, sayfa 14].
Diğer taraftan ABD de yüksek fiyatlarla
mücadele etmektedir: Bağışıklama
hizmeti sunan ABD’li hekimlerin
sayısının azaldığı ve aile hekimlerinin
üçte birinin yüksek aşı fiyatları
yüzünden aşılamayı durdurmayı
düşündüğü bildirilmiştir3. Ülkelerin yanı
sıra MSF gibi sivil toplum kuruluşları
(STK’lar) da aşıları piyasadaki en

düşük fiyat üzerinden satın alma ve
uygun fiyatlı aşılara erişim konusunda
büyük bir mücadele vermekte,
ancak Gavi’nin anlaştığı fiyatlar
üzerinden düzenli olarak aşılara erişim
sağlayamamaktadır.

Satın Alınabi̇ l i̇ r li̇ k ve Aşı Fi̇ yatlandırması

SATIN ALINABİLİRLİK VE AŞI
FİYATLANDIRMASI

Aşının satın alınabilirliğini artırmanın
en etkili yolu hakkında henüz dünya
çapında bir fikir birliği oluşmamıştır.
Çeşitli aktörler çoğunlukla farklı ülke
gruplarıyla veya bölgesel düzeyde
belirli stratejiler geliştirmekte ve
uygulamaktadır. Fakat uygun fiyatlı
aşılara erişim için dünya çapında
uygulanabilir stratejilere acil ihtiyaç
vardır. Mevcut stratejilerden bazıları
bu raporda ele alınmakta olup
fiyat şeffaflığını ve fiyat izleme
mekanizmalarını teşvik etmeyi,
tedarikte havuz modeli kullanmayı,
üretici tabanını genişleterek rekabeti
artırmayı ve yeni aşı geliştirme
modelleri tasarlamayı içermektedir.
Düşük maliyetli aşılara öngörülebilir,
sürdürülebilir ve daha kapsamlı bir
erişim, daha fazla ülkenin hayat
kurtarıcı aşıları sağlık sistemlerine
dahil edebilmesini sağlayacaktır.

GAVI DESTEĞINE UYGUNLUK KRITERI
Bir ülkenin Gavi desteğine uygunluğunu kişi başına düşen Gayri Safi Milli
Hasıla (GSMH) belirler. Gavi dereceleme politikasını 2011 yılından bu yana
uygulamaktadır. Destek alan ülkenin kişi başına düşen GSMH miktarı,
sınır değer olan 1.570 ABD dolarını geçtiğinde, Gavi desteği gelecek beş
yıl içinde aşamalı olarak durdurulmaktadır. Gavi tarafından derecelenen
ülkeden beş yılın sonunda aşıyı tamamen kendisi finanse etmesi talep
edilene kadar, ortak finansman ihtiyacı bu süre içinde doğrusal olarak
artmaktadır.1 Gavi’nin dereceleme politikası, AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile
Mücadele Küresel Fonu’nun uygunluk sınırından daha katıdır.
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ÇOCUKLARA BAĞIŞIKLIK KAZANDIRMANIN ARTAN MALİYETİ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),
2001’den bu yana bağışıklama
çizelgesine bazı yeni aşılar
eklemiştir [bkz. Grafik 1, sayfa 7].
Açık olarak yayınlanan yıllık fiyatlar
(sadece gelişmekte olan bazı
ülkelerde mevcuttur) kullanıldığında,
2001 yılında tüberküloz, kızamık,
difteri, tetanos, boğmaca ve çocuk
felci dahil altı hastalığa karşı bir
çocuğa bağışıklık kazandırmanın en
düşük maliyeti 0,67 ABD dolarıydı.
2014 yılında ise tüberküloz,
kızamık, kızamıkçık, difteri, tetanos,
boğmaca, hepatit B, Haemophilus
influenzae tip b, çocuk felci,
pnömokok hastalıklar, rota virüs
ve ergen kızlarda insan papilloma
virüsü (HPV) dahil 12 hastalığa karşı
bir çocuğa bağışıklık kazandırmanın
en düşük maliyeti 32,09–45,59* ABD
dolarına yükselmiştir. Bir çocuğun
bağışıklık kazandığı hastalık sayısı
2001 ile 2014 yılları arasında iki
katına çıkarken, aynı çocuğu
tamamen bağışıklamak için gereken
aşı paketinin maliyeti orantısız
olarak 68 kat artmıştır. Ayrıca bu
tahmini hesaplarda UNICEF Tedarik
Birimi’ne ulaşan en düşük fiyatlar
temel alınmıştır ve çoğunlukla
Gavi tarafından seçilen ülkelerden
oluşan bir grup gelişmekte olan
ülkeyle sınırlıdır. Bu nedenle en iyi
senaryoyu temsil etmektedir.
Gavi’nin desteğini almayan orta
gelirli ülkeler dahil gelişmekte olan
ülkelerde çok daha zor durumlar

yaşanmaktadır. Örneğin, döner
sermayesi sayesinde geçmişte
daha düşük fiyatlara erişen Pan
Amerikan Sağlık Örgütü’ne (PAHO)
göre, “bir çocuğun aşı maliyeti
1979 yılında 5 ABD dolarından
azken, bugün bir çocuğun aşı
maliyeti sadece aşıların [HPV aşısı
hariç] maliyeti dikkate alındığında
yaklaşık 70 ABD dolarıdır”.4 PAHO
bölgesi dışındaki birçok ülkenin
durumu çok kötüdür çünkü aşılarını
kendileri tedarik etmekte ve
aşılar için daha yüksek bedeller
ödemektedirler. Bu ülkelerden
bazılarında görülen fiyatlar Gavi/
UNICEF tarafından ödenen fiyatın
20 katını geçebilir: Örneğin, HPV
aşısının Makedonya’daki alış fiyatı
75 euro/100 ABD dolarıdır; yani Gavi
destekli ülkelerin ödediği bedelin
22 katıdır.5 HPV, pnömokok konjuge
aşısı (PCV) ve rotavirüs gibi en yeni
aşılardaki fiyat artışı, orta gelirli bazı
ülkelerin bu aşıları Genişletilmiş
Bağışıklama Programları’na (EPI)
dahil etmelerine yetecek kadar
uygun maliyet yaratmamaktadır.6
Gavi’nin dereceleme kapsamına
aldığı ülkeler, hem aşıları satın
almaya yönelik sübvansiyonu hem
de pazarlık edilmiş daha düşük
fiyatlara erişim imkanını kaybetmek
üzeredir. Ülkeler tedarik maliyetlerini
en düşük düzeyde koruyabilse
dahi Gavi sübvansiyonlarının sona
ermesi bağışıklama bütçelerini
keskin bir şekilde artıracaktır.

Örneğin Honduras şu sıralar
dereceleme kapsamındadır ve
2016 itibarıyla Gavi Honduras’a
destek vermeyi durduracaktır. Bu
nedenle Honduras, Gavi’nin yeni
aşılar için yıllık olarak ödediği
5 milyon ABD dolarını kendisi
ödemek zorunda kalacaktır. Bu
da devletin mevcut bağışıklama
harcamalarının %38 artması
anlamına gelmektedir.7 Ayrıca
gelecek yıllarda aşı programlarına
HPV aşısı eklendiğinde, bu maliyet
daha da artacaktır.
Ülkelerin bağışıklama bütçelerinin
yeni aşılarla beraber ne
kadar artacağına dair diğer
tahminler şöyledir: 2012 ile 2018
yılları arasında Sri Lanka’da
%197, Kongo’da %801 artış,
Angola’da %1.523’e kadar ve
Endonezya’da %1.547’ye kadar
artış beklenmektedir.8 [bkz.
Tablo 1, “Gavi’nin derecelediği
bir ülkede yeni aşılar için ortak
finansman ödemeleri” sayfa
13]. Aşılar bir çocuğa tamamen
bağışıklık kazandırmanın sadece
bir parçasıdır ve insan kaynakları,
ulaşım, soğuk zincir, altyapı,
farklı bağışıklama ürünleri gibi
diğer program maliyetleri de göz
önünde bulundurulmalıdır. Tüm
bunlar dikkate alındığında, aşı
fiyatlarındaki bu ani artışı birçok
ülkenin kendi kendine karşılaması
zor görülmektedir.

				
* Bir erkek çocuğa bağışıklık kazandırmanın bedeli 2014’te 32,09 ABD dolarıydı. Bir kız çocuğuna bağışıklık kazandırmanın bedeli ise 45,59 ABD dolarıydı (HPV aşısı dahil).
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Grafik 1: Gavi/UNICEF’teki en düşük fiyat baz alındığında bir çocuğa
bağışıklık kazandırmanın bedeli
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2003
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2005

** 3 doz HPV aşısını içerir.

2006

2007
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

*** 2 doz HPV aşısını içerir.

Kaynaklar:
DSÖ’nün olağan özet bağışıklama çizelgeleri,9 Gavi,10 UNICEF Tedarik Birimi,11 MSF “Doğru Aşı” 1. baskı.12

Notlar ve metodoloji:
Ek C’de, DSÖ tavsiyeleri ile ilgili zaman çizelgesi ve Gavi’nin aşıları fonlamaya ilişkin kararları gösterilmektedir.

Uygun fiyatlı ve adapte edilmiş aşıların yaygınlaştırılması | www.msfaccess.org/rightshot2

7

Satın Alınabi̇ li̇ rli̇ k ve Aşı Fi̇ yatlandırması

UYGUN FİYATLI AŞILARA ERİŞİM:
AŞI FİYATI BAĞIŞIKLAMA PROGRAMLARI İÇİN
NEDEN BİR ENGEL TEŞKİL ETMEKTEDİR?
“UYGUN FİYAT” NEDİR?
Uygun fiyatın ne olduğuna kimler
karar verir ve hangi ölçütler
kullanılır?

Günümüzde aşının “satın
alınabilirliği”ni kamu sağlığının
gereksinimleri değil, ülkelerin ve
bağışçıların ödemeye hazır olduğu
bedel belirlemektedir. Ağırlıklı olarak
Gavi gibi bağışçılar tarafından finanse
edildikleri için sadece yeni aşıları
almaya mali gücü yeten yoksul ülkeler
ile bu ürünleri pazarlarına dahil etmek
için mücadele eden birçok orta gelirli
ülke dikkate alındığında, mevcut
küresel bağışıklama sisteminin
uzun vadeli verimliliği tartışmaya
açıktır. Bazı Gavi ülkeleri yeni
aşıları ödemede çeşitli zorluklarla
karşılaştığı halde Gavi, dünyanın
en yoksul ülkelerinden birçoğunun
aşılara erişimde çok büyük ilerleme
kaydetmelerini sağlamıştır. Şu anda
tüm ülkelere yönelik sürdürülebilir
çözümlere odaklanılması
gerekmektedir.
Gavi, aşının satın alınabilirliğine
dair küresel tartışmada önemli
bir oyuncudur. Gavi satın aldığı
aşılarda, en düşük fiyatı hak eden
ülkeleri ve Gavi’nin desteği sona
erdiğinde tamamen kendi bağışıklama
programlarını finanse etmek zorunda
kalacak olan gelişmekte olan ülkelerin
bütçelerini göz önüne alarak mümkün
olan en düşük fiyatı belirlemeye
çalışmaktadır.
Gavi’ye uygunluk kriterlerini taşıyan
ülkelerde, her birinde farklı koşullarda
olmak kaydıyla, yeni fiyat indirimleri
yapıldığı duyurulmuştur. Bir ülkenin
kişi başına düşen GSMH’si Gavi’nin
sınır değeri olan 1.570 ABD dolarına
ulaştığında (her yıl enflasyon
güncellemesi yapılmaktadır),
Gavi bağışçıları bu ekonomik
göstergeyi ilgili ülkenin kendi
aşılarını finanse edebileceği şeklinde
yorumlamaktadır.

Ayrıca Gavi’nin yaptırdığı bir mali
olanaklar analizinin sağladığı
öngörü modeline göre; Gavi’nin
dereceleme kapsamına aldığı
ülkelerin tüm aşı maliyetini bağımsız
olarak üstlenmeleri için, sağlık
bütçelerinin sadece %0,6’sını
ayırmaları gerekecektir.13 Bu tahmin
ülkelerin, bütçelerinin en fazla %10’u
ile sağlık harcaması yapacağı (bu
rakam %15 Abuja Beyanı’nın altında
kalmaktadır) ve aşı ürünlerinin
toplam sağlık bütçesinin %1’inden
daha fazlasını oluşturmayacağı
beklentisinde olan küresel gelişim
hedefleri doğrultusunda yapılmıştır.13,
14
Bu ölçüm ulusal kaynaklarla finanse
edilen bağışıklama programlarının
“bütçeleri karşılayabileceğine”
yönelik bir gerekçe olarak
kullanılmıştır. Fakat Gavi’nin
mali olanaklar analizindeki temel
varsayımlarının, daha kapsamlı bir
uygulama zemininde bazı açılardan
sorunlu olduğu kanıtlanmıştır.
 odel, Küresel Fon ve Dünya
M
Bankası’nın bağışları gibi
dış kaynakları sağlık bütçe
hesaplamasına dahil ederek
Sağlık Bakanlığı’nın yeniden tahsis
kaynaklarını suni olarak şişirmiştir.
Bağışçılardan gelen bu fonlar
global ekonomik koşullara ve
önceliklere göre dalgalandığı için
aşılamanın finanse edilmesinde
hesaba katılmamalıdır.
 Model, yeni dahil edilen
aşıların sayısı için sabit bir
değer kullanmaktadır. İlave her
bir aşı, Gavi’nin derecelediği
ülkelerin nihai tam bağışıklama
maliyetini artıracaktır. Bu analizde
dereceleme kapsamına alınan
ülkelerden oluşan ilk grup, en
pahalı aşılardan biri olan insan
papilloma virüsü (HPV) aşısını
dahil etmemiştir, ancak gelecekte
derecelenecek olan ülkeler bu
aşının fiyat yükünü dikkate alabilir.
Analizde Gavi’nin derecelediği

16 ülkeden 11’i Gavi destekli
en fazla iki aşıyı dahil ederken,
Gavi’ye uygun orta grubun %73’ü
en az üç aşıyı dahil etmiştir.* Bu
nedenle aşıların, sağlık bütçelerinin
%0,6’sını oluşturacağı tahmini
daha çok yeni aşıyı dahil eden
ülkeler için olası görülmemektedir.
 Gavi tarafından derecelenen
ülkelerin, orta ve uzun vadede
Gavi’nin pazarlık ettiği fiyatlara
erişim güvencesi yoktur.
Dereceleme sonrası fiyat
sürekliliğinin temin edilmesi
konusunda Gavi’nin üreticilerle
yaptığı müzakereler zamanla
sınırlıdır ve ülkeye özgüdür.
Aynı zamanda kanuni olarak ve
programlanabilme açısından
uygulanmasının zor olabileceğine
dair tedarik çekincelerini
içermektedir.
 Ülke seviyesindeki aşı yatırımı,
asıl mali olanaklar analizlerinde
varsayılana göre daha yavaş
artmıştır. Bu artış, yetersiz
raporlama yapılmasından ve
ülkelerin aşılamaya ne kadar
yatırım yapabileceklerine ilişkin
basit ayrıntıları göz önünde
bulundurmadan sağlık bütçelerini
aşı dışındaki alanlara tahsis
etmesinden kaynaklanmaktadır.

Gavi, en düşük
fiyatı hak eden
ülkeler ve
gelişmekte olan
ülkelerin bütçe
sorumluluğu
bakımından
en düşük fiyatı
belirlemeye
çalışmaktadır.

				
* Saxenian ve ark. çalışmasında bulunan ülke grupları kullanılmıştır, 2011 (2009 yılı kişi başı GSMH’yi baz alan ülke grubu, 2009 yılı kişi başı GSMH’si 996–1.499 ABD doları olan “ara”
ülkeleri ve 2009 yılı kişi başı GSMH’si en az 1.500 ABD doları olan derecelendirilmiş ülkeleri içerir). Aşı ile ilgili bilgilerin yer aldığı “program yılına göre harcamalar”ın kaynağı: www.
Gavialliance.org/results/disbursements/
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Dünya genelinde tüm ülkelere ve
topluluklara yönelik mantıklı bir
fiyatlama sistemi olmasa da, Gavi
kendi koşullarına uygun ülkeler
grubunda aşı fiyatlarını düşürmede
önemli rol oynamıştır. Bugün “Gavi
fiyatları” dünya çapında en düşük
referans fiyat olarak kullanılmaktadır.
Üreticilerle yaptığı müzakerelerin
ve özel anlaşmaların sonucunda
Gavi, aşıları indirimli fiyatlardan –
çoğunlukla bilinen diğer satış fiyatların
yarısı ile üçte ikisinden daha düşük
– almayı başarmıştır. Buna rağmen bu
anlaşmalar geçici olarak yapılmış olup
sadece sınırlı sayıdaki Gavi ülkelerine
yöneliktir.16
Aşı tedarikinin bir havuzda
toplanması – Pan Amerikan Sağlık
Örgütü (PAHO) Döner Sermaye
yöntemi gibi [bkz. sayfa 15] – bazı
ülkelerin hacimli satın alma ve bunu
finanse etme mekanizmalarından
faydalanmalarını ve yüksek hacimler
ve ölçek ekonomileri üzerinden düşük
fiyatlara erişmelerini sağlamaktadır.
Ayrıca üreticilerin talep ve satın alma
öngörülerinin tahmin edilebilir ve
güvenilir olmasına imkan vermektedir.
Bazı üreticiler satın alınabilirliği
kendi koşullarına göre belirlemeye
çalışmaktadır. Bazı şirketler de
belirli yeni aşılar için küresel erişim
politikalarını kamuya ilan etmektedir.
Örneğin, gelişmekte olan bir
ekonomide üretici konumunda olan
Hindistan merkezli Serum Institute
of India, Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) ve Sağlıkta Uygun Teknoloji
Programı’nın (PATH) yer aldığı bir
ürün geliştirme ortaklığı kapsamında,
satın alınabilirlik hedefi doz başına
50 ABD doları olan Menenjit A aşısını
geliştirmiştir.
Sanayileşmiş ülkelerdeki ilaç
şirketleri, yüksek gelirli ekonomilerde
“yok satan” ürünlerle yüksek
cirolar elde ederken, gelişmekte
olan ülkelerde ürünün erişilebilir
ve satın alınabilir olması amacıyla
kademeli fiyatlama uygulamalarını
hayata geçirdiklerini savunmaktadır.
Ancak kademeli fiyatlama
politikaları genellikle halka açık
değildir, haklarında çok az veri

bulunmaktadır ve çoğunlukla bir
ülkenin ekonomik sınıflandırmasına
ilişkin belirgin bir mantığa veya ilişkiye
dayanmamaktadır.
GlaxoSmithKline (GSK) ülkeleri
ödeme kapasitelerine, aşılama
programı taahhütlerine ve satın alma
hacimlerine göre gruplandırarak
uyguladığı kademeli aşı fiyatlama
stratejisi ile ilgili önemli bilgileri
kamuya ifşa eden az sayıda şirketten
biridir [bkz. “İlaç şirketleri aşı
fiyatlarını nasıl belirlemektedir?”,
20-22. sayfalar].17 GSK ayrıca 2013
yılının sonunda aday sıtma aşısının
(Mosquirix) en güncel sonuçlarını
kamuya açıklamıştır. Buna göre
şirketin aşıyı satarken %5 kar marjını
geçmediği görülmektedir.18
Ancak bu girişimlerden bazıları
sadece seçilen ülkelere ve halklara
fayda sağlamaktadır; diğer ülkelerin

aşılara uygun fiyatlardan erişmelerine
olanak tanımamaktadır. (ör. Gavi
fiyatları sadece Gavi tarafından
seçilen ülkelere yöneliktir). Bazı ilaç
şirketleri tarafından teklif edilen en
düşük fiyatlar ise, birden fazla üretici
arasındaki rekabetin getireceği
fiyatlarla karşılaştırıldığında yetersiz
kalmaktadır. Bugüne kadar GSK ve
Pfizer tarafından kademeli fiyatlama
stratejileri kapsamında orta gelirli
ülkelere verilen yüksek pnömokok
konjuge aşısı (PCV) fiyatları
yüzünden bu ülkeler, hem daha
düşük fiyatlardan hem de bağışların
mali desteğinden faydalanan
düşük gelirli ülkeler kadar PCV’yi
kullanamamışlardır. Sürdürülebilir
ve öngörülebilir fiyatlar daha yaygın
olsaydı, muhtemelen daha çok ülkenin
hayat kurtarıcı aşılara mali gücü
yetecekti.
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Uygun fiyatlı aşılara erişim kavramının
gelişimi

SATIN ALINABİLİRLİK AŞILARI EDİNMENİN
ÖNÜNDEKİ TEK ENGEL DEĞİL
Düşük fiyatlar sürdürülebilir
bağışıklama programlarının
kritik bir parçası olsalar da,
yetersiz sağlık sistemleri başarılı
aşı uygulamalarının önünde
hala önemli bir engeldir. Kısıtlı
imkanlara sahip ülkelerde
kullanılmak üzere “adapte edilen”
aşılar, soğuk zincir gibi sistemlere
duyulan ihtiyaçları azaltarak
program maliyetlerini düşürebilir.
MSF ekiplerinin gelişmekte olan
ülkelerde üzerinde çalıştığı temel
aşı adaptasyonlarında şu unsurlar
gereklidir:
• Yüksek ve dondurucu
sıcaklıklara dayanıklı olan aşılar
• Basitleştirilmiş uygulama yolları
• Daha düşük dozlar ve daha
esnek dozaj takvimleri
• Azaltılmış hacim ve daha az yer
kaplama
• Oral aşıların geliştirilmiş etkinliği
• Düşük - orta gelirli ülkeler için
daha etkili antijen bileşimi

Uygun fiyatlı ve adapte edilmiş aşıların yaygınlaştırılması | www.msfaccess.org/rightshot2

Adaptasyonlar aynı zamanda
geleneksel aşılarla ulaşılan
başarıların ötesine geçerek
aşılamanın kapsamını
genişletebilir. Örneğin, sağlık
merkezlerinin %87’sinin soğuk
zincirle kullandığı mevcut
pentavalan aşı yerine, %97’si
ısıya daha dayanıklı pentavalan
aşıya ulaşacaktır. Pentavalan
aşının soğuk zincirden alınması
da, Genişletilmiş Bağışıklama
Programı (EPI) aşılarının sağlık
merkezlerine ulaşmasını
sağlayacaktır.19 Farklı ürün
adaptasyonlarının tedarik zinciri
modellemesi, adapte aşıların
olumlu etkisine başka bir örnektir.
Bazı koşullarda, özellikle
gelişmekte olan ülkeler için
gereken adaptasyonlarda, daha
iyi adapte ürünler geliştirmek
için ilave teşviklere ihtiyaç
duyulabilir. Gelişim ödülleri,
ayrıcalıklı tedarik, hızlandırılmış
yasal süreçler veya gelişmiş satın
alma taahhütleri olası seçenekler
kapsamında değerlendirilebilir.

9

Satın Alınabi̇ li̇ rli̇ k ve Aşı Fi̇ yatlandırması

AŞI PAZARININ ÖZELLİKLERİ
Aşı pazarında aşı fiyatlarının ve
diğer temel verilerin kamuya
nadiren açıklanması etkili kamu
sağlığı politikalarının gelişimini
baltalamaktadır. Aşı fiyatları
kontrolsüz bir hızla yükselmektedir.
Buna rağmen bazı ilaç şirketleri
aşıdan elde ettikleri karların pazarda
tutunmaları için yeterli olmadığını
ileri sürmektedir. Bazı uzmanlar
pazardaki çöküşten düşük fiyatları
sorumlu tutmaktadır. Bu çöküş,
özellikle aşı üreticileri 1990’ların
sonunda Genişletilmiş Bağışıklama
Programı (EPI) pazarından çıktıkları
zaman görülmüştür. O tarihten itibaren
UNICEF, birden fazla aşı üreticisi
ile çok yıllık tedarik anlaşmaları
yapılmasına aracılık ederek riski
hafifletmeye çalışmıştır.20
İlaç şirketlerinin çoğu fiyatlarını
açıklamamaktadır ve birçok şirket
aşı alıcılarından fiyat bilgilerini ifşa
etmelerini yasaklayan fiyat gizliliği
hükümlerini imzalamalarını talep
etmektedir. Bilgi eşitsizliği ülkelerin
fiyatları düşürmeye yönelik etkili
pazarlık yapmalarını engellemekte ve
yeni bir aşının piyasaya sürülmesi için
uygun bütçeleme yapma konusunda
taviz vermelerine yol açmaktadır.
Yeni aşı pazarına ilişkin yapılacak bir
analiz Porter’in Beş Gücü (Porter’s
Five Forces) çerçevesini baz alabilir.*
MSF analizi [bkz. Şekil 1] alıcıların
pazarlama gücünü, pazara yeni
girenlerin oluşturduğu tehdidi, ikame
ürünlerin oluşturduğu tehdidi ve
sektördeki rekabeti açıklamakta; aşı
pazarının, alıcıları değil üreticileri
koruduğu sonucunu çıkarmaktadır.
 Pazara yeni girenlerin oluşturduğu
tehdit düşüktür. Sermaye-yoğun
ve zaman alan araştırma ve
geliştirme (AR-GE) faaliyetleri
ile fikri mülkiyet kısıtlamaları,
yüksek batık ve sabit maliyetler
ile fabrika ve ürün ön yeterliliğini
sağlamak ve korumak için gereken
yasal süreçler nedeniyle giriş
engelleri yüksektir (batık maliyetler,
gerçekleştirildiğinde telafi

Şekil 1: Yeni aşı pazarı ile ilgili MSF analizi
MSF'nin uluslararası yeni aşı pazarına ilişkin Porter'in Beş Gücü’ne dayalı*
analizi sektörün son derece cazip olduğunu, fakat sektöre girişin zor olduğunu
göstermektedir. Bu da mevcut üreticilerin güçlü konumlarını ve potansiyel
bakımdan yüksek marjlarını korumalarına neden olurken, yeni giriş yapmak
isteyenlerin dışarıda kaldığını ortaya koymaktadır.

Pazarda yeni giriş tehdidi

DÜŞÜKTÜR.

Mevcut şirketler arasındaki
rekabet

DÜŞÜKTÜR.

Alıcıların satın alma gücü

DÜŞÜK/VASATTIR.

İkame ürünlerin oluşturduğu
tehdit

DÜŞÜK/VASATTIR.

edilemeyen maliyetlerdir - ör. özel
bir ürün üretmek için tasarlanan ve
diğer kullanım şekillerine hemen
yönlendirilmeyen ekipmanın
maliyeti).22
 Alıcıların (ülkelerin) satın alma gücü
düşük/vasattır. Şeffaflığın, mevcut
ürünlerin özellik ve fiyat bilgilerinin
eksik olması, alıcıların – çoğunlukla
ülkelerin – bilinçli karar almasını
sınırlamaktadır.23 Alıcıların pazarlık
yapma gücü, pazarda bulunan
birkaç üretici nedeniyle (düopoller/
oligopoller) sınırlıdır.24 Alıcılar
taleplerini yoğunlaştırarak (ör. ortak
tedarik havuzu kurarak) güçlerini
artırabilirler.
 İkame ürünlerin oluşturduğu
tehdit düşük/vasattır. Aşının ikame
edilmesi (sektörde) mümkündür,
fakat rakip bulunmasına ve ilgili
ürünün özelliklerine bağlıdır.
Örneğin, en yeni üç aşıdan (PCV,
HPV ve rotavirüs) her biri için
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ)
ön yeterlilik aşamasından geçmiş

sadece iki ürün bulunmakta
ve bu da ikili tekel (duopol)
oluşturmaktadır. Ayrıca sözkonusu
iki aşının ürün özellikleri farklı
olduğu için birbirinin ikamesi
değildir. Rekabet olduğunda
orijinal aşıların yerini düşük
maliyetli üreticilerin daha ucuz ve
kalite güvenceli ürünleri alabilir.
 Mevcut şirketler arasındaki rekabet
düşüktür. Belirli bir aşıyı üreten
birkaç orijinal üretici olduğunda
rekabet düşüktür ve şirketler daha
düşük maliyetli üreticiler pazara
girene kadar fiyatları yüksek tutma
eğilimindedir.24 Düşük maliyetli
üreticiler pazara girdiğinde
kademeli fiyatlama gibi stratejiler,
orijinal üreticilerin düşük gelirli
ülke segmentindeki düşük maliyetli
üreticiler karşısında rekabetçi
kalmasını sağlar. Çünkü bu
stratejiler, düşük gelirli ülkelerdeki
fiyatları azaltırken gelişmiş
pazarlarda yüksek marjı garanti
eder.

				
Porter’ın Beş Gücü, belirli bir sektördeki rekabet düzeyini analiz etmede ve iş stratejisinin gelişimi ile ilgili bilgi vermede kullanılan bir sistemdir. Analiz edilen beş güç (pazara yeni
girenlerin oluşturduğu tehdit, ikame ürünlerin oluşturduğu tehdit, tedarikçilerin pazarlık gücü, alıcıların pazarlık gücü ve sektördeki rekabet) bir pazarın rekabet yoğunluğunu ve
potansiyel oyunculara yönelik cazibesini tanımlar. Daha fazla bilgi için Michael E. Porter’ın 1979 Mart’ında Harvard Business Review’da yayınlanan “Rekabetçi Güçler Stratejiyi Nasıl
Şekillendirir” (How Competitive Forces Shape Strategy) isimli makalesini okuyabilirsiniz.21
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Aşıları geliştirme ve üretme sürecinin
gerçek maliyetleri hakkında net ve
kesin bilgi edinilmesi, aşıların satın
alınabilirliğini belirleme çalışmalarını
kolaylaştırmanın yanı sıra, sektörde
aşı pazarından çıkmayı gerektiren

tehditlerin varlığını da açıklığa
kavuşturacaktır.
Rekabet aşı fiyatlarını düşürmektedir
Yeni üreticiler pazara girdiğinde fiyatlar
çoğunlukla düşmektedir. Örneğin,
UNICEF 2001 yılında Gavi’ye uygun
düşük gelirli ülkeler için pentavalan
aşıyı tek bir tedarikçiden birim doz
fiyatı 3,50 ABD dolarından satın
almıştır. 2012 yılında ise yine düşük
gelirli ülkeler için bu aşıyı dört ayrı
üreticiden birim doz fiyatı 2,16 ABD

doları üzerinden satın almıştır. 2008
yılından bu yana yeni ve düşük
maliyetli üreticilerin pazara girmesi
birim doz fiyatının %38 düşmesine
neden olmuştur [bkz. Grafik 2]. En yeni
ve pahalı aşılar arasında şu anda az
rekabet vardır: PCV, HPV ve rotavirüs
aşılarının her biri için DSÖ’nün ön
yeterlilik aşamasından geçmiş sadece
iki ürünün bulunması, bu aşıların
üretimi, dağıtımı ve fiyatlamasında ikili
tekel durumunun oluşmasına neden
olmaktadır.

Satın Alınabi̇ li̇ rli̇ k ve Aşı Fi̇ yatlandırması

Aşı üreticilerinin sınırlı sayıda olması
yüksek giriş engelleri ile birleştiğinde,
pazardaki rekabet önemli ölçüde
sınırlanmaktadır. Böylece yeni aşıları
üretenler yüksek oranda korunan bir
ortamda faaliyetlerini sürdürürler.

Grafik 2: Üretici sayısı (türe göre) ve fiyatlar; Gavi’ye uygun ülkeler için
satın alınan pentavalan aşılar

3,60

3,54

3,62

3,61

6

3,61
3,50

3,50

3,40
DOZ BAŞINA ABD DOLARI

3,62

5

3,39

3,37

4

3,20
3,00

3,00

3

2,80
2,60

2

2,48

2,40

1

2,20
2,00

BİRİMDEKİ ÜRETİCİ SAYISI

3,80

2,16
2001

2002

2003

2004

2005

Çok uluslu üreticilerin sayısı (IFPMA)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0

2012

Doz başına ortalama Gavi/UNICEF fiyatı, pentavalan aşı

Gelişen ekonomilerdeki üreticilerin sayısı (DCVMN)

Kaynak:
UNICEF Tedarik Birimi25, 26
Notlar ve metodoloji:
• Sadece Gavi’ye uygun ülkelere
yöneliktir.
• Birim doz fiyat, UNICEF
tarafından pentavalan aşıları almak
için harcanan toplam rakamı,
satın alınan ve 2001 - 2012 yılları
arasında yıllık olarak UNICEF’e

bağışlanan dozların toplam
sayısına bölerek hesaplanır.
• Hacim ve değer verileri Mayıs
2013’ten itibaren en yeni rakamsal
verilerle güncellenmiştir.
• Aşağıda sıralanan üreticiler
pentavalan aşıları UNICEF’e 2000
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ile 2012 yılları arasında tedarik
etmiştir: Biological E, Panacea
Biotec, Serum Institute of India ve
Shantha Biotechnics (gelişmekte
olan ülkelerdeki üreticiler);
Crucell/Berna Biotech Korea ve
GSK (sanayileşmiş ülkelerdeki
üreticiler).
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SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ (STK) UYGUN FİYATLI AŞILARA ERİŞİMİ
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF),
çocuklara yönelik aşılama programları
için uygun fiyatlı aşılara erişim
mücadelesi veren birkaç sivil toplum
kuruluşundan biridir. Yüksek fiyatlar
pnömokok konjuge aşısı (PCV),
insan papilloma virüsü (HPV) veya
rotavirüs gibi yeni aşıların kullanımını
kısıtlamakta ve bağışıklamanın
mümkün olduğu çocuk sayısını
azaltmaktadır.
MSF, insani yardım kuruluşlarının ve
STK’ların tıbbi faaliyetleri için aşıları
en düşük küresel fiyattan –şu sıralar
“Gavi fiyatı” olarak ifade edilmektedir –
alması gerektiğine inanmaktadır. Gavi
bu yaklaşımı açıkça desteklemektedir.27
Bununla birlikte henüz MSF ve diğer
kuruluşlar aşıları Gavi’nin fiyatları
üzerinden sistematik olarak satın
alamamaktadır.28 Ayrıca MSF, Gavi’nin
ödediği ticari fiyatın da çok yüksek
olduğuna inanmaktadır.
MSF, PCV’ye en düşük küresel fiyattan
erişmek amacıyla 2008 yılından bu
yana Pfizer ve GlaxoSmithKline
(GSK) ile müzakereler yürütmektedir.
PCV, binlerce mülteciyi ve

ulaşılması zor bölgelerde yaşayan
insanları zatürreden (pnömoni)
koruyabilecekken, beş yıllık müzakere
sürecinden sonra ne Pfizer ne de GSK,
MSF’ye aşıyı en düşük küresel fiyattan
satmaya razı olmuştur. Onun yerine
her iki şirket de MSF’ye bağış yapmayı
teklif etmiştir. Bağışlar, aşılara erişim
açısından kısa vadeli fayda yaratmakla
birlikte sürdürülebilir değildir ve
şirket tarafından uygulanan coğrafya,
topluluk ve hacim kısıtlamaları gibi
karmaşık kural ve şartları içerebilir.
Bu yüzden alıcıların tedarik sıkıntıları
hakkında şeffaf bildirim yapmalarını
zorlaştırır. Ayrıca aşı bağışları pazardaki
fiyatı kırarak ve rekabeti zorlaştırarak
uzun süreli zarara neden olmaktadır
çünkü daha küçük firmalar düşük
fiyatlar teklif etse dahi bağış teklifleri ile
uyuşmayabilmektedir. DSÖ, UNICEF ve
Gavi gibi kuruluşların bağış kabulüne
karşı kurumsal politikaları vardır.29, 30
Prensip olarak bağışlar, MSF’nin
finansman gücüne ilişkin zorluklarla
mücadele etme yolu olarak
desteklediği bir strateji değildir.
Ancak MSF, sonuç alınmayan fiyat

pazarlıklarından yıllar sonra bağış
almama politikasında kısa vadeli bir
istisna uygulayacak ve önümüzdeki
birkaç yıl için sınırlı miktarda PCV
tedariki için bağış kabul edecektir.
İnsani kriz ortamlarındaki çocuklar için
hayat kurtarıcı aşıların sağlanmasında
yaşanan ciddi gecikmeler, sürdürülebilir
olmamakla beraber MSF’yi faydacı bir
karar almaya zorlamıştır.
MSF’nin ve diğer insani yardım
kuruluşlarının yeni aşılara uygun
fiyatlardan ve hızlı bir şekilde erişmeleri
ve bu aşıları dünya çapındaki en
savunmasız çocuklara ulaştırabilmeleri
için acilen sürdürülebilir bir
mekanizmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

“ M ülteci çocuklar aşı ile

önlenebilen hastalıklara...
karşı son derecede
savunmasızdır ve en yeni
aşılara acilen erişmeleri
gerekmektedir.

„

Dr. Greg Elder, MSF Operasyonlar
Yöneticisi Yardımcısı

AFET ORTAMLARINDA AŞILAMA

İnsani kriz yaşanan ülkelerdeki
çocuklar dünyanın en savunmasız
bireyleri olduğu halde zatürre
ve ishal gibi yaşamı tehdit eden
hastalıklara karşı rutin olarak
korunamamaktadır. MSF’nin
faaliyette olduğu mülteci
kamplarında görülen pnömokok
rahatsızlıklar, hastalıkların ve
ölümlerin temel nedenidir. MSF
pnömokok konjuge aşısının (PCV)
mülteci çocukları hastalıklara karşı

12

koruma bakımından sahip olduğu
önemli potansiyelin farkındadır.
Bununla birlikte politik engeller ve
üreticinin Gavi fiyatlarının STK’lara
uygulanmasını reddetmesi, DSÖ’nün
en son belirlediği insani krizlerde
bağışıklama programlarını tavsiye
eden ana esaslarının hızlı bir şekilde
uygulanmasını engellemiştir.
2013 yılında yapılan geçmişe dönük
bir araştırma Güney Sudan’daki
Yida göçmen kampında çocuk
ölümlerinin insani kriz sınırının
üzerinde olduğunu belgelemiştir.
Zatürrenin Yida’daki çocuk
ölümlerinin yaygın bir sebebi
olduğunu belirleyen MSF, çocuklara
PCV aşısı ile pentavalan aşılar
yapmaya karar vermiştir. MSF bu
kararı verirken, beş yıldan uzun
süredir GSK ve Pfizer ile PCV’yi en
düşük küresel fiyattan satın almaya
yönelik müzakereler yapmaktadır.
İki şirketin ret yanıtının ardından
MSF, şirketlerin indirim yerine
bağış yapma tekliflerini de kabul
etmeyerek GSK’dan yaklaşık
24.000 doz PCV10 satın almak için
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birim doz fiyat olarak 7 ABD doları
ödemeye karar vermiştir. Bu fiyat,
Gavi fiyatının iki katıdır. Yüksek aşı
fiyatı MSF’yi ilk aşılama planında
daha büyük olan yaş aralığını
daraltmaya zorlamıştır, çünkü
MSF’nin mali gücü ancak yaşı 23
aya kadar olan çocuklara bağışıklık
kazandırmaya yetmektedir. Aşı
kampanyası 2013 yılının Temmuz
ile Eylül ayları arasında üç kere
uygulanmıştır.

© Yann Libessart/MSF

Doğal veya insan kaynaklı afetler bir
ülkenin, özellikle de sağlık sistemleri
yetersiz olan ülkelerin sağlık
sistemini aksatarak temel aşılar için
bile ülkenin yüksek bağışıklama
kapasitesini sürdürmesini
etkilemektedir. Dünya Sağlık
Örgtü’nün (DSÖ) aşı kapsayıcılığına
ilişkin en yeni tahminleri, insani kriz
yaşanan ülkelerdeki kapsayıcılığın
daraldığını göstermektedir. Örneğin,
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde bu oran
2012’de %47 iken 2013’te %23’e
düşmüştür. Suriye’de ise 2011
yılında %72 olan kapsayıcılık oranı
2013 yılında %41’e gerilemiştir.31

Gavi’ye uygun ülkelerin neredeyse
hepsinin aşı alımları Gavi
sübvansiyonlarıyla desteklenmektedir.
Fakat bu ülkelerin dörtte birinden
fazlası dereceleme kapsamına
alınmıştır.8 Başka bir ifadeyle, bu
ülkelerden bazıları 2016 yılı başından
itibaren Gavi’nin desteğini tamamen
kaybedecektir.32
Yeni aşılar konusunda Gavi’nin
desteğini alan ülkelerin, Gavi’ye ait
olmayan fonlarla aşı maliyetinin bir
kısmını finanse etmeleri gerekmektedir.

Bu “ortak finansman” gerekliliği bir
ülkenin kişi başı GSMH’sine dayalıdır.
GSMH uygunluk sınırına (şu sıralar
kişi başı GSMH 1.570 ABD dolarıdır)
ulaştıkları için Gavi tarafından
derecelenen 20 ülke, bu süreçte ortak
finansman yükümlülüklerinde ciddi
artışlarla karşılaşmaktadır. Dereceleme
kapsamında olan bazı ülkeler, Gavi’nin
sübvansiyonlarını kaybettikleri için
artan bağışıklama maliyetlerini finanse
etmeyi sürdüremeyeceklerine dair
endişelerini belirtmiştir. Saxenian
ve ark., derecelenen bazı ülkelerin

şimdiden yaşadığı finansman zorlukları
ile ilgili bir rapor hazırlamıştır.8 Bu
ülkelerin bazıları, Gavi’den sonra
bağışıklama programlarına yardımcı
olması için harici bağış desteği
ararken, bazıları da aşı vakıf fonundan
yararlanacaklardır.8 Önceden Gavi
tarafından desteklenen yeni aşılara
yönelik beklenen bütçe artışları Tablo
1’de listelenmiştir. Tabloda ülkelerin
kendilerinin finanse etmeleri gereken
Gavi desteği dışındaki aşılara yer
verilmemiştir.
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GAVİ TARAFINDAN DERECELENEN ÜLKELERİN FİNANSMAN ZORLUKLARI

Tablo 1: Gavi’nin derecelediği bir ülkede yeni aşılar için ortak
finansman ödemeleri (ABD doları cinsinden)
Ülke

2012

2018

Artış
2012 – 2018 (%)

Angola

2.267.799

34.542.500

%1.523

Ermenistan

193.804

1.082.000

%558

Azerbeycan

1.224.450

3.028.500

%247

Bhutan

39.068

133.500

%342

Bolivya

730.675

5.134.000

%703

Kongo

563.712

4.513.500

%801

Gürcistan

239.941

1.710.000

%713

Guyana

36.447

365.000

%1.001

Honduras

1.088.385

3.365.000

%309

Endonezya

2.088.500

32.314.500

%1.547

Kiribati

15.475

60.000

%388

Moldovya

154.092

1.116.000

%724

Moğolistan

129.985

676.000

%520

Sri Lanka

943.752

1.860.500

%197

Toplam

7.627.585

89.901.000

%1.179

“ Nijerya Gavi

desteğinden
çıktığında aşıları
en fazla Gavi
fiyatlarından
satın almalıdır.
Ancak bu şekilde
aşılara erişim
sağlayabilir.

„

Prof. Muhammed Ali Pate,
Sağlık İşlerinden Sorumlu
Eski Devlet Bakanı, Nijerya

Kaynak: Saxenian ve ark.8

Gavi’nin derecelediği ülkeler, Gavi
sübvansiyonlarını kaybetmenin yanı
sıra anlaşmalı daha düşük Gavi
fiyatlarına sadece sınırlı bir zaman
diliminde ve belirli aşılar söz konusu
olduğunda erişebilmektedir. Gavi
tarafından derecelenen ülkelerde
Gavi’nin sübvansiyonları sona
erdiğinde, uzun vadeli fiyat garantisi

olmazsa veya pazara yeni giren uygun
fiyatlı rakipler yoksa, aşı fiyatları
mevcut rakamların çok üstüne çıkabilir
ve bu da sağlık bütçelerini zora
sokabilir. Gavi, derecelenen ülkeler için
bazı üreticilerden aldığı indirimlerin
bir kısmının süresini uzatabilmiştir.
Crucell, Sanofi Pasteur/Shantha, GSK
ve Pfizer ile yapılan bu anlaşmalar
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zamanla sınırlıdır ve kısa vadeli bağışlar
gibi uzun vadede sürdürülebilirliği
olmayan çeşitli koşulları içerir.33 Merck
(rotavirüs ve HPV aşıları için) gibi
Gavi’yi destekleyen bazı şirketlerin,
Gavi tarafından derecelenen ülkeler
için de benzer taahhütleri vermeleri
gerekmektedir.
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ORTA GELİRLİ ÜLKELER UYGUN FİYATLI AŞILARA ERİŞMEKTE ZORLANMAKTADIR
Orta gelirli ekonomiler olarak
sınıflandırılan ülkeler için, yeni aşıları
kendi mali imkanlarıyla kullanmaları
büyük bir zorluk oluşturmaktadır. Şu
sıralar bu gruptaki orta gelirli ülkelerin
(MIC) sayısı 100’ü geçmektedir.
Dünyadaki yoksul nüfusun %75’inin
yaşadığı orta gelirli ülkelerin toplam
nüfusu yaklaşık beş milyar olup,
yaklaşık 96 milyonluk bir doğum
kohortu34 ile kamu sağlığı konusunda
çok farklı gereksinimler ve ekonomik
gerçeklikler yaşanmaktadır. “Orta
gelirli” ekonomi sınırına ulaşmak,

yeni aşılara uygun fiyatlardan erişme
kapasitesini çelişkili bir şekilde
sınırlamaktadır. Düşük-orta gelirli
(LMIC) olarak gruplandırılan 54 ülkeden
24’ü Gavi tarafından seçilmiştir. Diğer
ülkeler ile yüksek-orta gelirli ülkelerin
(UMIC) tamamı ya Gavi’nin desteğini
alamamaktadır ya da kısa sürede
dereceleme kapsamına girecektir.36

finanse etmektedir. Vietnam’da genel
aşı maliyetleri ile ilgili 2006 yılında
yapılan bir çalışma, yeni aşıların dahil
edilmesinin devletin bütçe maliyetlerini
%100’den daha fazla artıracağını
saptamıştır.37 Aşıların bir çocuğa
bağışıklık kazandırmanın yalnızca bir
parçası olduğu düşünüldüğünde, aşı
fiyatlarındaki artış tehdit edici boyutlara
ulaşmıştır.38 Örneğin Honduras’taki bir
çocuğa bağışıklık kazandırmak için
gereken toplam aşı maliyeti 39,93 ABD
doları iken, genel uygulama maliyetleri
136,62 ABD dolarıdır.

Orta gelirli ülkelerin çoğunun, daha
yüksek aşı maliyetlerini üstlenmesi
zordur, çünkü bu ülkeler zaten masraflı
olan bir bağışıklama bütçesini kendileri

Grafik 3: Pnömokok Konjuge Aşısı’nı (PCV) tedarik eden LIC’lerin ve
MIC’lerin oranı
LIC'lerin ve MIC'lerin TOPLAM SAYISININ YÜZDESİ
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Kaynaklar: DSÖ,44 Dünya Bankası45

Notlar ve metodoloji:
• D
 SÖ tarafından 31 Aralık 2012 itibarıyla
kaydedilen ilk tedarik yılı (2013, 2014,
2015 ve 2016 yılları için planlanan
tedarik). DSÖ verileri, en son alınan
Ortak Raporlama Formu’ndan elde
edilmiştir. Son güncelleme: 17 Ocak
2014
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• Ü
 lkelerin düşük gelirli (LIC) veya orta
gelirli (MIC) olarak gruplandırılması,
Dünya Bankası Atlası’nın uyguladığı
yöntemle 2012 yılına ait kişi başı GSMH
verileri kullanılarak hesaplanmıştır:45
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• LIC’ler: GSMH 1.035 ABD doları
veya daha altı

• MIC’ler (LMIC’leri ve UMIC’leri
kapsar) : GSMH 1.036–12.615 ABD
doları
• 2012 yılında LIC sayısı: 37
• 2
 012 yılında MIC sayısı: 100 (47 LMIC
ve 53 UMIC)

2011 yılı itibarıyla düşük gelirli ülkeler,
PCV üretiminde orta gelirli ülkeleri
geçmiştir. 2009 ile 2016 yılları arasında
aşının pazarlara girişindeki yıllık
büyüme oranı düşük gelirli ülkelerde
%47 iken orta gelirli ülkelerde %30
olmuştur [bkz. Grafik 3, sayfa 14].
Orta gelirli ülkeler zatürrenin yarattığı
sıkıntıya rağmen yeni çıkan bu pahalı
aşıyı uygulama konusunda yavaş
davranmıştır. 2016 yılı itibarıyla düşük
gelirli ülkelerin %78’inin, orta gelirli
ülkelerin ise %56’sının PCV’yi olağan
bağışıklama programlarına ilave
etmeleri beklenmektedir. Yüksek
maliyet bu hayat kurtarıcı aşıların
maliyet etkinliği analizlerini bile
değiştirmiştir: Tayland PCV’nin şimdiki
fiyatıyla EPI’ya entegre edilecek
kadar maliyet-etkin olmadığını tespit
etmiştir.41
Ekonomik göstergeler toplumsal
gelişmeyi tek başına özetlemez.
Ayrıca ekonomik göstergelerin bir
ülkenin sağlık sisteminin, temel sağlık
hizmetlerini vatandaşlarına ulaştırma
kapasitesi ile mutlak örtüşme durumu
yoktur. Sadece ekonomik sınır
değerlere göre değerlendirmek, bir
ülkenin ödeme becerisini belirlemek
için son derece basit bir yöntemdir.
Örneğin, Nijerya 2013 yılında 2.760
ABD doları olan kişi başına düşen

GSMH’si ile bir düşük-orta gelirli
ülke olarak sınıflandırılmaktadır.42
Bununla birlikte Nijerya’nın sadece
%58’inin aşılama faaliyeti kapsamında
olması, bağışıklık kazandırılmamış
çocuk oranı bakımından dünyada
ikinci sırada yer almasına neden
olmaktadır. Benzer şekilde, orta
gelirli ülkeler de sağlık hizmetlerinin
yetersizliğinden ve orantısız düzeyde
yüksek hastalık yükünden muzdariptir.
Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki
aşı kapsayıcılık oranı %65, HIV
yaygınlık oranı ise %17,9’dur43. Bu
veriler ülkenin olumlu görünen genel
ekonomisine rağmen kamu sağlığı
göstergelerinin vahim bir durumda
olduğuna örnektir. Güney Afrika
gibi ülkeler ne bağış desteğinden
(bağışıklamaya yönelik), ne de aşıların
satın alınabilirliğini artırabilen ve halkın
erişimini hızlandırabilen fiyatlama
mekanizmalarından faydalanmaktadır.
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Gavi’nin hariç tuttuğu ülkelerin,
aşıyı vatandaşlarına sağlamaya
yönelik birkaç dış destek kaynağı
vardır. Aşı üreticileri ile yapılan iki
taraflı fiyat görüşmeleri, daha düşük
hacimleri olan ve fiyat müzakereleri
konusunda uzman olmayan bu
ülkeleri belirgin seviyede dezavantajlı
duruma sokmaktadır. Belirli aşıların
Genişletilmiş Bağışıklama Programı’na
(EPI) dahil edilmediği yerlerde yaşayan
bireyler bu aşıları, kimi zaman yüksek
gelirli ülkelerdekilerle yakın fiyatlardan
kendileri satın alabilmektedir. Örneğin,
PCV13 aşısı 2014 yılında Fas’taki
hastanelerde 63,74 ABD doları
birim fiyattan sağlanırken, aşının
Fransa’daki üreticisinin sunduğu
birim fiyat 58,43 ABD dolarıdır. Birçok
çocuk – orta gelirli ülke kohortunun
%77’si – kendi tedarikini kendisi
üstlenen ülkelerde kısmen veya
tamamen aşılandırılmaktadır. Bu
ülkeler havuz modeli tedarikinin
sağladığı fiyatlara göre daha yüksek
bedeller ödemektedir.39 Bu ülkelerin
bir kısmında aşıların fiyatları, Gavi/
UNICEF’in ödediği fiyatların 20
katından daha fazladır. Örneğin, HPV
aşısı Makedonya’da 75 euro/100 ABD
dolarından satın alınmaktadır. Bu da
Gavi destekli ülkelerin ödediği bedelin
22 katına eşittir.40

Ülkeleri gruplandırmada kullanılan
ekonomik göstergelerin ne kadar
rastlantısal olduğunu anlamak için,
2013 yılında Gavi’ye uygun ülkeler
dışındaki 28 ülkenin kişi başına
düşen GSMH’sinin, Gavi tarafından
derecelenen ve GSMH’si en yüksek
olan ülkeden daha düşük olduğunu
göz önünde bulundurabilirsiniz.39

PAHO DÖNER SERMAYESİ: AŞILAR VE AŞILARLA BAĞLANTILI MADDELER İÇİN HAVUZ TİPİ
BÖLGESEL TEDARİK VE FİNANSMAN MEKANİZMASI
Güney ve Kuzey Amerika’da
ekonomik gelişimi ve sağlık
sisteminin performansı farklı
düzeylerde olan ülkeler yer
alır. 1977’de Genişletilmiş
Bağışıklama Programı (EPI)
kapsamında kurulan46 Pan
Amerikan Sağlık Örgütü’nün
(PAHO) Döner Sermayesi, aşılar
ve aşılarla bağlantılı ürünler için
havuz tipi tedarik ve finansman
mekanizmasıdır. PAHO Döner
Sermayesi; Latin Amerika ve
Karayipler’in yüksek bağışıklama
oranları, hastalıkları yok etme ve
giderme alanındaki başarıları,
aşıları ülkelerine erken dahil
etmesi ve dünyanın en düşük aşı
fiyatlarının bir kısmına ulaşması
ile itibar kazanmıştır.47 Arz/talebin
tahmin edilebilirliği ve müzakereyle
elde edilen daha düşük fiyatlar
bölge ülkelerinin bağışıklama
bütçelerini daha iyi planlamalarını

sağlayarak ulusal ekonomik
yeterlilik oranlarının daha yüksek
olmasına neden olmuştur. Aşı
maliyetlerinin %95’i ise ulusal
fonlarla finanse edilmektedir.
PAHO üyesi 35 ülke ve altı bölge
için 2012 yılında 180 milyondan
fazla aşı dozu (değeri 512 milyon
ABD doları) satın alınmıştır.46
Döner Sermaye aşılar için yıllık
ve çok yıllık ihaleler yapmakta
ve finansmanı için PAHO üyesi
devletlerin sağladığı bir kredi
limitinden faydalanmaktadır.
PAHO Döner Sermayesi geçmişte
üreticilerle yaptığı müzakerelerde,
talepleri ortak bir havuzda
toplayarak, aşıları ülkelerin
ekonomik sınıfına bakmaksızın
bölgesel olarak tek bir birim
fiyattan piyasaya sunmuş ve en
düşük fiyatları elde etmiştir. Döner
Sermaye ayrıca en çok korunan
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ülke (MFN) özelliğini kazanmak
için şirketlerle de müzakereler
yapmıştır. Bu görüşmelerde
üreticiler, Döner Sermaye’ye belirli
bir aşı ürünü için en düşük küresel
fiyatı teklif etme konusunda
mutabık kalmıştır. Diğer taraftan
kademeli fiyatlama uygulayan
şirketler ve uluslararası bazı
bağışçılar en çok korunan ülke
hükmünü beğenmedikleri için bu
durum değişmektedir. Bu şirketler
ve bağışçılar, PAHO bölgesinde
yer alan Brezilya veya Ekvador gibi
orta gelirli ülkelerin, bölgenin en
yoksul ülkelerine Gavi aracılığıyla
teklif edilen bedellerden daha
fazlasını ödemeleri gerektiğini
iddia etmektedirler. PAHO
bölgesinde Gavi’ye uygun altı
ülke bulunduğu halde bu ülkerden
beşi dereceleme süreci nedeniyle
şu sıralar Gavi’nin desteğini
kaybetmektedir.
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AŞI FİYATLARINDA VE VERİLERDE ŞEFFAFLIĞIN
OLMAMASI
Aşı fiyatlaması bilindiği üzere şeffaf
değildir ve aynı aşı için ödenen
bedeller ülkeden ülkeye önemli ölçüde
değişmektedir. Buna karşın, diğer
kamu sağlığı harcamalarının fiyat
verilerine ulaşılabilmektedir. Örneğin,
HIV antiretroviral (ARV) ilaçlarının
fiyatları Dünya Sağlık Örgütü’nün
(DSÖ) Küresel Fiyat Raporlama
Mekanizması’nda yayınlanmaktadır.
Böylece ülkeler, şirketler ve zaman
dilimleri arasında ılımlı bir kıyaslama
yapılabilmektedir. Fakat yeni ARV’lere
yönelik jenerik bir rekabet eksikliği
bulunduğu halde bu ilaçlarda kademeli
fiyatlamanın giderek artan düzeyde
kullanılması, ülkeler arasındaki
ARV fiyatlarını önemli ölçüde
gizlemektedir.48 Aşı fiyatlamasında
görülen bu kapalılık, özellikle orta

gelirli ülkeler olmak üzere, ülkelerin
yeni aşıları pazarlarına sokmasını
önlemektedir. Fiyat gizliliği, aynı
zamanda Gavi tarafından derecelenen
ülkelerin Gavi müzakereli fiyatlara
ulaşma imkanları kalmadığında,
tam bağışıklama programlarını
sürdürmelerine dair endişeler
yaratmaktadır.49
Fiyat karşılaştırma mekanizmaları
olmadan ülkeler aşı pazarını tamamen
anlayamaz ve aşılarını uygun
fiyattan alıp almadıklarını bilemezler.
Hükümetler ve politika belirleyiciler,
yeni aşıları satın alma ve pazara
dahil etme planlamasını yaparken,
karar alma aşamasında bilgi edinmek
için maliyet-etkinlik analizlerinden
giderek daha çok faydalanmaktadır.50,

Bununla birlikte bu çalışmalarda
çoğunlukla önemli bir etken eksiktir:
Ülkenin aşı için ödeyeceği bedel.
İnsan papilloma virüsü (HPV) aşısının
maliyet etkinliği analizlerine ilişkin
yapılan bir değerlendirmede şu
sonuca varılmaktadır: “Maliyet
etkinliğinin esas belirleyicisi, ulusal
bir hastalık önleme şemasında
kullanılacak olan aşıya karar verme
sürecinin önemli bir faktörü olmasına
karşın, değerlendirilemeyen tek
etkendir.”52

51

Ülkelerin güvenilir fiyata ve tedarik
verilerine ulaşma konusunda artan
talepleri23, 51 uluslararası topluluğu fiyat
şeffaflığını geliştirmeye teşvik etse de,
bugün itibarıyla fiyatlarla ilgili çok az
bilgi mevcuttur [bkz. sayfa 18].

BİR AŞININ MALİYET UNSURLARI NEDEN BU KADAR GİZLİDİR?
Aşıların maliyet unsurlarını anlamak
güçtür, çünkü aşıyla bağlantılı
maliyetlere dayalı birçok bilgi kamuya
açık değildir. Aşı maliyetleri, diğer
pek çok faktörün yanı sıra, devletlerin
ve ilaç şirketlerinin araştırma ve
geliştirmeye (AR-GE) yönelik yatırım
tercihlerine, malların maliyetine,
üretime, yasal onaylarına ve
pazarlamaya dayalı olmalıdır. Ancak
bu konularda kamuya açık çok az
bilgi bulunmaktadır.

AR-GE maliyetlerinin ardındaki
efsaneler ve kapalılık
Yeni bir aşı için gereken ARGE yatırımları büyük farklılıklar
göstermekte ve şirketler çok farklı
rakamlardan bahsetmektedir. İlaç
sektörü çoğunlukla aşırı yüksek
AR-GE bütçeleri açıklamaktadır.
Örneğin, PhRMA olarak bilinen
Amerikan İlaç Araştırmacıları
ve Üreticileri toplam geliştirme

Tablo 2: Şirketler tarafından yayımlanan HPV, PCV ve
rotavirüs aşılarının dünyadaki toplam ciroları

maliyetinin 1 milyar ABD dolarına
yaklaşabildiğini ifade etmektedir.53
Ancak 2009’da The Journal Vaccine
adlı bir dergide Light ve ark., rotavirüs
aşısının geliştirme maliyetlerinin
Merck’te 167–508 milyon ABD doları,
GlaxoSmithKline’da (GSK) ise 150466 milyon ABD doları olduğunu
hesaplamıştır (2008’de).

Tablodaki kaynaklar: GSK, Merck
ve Pfizer’ın 2006–2013 faaliyet
raporları; araştırma notu.62
Notlar:

Toplam kümülatif
satışlar (milyon
ABD doları)
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Yıllık ortalama
satış (milyon ABD
doları)

Satış zaman aralığı

Pfizer, Prevnar 13

15.905

3.976

2010 – 2013

Merck, Gardasil*

9.896

1.237

2006 – 2013

Merck, Rotateq*

4.282

535

2006 – 2013

GSK, Synflorix

2.240

448

2009 – 2013

GSK, Rotarix

3.038

380

2006 – 2013

GSK, Cervarix

2.046

292

2007 – 2013
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Döviz kuru Oanda.com ve
xe.com’u baz alır; yıllık Temmuz
oranları kullanılmıştır.
* Bu tutarlar başlıca Avrupa
ülkelerinde Sanofi Pasteur
MSD ortak girişimi üzerinden
gerçekleştirilen aşı satışlarını
yansıtmamaktadır. Ancak tutarlar
Sanofi Pasteur MSD’ye yapılan
tedarik satışlarını göstermektedir.

AR-GE yatırımlarına destek olarak hem
de aşıları yüksek fiyattan satın alarak
iki kat bedel ödemektedir.
Üretim maliyetlerinin şeffaf olmaması
Üretim maliyetlerinin şeffaf olmaması
da kamu sağlığına ilişkin bilinçli
kararlar alınmasını zorlaştırmaktadır.
Bazı ilaç şirketlerinin, Gavi tarafından
seçilen ülkelere aşıların “maliyetine
satıldığına” dair açıklamaları ile ilgili
belirsizlik artmaktadır. Bağımsız
bir doğrulama süreci olmadığı
için dünyanın en yoksul ülkelerine
yapılan satışlarda kar elde edilip
edilmediği net değildir. 2013 yılında
Merck Vaccines’in başkanı, Gavi’ye
sunulan HPV aşısının 4,50 ABD doları
olan birim doz fiyatının araştırma,
pazarlama veya diğer maliyetler hariç,
Merck’in üretim maliyetini gösterdiğini
bildirmiştir.58 Ayrıca bir GSK temsilcisi
de, Gavi’ye uygulanan 4,60 ABD doları
birim doz fiyat ile kar edemediklerini
iddia etmiştir.58 Bağımsız bir grubun
Merck ve GSK tarafından bildirilen
üretim maliyetlerini doğrulamasına izin
verilmediği için bu fiyatların gerçek
birim doz üretim maliyetlerini yansıtıp
yansıtmadığı bilinmemektedir. Ne

var ki, Merck ve GSK’nın, Gavi’ye
sırasıyla sundukları 4,50 ABD doları
ve 4,60 ABD doları birim fiyatındaki
HPV aşı bedellerinin üretim maliyetini
yansıttığına ilişkin basın açıklamaları,
hükümetin birim doz fiyat olarak
Merck’e 121,03 ABD doları ve GSK’ye
103,85 ABD doları ödediği ABD gibi
diğer ülkelere yapılan satışlardan elde
edilen önemli kar marjını da ispat
etmektedir. Bu nedenle MSF, HPV
aşısının gerçek üretim maliyetlerini
ortaya çıkarmaya yönelik bir çalışma
yürütmektedir.
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Light ve ark. aynı zamanda Faz III
klinik deneylerin alışılmadık bir şekilde
kapsamlı olduğunu beyan etmiştir.
GSK bu çalışmalara, “Şimdiye kadar
yürütülen en kapsamlı bebek aşısı
deneyi” olarak atıfta bulunmuştur.54
Bu durum André ve ark.nın, yeni bir
aşıyı pazara sokma maliyetlerinin
200 bin ABD doları ile 500 milyon
ABD doları arasında değiştiğine
yönelik bulgularına uygundur.55 Özel
sektörün AR-GE yatırımı abartılırken
kamu sektörünün aşı geliştirmeye
dair katkıları çoğunlukla eksik
bildirilmektedir. 2012’de kamu sektörü,
HIV aşısına yapılan toplam yatırımın
yaklaşık %83,4’üne katkı sağlamıştır.
Buna karşılık özel sektörün başlangıç
aşamasındaki araştırma ve geliştirme
faaliyetlerine olan katkısı sadece
%3,5’tir.56 Aynı şekilde Avustralya’daki
iki araştırma merkezi bir HPV aşısının
araştırma ve geliştirme maliyetlerinin
%13’ünü karşılamıştır.57 ABD Ulusal
Sağlık Enstitüleri ve ABD üniversiteleri
de HPV aşısının geliştirilmesi
için önemli ölçüde kamu kaynağı
sağlamıştır. Bu yatırımlar aşının
son fiyatını etkilememektedir. Yani,
devletler çoğunlukla bir ürün için hem

Gerçek üretim maliyeti ve diğer maliyet
verileri ile ilgili bilgiler doğrulanmadan
şirket karları hakkında doğru bir
değerlendirme yapmak imkansızdır.
Yine de Cervarix ve Gardasil adlı bu
aşıların gelişmiş pazarlardaki yüksek
fiyatları, üreticilerin üretim maliyetinin
en az 12 ile 16 katı arasında olduğu
tahmin edilen çok büyük getiriler
elde etmelerini sağlamıştır (Gavi
fiyatının aşı üretim maliyetini temsil
ettiği varsayarsak).58, 61 En yeni aşıları
üreten şirketlerin raporladığı gelirler
16. sayfada sıralanmıştır [bkz. karşı
sayfada Tablo 2].

ÖNCEDEN TEDARİK GÜVENCESİ MODELİ:
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEN KAR ELDE ETME
Gelişmekte olan ülkelerdeki aşı
pazarından kar etmeye ilişkin bir
örnek, Gavi’nin pnömokok aşılara
yönelik geliştirdiği Önceden
Tedarik Güvencesi’dir (AMC).
AMC kavramı, yoğun olarak kısıtlı
kaynaklara sahip ülkelerde görülen
hastalıklara yönelik aşı yatırımını
teşvik etmek ve bu ülkelerde hızlı aşı
uygulamasını geliştirmek amacıyla
ortaya atılmıştır.63, 64 Bağışçıların
desteğiyle tavan fiyatın ödenmesinin
ve yüksek talep miktarlarının, çeşitli
aşı üreticilerini başka koşullarda
geliştirmeyecekleri yeni araştırma
kanalları açmaya teşvik edeceği öne
sürülmüştür.

değerinde bir devlet ve bir yardım

fazla kar elde edebilmektedir.65

kurumu fonundan yararlanma imkanı

Değerlendirmenin sonuçlarında

sağlamıştır. Bu sayede bu iki üretici

AMC’nin mevcut PCV ürünlerinin

karlı bir aşı üretme yoluna girmiştir.

geliştirilmesine katkı sağlamadığına

Gavi’nin PCV için uyguladığı
önceden tedarik güvencesi modeli,
çok uluslu iki üreticiye (Pfizer ve
GSK) son-aşama araştırmar için
sağlanan 1,5 milyar ABD doları

65

Dalberg Global Development

ve “bu nedenle Gavi pazarındaki

Advisors, 2012 yılında önceden

önemli gelir potansiyelinin,

tedarik güvencesi hakkında yaptığı

düşük gelirli üreticileri ilave

bir değerlendirmede bu üreticilerden

sübvansiyonlara [AMC’den gelen 1,5

birinin bu güvence sayesinde üretim

milyar ABD doları] gerek kalmadan

kapasitesini genişlettiğini (diğer

cezbetmeye yeterli” olduğuna dikkat

şirketin ise küresel pazara yayılmaya

çekilmiştir. 2019’da üçüncü bir

karar verdiğini) saptamıştır.65 Maliyet

üreticinin pazara girmesi beklendiği

bilgilerini paylaşmada isteksiz olan

halde bu yatırım kararında önceden

üreticilerin yarattığı kısıtlamaya

tedarik güvencesi kritik bir etken

rağmen, değerlendirme iki üreticinin

değildir. Buna karşın önceden

%10-20 seviyelerinde veya üzerinde

tedarik güvencesi beyanından

kazanç sağladığını belirlemiştir.

sonra dördüncü bir şirket araştırma

Bu da aşı/ilaç sektöründe teşvik

yatırımını üç katına çıkarmıştır.65

edilen tedarikçiler için bir referans

Bugüne kadar Gavi’ye gelen AMC

oluşturmaktadır. Önceden

bağış fonlarının %73’ü (1,095 milyar

tedarik güvencesi alan üreticiler,

ABD doları) Pfizer’a ve GSK’ye

sübvansiyon üzerinden %20’den

yönlendirilmiştir.
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FİYAT ŞEFFAFLIĞINI İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK KÜRESEL GİRİŞİMLERE RAĞMEN
FİYAT BİLGİLERİ KISITLIDIR
Ülkeler ve ilaç şirketleri fiyat
bilgilerini paylaşma konusunda
çoğunlukla isteksiz olduğu için fiyat
şeffaflığı aşı pazarında nadir görülen
bir özelliktir.
Bazı üreticiler küresel fiyatlama
stratejilerini açıkça beyan etme
konusunda bazı adımlar atmıştır.
Örneğin GlaxoSmithKline (GSK)
ile Uluslararası İlaç Üreticileri
ve Dernekleri Federasyonu
(IFPMA) gelişmekte olan ülkelere
uyguladıkları fiyatlama stratejilerinde
şeffaflığı artırmak amacıyla 2013
yılında kademeli fiyatlama ile
ilgili makaleler yayınlamıştır.17, 66
Ancak fiyatlarda şeffaflığı artırmayı
pek de istememektedirler, çünkü
şirketler rekabetin ve kamuya açık
fiyat bilgilerinin fiyat erozyonuyla
sonuçlanmasından korkmaktadır.
MSF bu raporu hazırlarken aşı
fiyatları hakkında bilgi talep
etmek için dokuz şirketle iletişime
geçmiştir. Çok uluslu şirketlerin
tamamı fiyatlarını paylaşmayı
reddetmiştir. Daha fazla bilgi için,
bkz. “İlaç şirketleri aşı fiyatlarını
nasıl belirlemektedir?” sayfa 20-22.
Alıcı tarafında ise Pan Amerikan
Sağlık Örgütü’nün (PAHO) Döner
Sermayesi67 fiyatlarını yıllardır
yayınlamakta, fakat veriler, ürün
sunumlarında yer alan ağırlıklı
ortalama fiyatlar ile sınırlı
kalmaktadır; bilgiler ne üreticinin
birim ürün fiyatını ne de satın alınan
hacimleri içermektedir. Geçmiş
fiyatlara ulaşmak ise kolay değildir.
2011 yılında UNICEF Tedarik Birimi
düşük gelirli ülkelerde aşı alımları
konusunda on yıllık fiyat bilgilerini
geçmişe dönük olarak ilk defa
yayınlamıştır.11, 68 UNICEF’in şeffaflığı
artırma girişimi veritabanına katkı
sağlayarak aşı fiyatları ile ilgili
yapılan tartışmalarda bir mihenk taşı
olmuştur. Böylece çeşitli bölgelere
ve ekonomik kalkınma seviyeleri
farklı olan ülkelere göre fiyatların
kıyaslanması sağlanmıştır; bu veriler
bu raporun ilk basımı için ilham
kaynağı olmuştur.68
Ülkeye özgü verilere bakıldığında
bazı ulusal internet siteleri kamu
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sektöründeki ve özel sektördeki
aşı fiyatlarını vermektedir. Ancak
bu sitelerde gezinmek ve bilgiye
ulaşmak genellikle zordur; ürün ve
fiyat öğeleri açısından tanımlayıcı
bilgiler bulunmamaktadır. Bu da
verilerin kullanışlılığını ve ülkeler
arasında sağlıklı kıyaslamalar
yapılmasını sınırlamaktadır. S. van
Dongen’in ilaç fiyatlarını bildiren
internet siteleri üzerinde 2010
yılında yaptığı karşılaştırmalı bir
analizde belirttiği gibi, tanımlı ulusal
fiyat verilerinin kullanımı, fiyatı
oluşturan öğelere dair bilgilerin
bulunmaması ve fiyat bilgisi
kapsamının yetersizliği yüzünden
kısıtlanmıştır.69

“

Ülkelerin ve şirketlerin aşı fiyatlarını
gizlemede öne sürdüğü nedenler
verilerin yanlış yorumlanma
ihtimali ve paralel ticarete ilişkin
endişedir.70 Örneğin, bu endişeler
“Avrupa halkının ilaç fiyatlarına
kolaylıkla erişmesini sağlamak”
amacıyla oluşturulan71 Avrupa Ortak
İlaç Veri Tabanı’na (CEDD, 2010
yılından itibaren Euripid olarak
anılmaktadır) üye ülkelerin erişiminin
kısıtlanmasına yol açmıştır.

Aşıların fiyat verilerine ulaşmada ve
fiyat takibinde yaşanan gelişmeler

HIV’e yönelik Antiretroviral
ilaçlar (ARV)72 ve sıtmaya yönelik
kontraseptifler ve artemisinin
kombinasyon tedavisi (ACT) gibi
diğer kamu sağlığı hizmet ve
ürünleriyle ilgili fiyat bilgilerinin açık
olması, aşı fiyatlarında gizliliğin
şart olmadığını göstermektedir.
Altı ilacın fiyat-bilgi mekanizması
konusunda yapılan bir analiz, veri
kalitesini ve fiyat şeffaflığını artıran
mekanizmalar olduğunda, daha
kaliteli ilaçların alınması, sözleşme
müzakerelerinin sonuçlarının
iyileştirilmesi, ulusal fiyatlama
politikalarında değişiklikler
yapılması ve fiyatların düşürülmesi
gibi olumlu sonuçlara ulaşılacağını
göstermiştir.73 Aşıların çoğunlukla
ödenen vergileri kullanan
hükümetler tarafından satın alındığı
düşünüldüğünde, vatandaşların
ödenen bedellere erişebilmesi ve
hükümetin/sektörün müzakere
edilen fiyatlardan sorumlu olmasını
beklemesi mantıklıdır.
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Diğer ülkelerin ödediği
miktarları ne kadar iyi
bilirsek, (şirketlerle olan
müzakerelerde) elimiz o
kadar güçlü olacaktır.

„

Dr. Yogan Pillay,
Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık
Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

PAHO Döner Sermayesi ve UNICEF
tarafından yayınlanan fiyatların
dışında fiyat şeffaflığını artıran
birkaç girişim mevcuttur.74
Ülke seviyesinde maliyete ve fiyat
analizine dayalı karar almayı teşvik
eden girşimler mevcuttur. PAHO
bölgesinin 2006’da geliştirdiği
bir program maliyetlendirme
modeli olan ProVac, daha sağlam
bir ekonomik değerlendirme
yapma ve ulusal Genişletilmiş
Bağışıklama Programları (EPI)
karar alma sürecini bilgilendirmek
üzere ekonomik kanıtların
kullanımını artırma ihtiyacından
doğmuştur. ProVac aslında bir
fiyat şeffaflığı mekanizması
olmadığı halde ülkelerin ekonomik
değerlendirmeleri ve maliyet
çalışmalarını paylaşmalarını
sağlayarak, diğer ülkelerdeki
fiyatlama kararlarında faydalı
olmaktadır.75, 76 ProVac girişimi PAHO
bölgesindeki 14 ülkeye HPV, PCV
ve rotavirüs aşılarını dahil etme
konusunda değerlendirme desteği
sağlamıştır. Girişimin başarısından
sonra PAHO, bölge dışındaki
ülkelerin ProVac desteğine ilişkin
talepleriyle karşılaşmıştır.

Gittikçe artan sayıda ülke, yüksek
fiyatların aşılara erişim önünde engel
oluşturduğunu beyan ettikçe, fiyat
şeffaflığı küresel düzeyde önem
kazanmaktadır. 2011 ile 2020 yılları
arasında bağışıklama kapsayıcılığını
artırmaya yönelik küresel çerçeve
olarak bilinen “Aşı On Yılı”nın
(DoV) 57 milyar ABD doları olan
bütçesinin yaklaşık yarısı sadece aşı
ürünlerine harcanacaktır -ki MSF 2012
yılında DoV süresince fiyat takibini
savunmuştur. 2013 yılında yapılan
Dünya Sağlık Asamblesi’nde Küresel
Aşı Eylem Planı’nın (GVAP) izlenmesi,
değerlendirilmesi ve yükümlülüğü için
teklif edilen bir çerçeve kapsamında,
son 10 yıldaki aşı fiyatlarının gelişimi
ve fiyat takibi göstergelerinin değişimi
konusunda bir rapor gündeme
alınmıştır.74 “Zorlu bir süreç olan,
fakat önemli bir önceliği bulunan”
fiyat takibi çalışmaları, günümüzde
GVAP için bir başarı ölçüsü olarak
değerlendirilmektedir.77
2012 yılında UNICEF Tedarik Birimi
yeni aşılar için orta gelirli ülkelerin
ortak bir havuzda toplandığı, fiyat
şeffaflığını artırmayı hedefleyen
bir pilot tedarik mekanizmasını
uygulamaya başlamıştır. UNICEF pilot
uygulama kapsamında üreticilerden,
mekanizmaya katılan ülkeler için
fiyatlarını paylaşmalarını ve kendi
tedarikleri için seçim yapan ülkelere
fiyatlama konusunda referans
olmalarını talep etmiştir.78, 79 İlk
tahminde 19 ülke (doğum kohortu
7,2 milyondur) bu sürece dahil olmak
istediklerini açıklamıştır.78 Ancak
bu yayın sırasında UNICEF bu pilot
uygulama üzerinden herhangi bir
ihale yapıldığını beyan etmemiştir. Bu
tedarik mekanizmasının neden uzun
süre işlemediğine ilişkin kamuya bilgi
verilmemektedir. Kamuya referans
fiyatları vermede isteksiz oldukları
için sadece birkaç üreticinin ihaleye
yanıt verdiği öne sürülmektedir,
çünkü şirketler diğer pazarlara daha
yüksek bedellerden satış yapma
kapasitelerinin zarar görebileceğini
düşünmektedir. Bir başka varsayım
ise şirketlerin, ülkelerin aşı

almaya yönelik kesin taahhütlerini
görememeleridir.77, 35
Fiyat bilgileri açısından en ümit verici
girişim, uluslararası veri şeffaflığının
gelişmesinde kritik rol oynayan
bir mekanizma olan Dünya Sağlık
Örgütü’nün (DSÖ) Aşıda Ürün, Fiyat
ve Tedarik Projesi’dir (V3P). [bkz.
aşağıdaki kutu].
Fiyat şeffaflığının artması, veri
eksikliklerinin giderilmesine ve alıcılar
ile tedarikçiler arasındaki mevcut bilgi
tutarsızlığının azaltılmasına yardım
edecektir. Üreticiler bir ülkeye “doğru”
fiyatı sunan tercihli fiyatlamayı

kullanmayı talep ettiklerinde, ülkeleri
gruplandırmak için ülkelerle ilgili
kamuya açık bilgileri kullanmakta
ve aşılarının satış fiyatlarını haklı
gösterebilmektedir. Ancak üreticiler
AR-GE, üretim maliyetleri ve fiyatlar
ile ilgili genel gizliliği korudukları için
ülkelerin adil fiyatlara yönelik pazarlık
yapması çok daha zor olmaktadır.
Çünkü adil fiyatlar, sektörün sıkça
tekrarladığı, fiyatların gelecekteki
AR-GE yatırımlarını devam ettirmeye
yetmeyeceğine ve hatta işletme
maliyetlerini bile karşılamayacağına
dair açıklamalarına karşı savunulabilir.
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ProVac, kuruluşundan bu yana ulusal
karar alma organlarına yardımcı
olmak için 130’u aşkın ülkeden veri
derlemektedir.

DSÖ’NÜN AŞIDA ÜRÜN, FİYAT VE TEDARİK PROJESİ (V3P)
2011 yılında başlatılan Dünya
Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Aşıda
Ürün, Fiyat ve Tedarik (V3P)
Projesi, “ürün, fiyat ve tedarikle
ilgili güvenilir, doğru ve objektif
bilgi ve verilerin” toplanmasına, bir
araya getirilmesine ve yayılmasına
yönelik bir mekanizma geliştirmeyi
hedeflemektedir. Amacı, “aşının
uygulama ve tedarik süreçlerinde
fiyat şeffaflığını ve daha bilinçli
karar almayı sağlamaktır”.80
Mekanizma, DSÖ’nün HIV ilaçlarına
ilişkin Küresel Fiyat Raporlama
Mekanizması’nda (GPRM) olduğu
gibi,72 veritabanına bağlı bir online
araç üzerinden özellikle kendi
tedarikini gerçekleştiren düşük
ve orta gelirli ülkeler ile Gavi’nin
derecelediği ülkeler tarafından

ortaklaşa kullanılmalıdır. 2014
yılının Haziran ayında fiyat verilerini
toplamaya başlayan proje, seçilen
ülke verileriyle deneme amaçlı
bir tanıtım yapmıştır [Şekil 2’de 4.
Hedef].
V3P, uluslararası fiyat şeffaflığının
iyileştirilmesinde kritik rol
oynayabilir. V3P mekanizması
uygulanırken DSÖ’nün ve devlet
kurumlarının fiyat bilgilerini
düzenli olarak paylaşma iradesi ve
kararlılığı, mekanizmanın gelişiminin
ve başarısının anahtarı olacaktır.
Daha fazla bilgi için V3P internet
sitesini ziyaret edebilirsiniz:
www.who.int/immunization/
programmes_systems/
procurement/v3p/platform/en/

Şekil 2
V3P projesinin aşamaları
BİRİNCİ AŞAMA

1. Hedef

2. Hedef

İKİNCİ AŞAMA

3. Hedef

4. Hedef
5. Hedef

Bilgi toplama
ve analiz

Görüş birliği
ve geliştirme
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Test ve
fayda analizi

Uygulama ve
kullanıma sunma

Etki değerlendirmesi
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Ülkelerin doğru ve güvenilir
bilgilerle donatılması, karar almayı
kolaylaştıracak ve yeni aşıların
daha hızlı ve daha sürdürülebilir bir
şekilde edinilmesini sağlayacaktır.51

Ayrıca diğer ülkelerin daha düşük
fiyatları temin etmede kullandığı
üretici, ürün, sunum, tedarik koşulları,
hacim, sözleşme süresi gibi koşullara
erişilmesi, hükümetlerin mevcut ürün

seçeneklerini değerlendirmelerini ve
yeni aşıların pazara giriş maliyetlerini
azaltmayı sağlayacaktır.49, 51

İLAÇ ŞİRKETLERİ AŞI FİYATLARINI NASIL BELİRLEMEKTEDİR?
Aşı fiyatlarını daha iyi anlamak
için dokuz ilaç şirketiyle iletişime
geçilmiş ve bu rapor kapsamında
ele alınmak üzere onlardan
fiyatlarını ve fiyat stratejilerini
paylaşmaları rica edilmiştir.
Bulgular, şirketlerin yanıtlarıyla
birlikte aşağıda sunulmuştur.

İletişim kurulan dokuz şirketten
• dördü fiyatlarını paylaşmıştır
(Bio Farma, Biological E,
Panacea ve Serum Institute
of India);
• sekizi fiyat stratejisi veya
vizyonu hakkında birtakım
bilgiler paylaşmıştır (yukarıda
bahsedilen dört şirket ile
Crucell, GSK, Merck ve
Pfizer);

ŞEFFAFLIK
 şı fiyatlarının tespiti zordur.
A
Şirketler bilgilerin şirkete özel
ve gizli olduğunu düşündüğü
için çoğunlukla aşı fiyatlarını
yayınlamamaktadır. MSF’nin
Erişim Kampanyası (Access
Campaign) kapsamında
yayınlanan Untangling the
Web of Antiretroviral Price
Reductions gibi fiyat raporları
ilaç şirketleri tarafından
gönüllü olarak paylaşılan veya
aranabilen kamuya açık veri
tabanlarında belirtilen fiyat
bilgilerini baz almaktadır. Ne
yazık ki, şirketlerden aşı fiyatı
bilgilerini temin etmeye yönelik
çabalarımız o kadar başarılı
olmamıştır.

• biri de istenen zaman
aralığında yanıt vermemiştir
(Sanofi Pasteur).
Çok uluslu büyük şirketler fiyat
şeffaflığını iyileştirme eğiliminde
değildir. Çünkü şeffaflık, fiyat
referansının artması anlamına
gelir; dolayısıyla hükümetler
ve diğer alıcılar ile oluşturulan
pazarlık konumunu zayıflatır. Bir
şirket fiyat şeffaflığının, yoksul
ülkelere düşük fiyatları sağlama
özelliğine giderek zarar verdiğini
ifade etmektedir.

stratejilerini ve ürün bilgilerini
paylaşmada daha şeffaf ve
istekli olmuştur.
FİYAT STRATEJİSİ
Fiyat stratejilerini, her bir pazarın
kendi özelliği ve pazardaki
oyuncuların gücü etkiler. Bu
konuyla ilgili olarak 10. sayfada
yer alan pazardaki yeni aşıların
analizi ve sektörde faal olan güçler
hakkındaki içeriği inceleyebilirsiniz.
Aşı pazarında iki grup üretici
bulunur ve her grubun ayrı
fiyatlama stratejileri vardır. Her bir
üretici kendi stratejisine sahiptir,
fakat en yaygın iki model şu şekilde
tanımlanabilir:
Maliyet artı fiyatlama stratejileri
 ayda tabanlı ve tercihli
F
fiyatlama stratejileri

 Gelişmekte olan ülkelerdeki
yeni üreticiler fiyatlarını, fiyat

1. GRUP:

MALİYET ARTI FİYATLAMA STRATEJİLERİ82
FİYAT, TEMEL OLARAK MALİYETLERE GÖRE BELİRLENİR (ÖR. ÜRETİM MALİYETLERİ)
 İletişime geçtiğimiz gelişmekte olan üreticiler ağırlıklı olarak tercihli fiyatlama stratejilerini
uygulamamakta ve aşılarını tüm ülkelere benzer fiyatlardan satmaktadır. Fiyat çeşitliliğinin esas
nedeni Incoterms farklılıkları*, ulaşım maliyetleri ve yasal maliyetlerdir.
 Bu strateji, üreticilerin fiyat üzerinde rekabet etmelerine, düşük maliyet yapılarını kullanmalarına
ve aşıları diğer üreticilerden çok daha düşük fiyatlarla satabilmek için maliyetlerini düşürebilme
kabiliyetlerini kullanmalarına imkan tanır.

* Incoterms tanımları Ek A’dadır.
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FAYDA TABANLI VE TERCİHLİ FİYATLAMA STRATEJİLERİ82
FİYAT, ALICILARIN ÖDEMEK İSTEDİKLERİ/ÖDEYEBİLDİKLERİ BEDELLERE GÖRE BELİRLENİR
 Bu strateji özellikle rekabetçi olmayan, yani üreticilerin fiyat konusunda rekabet etmemeleri gereken,
örneğin yeni aşıların bulunduğu pazarlarda kullanılır.
 Bu stratejide ürün fiyatı maliyetlere doğrudan bağlı değildir; üretici alıcının ödemek istediği en iyi fiyatı
belirler. Bu özellik farklı alıcılara farklı fiyatlar uygulanmasına da imkan sağlar. Bu tercihli fiyatlama
veya pazar segmentasyon stratejisi genellikle “kademeli fiyatlama” olarak da bilinir.
 Talebimize yanıt veren çok uluslu üreticiler tercihli fiyatlama stratejilerini uyguladıklarını bildirmiştir;
ancak daha çok bilgi istendiğinde çoğu, kademeli fiyatlama politikalarının uygulanışına dair ya az
detay vermiş ya da hiçbir bilgi paylaşmamıştır. Şirketlerin yanıtları şöyledir:
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2. GRUP:

• Johnson & Johnson’un bir alt kuruluşu olan Crucell, Johnson & Johnson’un vizyonuna uygun
olarak kademeli bir fiyat stratejisi uygulamaktadır. Kademeli fiyatlamanın kısıtlı sayıda tedarikçisi
olan pazarlar için en iyi çözüm olduğuna inanmaktadır. Aynı zamanda şirketlerin fiyatları
kademelendirmelerini önlemenin, gelişmekte olan ülkelerde aşı fiyatlarının yükselmesine neden
olacağını varsaymaktadır. Bununla birlikte kademelerin ve fiyatların nasıl belirlendiğine dair
kamuoyuyla fazla bilgi paylaşılmamaktadır.
• GSK, kademeli fiyatlama uygulamaktadır ve bu yaklaşımın “ülkelerin gelişme seviyesine ve
ödeme gücüne bağlı olduğunu” ifade etmektedir. GSK, fiyatlama ile ilgili daha fazla bilgi
paylaşmamakla beraber kademeli fiyatlama hakkında kamuya açık bir beyanat yayınlamıştır. Bu
beyanlarında yedi kademeli yaklaşımlarının detayları bulunabilir.17
• Merck fiyatlama yaklaşımını “ülkelerin ekonomik” gelişme seviyeleri, kamu sağlığının
öncelikleri, tedarik hacmi ve süresi ile yerel sağlık hizmetleri sisteminin ekonomik değeri dahil
birçok etkeni göz önünde bulunduran dünya çapında bir tercihli fiyatlama çerçevesi” olarak
tanımlamıştır. Bununla birlikte kademelerin ve fiyatların nasıl belirlendiğine dair kamuya açık az
miktarda bilgi bulunmaktadır.
• Pfizer, fiyatlama politikasını üçüncü taraflarla paylaşmamakla beraber IFPMA’nın 2012
yılında kademeli fiyatlamaya ilişkin beyanatında yer alan kademeli fiyatlama ilkelerini
desteklemektedir.66

FİYATLAMA STRATEJİLERİNİN AŞI FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
İki farklı fiyatlama stratejisi aşı
fiyatlarına yansımaktadır.
 Farklı üreticiler benzer ürünler
için fiyat stratejileri belirlerler.
Yukarıda belirtilen 1. gruptaki
şirketler fiyat rekabeti
içerisindedir ve 2. gruptaki
üreticilere göre çoğunlukla
aşılarını daha düşük fiyattan
sunmaktadırlar [bkz. Tablo
3, arka sayfa]. Orijinal ürün
üreticileri, maliyet yapılarının
genellikle düşük fiyata odaklı
rekabetçi pazarlarda rekabet

etmelerine izin vermediğini iddia
ettiklerinde, fiyatlarda ciddi
bir düşüş yaşanması halinde
pazardan çekilebilirler (Fiyatların
seyrinin şirket stratejisine uygun
olmadığını ifade eden Crucell
2013’te UNICEF’in kızamıkkızamıkçık pazarından çıkmıştır)
veya yüksek marjlı ve daha
karlı pazarlara (daha yeni aşılar,
yüksek gelirli pazarlar gibi)
odaklanma kararı alabilirler.
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 Fiyat stratejileri alıcıların
ödediği fiyatı etkiler.
1. gruptaki üreticiler ürünlerini
tüm ülkelerde benzer bir
fiyattan sunarken, 2. gruptaki
üreticiler fayda tabanlı
ve tercihli fiyat stratejileri
uygulamaktadır. 22. sayfada
bulunan Grafik 4’te orta gelirli
bir ülkenin ödediği en yüksek
PCV fiyatının (kamuya açık
kaynaklardan tespit edilebilir)
Gavi ülkelerine sunulan fiyattan
%1.471 oranında daha yüksek
olduğunu görmekteyiz.
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Tablo 3: UNICEF’in düşük gelirli ülkeler (sadece Gavi’ye uygun ülkeler)
için seçtiği aşıların en yüksek ve en düşük fiyatları arasında
karşılaştırma - birim doz ABD doları cinsindendir
Aşı

En düşük fiyat

En yüksek fiyat

PCV, 2014 ve

SII*

GSK

$2,00

$3,40 – 3,50

MMR (10-doz),

SII

Sanofi Pasteur

2014

$1,02

$1,89

Kızamık (10-doz),

Bio Farma

Sanofi Pasteur

$0,22

$0,45

Bio Farma

Sanofi Pasteur

$0,16

$0,44

Rotavirüs, 2014 ve

Bharat Biotech**

Merck

tahminler

$1,00

$5,00

tahminler

2014
DTP (10-doz),
2012

Tablodaki kaynaklar: UNICEF SD,11
Bloomberg News 201384

% fark

* Serum Institute of India’nın (SII) PCV’yi
üretmeye ve 2 ABD doları birim doz
fiyat üzerinden satmaya yönelik fiyat
taahhüdü.84

%73

** Bharat Biotech’in bir rotavirüs aşısını
(Rotavac) üretmeye ve 1 ABD doları
birim doz fiyat üzerinden kamu
sektörüne satmaya yönelik fiyat
taahhüdü.85

%84

%105

%175

%400

Grafik 4: Ülkeler arasındaki aşı fiyatı farklılıklarına örnekler ve farklı fiyat stratejileri
(ayrıca bkz. sayfa 20 ve 21)
1.600

BİRİM DOZ FİYAT (baz 100)

1.400
1.200

1. Grup:
Tüm alıcılara yönelik
fiyatlar benzerdir.
Fiyat aralığı dardır.

2. Grup:
Alıcılara yönelik
fiyatlar farklıdır.
Fiyat aralığı
önemlidir.

1.000

1.471

800
600
403 425

400
200
0

100 100 116

163

100

Serum Institute of India,
kızamık-kızamıkçık (10 - doz flakon)

105 110

Panacea,
pentavalan (10 - doz flakon)

100
GSK, pnömokok konjuge aşısı,
PCV10 (1- veya 2 - doz flakon)

1. Grup
Orta gelirli ülkeler, en yüksek

Orta gelirli ülkeler, en düşük

2. Grup
PAHO

Gavi/UNICEF (baz 100)

Kaynaklar: UNICEF Tedarik Birimi,86 PAHO Döner Sermayesi,67 ülke fiyat analizi ile üreticilerle iletişim.
Notlar ve metodoloji:
• Veriler 2013 veya 2014 yılı içindir.
• 1. Grup: Maliyete dayalı fiyatlama
stratejilerini uygulayan şirketler.
• 2. Grup: Fayda tabanlı ve tercihli
fiyatlama stratejilerini uygulayan
şirketler.
• The Serum Institute of India’nın
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(SII) aşısına yönelik Gavi/UNICEF
fiyatı 100 ABD doları olsaydı,
bu ürünün orta gelirli bir ülkede
gözlemlenen fiyatı 163 ABD doları
olacak veya UNICEF fiyatının
1,63 katına eşit olacaktır. GSK’nın
PCV10 ürününün orta gelirli bir
ülkede gözlemlenen fiyatı, Gavi/
UNICEF’e teklif edilen fiyatın 14,71
katıdır.
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• SII ve Panacea ile ilgili olarak orta
gelirli ülkelere yönelik fiyat aralığı,
şirketlerle yapılan temaslar ile elde
edilmiştir.
• GSK için fiyatlar, kamuya açık
olarak paylaşılmış olan bilgiler
aracılığıyla ulaşılan en düşük ve
en yüksek ulusal fiyatları temsil
etmektedir.

HAVUZ TİPİ TEDARİK GİRİŞİMLERİ VE İLİŞKİLİ ZORLUKLAR
Aşı satın alınabi̇li̇rli̇ği̇ni geli̇şti̇rmeye
yöneli̇k mevcut çözümler
Aşı tedarikinde birkaç ülkenin
ortak çıkarları için aşı ihtiyaçlarını
birleştirmesi yoluyla oluşturulan
havuz modeli, ölçek ekonomisinden
yararlanarak fiyatları aşağı çekmeye
yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda
aşı ihalelerini, sözleşmelerini
ve ödemelerini tek merkezden
yöneterek satın alma süreçlerini
kolaylaştırabilmektedir. Aşı fiyatlarını
alıcı için düşürmeye yönelik etkili bir
strateji olan havuz modeli, ülkelerin
tedarik kapasitesi gerekliliklerini
azaltmaktadır.87 Örneğin, düşük
nüfusa sahip ülkeler, tedarikçiler
açısından karlılıkları sınırlı olduğu
ve pazar gücü yeterli olmadığı için,
uygun fiyat pazarlığı yapmada zorluk
yaşayabilmektediler.
Birden fazla alıcıdan gelen talepleri
ortak bir havuzda toplamanın hem
alıcılara hem de tedarikçilere faydası
vardır. Daha büyük aşı hacimleri,
hükümetler gibi alıcılar için daha
büyük bir pazarlık gücü anlamına
gelmektedir. Havuz modeli, üreticilerin
üretim planlarında hacimleri daha iyi
öngörmelerini ve satış tahminlerini
iyileştirmelerini sağlar. Ayrıca
sözleşme ve satın alma süreçlerini
basitleştirerek işlem maliyetlerini
azaltır. Havuz tipi tedarik, Pan
Amerikan Sağlık Örgütü’nün (PAHO)
Döner Sermayesi ve UNICEF Tedarik
Birimi (SD) tarafından kullanılmaktadır.
Aynı zamanda UNICEF SD tarafından
yönetilen Pasifik Adaları için Aşı
Bağımsızlığı İnisiyatifi ve Körfez Arap
Ülkeleri İşbirliği Konseyi tarafından
uygulanmaktadır.
Havuz tipi tedarik stratejisi uygulayan
ülkeler ve kuruluşlar farklı özelliklere
sahiptir. Örneğin, Gavi’nin uygunluk
politikası (kişi başı GSMH < 1.570
ABD doları), havuz tipi tedarikin
ekonomik göstergelere dayalı
olduğunu göstermektedir. Gavi, pazarı
şekillendirmeye yönelik stratejik amacı

kapsamında, Gavi tarafından seçilen
yeni ve yeterli miktarda kullanılmayan
aşılara ödeme yapan bağışçılar adına
daha düşük fiyat pazarlığı yapmak
için, UNICEF SD aracılığıyla merkezde
toplanan tedarikten faydalanır.88 PAHO
Döner Sermayesi belirli bir coğrafi
bölgeyi ortak tedarik havuzunda
toplamaktadır. Böylece Güney ve
Latin Amerika’da yer alan bir ülke
Döner Sermaye Sekreteryası’nın
anlaşmalı fiyatlarına erişmek için bu
tedarik mekanizmasını kullanabilir
[bkz. PAHO Döner Sermayesi, sayfa
15]. PAHO bölgesinde yer alan ülkeler
bağışıklama bütçelerini öncelikle
kendileri finanse etmektedir. Döner
Sermaye üzerinden satın alınan aşılara
ait maliyetin %95’ten fazlası ulusal
fonlarca ödenmektedir. Bununla
beraber, Döner Sermaye bölgesel
dayanışma ilkelerini değiştirmesi ve
tüm ülkelere tek fiyat uygulaması
konusunda baskı altındadır [bkz. arka
sayfa: Farklı fiyat modelleri olan iki
kamu sağlığı kuruluşu].
UNICEF Tedarik Birimi, 2012 yılında
pilot uygulama olarak Orta Gelirli
Ülkelerde Yeni Aşıları Tedarik Etme
İnisiyatifi’ni geliştirmiştir. Gavi
tarafından derecelenen ülkeler ve
mevcut fiyatlamanın veya havuz tipi
tedarik yapılarının dışında bırakılan
diğer orta gelirli ülkeler konusunda
büyüyen endişelere yanıt olarak
geliştirilen bu inisiyatif, orta gelirli
ülkelerin en yeni ve en pahalı üç
aşıya (PCV, HPV ve rotavirüs aşıları)
yönelik talebini havuzda toplamak ve
şirketlerin tahminlerini birleştirmek
üzere oluşturulmuştur.78 Ancak bu pilot
uygulama aracılığıyla gerçekleşen
herhangi bir ihale yayınlanmamıştır.
Mekanizmanın neden hala
işlemediğine ilişkin bilgiler de kamuya
açık değildir. Büyük olasılıkla kamu
referans fiyatlarını sağlama konusunda
isteksiz oldukları için yalnızca birkaç
üretici teklife yanıt vermiştir. Bu
mekanizmayla ilgili daha fazla bilgi
almak için “Aşıların fiyat verilerine
ulaşmada ve fiyat takibinde yaşanan
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gelişmeler”başlığını inceleyebilirsiniz
(sayfa 18).
1978 yılında kurulan Körfez Arap
Ülkeleri İşbirliği Konseyi aşı
ihtiyaçlarını havuzda toplayan, talepleri
bir araya getiren ve ülkeler arasındaki
ihale şartnamelerini standart hale
getiren altı katılımcı ülkeyi kapsar.89,
90
Gruptaki ülkeler mekanizmayı farklı
kullanmaktadır. Bazıları mekanizmayı
dönem dönem kullanırken diğerleri
aşılarının çoğunu buradan tedarik
etmektedir.
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SATIN ALINABİLİRLİĞİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK
MEVCUT ÇÖZÜMLER

Üye devletlerin talebi üzerine Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz
Bölgesi (EMRO) 2011’de Havuz Tipi
Aşı Tedariki (PVP) inisiyatifi üzerinde
çalışmalara başlamıştır.39 İnisiyatif,
ilk etapta Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan,
Libya, Fas, Suriye Arap Emirliği ve
Tunus’tan ilgi görmüştür ve ilgili orta
gelirli ülkelere pentavalan aşı, PCV,
rotavirüs aşısı ve HPV aşısını Ekim
2013 itibarıyla tedarik etmeye hazır
olduğunu bildirmiştir.91, 92 Ancak 2014
ortalarında PVP inisiyatifine yönelik
ihaleler henüz gerçekleştirilmemiştir.
Havuz tipi aşı tedarik mekanizmaları
hakkında 2010 yılında yapılan bir
analizde, Dünya Bankası ve Gavi
havuz modelinin önemini şöyle
vurgulamıştır:
Tahmin edilebilirlik (durağan fon
akışı)
Eşitlik (özellikle sürece dahil olan
düşük gelirli ve küçük ülkeler içindir;
aksi takdirde daha yüksek fiyatlar
ödeyebilmektedirler)
Verimlilik (kaynakların daha etkili
kullanımı ve daha düşük aşı maliyeti)
Uygulanabilirlik (yatırım yapmayı ve
tedarik mevzuatı üzerinde anlaşmayı
gerektirir)
Sürdürülebilirlik (uzun vadeli
vizyon).47
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Gavi/UNICEF ile Pan Amerikan
Sağlık Örgütü’nün (PAHO) Döner
Sermayesi, üreticilerle olan fiyat
görüşmelerinde ölçek ekonomilerinin
etkisini artırmak için havuz tipi tedarik
stratejilerini uygulamaktadır. Ancak
her birinin satın alınabilirlik kavramına
ilişkin farklı bir felsefesi vardır.
Gavi kademeli fiyat taraftarıdır.93
Bu bağlamda üreticilerle yaptığı
müzakerelerde bağışçıların desteğini
ve yeni veya yeterli düzeyde
kullanılmayan aşıları satın alma
yetkisini, sadece seçtiği gelişmekte
olan ülkeler için kullanır. Gavi, aldığı
düşük fiyatların daha fazla ödeme
yapması beklenen daha yüksek
gelirli ülkeler tarafından finanse
edilmesi gerektiğini savunmaktadır.
PAHO Döner Sermayesi ise,
bölgesel dayanışma ilkelerine ve
havuz tipi fiyatları tüm alıcılar için
düşürmesi gerektiği felsefesine göre
işlemektedir. Buna göre, mekanizmayı
kullanmak isteyen ülkeler için tek
bir fiyat belirlemektedir. Dolayısıyla
PAHO farklı ekonomik seviyeleri
olan ülkelere farklı muamele etmek
yerine, toplu görüşmelerden elde
ettiği faydayı bölgede mekanizmaya
katılmak isteyen herhangi bir ülkeye
aktarır.
Bununla birlikte her bir mekanizmayı
ve ilişkili politikaları yöneten ilkeler,
diğer uygulama alternatiflerini
etkilemiştir. PAHO ve UNICEF
“en düşük fiyat hükümlerini”
(LPC) şirketlerle yaptıkları tedarik
sözleşmelerinde eklerken, bu
sözleşmenin muafiyetlerini düzenleme
konusunda uluslararası baskı ile
karşılaşan PAHO olmuştur.94 En
düşük fiyat hükmü, en çok korunan
ülke (MFN) hükmü olarak da bilinir ve
anlaşma gereği üreticilerden, satın
alan kuruluşa en düşük küresel fiyatı
vermelerini ister. Başka bir ülkeye,
tedarik eden temsilciye veya üçüncü
bir tarafa daha düşük bir fiyat verilir
ise, şirket satış fiyatını asıl alıcı için
de aynı düzeye indirmek zorundadır.
Kar elde etmek amacıyla kademeli
fiyatlama ve pazar segmentasyonu
uygulayan şirketler tarafından
en düşük fiyat hükümlerine hoş
bakılmamaktadır [bkz. “İlaç şirketleri
aşı fiyatlarını nasıl belirlemektedir?”
sayfa 20-22].
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Şirketler genellikle Brezilya veya
Ekvador gibi PAHO bölgesindeki
orta gelirli ülkelere Gavi’nin finanse
ettiği en yoksul ülkelere teklif edilen
fiyatların aynısını vermeye soğuk
bakmaktadır. Bazı şirketler özellikle
Gavi ve PAHO pazarları için farklı ürün
sunumları geliştirerek en düşük fiyat
hükümlerini korumaya yönelik adımlar
atmıştır. Örneğin, GSK PAHO pazarına
PCV ve HPV aşıları için daha yüksek
fiyatta tek dozluk flakon sağlamayı
sürdürürken, Gavi’ye satmak üzere iki
dozluk flakon oluşturmuştur.
PAHO en düşük fiyat koşulundan
vazgeçmesi konusunda ilaç
şirketlerinin, Gavi’nin ve Bill & Melinda
Gates Foundation gibi kademeli
fiyat stratejilerini destekleyen
Gavi bağışçılarının büyük baskısı
altındadır. Bu baskı 2009 yılında,
PCV aşısının fiyatı üzerinde Gavi’nin
Önceden Tedarik Güvencesi (AMC)
kapsamında pazarlık yapılırken
artmıştır. Bu baskı sonucunda PAHO,
AMC üzerinden Gavi/UNICEF’e
teklif edilen fiyatlar için en düşük
fiyat hükümlerinden vazgeçmeye
zorlanmıştır. Bu süreç Gavi’nin, PAHO
ülkelerine yönelik fiyatı düşürmesi
gereken şirketler olmadan PCV’yi
daha düşük bir fiyattan satın alması
için PAHO Döner Sermayesi’ne en
düşük fiyat hükümlerine muafiyet
sağlama konusunda baskı yapılmasını
amaçlayan bir ihale sonucunda
gerçekleşmiştir. Bu noktadan sonra
PAHO, rotavirüs ve HPV aşılarının
Gavi/UNICEF tarafından tedariki
için iki ilave muafiyet yayınlamıştır.
Bölgenin bu yeni aşılar için ödediği
daha yüksek bedellere ilişkin

© Jean-Mark Gibou

Satın Alınabi̇ li̇ rli̇ k ve Aşı Fi̇ yatlandırması

FİYAT MODELLERİ FARKLI OLAN İKİ KAMU SAĞLIĞI KURULUŞU
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endişesini Ekim 2013’te açıklayan
PAHO’ya üye devletler, Döner
Sermaye ilkelerini teyit eden ve
geçmiş feragatların incelenmesini
talep eden bir PAHO Yönetim Konseyi
kararı üzerinde anlaşmıştır.94 Bu
teyit ile PAHO, geçmişteki en düşük
fiyat hükümleri muafiyetlerinin iyi
niyetle verildiğine, ancak Döner
Sermaye’ye yönelik fiyatların verilen
muafiyetlerden sonra ciddi anlamda
düşmediğine dikkat çekmiştir.95
2014’te Sanofi-Pasteur ve Gavi
dört kademeli fiyatlama sistemi
kapsamında inaktif polyo virüs
aşısının (IPV) yeni fiyatlarını
duyurmuştur96. PAHO Döner
Sermayesi karşısında IPV aşısı fiyatını
düşürmeyi reddeden ve PAHO’nun
başka bir feragata direnç gösterdiğini
gören Sanofi-Pasteur, IPV aşısını
PAHO bölgesi ülkelerine tedarik
etmeyi durdurmuştur.
HPV aşısı ile ilgili iki tedarikçi ile
(Merck ve GSK) PAHO’nun Döner
Sermayesi arasında yürütülen fiyat
pazarlıkları devam etmektedir.
Fiyatlar yayınlanırken şirketler ile
PAHO bölgesi arasında uygun bir
fiyat anlaşması sağlanamamıştır.
Orta gelirli ülkelerin pazarlarından
daha büyük karlar elde etmeyi
arzu eden üreticiler, bölgesel satın
alma mekanizmasının dayanışma
ilkelerini baltalamaya yönelik çeşitli
taktikler uygulamıştır. Şirketler orta
gelirli ülkelerde karı en yüksek
düzeye çıkarmayı amaçlayan fiyat
stratejilerine göre hareket ettikleri
için PAHO Döner Sermaye Fonu aşırı
baskı altında kalmaktadır.

benzer bir durumda bulacaktır.
Gavi kademeli fiyat yaklaşımını
savunurken ve alımlarında en düşük
global fiyatların teklif edilmesini
beklerken, PAHO’nun Döner
Sermayesi ülke hacimlerini ortak
havuzda toplayarak bölgesindeki
üye ülkeler için olası en iyi fiyatı elde
etmeye çalışmaktadır. Bu iki kamu
sağlığı kuruluşu fiyatlama ve aşının
satın alınabilirliğine yönelik ortak

amaçlarda ama farklı yaklaşımlarda
kesişmektedir. Gavi’nin ve PAHO’nun
hizmet ettiği ülkeler için faydalı
olabilecek küresel bir çözümün
olmaması, ilaç şirketlerinin pazarları
bölmeye ve gruplandırmaya
çalışarak, hükümetlerden temin
edebileceği en yüksek fiyatları
uygulayarak ülke ülke ilerlemesine
neden olmaktadır.

KADEMELİ FİYATLAMA, AŞIYA ERİŞİMİ OLUMSUZ ETKİLEMESİNE RAĞMEN İVME KAZANMAKTADIR
Tercihli fiyatlama olarak da bilinen
kademeli fiyatlama, çok uluslu ilaç
şirketleri ve bazı küresel sağlık
kuruluşları tarafından aşılara erişim
düzeyini artıran bir çözüm olarak
sunulmaktadır. Kademeli fiyatlama
yaklaşımı kapsamında şirketler,
aynı ürün için farklı pazarlarda farklı
fiyatlar uygulamaktadır. Teoriye göre
daha yüksek gelirli ülkeler için en
yüksek fiyat ve daha düşük gelirli
ülkeler için nispeten daha düşük
fiyatlar belirlenmektedir. Kademeli
fiyatlamanın mantığı şöyledir: Şirketler
ekonomik durumu daha kötü olan
ülkelere fiyat indirimleri sunar, çünkü
bu ülkelerin ABD gibi yüksek gelirli
ülkeler ile aynı bedeli ödemeye
mali gücü yetmez. Bununla beraber
beklenti, ülkeler zenginleştikçe onlara
sunulan fiyatların artması yönündedir.
Genel olarak bakıldığında kademeli
fiyatlamanın, gelişim seviyeleri farklı
olan ülkelere özel fiyatlama sunma
açısından mantıklı bir yaklaşım olduğu
düşünümektedir.
Ancak kademeli fiyatlama uygulamada,
bir ilaç şirketinin savunduğu ve
üreticilerin fiyatları alıcının katlandığı
sınıra kadar artırmalarına izin veren bir

stratejidir; kamu sağlığının ihtiyaçları
ve etkisi dikkate alınmamaktadır.
Aslında bu strateji rekabetin oluşmasını
geciktiren bir pazar segmentasyonu
stratejisi görevini görür. İlaç şirketleri,
çoğunlukla firmaların kontrolsüz bir
şekilde uyguladığı ve hükümetlerin
yeterli gözetimi olmayan kademeli
fiyatlama politikalarında şeffaf değildir.
Gavi’nin fiyatları dışında kademeli
fiyatlama stratejileri hakkında bilgi
veren az sayıda kaynak, daha
yeni aşılarda tekel veya ikili tekel
konumundaki ilaç şirketlerinin (GSK,
Pfizer, Merck) bu aşıları belirgin
bir mantığa dayalı olmadan veya
ülkelerin ekonomik düzeyine göre
fiyatlandırdığını göstermektedir.
Ülkelerin Pfizer’ın Prevnar 13 (PCV13)
aşısı için ödediği fiyatlar buna bir
örnektir [bkz. Grafik 5, arka sayfa].
Bir düşük-orta gelirli ülke olan Fas’ın
ödediği Prevnar 13 bedeli, ekonomik
düzeyleri daha yüksek olan Fransa,
Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’ne göre
daha fazladır. Benzer bir şekilde Tunus
ve Lübnan, çok daha düşük GSMH
seviyelerine rağmen aşı konusunda
Fransa’dan daha fazla harcama
yapmaktadır.

Birkaç şirket, kademeli fiyatlama
stratejisinin mantığını açıkça ifade
etme konusunda bazı adımlar atmıştır.
Örneğin GSK Ekim 2013’te yedi
kademeli fiyatlama sistemi hakkında
bir beyanat yayınlamıştır. Bu beyanatta,
ülkenin ekonomik gelişimi dışındaki
kriterler de bu sisteme dahil edilmiştir.
Ancak çok uluslu şirketlerin çoğu,
fiyatların nasıl belirlendiğine, her bir
sırada hangi ülkelere yer verildiğine
ve fiyatların kademeler kapsamında
nasıl belirlendiğine dair daha fazla
ayrıntı vermeyi reddetmektedir. GSK
kademeli fiyat stratejisini açıkladığı
halde ülkelerin bulunduğu kademeleri,
her bir kademedeki fiyatları, şirketin
kademelerini, ülke sınıflandırmalarını ve
fiyatları belirlemek için uyguladığı kesin
formülü kamuya ifşa etmemektedir.
Şirketler, fiyatlama formüllerinin şeffaf
olmasının pazardaki avantajlarını tehdit
ettiğine dair endişelerini aktarmaktadır.
Ayrıca ülke fiyat verilerine ulaşma
imkanını artırmaya yönelik girişimlerden
de şikayetçilerdir, çünkü bu verilerin
diğer ülkeler tarafından fiyat
pazarlıklarında kullanılmasından
korkmaktadırlar.

Satın Alınabi̇ li̇ rli̇ k ve Aşı Fi̇ yatlandırması

Ülkeler Gavi desteğinden “çıkarken”,
Gavi bağışçılarının çok büyük
oranlarda sübvanse ettikleri yeni
aşıların tüm maliyetini üstlenmeye
başlamakta ve sadece bazı
şirketlerin belirlediği öngörülemeyen
fiyatlarla karşılaşmaktadır. Bu ülkeler
kendilerini, her geçen gün artan
yeni aşı bedellerini finanse etme
mücadelesi veren PAHO bölgesi
ülkeleri gibi orta gelirli ülkelerle

Kademeli fiyatlama,
üreticilerin pazarın
tahammül edebileceği
seviyede fiyat
belirlemesine imkan
tanırken, kamu sağlığı
ihtiyaçlarını göz ardı
etmektedir.
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Notlar ve metodoloji:

• Fas ve Tunus dışındaki tüm ülkelere
yönelik üretici fiyatı (burada kullanılan
fiyat hastanelere sunulan fiyattır).
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• PAHO için kişi başı GSMH 7.500,98
ABD dolarıdır.
• Gavi için kişi başı GSMH,
derecelendirme sınır değeridir (1.570
ABD doları).14
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• Ülkeler için kişi başı GSMH, 2012
yılı Dünya Bankası göstergelerine
dayalıdır45, 97

KİŞİ BAŞI GSMH

DOZ BAŞINA ABD DOLARI
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Grafik 5: Pfizer’ın Pnömokok Konjuge Aşısı’nın (PCV13), ülkelerin kişi
başı GSMH’lerine göre birim doz fiyatı, 2014

pahalı olan aşıları – PCV, rotavirüs ve
HPV – sadece iki üreticinin üretmesi
ve mevcut iki ürünün alternatifli olarak
kullanılamaması yüzünden şirketler
neredeyse tekele dönüşen pazarın
keyfini çıkarmaktadır.
Hükümetlerin, bağışçıların, aşı
üreticilerinin ve diğer oyuncuların
aşı rekabetini teşvik etmek için
kullanabileceği çeşitli stratejiler
mevcuttur. Pazara giriş önündeki
engelleri azaltmak ve yeni üreticilere
yönelik teknoloji aktarımını
destekleyerek üretim tedarikindeki
farklılığı hafifletmek, rekabeti
hızlandırmak için kritik öneme
sahip yöntemlerdir. Bir yandan
ürünün kalite güvencesini en yüksek
seviyede tutarken, diğer yandan
ürün ön yeterliliğine dair yasal
süreçlerin sadeleştirilmesi, daha
düşük maliyetli takip aşılarının ve
adapte aşıların pazara girmesini
kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır.
Sadeleştirme, DSÖ’nün ön yeterlilik
programından (PQP) ve Afrika Aşıyla
İlgili Düzenlemeler Forumu (AVAREF)
gibi bölgesel düzenlemelere uyma
girişimlerinden kaynaklanmaktadır.100

Aşı üretim şirketleri de DSÖ PQP’nin
ve ulusal düzenleyici makamların
sorgularına hızlıca yanıt vererek onay
sürecini kısaltabilir.
 ok uluslu ilaç şirketlerinin
Ç
uyguladığı kademeli fiyatlama
stratejisine bağlı kalmak yerine
gerçek pazar rekabetinin
yarattığı fiyat indirimlerinden
faydalanmak ve diğer üreticilerin
girişini hızlandırmak gibi
adımlar, uygun fiyatlı aşılara
erişim açısından büyük öneme
sahiptir. Rekabetin olmadığı
durumlarda, ülkelerin ve tedarik
temsilcilerinin ilaç şirketleri
ile olan görüşmelerinde
fiyat ve tedarik bilgilerinden
faydalanmalarına yönelik
şeffaflık girişimleri büyük önem
taşımaktadır. Havuz modeliyle
satın alma yaparak hacimleri
birleştirmek ve bu sayede
bir grup ülke için pazarda
ağırlık elde etmek, aşı fiyatının
düşürülmesi bakımından güçlü
bir araç olacaktır.

© Samantha Maurin /MSF

Fiyatlardaki somut ve sürdürülebilir
düşüşleri, pazardaki gerçek rekabet
tetikleyecektir. Aşı pazarı antijene
göre önemli ölçüde farklılık gösterir.
Pentavalan aşı gibi bazı antijenlerin
pazarları sorunsuzdur. Bu pazarlar
geniş bir üretici tabanından
faydalanırken rota virüs, PCV ve HPV
aşıları gibi diğer pazarlar ikili tekel
yapısındadır. Pentavalan pazarında
görüldüğü gibi başka üreticilerin
pazara girişi, ani fiyat düşüşlerine
yol açmıştır (Toplamda yedi şirket ön
yeterlilikten geçmiş olup pentavalan
aşılarını satmaktadır). Shantha Biotech
2008 yılında pentavalan pazarına
girdiğinde, önceden var olan ve GSK
tarafından sunulan en düşük fiyatı
%17 oranında kırmıştır. Özellikle
gelişmekte olan üreticileri içeren diğer
şirketlere ait ürünlerin (daha uygun
fiyatlı çok dozlu flakonlar) 2011 ve
2012 yıllarında pazara dahil edilmesi99
fiyatı daha da düşürmüştür: 2010
yılında 2,70 ABD doları (Shantha
Biotech, tek doz) olan en düşük
birim doz fiyatı %56 gerileyerek
2013 yılında 1,19 ABD dolarına
gerilemiştir (Biological E, 10 doz).
Bununla birlikte yeni ve çok daha
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SIKI REKABET FİYAT İNDİRİMLERİNİ ARTIRSA DA, YENİ AŞILARDA İKİLİ TEKEL KIRILAMAMAKTADIR
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Satın Alınabilirlik ve Aşı Fiyatlandırması

REKABETİ CANLANDIRMAYA YÖNELİK FIRSATLAR:
ÇİNLİ ÜRETİCİLER KÜRESEL PAZARA GİRİYOR
Satın alınabilirliği artıran en
önemli etken üreticiler arasındaki
rekabettir. Diğer üreticilerin küresel
pazara girmesi fiyatların düşmesine
yardım edecek ve küresel ihtiyaçları
karşılamak üzere yeterli tedarikin
olmasını sağlayacaktır.
Çinli aşı üreticilerinin küresel
pazarda ortaya çıkışı, ilk kez
Chengdu Institute of Biological
Products adlı Çinli bir şirketin
ürettiği ve Dünya Sağlık Örgütü’nün
(DSÖ) ön yeterliliğinden geçen bir
aşı ile (Japonlara yönelik ensefalit
aşısı) gerçekleşmiştir. Bu adım,
klasik olarak birkaç çok uluslu
şirketin egemenliğinde olan bir
pazarda yeni bir rekabet dönemini
beraberinde getirmiştir.
Çinli üreticiler iç pazarlarına birkaç
on yıldır tedarik hizmeti vermektedir.
Çin Gıda ve İlaç Dairesi (CFDA),
Çin’de 34 aşı üreticisi olduğunu,
bunlardan dördünün uluslararası

ortak girişimler olduğunu, yedisinin
ise devlet kontrolünde olduğunu
bildirmiştir. Mart 2011’de Çin
Ulusal Düzenleyici Kurumu (CNRA),
yasal gözetim konusunda DSÖ
standartlarını karşıladığı için DSÖ
tarafından belgelendirilmiştir. Bu
önemli olay, DSÖ Temmuz 2014’te
CNRA belgesini yenilediğinde
yeniden tecrübe edilmiştir. Bu
da Çinli şirketlerin, uluslararası
inceleme için DSÖ’ye ön yeterlilik
uygulamalarını sunabilmeleri
anlamına gelmektedir.
Çin’in en yeni şirketi devlete ait
Sinopharm’ın iştirakı olan ve
Chengdu Institute of Biological
Products dahil yedi üreticiyi
bünyesinde barındıran China
National Biotechnology Group’tur
(CNBG). CNBG yılda yaklaşık 800
milyon doz aşı sattığını ve Çin’in
ulusal bağışıklama programında
kullanılan aşıların %85’ten fazlasını
tedarik ettiğini açıklamıştır.

Çinli şirketlerin muhtelif geliştirme
aşamalarında olan bir dizi aşı ürünü
vardır. İkili bir tekelin fiyatlarını
uluslararası pazarda yüksek tuttuğu
PCV, rotavirüs ve HPV aşıları da
bu ürünlere dahildir. Çinli şirketler,
takip ürünlerle katkıda bulunmanın
yanı sıra, Xiamen Innovax Biotech
tarafından üretilen hepatit E
aşısı gibi tamamen yeni aşılar da
geliştirmektedir.
Çinli şirketler arasındaki artan
rekabet, çıkan yeni ürünler ve
iyileştirilmiş tedarik güvenliği
küresel pazardaki oyunu
değiştirebilir. Uluslararası paydaşlar,
doğru yasaların ve politikaların
işlediği ortamlar sağlamalı, yasal
süreçler veya patentler gibi
pazara giriş engellerini ortadan
kaldırmaya çalışmalı ve bu
ürünlerin uluslararası pazarda
edinilmesini hızlandırarak mevcut
potansiyeli ellerinden geldiğince
desteklemelidir.

“ Yakın bir zamanda

iki yeni aşıyı pazara
soktuk... Çünkü
her bir aşı için
sadece iki tedarikçi
vardı; rekabet
olmadığı için de
aşıları pahalıya
alıyorduk.

© Aurelie Baumel/MSF

„
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Dr. Yogan Pillay,
Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık
Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

Aşı Adaptasyonu

AŞI ADAPTASYONU
Geleneksel aşı profilleri, kısıtlı imkanlara sahip ülkelerde aşılama uygulamasını zorlaştırabilir. Kaynakların kısıtlı olduğu ülkeler

için profilleri en uygun hale getirmeyi hedefleyen aşı adaptasyonları sosyal yardım programlarını yaygınlaştırabilir ve bağışıklama
kapsayıcılığını genişletebilir. Temel aşı adaptasyonları sürekli soğutma gerektirmeyen, daha az dozla tam koruma sağlayan,
yerel hastalıklara en uygun serotipleri içeren veya halk sağlığı çalışanlarının daha basit sistemlerle uygulayabileceği aşıları
kapsamaktadır.

AŞI ADAPTASYONUNDA GELİNEN NOKTA
Daha iyi adapte edilmiş az sayıda aşı
klinik deney aşamasına ulaşmıştır.
Klinik deney öncesi gelişim
aşamasında umut vadeden birçok
adaptasyonu klinik deney aşamasına
getirebilmek için aşı üreticileri ile
işbirliği yapmak gerekmektedir.
2013 yılında MSF tarafından
yürütülen ve klinik deneylerdeki
tüm Genişletilmiş Bağışıklama
Programları (EPI) aşı
adaptasyonlarını ele alan bir
analizde, 13 aşı sunumunda ilerleme
(geliştirme aşamasındaki 10 oral
rotavirüs adayı dahil), bir paketleme
adaptasyonu ve 16 uygulama yeniliği
saptanmıştır. Bu adaptasyonların
çoğu ürün geliştirme ortaklıkları
üzerinden geliştirilmektedir.101
Aşı araştırmaları için önemli ölçüde
bağış desteği gelmiş olsa da,
bu teknolojilerin en çok ihtiyaç
duyuldukları yere ulaştırılmaları
tam olarak sağlanamamıştır.102
Aşı üreticileri için aşıların
standart sunumunu, ambalajını ve
teslimat koşullarını değiştirmek
ilave risk demektir. Pazarda ne
kadar tutulacağı belli olmadan,
adapte aşıları karlı bir iş fırsatına
dönüştürmek zordur.103 Antijene özgü
tedarik politikaları konusunda erken
dönemde verilecek yönlendirmeler,
bu optimizasyonların en düşük
marjinal maliyetle uygulanabileceği
noktada adapte aşı gelişimini

şekillendirebilir. Daha güçlü “teşvik”
mekanizmaları bu aşıları pazara
çekmek amacıyla aşı adaptasyonuna
daha büyük yatırım yapılmasını
sağlayabilir.104
UNICEF Tedarik Birimi gibi en büyük
aşı alıcılarının, tedarik politikalarının
satın alma kararlarında adapte
aşıların “değerini” vurgulayarak
adapte aşı gelişimini teşvik etme
imkanı vardır. Adapte aşının
faydalarının nicelleştirilmesi,
ülkelerin aşı teknolojilerine yönelik
tercihlerinin belirtilmesi, maliyet
etkinliği ve sistemlerin maliyet
önlemlerinin öne çıkarılması, daha
iyi ürünlere daha fazla yatırım
yapılmasını teşvik edebilir.102
Aşı adaptasyonu küresel
bağışıklama gündeminde ön plana
çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) ve Sağlıkta Uygun Teknoloji
Programı (PATH) 2007’de ideal aşı
tedarik zincirini tanımlayan ve bu
değişimleri uygulamaya yönelik
çabaları destekleyen Project
Optimize sürecini başlatmıştır.
Project Optimize süreci ortaklarla
beraber Aşı Sunumu ve Paketleme
Danışma Grubu’nu (VPPAG) yeniden
kurmuştur. Bu grup formülasyon,
sunum, etiketleme ve paketleme ile
ilgili tavsiyeler içeren, düşük ve orta
gelirli ülkelerde kullanımı amaçlanan
aşılar için tercih edilen jenerik bir
ürün profili (gPPP) geliştirmiştir.
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DSÖ güncel bir jenerik ürün profili
yayınlamayı planlamaktadır. 2012’de
DSÖ üyesi devletler, bağışıklama
erişimini genişletmek amacıyla Aşı
On Yılı kapsamında uluslararası
çerçeve olarak Küresel Aşı Eylem
Planı’nı (GVAP) benimsemiştir.
GVAP izleme ve değerlendirme
planı, aşı uygulama cihazları için
ısı kontrollü zincir sistemini ve
belirlenen hedefleri hayata geçirmek,
aşıları yeniden etiketlemeye yönelik
göstergeleri kapsar. [bkz. arka sayfa]

“ Kullanımı daha

kolay, ısıya
dayanıklı ve daha
basit çizelgeleri
olan yeni nesil
aşılar görmeyi
umut ediyoruz.
Çünkü bu
aşılarla çocukları
daha kolay
aşılayabileceğiz.

„

Dr. Greg Elder,
MSF Operasyonlar Yöneticisi Yardımcısı
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Aşıları soğutuculu ortamlarda tutma
zorunluluğu aşıların yaygınlaşmasını
engelleyen en temel etkendir [bkz.
Soğuk zincirde karşılaşılan zorluklar,
karşı sayfada], çünkü yoksul ülkelerin
sağlık tesislerinin yarısında elektrik
yoktur ve sadece %10’u güvenilir bir
elektrik şebekesine bağlıdır.98 Buna
karşın, birçok aşı ısıya dayanıklıdır.
Aşıları gerçek sıcaklık dirençlerine
göre etiketlemek ve kullanmak, ısı
kontrollü zincir (CTC) veya aşıların
geleneksel soğuk zincirin dışında
kullanılabildiği “esnek soğuk zincir”
uygulamasına imkan verecektir.105
Bu yaklaşımın, maliyet tasarrufu,
geçici donmanın aşıya hasar
vermesini önleme ve en önemlisi,
ücra bölgelerde yaşayan çocukların
aşıya daha kolay erişimini sağlama
gibi pek çok faydası vardır. Bir aşıyı
ısı kontrollü zincir kapsamında
yeniden etiketlemek için aşıyı
değiştirmeye gerek yoktur. Klinik
köprüleme çalışmalarının gerekeceği
birkaç antijen dışında, yeniden
etiketleme sürecinde çoğunlukla
sadece masrafsız stabilite çalışmaları
gereklidir.

Isı kontrollü zincir kapsamında aşı
uygulaması

Isı kontrollü zincirde aşılar için
iki seçenek mevcuttur: Olağan
bağışıklama ve aşılama kampanyaları
gibi sosyal yardım programları.
Sosyal yardım; salgına müdahale
çalışmalarını, ücra bölgeler için
mobil bağışıklama kliniklerini ve
bağışıklama kampanyalarını kapsar.
Sosyal yardım faaliyetleri birkaç
gün boyunca ısıya dayanıklılığı
gerektirir. Olağan bağışıklama ise,
mevcut aşı uygulama sistemleri göz
önüne alındığında en az bir ay ısıya
dayanıklılığı gerektirir.
Isı kontrollü zincirin aşılama
kampanyalarında belirgin faydaları
görülmekle beraber, henüz tam
fayda sağlanamamıştır. Sadece
Menenjit A aşısı (MenAfriVac) yeniden
etiketlenmiş ve kampanyalar için
ısı kontrollü zincir kullanılmıştır.
2012 yılında Benin Sağlık Bakanlığı
Banikoara’nın uzak noktalarında
bulunan 150 köyde 155.000 doz
MenAfriVac’ı kullanarak ilk ısı
kontrollü zincir pilot uygulamasını

© Sami Siva
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gerçekleştirmiştir.106, 107 Bu
uygulamadan sonra gözetmenlerin
%98,7’si ve aşı uygulayıcılarının
%100’ü soğuk zincir gerektiren
geleneksel bağışıklama kampanyası
yerine, ısı kontrollü zincir yaklaşımını
tercih etmiştir.108
Isı kontrollü zincir kullanılan
aşılama kampanyaları bağışıklama
maliyetlerini önemli ölçüde
azaltabilir. Yakın zamanda
yayınlanan bir çalışmada Lydon ve
ark. bir MenAfriVac kampanyasını
ısı kontrollü zincir kapsamında
uygulamanın maliyetlerini modellemiş
ve bunu 2011 yılında Çad’ın üç
bölgesinde yürütülen MenAfriVac
kampanyasının gerçekleşen
maliyetleri ile kıyaslamıştır. Çalışma
sonunda, bölgesel bir ısı kontrollü
zincir uygulamasıyla, kampanyadaki
aşı doz maliyetinin %20’sinden
fazlasının tasarruf edilebileceğini
saptamışlardır.109 Bu alanların Çad’ın
en yoğun nüfuslu ve erişilebilir
yerleri olduğu dikkate alındığında ısı
kontrollü zincir uygulamasının maliyet
tasarrufları, daha uzak bölgelerde
daha fazla bile olabilir.

Sosyal yardım ve tamamlayıcı
bağışıklama faaliyetlerinde (SIA’lar)
lojistik zorluklar çıkmaktadır.
Örneğin 2010 yılında gerçekleştirilen
ve Çad’da yaşayan 500.000
kişiyi hedefleyen bir kızamık
aşısı kampanyasında MSF’nin
sadece 11 günde 22.000 buz
paketini dondurması gerekmiştir.110
Gine’de yeni yapılan bir kızamık
aşısı kampanyası konusunda,
MSF ile çalışan bir epidemiyoloji
uzmanı olan Sophie Dunkley
karşılaşılan lojistik zorlukları
şöyle açıklamıştır: “Stokumuzu
tuttuğumuz yerde içi aşıyla dolu
olan 17 buzdolabımız var. Ayrıca
ihtiyacımız olan 5.000 buz paketini
hazırlamak ve saklamak için 17 adet
dondurucumuz mevcut. Önce buz
paketleri aşılama yerlerine götürülen
büyük bir soğuk hava kasasına
yerleştirilir. Ancak orada da aşıları
bu hava kasalarından daha küçük
olan soğutucu kutulara aktarmamız
gerekir, çünkü aşıların her aşamada
etkin kalması için korunmaları
gerekmektedir. Bu bizim için adeta
bir kabus”.

yükleri azaltmış ve maliyetleri
düşürmüştür. Benin’de yakın
zamanda yapılan ve MenAfriVac
içeren bir ısı kontrollü zincir
kampanyası, lojistik maliyetleri
yarıya indirirken, bağışıklamanın
güvenli ve geniş çaplı bir şekilde
uygulanmasını sağlamıştır.
MSF aşıların ısı kontrollü zincirde
kullanım potansiyeli hakkında bir
araştırma yapmaktadır. 2013 yılında
MSF, araştırma kolu Epicentre
iş ortaklarıyla beraber, Serum
Institute of India tarafından ısı
kontrollü zincir koşulları altında
üretilen tetanos toksoid aşısının
dayanıklılığını ve devamlı etkinliğini
belirlemek amacıyla iki fazlı bir
çalışma gerçekleştirmiştir.111
Çalışmanın ilk fazında laboratuvar
testleri aşının, 40°C’ye kadar olan
ortam sıcaklıklarında 30 güne kadar
tutulması halinde kimyasal ve
biyolojik özelliklerini koruduğunu
doğrulamıştır. İkinci faz ise Çad’ın
Moïssala bölgesinde yürütülen klinik
bir çalışmayı kapsamıştır ve aşının
uygulamada benzer koşullar altında
ne kadar etkili kaldığını göstermek
amaçlanmıştır. Çalışma dahilinde
doğum yapma yaşında olan 2.128

Aşı kampanyalarında aşıların birkaç
gün veya birkaç hafta boyunca
standart 2 – 8°C aralığı dışında
dayanıklı olması için soğuk zincir
ihtiyacını ortadan kaldırmaya yönelik
talepler artmaktadır. Isı kontrollü
zincirin aşılama kampanyalarında
kullanımı daha çok insana bağışıklık
kazandırmada etkili olmuş, lojistik
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kadın katılımcı önce iki gruba
ayrılmış ve katılımcılara iki doz
tetanos toksoid aşısı uygulanmıştır.
Kontrol grubundaki kadınlar soğuk
zincirde tutulan aşıya tabi olurken,
ikinci gruptaki kadınlara soğuk
zincirin dışında tutulan (40°C’ye ve
30 güne kadar) aşı yapılmıştır. Her iki
gruptaki katılımcıların tetanosa karşı
yeterli koruma düzeylerine ulaştıkları
görülmüştür. Bu sonuçlar Serum
Institute of India’nın ürettiği tetanos
toksoid aşısının ısı kontrollü zincir
koşullarında etkinliğini koruduğunu
kuvvetle öne sürmektedir.
Isı kontrollü zincirde kullanılan aşılar
ile yapılan kampanyalar, bağışıklama
kapsayıcılığını genişletebilir ve daha
fazla insanın hayatını kurtarabilir.
Ancak sorumluluk, ısı kontrollü zincir
esneklikleri için aşılarının yeniden
lisanslama sürecini başlatması
gereken üreticilerdedir. Birçok aşı
şirketinin klinik çalışmalarında
görülen stabilite verileri vardır.
Ancak bu şirketler düzenleyici
makamlarla yeniden etiketlendirme
sürecini gerçekleştirmedikleri için,
ilgili ülkelere daha basit ve daha
etkili aşılama fırsatı tanımamaktadır.

© Ikram N‘gadi

Kısıtlı imkanlara sahip ülkelerde
aşılama oranları çoğu zaman düşük
kalmaktadır. Bunun bir nedeni,
sağlık tesislerinde aşıları doğru bir
şekilde saklamak ve uygulamak
için gereken fiziki altyapıya erişimin
olmamasıdır. Yetersiz tedarik ve
lojistik sistemleri de bir ülkenin
en ücra köşelerine giden nakliye
araçlarına engel teşkil etmektedir.
Külfetli soğuk zincir gereksinimi ise,
elektriği olmayan bölgelerde aşıların
uygun koşullarda saklanamayacağı
anlamına gelmektedir. En yoksul
ülkelerde sağlık tesislerinin yarısında
elektrik olmadığı ve sadece
%10’unda güvenilir düzeyde elektrik
olduğu tahmin edilmektedir.98
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DAHA İYİ AŞILAR GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİLİKÇİ
ÇÖZÜMLER
Başlangıç aşamasındaki yeniliklerin
sayısında bir artış gözlense de,
mevcut aşı adaptasyon teknolojilerinin
kullanımı halen yetersizdir. Temel
soru şudur: Dünya genelinde sağlık
camiası, başlangıçta geliştirilmesi ve
üretimi daha pahalı olabilen, ancak
uzun vadede tasarrufu mümkün
kılan ve daha da önemlisi, daha fazla
çocuğun faydalanmasını sağlayan
daha iyi aşılara öncelik vermeye hazır
mıdır? Adapte aşının geliştirilmesini
teşvik etmenin ana yolları Tablo 4’te
sıralanmıştır.
Kristensen ve Chen, kısıtlı imkanlara
sahip ülkeler için daha uygun aşı
teknolojilerini geliştirme yollarını ana
hatlarıyla belirtmiştir. Makaleleri,
esas paydaşlara yönelik eyleme
geçirilebilir noktaları listeler.102 Bu
liste; istenen ürün özellikleri için Tercih
Edilen Jenerik Ürün Profilleri’nde
artan özgünlüğü, aşı teknolojileri
ile ilgili başlangıç aşamasındaki

araştırmaların finansmanını, değeri
daha yüksek ürünler için daha yüksek
ücret ödeme kapasitesini ve özellikle
ilave bağışıklama kapsayıcılığı
olmak üzere aşı adaptasyonunun
faydalarını belirlemeyi ve bu
teknolojik ilerlemelerle beraber sistem
maliyetlerinin azaltılmasını kapsar.
Başka bir teşvik mekanizması ise, 2013
yılında Avrupa Komisyonu tarafından
çağrısı yapılan Aşı Ödülü’dür. Bu
ödül, soğuk zincirin zorluklarını aşı
formülasyonu, muhafazası ve sevkiyatı
üzerinden kolaylaştıran yeniliklere
verilmektedir. 2 milyon euro’luk ödül
2014’te, yüksek sıcaklıklara ve geçici
donmaya karşı aşıları korumaya
yönelik sabitleme teknolojisi geliştiren
bir Alman şirkete verilmiştir.112 Ancak
Avrupa Komisyonu’nun söz konusu
ödül fonu, ne önemli erişilebilirlik
koşullarını, ne de yeterli fikri mülkiyet
hükümlerini içermektedir.

“ Aşıyla dolu 17

buzdolabımız var. Ayrıca
buz torbaları yapmak
ve bunları saklamak
için 17 dondurucumuz
mevcut... Etkinliğini
yitirmemeleri için
aşıları her aşamada
korumamız gerekiyor.
Bu bizim için adeta bir
kabus.

„

Sophie Dunkely,
MSF Epidemiyoloji Uzmanı, kızamık
aşısı kampanyası, Gine, Şubat 2014

Tablo 4: Adapte aşıları geliştirmeye yönelik teşvik seçeneklerinin faydaları ve örnekleri
Teşvik seçeneği

Faydaları

Geçmiş örnekler

gPPP’lere* yeni aşılar için kullanıma hazır
adaptasyon koşullarını dahil etmek

Donmaya dayanıklı yardımcı maddeleri içeren
ucuz veya kullanıma hazır teknolojiye ve ısı
kontrollü zincir stabilite çalışmalarına yönelik
teşvikler sağlar

UNICEF tedarikinde otomatik
olarak etkisiz kılan (AD)
şırınga gerekliliği

UNICEF Tedarik Birimi gibi aracılar kullanan ülkelerin
ürün özellikleri tercihlerine göre aşı satın almalarını
sağlamak

Aşı üreticilerinin aşılara katma değerli unsurları
dahil etmelerini teşvik eden bir mekanizma
sağlar

UNICEF SD üzerinden
ülkenin aşı tercihi (ör.
iki dozluk çizelgesi olan
rotavirüs aşısına yüksek
talep)

Kritik erişim koşullarının ve aşı hedef ürün profiline
yönelik fiyat hususlarının olduğu kamu - özel sektör
ortaklıklarını geliştirmek

Pazarda aşı adaptasyonuna yatırım
yapılmamasının üstesinden gelmek için riskin
paylaşılmasını, teknik uzmanlığı ve finansmanı
sağlar

Menenjit Aşısı Projesi

* gPPPs: Tercih Edilen Jenerik Ürün Profilleri
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Aşıya erişimin iyileştirilmesi dünya çapındaki ölümleri ve ciddi hastalıkları engellese de, bağışıklama programlarından
henüz herkes faydalanamamaktadır. Belirli girişimler aşıların satın alınabilirliğini ve adapte edilmesini iyileştirmiş olsa
da, son 10 yılın başlıca odak konusu düşük gelirli ülkeler olmuştur. Gavi’nin mali yardımları ve daha düşük fiyatlara
ilişkin müzakereleri sayesinde düşük gelirli ülkeler yeni aşıları diğer ülkelere göre daha hızlı edinmektedir. Bu durum,
en yeni aşılardan faydalanması gereken büyük ülke gruplarına ve kuruluşlara daha iyi odaklanılmasını sağlasa da,
mevcut stratejiler henüz her ülkenin satın alma gücünü garanti edememektedir. Gavi’nin desteğini kaybeden ülkelerdeki
bağışıklama programlarının sürdürülebilirliğine dair endişelerin doğması ve fiyatlama ile tedarik mekanizmalarının
dışında bırakılan ülkelerin ve kuruluşların artan tepkileri nedeniyle, dünya çapında aşının satın alınabilirliğini
iyileştirmeye yönelik planlı adımlara acilen ihtiyaç vardır.
Satın alınabilirlik ve fiyatlar: Aşıların
tüm ülkeler tarafından satın
alınabilmesini sağlamak için belirli
adımlar atılmalıdır:
Araştırma ve geliştirme (AR-GE)
ve üretim maliyetleri ile ilgili
doğru ve kamuya açık bilgiler:
Yeni aşıların AR-GE ve üretim
maliyetlerinin halka açılması
ve bu maliyetleri aşağı çekmek
için kamu yatırımlarının artması,
ülkelerin birlikte veya bağımsız
olarak uygun fiyat pazarlığı
yapabilmesini sağlayacaktır.
Aşı geliştirmek için kamu
finansmanını kullanan hükümetler,
öncelikle bu bilgileri halka açık
tutmalı ve yaptıkları yatırımların
alıcılara uygun fiyatlar sunmak
suretiyle kamu sağlığını
iyileştirmesini talep etmelidir. Aynı
zamanda bir aşının “doğru fiyatı”,
yani faydaya dayalı olmayan,
fakat maliyet artı makul kara
dayalı olan fiyatı konusunda,
bağışçılar ve aşı sektörü ile
yapılan tartışmalarda baskın
çıkmalıdır.
İlaç şirketleri aşı geliştirme
yatırımlarını kamuya açıklamalı,
AR-GE ve üretim maliyetlerinin
ne olduğunu ve pazarda varlığı
sürdürmek için neler gerektiğini
netleştirmelidir.
 iyat şeffaflığının artırılması: Aşı
F
fiyatlarına dair veriler azdır. Satın
alma görüşmelerinde ve karar
verme sürecinde kullanılabilecek

az bilgi vardır. Mevcut
mekanizmaların desteklenmesi
ve fiyat verilerinin paylaşılması
için diğer mekanizmalara yatırım
yapılması gerekmektedir.
UNICEF ve Körfez Arap Ülkeleri
İşbirliği Konseyi gibi tedarik
kuruluşları, mevcut fiyat verilerinin
tamamını yayınlamalıdır. Gavi
ve kamu fonlarını temsil eden,
sağlık sektörünün diğer küresel
oyuncuları fiyat şeffaflığını
savunmalı ve fiyatlara sürekli
erişimi taahhüt etmelidir.
Gelecekteki tedarik organları en
başından tedarik modellerine fiyat
şeffaflığı ilkelerini dahil etmelidir.
Aşıların birincil alıcıları olan
hükümetler, Dünya Sağlık
Örgütü’nün (DSÖ) Aşıda Ürün,
Fiyat ve Tedarik (V3P) Projesi
gibi mekanizmalar üzerinden
fiyat verilerine yönelik bilgilerini
paylaşmalıdır.
Bağış yapan hükümetler, DSÖ gibi
standart belirleyici makamlara
fonlar sağlayan Bill & Melinda
Gates Foundation gibi yardım
kuruluşları ve Gavi gibi gelişime
destek veren mekanizmalar, aşının
fiyat şeffaflığı üzerinde ısrarla
durmalıdır. Üretim maliyeti dahil
kendi aşı pazarı analizlerini yapan
ve fiyat pazarlıklarına faal olarak
katılan the Gates Foundation gibi
kuruluşlar bu bilgileri kamuya açık
tutmalıdır.
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Sonuç ve Tavsi̇ yeler

SONUÇ
VE TAVSİYELER

Aşı fiyatlarını izleme ve aşı fiyatları
konusunda sorumluluk üstlenme:
Sorumluluk önlemlerinin yanı sıra,
ülkeler ve tedarik temsilcileri gibi
alıcı kuruluşların aşı fiyatlarını
etkin bir şekilde izlemeye yönelik
standart göstergelere ihtiyaç
vardır.
DSÖ ve UNICEF, göstergelerin
sürekli iyileştirildiğinden emin
olmak için Aşı On Yılı’nda/
Küresel Aşı Eylem Planı’nda
yer alan aşı fiyat göstergelerini
izleme, değerlendirme ve
sorumluk çerçevesinde çalışma
başlatmalıdır. Fiyat göstergeleri
ayrıca daha çok ülkede takip
edilmelidir.
İlaç şirketleri, alıcılar için
fiyat belirlemede kullanılan
unsurlar dahil olmak üzere,
fiyat stratejilerini daha açık
bir şekilde beyan etmeli ve en
azından kendi standartlarından
sorumlu tutulmalıdır. Şu anda
kademeli fiyatlamanın belirgin
bir mantığı veya bir ülkenin
ekonomik seviyesi ile bağlantısı
bulunmamaktadır.
Hükümetler ve Gavi/UNICEF gibi
diğer aşı alıcıları, özellikle kamu
para kaynaklarının satın almada
kullanıldığı müzakere edilmiş
fiyatlardan sorumlu tutulmalıdır.
Hükümetler fiyat kontrolleri
dahil olmak üzere, ulusal fiyat
düzenlemeleri (ör. referans
fiyatlaması, kontrollü zamlar,
maksimum perakende fiyatları,
vb.) belirlemelidir.
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Havuz tipi tedarik, çok yıllık
sözleşmeler, rekabetçi ihaleler
gibi etkili tedarik stratejilerinin
kullanımının artırılması: Kapasite
geliştirme yatırımı dahil tedarik
stratejilerinin etkili kullanımını
artırmak ve satış tahminlerini
iyileştirmek için çeşitli stratejiler ve
politikalar uygulanmalıdır. Böylece
havuz tipi tedarik ve çok yıllık
sözleşmeler gibi araçlar fiyatları
düşürmede kullanılabilir.
Ülkeler havuz tipi tedarik ile ölçek
ekonomisine ulaşmak için beraber
çalışma taahhüdünde bulunmalıdır.
Aşı hacimlerini birleştirmek amacıyla
bölgesel gruplaşmalar veya diğer
orta menfaatler gibi birleştirici
özelliklerin keşfedilmesi fiyat
pazarlıklarının daha güçlü olmasını
sağlayacaktır.
DSÖ, UNICEF ve diğer teknik
temsilciler aşı tedarik özelliklerini
iyileştirmek isteyen ülkelere destek
sağlamalı ve havuz tipi tedarik
mekanizmaları kurmalıdır. Özellikle
DSÖ’nün bölgesel ofisleri ülkeleri
bir araya gelmeleri için desteklemeli
ve havuz tipi tedarik seçeneklerini
araştırmalıdır.
Gelişmiş ülkeler gibi bağışçılar ve
Bill & Melinda Gates Foundation
gibi yardım kuruluşları, ülkelere
toplantılar yapmaları ve havuz
modeli tedarik dahil etkili tedarik
stratejilerini belirlemek üzere
beraber çalışmaları için kaynak
sağlamalıdır. Bağışçılar, ülkelerin bu
stratejilere dair ilkelerini kendilerinin
belirlemelerini sağlamalıdır. Aynı
zamanda hükümetlerin bu stratejileri
uygulama kapasitelerini azaltacak
politikalar oluşturmamalı veya bu
politikaları onaylamamalıdır.
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Rekabet artışına ve daha düşük
maliyetli üreticilerin pazara
girmelerine destek olunması:
Özellikle düşük üretim maliyetleri
olan yeni üreticilerin pazara girişi,
teknoloji transferi, lisanslara erişim
ve esas teknolojik bilgiler üzerinden
hızlandırılmalıdır.
Bağışıklamayı destekleyen Gavi
ve diğer küresel sağlık kuruluşları,
gelişmekte olan ülkelerdeki
üreticilere odaklanarak rekabeti
canlandırmayı ve aşı ürün temelini
genişletmeyi hedefleyen girişimlere
yatırım yapmalıdır.
AR-GE’yi destekleyen ülkeler ve
yardım kuruluşları gibi bağışçılar,
yenilikçi araştırma ve geliştirme
modellerine, özellikle düşük maliyetli
üreticiler arasında rekabeti artıran
adımlara finansman sağlamalıdır.
Burada amaç üretilen aşıların en
düşük maliyette olmasını ve ihtiyacı
olan tüm topluluklara tedarik
edilmesini sağlamaktır.
DSÖ ürün geliştirmenin önündeki
engelleri aşmak için teknik ve politik
destek vermeli ve gelişmekte olan
üreticileri yasal süreçler üzerinden
desteklemek gibi yöntemlerle
ön yeterlilik uygulamalarını
kolaylaştırmalıdır.
Kısıtlı imkanlara sahip ülkelerde aşı
ürün özelliklerine veya bağışıklama
ihtiyaçlarına yönelik adaptasyonları
iyileştirme girişimleri devam
etmekte, fakat yavaş ilerlemektedir.
Bu yenilikler genellikle geliştirilmez,
çünkü kaynak sıkıntısı çeken
ülkelerde geniş bir ticari pazar
yoktur. Bugüne kadar gelişmekte
olan ülke ihtiyaçlarına uyarlanan
yalnızca birkaç tane adapte edilen
aşı mevcuttur.
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Adaptasyon: Adapte edilen aşılara
yönelik araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinin teşvik edilmesi için
somut adımlar atılmalıdır:
Ülkelere göre adaptasyon
tercihlerinin tanımlanması:
Ülke düzeyindeki uygulayıcılar
ve program yöneticileri hangi
adaptasyonların bağışıklama
programlarının performansını
geliştireceğini bilir. Bu kişilerin
öncelikli adaptasyonları belirlemede
öncü olmaları gerekmektedir.
Bağışıklık programlarının
uygulanmasında zorluklarla
karşılaşan ülkeler küresel bir
forumda ihtiyaçlarını duyurmalı ve
bağışçıların desteklediği ürünlerin
kendi ihtiyaçlarını en iyi şekilde
karşılaması konusunda ısrar
etmelidir.
UNICEF gibi tedarik temsilcileri
destek verdikleri ülkelerin aşı
adaptasyon tercihlerini araştırmak
için bir metodoloji geliştirmeli ve
ihtiyaçlarını karşılayan ürünlere
öncelik vermelidir.
Adaptasyonların faydasını
gösterme: Aşı adaptasyonlarının
bağışıklama kapsayıcılığını
iyileştirdiği görülmüştür. Ancak
yatırımları cazip hale getirmek için
daha fazla kanıt sunulmalıdır.
Gelişmiş ülkeler gibi bağışçılar ve
Bill & Melinda Gates Foundation
gibi yardım kuruluşları aşı
adaptasyonlarının etkinliğini ve
bunlara yönelik ihtiyacı göstermek
amacıyla bu adaptasyonların
modellenmesine finansman
sağlamalıdır.
Düşük kaynaklı ülkelerdeki
bağışıklama programlarını
destekleyen DSÖ ve diğer teknik
temsilciler, aşı adaptasyonlarının aşı
kapsayıcılığına yönelik katkılarını
düzenli olarak ölçmelidir.

DSÖ, küresel sağlık standartlarını
belirleyen bir kurum olarak
bağışçıların yatırımlarını
ve araştırmacıların, ürün
geliştiricilerinin ve üreticilerin
çalışmalarını yönlendirmek
amacıyla, ilgili paydaşları öncelikli
aşı adaptasyonlarına ilişkin net
bir gündem belirlemeleri amacıyla
bir araya getirmelidir. Uygulayan
ülkeler bu forumda öncü bir rol
üstlenmelidir.

Gelişmiş ülkeler gibi bağışçılar,
adapte aşıları kullanmak isteyen
gelişmekte olan ülkeler ve Bill
& Melinda Gates Foundation
gibi yardım kuruluşları, aşı
teknolojileri için yenilikçi modeller
tasarlanmasına yardım etmeli ve
gelişimlerini finanse etmelidir.
Bağışıklama programlarının
desteklenmesinde finansman
katkısı olan tüm hükümetler,
finansmanlarının stratejik olarak
adapte ürünlerin teşvikinde
kullanılması üzerinde ısrar
etmelidir. Bu yatırımlardan doğan
adaptasyonlar aşıların yaygın
kullanımını önleyecek yüksek fiyat
veya fikri mülkiyet hakları gibi
engellerle karşılaşmamalıdır.
Gavi, desteklediği ülkelere
daha iyi aşılar sağlayacak ürün
adaptasyonlarına yatırım yaparak

ürün geliştirme konusunda daha
etkin olmalıdır. Gavi devasa
kaynaklarını seferber ederek
öncelikli tedarik stratejileri
tasarlamalı; daha iyi ürünlere
daha fazla pay ayırmak veya prim
ödemek gibi yöntemlerle adapte
ürünlerin gelişimini teşvik etmelidir.
Yasal süreci netleştirmek ve
kolaylaştırmak: Bir yandan yüksek
kalite güvencesi standartlarını
korurken diğer yandan yenilikçi ve
adapte edilmiş aşılara ve uygulama
cihazlarına erişebilmek için yasal
süreçler netleştirilmelidir.
DSÖ ve ulusal/bölgesel
yönetimler gibi diğer düzenleyici
makamlar, mümkün olduğunda
aşı adaptasyonları ve uygulama
teknolojilerine yönelik yasal
mevzuatı netleştirmeli ve
kolaylaştırmalıdır. Ürün geliştiricileri,
DSÖ’nün kapsamlı ısıya dayanıklılık
gibi adaptasyon nitelikleriyle ilgili ön
yeterlilik kriterleri hakkında net bir
şekilde yönlendirilmelidir.

© Erwin Vantland

Yenilikçi teknolojilerin ve teşvik
stratejilerinin finansmanı:
Doğrudan yatırımlar (ana
finansman), ödüller veya diğer
finansman mekanizmaları üzerinden
yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi

gerekir. Bağışıklama programlarına
yönelik kaynaklar mümkün olduğu
kadar daha iyi adapte edilmiş
ürünlerin gelişimini teşvik etmek için
kullanılmalıdır.

Sonuç ve Tavsi̇ yeler

Aşı adaptasyonu için net bir
gündem belirlemek: Araştırmacıları,
ürün geliştiricilerini ve üreticileri
yönlendirmek amacıyla, önemli
aşı adaptasyonlarını içeren
başlangıç aşamasındaki hedef ürün
profillerinin (TPP’ler) uzlaşı esasıyla
belirlenmesi gerekmektedir.
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Ek A: Incoterms

EKLER

EK A: INCOTERMS
Incoterms (Uluslararası Ticari
Teslim Şekilleri), “ithalatçılara,
ihracatçılara, avukatlara, nakliyecilere,
sigortacılara ve uluslararası ticaret
okuyan öğrencilere çeşitli kurallar ve
yönlendirmeler sağlar.”343
Incoterms ticaretin önemli bir
bölümünü oluşturur. Malların
sorumluluğunun satıcıdan alıcıya ne
zaman geçtiğini ve nakliye, lojistik
ve sigorta maliyetlerinin ne kadarının
tarafların sorumluluğunda olduğunu
tanımlar. Incoterms, diğer mallarda
olduğu gibi aşılar için ödenen fiyatı
etkileyecektir.
Bu raporda adı geçen Incoterms
şunlardır:*
• EXW Ex Works (Fabrikada Teslim):
‘Ex Works’, satıcının malları
kendi sahasında veya kendisine
ait başka bir yerde (imalathane,
fabrika, antrepo vb.) alıcının
tasarrufuna hazır bulundurarak
teslim etmesidir. Satıcının malları
nakliye aracına yüklemesine veya
gümrüklemenin uygun olduğu
yerlerde ihracat gümrük işlemlerini
gerçekleştirmesine gerek yoktur.

•F
 CA Free Carrier (Taşıyıcıya Teslim):
‘Free Carrier’, satıcının malları
taşıyıcıya veya alıcının belirlediği
başka bir kişiye, satıcının kendi
sahasında veya kendisine ait başka
bir yerde teslim etmesidir. Taraflara,
belirtilen teslimat yerindeki devir
teslim noktasını en anlaşılır şekilde
belirlemeleri tavsiye edilir, çünkü o
noktada risk alıcıya geçer.
•C
 PT Carriage Paid To (Navlun
Ödenmiş): ‘Carriage Paid To’,
satıcının malları taşıyıcıya veya
satıcının belirlediği başka bir kişiye
kararlaştırılmış bir yerde (böyle bir
yer taraflar arasında kararlaştırılır ise)
teslim etmesi ve satıcının, malların
belirtilen varış yerine götürülmesi
için gereken taşıma sözleşmesini
yapma ve taşıma maliyetlerini ödeme
zorunluluğunda olmasıdır.
•F
 OB Free On Board (Güvertede
Teslim) (deniz yolu ve iç su yolu
üzerinden taşıma): ‘Free On Board’,
satıcının malları yükleme limanında,
alıcı tarafından belirlenen geminin
güvertesinde alıcıya teslim etmesi
veya malların teslimatını bu şekilde
sağlamasıdır. Mallar güverteye
çıkarıldığında malların kayıp veya

hasar riski alıcıya geçer ve alıcı
o andan itibaren oluşacak tüm
maliyetleri üstlenir.
• DDP Delivered Duty Paid (Gümrük
Vergisi Ödenmiş Olarak Teslim):
‘Delivered Duty Paid’, satıcının
malları, ithalat gümrük işlemlerini
gerçekleştirdikten sonra alıcının
tasarrufuna hazır hale getirerek ve
belirtilen varış yerinde gelen taşıma
aracından boşaltmadan alıcıya
teslim etmesidir. Satıcı, malların
varış yerine getirilmesine ilişkin
tüm maliyetleri ve riskleri üstlenir.
Satıcının malları hem ihracat hem
de ithalat gümrüklerinden çekme,
ihracat ve ithalat gümrük vergilerini
ödeme ve gereken tüm resmi
gümrük işlemlerini gerçekleştirme
sorumluluğu vardır.
* Tanımlar, Uluslararası Ticaret
Odası’nın internet sitesinde343
yer alan “The Incoterms Rules”
bölümünden alınmıştır. Daha
kapsamlı bilgiye bu web sitesi
üzerinden ulaşılabilir.

Ek A - Incoterms

Çıkış noktası

Taşıt üzerinde

EXW

E I

FCA

E

I

FOB

E

I

CPT

E

I

DDP

E I

E = İhracat gümrükleme
I
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Varış noktası,
alıcının antreposu

= İthalat gümrükleme

Satıcı ödemeyi ve riskleri üstlenir
Alıcı ödemeyi ve riskleri üstlenir
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Kaynaklar: International Chamber of
Commerce343, Yusen Logistics344,
WCL Incoterms Quick Reference Chart

AMC

Önceden Tedarik Güvencesi

ARV

Antiretroviral ilaç

CDC

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi

CTC

Isı Kontrollü Zincir

DCVMN

Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Aşı Üreticileri Ağı

DOV

Aşı On Yılı

DSÖ

Dünya Sağlık Örgütü

DTP

Difteri, Tetanos ve Boğmaca aşısı

EPI

Genişletilmiş Bağışıklama Programı

Gavi

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (Gavi İttifakı)

GNI

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)

GPRM

Küresel Fiyat Raporlama Mekanizması

GSK

GlaxoSmithKline

GVAP

Küresel Aşı Eylem Planı

Hep B

Hepatit B

Hib

Haemophilus influenza tip b

HIC

Yüksek gelirli ülke

HIV

İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü

HPV

İnsan Papilloma Virüsü Aşısı

IFPMA

Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu

IPV

İnaktif Polyo Aşısı

LMIC

Düşük - orta gelirli ülke

LPC

En düşük fiyat hükümleri

MIC

Orta gelirli ülke

MFN

En Çok Korunan Ülke

MR

Kızamık-kızamıkçık aşıları

MMR

Kombine Kızamık, Kabakulak ve Kızamıkçık aşısı

MSF

Sınır Tanımayan Doktorlar (Doctors Without Borders)

OANDA

Online döviz kuru sitesi

Pentavalan

Kombine difteri, tetanos, tam hücreli boğmaca, hepatit B ve Haemophilus influenza tip b (DTwP-HepB-Hib) aşısı

PAHO
PATH

Ek B: Kısaltmalar

EK B: KISALTMALAR

Pan Amerikan Sağlık Örgütü
Sağlıkta Uygun Teknoloji Programı

PCV

Pnömokok Konjuge Aşısı

Polyo

Çocuk Felci

PVP

Havuz Tipi Aşı Tedariki

PQP

Ön Yeterlilik Programı (DSÖ)

AR-GE

Araştırma ve Geliştirme

SIA

Tamamlayıcı Bağışıklama Faaliyetleri

SII

Serum Institute of India Ltd

STK

Sivil Toplum Kuruluşu

TPP

Hedef Ürün Profili

UMIC

Yüksek - orta gelirli ülke

UNICEF

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF SD: Tedarik Bölümü)

V3P

Aşıda Ürün, Fiyat ve Tedarik Projesi
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Grafik 1 (sayfa 7)
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ABD doları

Ek C: Bir Çocuğa Bağışıklık Kazandırmanın Bedeli

EK C: BİR ÇOCUĞA BAĞIŞIKLIK KAZANDIRMANIN
BEDELİ: İLGİLİ GRAFİĞE DAİR NOTLAR VE METODOLOJİ

1,28

0,67
2001

11,43

2002

2003

2004
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2006

** 3 doz HPV aşısını içerir.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

*** 2 doz HPV aşısını içerir.

Notlar:
• 2001 yılındaki başlangıç maliyetinde
şu çizelge baz alınmıştır: 1 BCG +
2 kızamık + 3 DTP + 3 OPV. 2004
yılındaki maliyette ise şu çizelge baz
alınmıştır: 1 BCG + 2 MR + 3 Penta +
3 OPV + 1 IPV + 3 PCV + 2 Rota + 3
HPV.
• Kullanılan gösterge: DSÖ tarafından
tavsiye edilen olağan bağışıklamadaki
birincil seriyi tamamlamak üzere
kullanılan bir antijenin 2001 yılından
bu yana görülen en düşük UNICEF
fiyatı (UNICEF’in tedarikçilerini
ve sunumlarını kapsar). Grafikte
gösterilen yüzde bir önceki yıla göre
olan farktır.
• Grafik bağışıklamanın tam maliyetini
göstermemektedir; sadece aşıların
maliyetini göstermektedir. Resmin
tamamını görmek için insan
kaynakları, ulaşım, soğuk zincir,
altyapı, sarfiyat, diğer bağışıklama
tedarikleri, atık yönetimi vb. dahil
edilmesi gerekecektir.
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• Fiyatların çoğunun uluslararası teslim
şekli CPT* olup 2001 - 2003 dönemini
kapsar; uluslararası teslim şekli FCA*
olanlar ise 2004 - 2006 sonrasını
kapsar.

ABD doları) oluşur. 7 ABD doları,
çoğunlukla “referans fiyat” olarak
dikkate alındığı için analizde bu fiyat
kullanılmıştır.

• Sadece belirli ülkeler bu düşük
fiyatlara erişebilir (çoğunlukla Gavi
tarafından seçilen ülkeler). Fiyatlar
çok yıllık tedarik anlaşmalarına
dayalıdır.

• Rotavirüs aşıları için en ucuz tam
süreç alternatifi tercih edilmiştir ve iki
dozluk programı olan Rotarix (GSK)
kullanılmıştır (diğer alternatif Merck’in
Rota Tekniği’ndeki üç dozluk
programdır).

• Analiz belirli bölgeler için tavsiye
edilen aşıları (ör. sarı humma)
içermez. Sadece birincil seriyi (ilk
aşıyı) içerir; rapel dozu tavsiyelerini
kapsamaz.

• MR/MMR aşısının fiyatı en ucuz
alternatif olan MR aşısı kullanılarak
hesaplanmıştır. Ayrıca DSÖ yalnızca
belirli koşullarda kabakulağa karşı
sadece aşılamayı tavsiye etmektedir.

• DSÖ’nün önerileri sadece ergen
kızlara yönelik olsa da, birincil seri
bir aşı olduğu için analiz HPV’yi de
içermektedir.

• Döviz kuru: Fiyatlar euro cinsinden
açıklandığında, OANDA tarafından
verilen 2013’ün yıllık ortalama döviz
kuru kullanılarak ABD dolarına
çevrilmiştir (euro - ABD doları 2013
yıllık ortalama döviz kuru: 1,3279).

• PCV’de birim doz fiyatı, perakende
fiyatı (3,50 ABD doları) ve Önceden
Tedarik Güvencesi (AMC) üzerinden
elde edilen sübvansiyonlardan (3,50
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• 2001: Başlangıç yılı olarak
kullanılmıştır, çünkü 2001 Gavi’nin
kurulduğu yıldır. Başlangıçtaki olağan
bağışıklama bir BCG, üç DTP, üç OPV
ve iki kızamık aşısını içerir.

• 2010: İlk kez Gavi tarafından seçilen
bir ülke, pnömokok konjuge aşısını
(DSÖ tarafından 2007’de tavsiye
edilen PCV aşısı) Önceden Tedarik
Güvencesi kapsamında almıştır.

• 2004: DSÖ, hepatit B’ye karşı 1992
yılındaki evrensel aşılama tavsiyesini
yinelemiştir.

• 2011: İlk kez Gavi tarafından seçilen
bir Afrika ülkesi, rotavirüs aşısını
(DSÖ tarafından 2009’da tavsiye
edilen rotavirüs aşısı) almıştır. DSÖ
kızamıkçık aşısını içeren evrensel
bağışıklamayı, özellikle MR veya
MMR aşılarını içeren kızamık aşılarını
tavsiye etmiştir.

• 2006: DSÖ, Haemophilus influenza
tip b’ye karşı evrensel aşılamayı
tavsiye etmiştir. Pentavalan aşı
bulunmasına rağmen DTP ve
HepB aşı fiyatları, 2006 yılına kadar
kullanılmıştır; çünkü ülkeler gittikçe
artan oranda pentavalan kullanmaya
başlamıştır ve Hib 2006 yılından
önce, DSÖ’nün olağan bağışıklama
tavsiyelerine dahil edilmemiştir.
Pentavalan fiyatı için 2006 rakamları
kullanılmıştır.

• 2013: Gavi, ülkelerin olağan
bağışıklama programları kapsamında
aşıları kendi kendilerine finanse
etmeleri koşuluyla kızamığa
ve kızamıkçığa karşı yürütülen
kampanyalara destek vererek
kızamık - kızamıkçık aşısına
erişilebilirlik yardımı sağlamıştır.

• 2013: Gavi, Gavi tarafından
seçilen ülkelerde HPV kullanımını
desteklemiştir. HPV aşısını
kullanmaları 2013 ve 2014 yıllarında
onaylanan 21 ülkeye Gavi desteği
verilmiştir.
• 2014: SAGE (DSÖ Stratejik Uzmanlar
Danışma Grubu), 2013 yılının
sonunda olağan bağışıklamaya
IPV’nin dahil edilmesine ilişkin
ana ilkeleri yayınlamıştır. Gavi,
polyoya son verme stratejisi
kapsamında IPV’nin Gavi ülkelerinde
kullanılmasını desteklemiştir. Ayrıca
destek verebileceği ülke sayısını
artırmak amacıyla politikalarında
bazı istisnalara yer vermiştir. UNICEF
ihalelerinden alınan fiyatlar Şubat
2014’de yayınlanmıştır.

Ek C: Bir Çocuğa Bağışıklık Kazandırmanın Bedeli

Zaman çizelgesi: Aşıların finansmanına ilişkin DSÖ’nün tavsiyeleri ve Gavi’nin aldığı kararlar

BCG: basil Calmette-Guérin; DTP: difteri-tetanos-boğmaca aşısı; OPV: oral polyo virüs aşısı; MR: kızamık-kızamıkçık aşısı; Penta: DTP-HepB-Hib aşısı [HepB: hepatit B, Hib:
Haemophilis influenza tip b]; IPV: inaktif polyo virüs aşısı; PCV: pnömokok konjuge aşısı; Rota: rotavirüs aşısı; HPV: insan papillomavirüs aşısı
*Bkz. Ek A.
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