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ÖNSÖZ
Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programının ikinci fazına geçmek üzere çalışmaların 
sürdürüldüğü şu günlerde sektörün gündemini belirleme, tartışma ve gelişmelerin önünü 
açma yönünde gerçekleşen TÜSAP Vizyon Toplantılarının üçüncüsü için bir araya geldik. 

TÜSAP olarak, Türkiye sağlık sektörünün içinde bulunduğu bu dönüşümün etkilerini 
ortaya çıkarmak, geleceğe yönelik olarak ülkemizin rekabet avantajlarını belirleyip, 
uygulamaların uzun vadede faydalarını artırmak amacıyla bu toplantıda “İlaç ve Eczacılık” 
konusunu kamu, STK ve özel sektörün her kesiminden geniş bir katılımla gündeme 
taşıdık.

Okuyacağınız bu üçüncü raporumuzda, sistem odaklı, şeffaf, sürdürülebilir sistem yapısı;  
teknolojik yatırımlar ile ilaç, aşı ve tıbbi cihazda yerlileşme çalışmaları, çok uluslu şirketlerin 
yatırım projeleri; ruhsat başvurularında önceliklendirme ve yüksek önceliklendirme, 
sektörün biyoteknoloji konusunda hedef ve yaklaşımları gibi ilaç ve eczacılık konularında 
sektörün önde gelen fikir liderlerinin görüşlerini bulabileceksiniz.

Bu bağlamda, değerli katılımlarını esirgemeyen başta Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu 
(TİTCK) Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz olmak üzere tüm katılımcılarımıza ve etkinliğimizin 
gerçekleşmesine verdikleri destekler için İEİS ve AİFD ile birlikte AbbVie, Abdi İbrahim, 
Eczacıbaşı, İbrahim Etem Menarini, İlko İlaç, Pfizer ve GE Healthcare firma ve yöneticilerine 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Bir önceki raporlarımızda giriş yazısında belirttiğim üzere her etkinlik sonrasında 
hazırladığımız bu raporlar, 2017 Aralık ayında düzenleyeceğimiz Türkiye Sağlık Platformu 
Zirvesi’nde çok daha geniş bir katılımla değerlendirilecektir. 

Gelecek toplantılarda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı

Haziran 2017
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SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SAĞLIK SİSTEMİ İÇİN 
ORTAK AKILLA HAREKET ETMELİ
TÜSAP, Türkiye sağlık sektörü karar verici liderlerini bir araya getirerek var olan ve olması 
gereken yapıya ilişkin vizyon geliştiren bir sürece destek oluşturmayı hedeflemektedir. Ana 
amaç, sürdürülebilir bir sağlık sistemi için ortak akılla hareket etmektir. 

Başkanlığını Sevgili Sabahattin AYDIN Hocamızın üstlendiği bu inisiyatifte, Yürütme Kurulu 
olarak; Sevgili Şuayip BİRİNCİ, Sevgili Reşat BAHAT, bu buluşmamızın da moderatörü 
Sevgili Turgut TOKGÖZ, Sevgili T. Ufuk EREN ve Sevgili Feyzullah AKBEN ile birlikte görev 
yapmaktayız.

Ülkemiz sağlık alanında, sosyal sektörler için kısa olarak tanımlanabilecek bir süre olan son 
15 yılda, kalıcı ve hızlı bir değişim sürecini hep birlikte yaşadık. Başka ülkelerde bu süreç 
aslında çok daha fazla zaman almaktadır. Kamu otoriteleri bu yolda gerekli adımları atarken; 
sağlık sektörünün ilgili paydaşları ile birlikte çalışır ve geri bildirim alırlar. Böylelikle vizyon 
ve politika üretirler. 

İşte Türkiye Sağlık Platformu TÜSAP da, ülkemizde sağlık sektörü gelişimini izlemek ve 
karar vericilere sektör paydaşlarıyla birlikte katkı sağlamak amacıyla Sağlıkta Vizyon 
Toplantıları gerçekleştirmektedir.

Bu vizyon toplantılarının ilki Ekim 2016’da sağlık teknolojileri, ikincisi Şubat 2017’de 
şehir hastaneleri, daha doğrusu sağlık hizmet sunumu temasıyla yapılmıştı. Mayıs 
2017’de yani bugün ise ilaç ve eczacılık konulu olarak, vizyon toplantılarının üçüncüsü 
gerçekleştirilmektedir. Bu toplantıların dördüncüsü ise Sağlık Finansmanı başlığıyla 2017 
Eylül ayına planlanmaktadır. Tematik dördüncü toplantının ardından da 2017 sonunda 
yapılacak bir zirve ile 2017 yılının kapatılması öngörülmektedir. 

Toplantıya katılımınız için siz değerli sektör temsilcilerine ve de bu toplantının teması gereği 
aramızda olan, sadece kendisi değil çok güçlü ekibiyle birlikte toplantıda bulunan Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Sayın Hakkı GÜRSÖZ’e teşekkür ediyorum. Önceki 
Vizyon Toplantıları gibi, bu toplantının da sağlık sektörüne çok değerli katkılar sağlayacağı 
inancıyla saygılar sunuyorum.

AÇILIŞ KONUŞMASI
Doç. Dr. Haluk ÖZSARI

TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi, 
Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri
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İLAÇ ÜRETİMİ ATAĞA GEÇECEK

Sağlık sektörünün liderleri, TÜSAP Vizyon Toplantıları ile üçüncü kez 16 Haziran Cuma 
günü Feriye Sarayında, başta Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) 
Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz olmak üzere kamu ve özel sektörün ileri gelenlerinin katılımı 
ile biraya geldi. 

İEİS ve AİFD ile birlikte AbbVie, Abdi İbrahim, Eczacıbaşı, İbrahim Etem Menarini, İlko 
İlaç, Pfizer ve GE Healthcare firmalarının katkıları ile gerçekleşen Vizyon Toplantısında 
ilaç ve eczacılık sektöründe ruhsatlandırma, yeni yatırımlar, Ar-Ge vizyonu, ihracat gibi 
konular gündeme alınarak ilaç ve eczacılık sektörünün gelecek hedefleri ve vizyonu 
konuşuldu. 

TÜSAP Üyeleri, Yürütme Kurulu ve davetli sektör profesyonellerinin 
katılım ve katkılarıyla moderatörlüğümde gerçekleşen bu 
toplantı raporunun ülkemizin sürdürülebilir sağlık hedefine 
yürürken hızlandırıcı ve iyileştirici bir sürece temel 
oluşturmasını diliyoruz.

Etkinliğimize katılarak, görüşlerini 
paylaşan tüm katılımcılarımıza ve 
destekleyen kurumlara teşekkür 
ediyorum.

MODERATÖR SUNUŞ
Turgut TOKGÖZ

TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
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İLAÇTA EN ÖNEMLİ GÜNDEMİMİZ; 
YERLİLEŞME VE BİYOTEKNOLOJİ

TÜSAP Vizyon Toplantısının üçüncüsü olan ‘İlaç ve Eczacılık’ buluşmasında öncelikle 
sizlerle bir arada olmaktan memnuniyetimi belirtmek isterim. Sağlıkta Dönüşüm 
Programının ikinci fazına geçmek üzere çalışmaları sürdürmekteyiz. Programda TİTCK’e 
dair konular ve hükümler de var. Gerek üreticilerimiz gerek sanayicilerimiz olsun sektöre 
nasıl bir kurum istediklerini sorduğumuzda; Süreçlerinin şeffaf olduğu, sistem odaklı çalışan, 
istikrarlı, adaletli, yaptıkları icraatlarda öngörülebilir bir yapı istedikleri yanıtını aldık. Bu 
noktada kurumumuz için Good Regulatory Practices (GRP) kavramını konuşuyoruz. Yani 
iyi düzenleyici uygulamaları… Biz de sektörümüzden Good Manufacturing Practices (GMP) 
kavramını istiyoruz.

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ, İTS’DEN SONRA ÜTS DE HAYATA GEÇİYOR
İlaç Takip Sistemi İTS’nin artık 2017 model bir kardeşi var: Ürün Takip Sistemi. ÜTS’nin 25 
modülden oluşan o devasa yazılım tarafı tamamlandı. Şimdi artık onu kabule hazırlanıyoruz. 
2017 yılının ikinci yarısından itibaren ÜTS’yi artık tüm modülleri ile aktif çalışır hale getirmek 
istiyoruz. 

RENKLİ REÇETELER ELEKTRONİK ORTAMA ALINIYOR
Kağıt reçete ile yazılan kırmızı ve yeşil reçeteler yılbaşından bu yana elektronik ortamda 
yazılmaya başladı. Bu reçete sayısında 1 milyona yaklaşıyoruz. Elektronik ortamda yazılan 
ve eczanelerimizde karşılanan reçete sayısı hızla artıyor. Bu yılki hedeflerimizden biri de 
renkli reçetelerin kalan kısmını, kan reçetelerini de, mor ve turuncu reçeteleri de kapsama 
almak olacak.

REÇETE BİLGİ SİSTEMİ ve VERİ MADENCİLİĞİ
Veri ambarları doldu. Bunu işlemek, veri madenciliği gerekiyor. O anlamda bu elektronik 
reçete verilerinde bu verinin bilgiye, bu bilginin de karar destek sistemlerinin, yöneticilerin, 
karar vericilerin raporlayacağı hale getirebilecek bir alt yapıyı da kurguladık. Reçete 
Bilgi Sistemi adı verilen bir sistemle şu anda analizleri yapılabiliyor. Eskiden bu verilerin 
çıktılarını sadece aile hekimleri ile paylaşıyorduk, geri bildirimler veriyorduk. Yeni dönem 
hedeflerimizden biri de; bu ülkede reçete yazan hekimlerimizin hepsine geri bildirim 
verecek formatta çalışabilmesini sağlamaktır.

ANA KONUŞMACI
Dr. Hakkı GÜRSÖZ

S.B. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
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KAĞITSIZ KURUM OLMA HEDEFİNE ULAŞAN
İLK BAKANLIK OLMAK
Bilgi sistemleri ayağında Elektronik Süreç Yönetimi, ESY’nden de söz etmek gerek.  Elektronik 
Süreç Yönetimi, sürekli gelişen bir yazılım ve iyi bir noktaya geldi. 2018’in sonuna kadar tüm 
süreçlerimizi elektronik ortama taşımak ve kağıtsız kurum olma hedefine ulaşan ilk kurum olma 
gayesindeyiz.

RUHSAT BAŞVURULARINDA YÜKSEK 
ÖNCELİKLENDİRME CANSUYU GİBİ OLDU
Ruhsat başvurusunda önceliklendirme konusuna gelince şu anda hakkaniyet noktasında 
sistem çalışıyor. Bu anlamda şeffaf, hakkaniyetli ve adil bir süreç yürütüyoruz. Kriterler belli. 
Şu anda öncelik ve yüksek öncelik kararı alınmış, yüksek öncelik verdiklerimizi süresi içinde 
sonuca ulaştırma konusunda yüzde 80 gibi bir başarı yakaladık. Yüksek öncelikli hedefimiz 150 
gündür. Yıllar süren ruhsat süreçlerinden sonra 5 ayda ruhsat vereceğiz demek herhalde çok 
hoş bir duygu. 

BİYOTEKNOLOJİ KONUSU SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ
AÇMAK ANLAMINDA EN ÜST SIRADA
Biyoteknoloji konusunu sektörü desteklemek, sektörün önünü açmak ve ekibin süreçlere 
hakimiyeti, gelişmelerin önünü açmak anlamında gündemin en üst sırasına oturttuk. 
Biyoteknoloji Stratejisinde 10. Plan neredeyse sona eriyor, 11. Plana başlayacağız. Orada bu 
konuyu öne çıkarmamız gerekiyor.

 

AKILCI İLAÇ EYLEM PLANINDA ANTİDEPRESAN 
VE ANTİPSİKOTİKLER GÜNDEMDE
Akılcı ilaç kullanımında antibiyotiklerde önemli bir başarı elde ettik. Akılcı İlaç Eylem Planında 
antibiyotiklerin ardından psikiyatri ilaçlarına başladık. Antidepresanlar ile antipsikotikler 
gündeme girdi. Hemen arkasından solunum grubu ilaçlarına geçilecek.  

 

İLACIN HASTA İLE BULUŞMA NOKTASINDA
SON AŞAMA ECZACILAR 
Eczacılarımızı hiçbir zaman bu yoğun çalışmalar içinde ihmal etmiyoruz. Onlar bizim için 
önemli… Çünkü ilacın hasta ile buluşma noktasında son aşama eczaneler. İlaç danışmanlığı 
ruhunu güçlendirmek istiyoruz. Esnaflara indirgenmiş bir mesleği tekrar kaldırıp ‘siz sağlık 
meslek mensubusunuz, burası bir sağlık kuruluşu’ demek gerekiyor. Eczacı dostlarımızı tekrar 
bu konseptte bu havaya sokmamız gerekiyor. 
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ECZANELERDE MUVAZAA KONUSUNDA
MEYDAN BOŞ DEĞİL
Eczanelerde muvazaa ve eczacısız eczaneler konularına da değinmeden geçemeyeceğim. 
Muvazaa ülkemizin kanayan yaralarından bir tanesi. İki yıldır uğraşıyoruz muvazaalı 
eczane sayısını azalttık. Ama hala var. Ancak eskisi kadar meydan boş değil, rahat hareket 
edemiyorlar.

REÇETESİZ İLAÇ SATIŞI VE İLAÇ TAKİP SİSTEMİNE
OKUTMAKSIZIN İLAÇLARIN SATILMASI
Reçetesiz ilaç satışı ve mevzuatta tanımlı kurallara aykırı fiiller konusu ile ilaç takip 
sistemine okutmaksızın ilaçların satılması konusunda da yaygın bir alışkanlık var. Sisteme 
okutmaksızın ilaç satışı sistemi devre dışı bırakıyor. Bu konunun da üzerinde hassasiyetle 
duruyoruz.

 

SEYK GÜNDEMİNİ 5 ANA BAŞLIK OLUŞTURUYOR
Sağlık Endüstrisi Yönlendirme Komitesi (SEYK)’nin çalışmaları ile ilgili de bilgi vermek 
gerekirse 5 ana gündem maddesi bulunuyor.

1. PLAZMA: Yerli Plazmadan Kan Ürünleri Elde Edilmesi Projesi

2. İLAÇTA YERLİLEŞME ÇALIŞMALARI

3. TIBBİ CİHAZDA YERLİLEŞME: Görüntüleme Cihazları ve Tıbbi Sarf 
Malzemede Yerlileşme

4. YATIRIM PROJELERİ: Sektörden Özellikle Çok Uluslu Şirketlerden Yatırım

5. AŞIDA YERELLEŞME: Yerli Aşı, Milli Aşı

• PLAZMA İLE İLGİLİ SÜREÇ ALTERNATİF GERİ     
ÖDEME KOMİSYONUNDA

SGK’da bizim de içinde olduğumuz yapıyla, AGÖK kararı alındı, bir yüklenici firmaya tevzi 
edildi. Sözleşme hazırlıkları şu anda yürüyor, ön protokol yapıldı, nihai sözleşmeden sonra 
çalışmaya başlanacak. Burada artık karar verildi, düğmeye basıldı, süreç artık bizden çıktı.
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• AŞI KONUSUNDA DA İYİ BİR NOKTAYA GELDİK
Aşı ile ilgili özellikle hepatit A ve suçiçeği konusunda Halk Sağlığı Kurumumuzu her hafta, her 
birim amirleri toplantısında ne zaman çıkıyoruz, ihale hazırlıkları nedir, şeklinde sıkıştırıyoruz. 
Orada da son aşamaya geldik. Önümüzdeki 6 aylık süre zarfında bunların da ihaleleri yapılmış 
olacak. Şartname ve teknik hazırlık tamam, artık ‘hadi başlayın’ denmesi kaldı. Aşı konusunda 
da iyi bir noktaya geldik.

• İLAÇTA 3 MİLYAR 900 MİLYON TL’LİK      
YERELLEŞME HEDEFLİYORUZ

Burada 1’den 5’e doğru, kolaydan zora doğru yerelleşme süreçleri var. İlk iki aşama 
tamamlandı. Diğer aşamalarda da hızla yol alıyoruz.

Burada firmalarımızla da, sektörümüzle de birebir görüşerek birlikte ilerliyoruz. Ciddi bir efor 
sarfedildiğini görüyoruz.

• TIBBİ CİHAZDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ İÇİN      
ÖNEMLİ ADIMLAR ATILIYOR

Tıbbi cihazda yerelleşmeyi görüntüleme cihazları ve sarf olmak üzere iki koldan götürüyoruz. 
Görüntüleme cihazları alanında Sayın Bakanımız daha çok yeni, yine bir teknoloji transferi 
yapabilecek çok uluslu bir firma ile görüşme yaptı. Bizler de ekip olarak bu toplantıya katıldık. 
Orada da bir sonuca varılacak gibi olursa MR gibi, tomografi gibi yüksek teknoloji ürününün, 
tıbbi teknoloji ürününün, görüntüleme cihazlarının bir yerli ortakla, Türkiye'de yerli üretimi söz 
konusu olabilecek. Bu, tabi ki teknoloji transferini de içinde barındırıyor. Burada salt bir üretim 
faaliyetinden bahsetmiyoruz. Diyelim ki 10 yıllık alım garantisi verdiğimiz bu şirketin sözleşmesi 
bitti ve ayrıldı. 10 yıl içinde o mühendislik kabiliyetine ulaşılacağına ve bu teknoloji transferinin 
gerçekleştiğine emin olarak adım atacağız. Bu güvenceyi bize sağlayacak kuruluşlarla 
çalışacağız. 

• SEYK’İN SON GÜNDEMİN MADDESİ        
YATIRIM PROJELERİ 

Önümüzdeki hafta çarşamba günü tekrar gündem yapacağız. Sayıları 10’a yakın çok uluslu 
şirketlerin Türkiye'de yatırım teklifleri var ama bunlar karşılıksız teklifler değil. Bir şey 
karşılığında bir şey şeklinde teklifler… Bu nedenle de ince eleyip sık dokuyor, getirisine, kamu 
yararına bakıyoruz. Ülkemize ne tür avantajlar sağlar, diye bakıyoruz. Teraziye koyduğumuz 
zaman, avantajları milli menfaatlerimiz açısından ağır bastığı zaman ‘evet, buyur gel’ diyeceğiz. 
Toplam yatırım büyüklüğü itibari ile 1,5 milyar TL yatırımdan söz ediyoruz. Biz bugün evet 
desek gelip 10’a yakın -1’i teklifini revize etti, eksi 1 sayarsak 9 teklif-, 1,5 milyar liraya yakın 
yatırım teklifi var. Evet desek gelecekler ama bizler için getirisini, avantajını, dezavantajını iyi 
hesaplamak gerekiyor.
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METODOLOJİ
Sağlık sektörünü temsil eden fikir önderlerine 23 farklı soru soruldu. Katılımcılar her soruyu 
kendilerine verilen keypad’ler üzerinden tercih ettikleri şıkları işaretleyerek yanıtladılar. 
Kamuyu, STK’ları, özel sektörü ve üniversiteleri temsil eden 35 üst düzey yöneticinin 
verdiği yanıtlar üzerinden hazırlanan sonuç grafikleri yine katılımcılar tarafından 
yorumlandı. Katılımcıların yüzde 18’ini STK temsilcileri, yüzde 35’ini kamu yöneticileri 
oluşturdu. Özel sektör yöneticileri yüzde 41’lik, sağlık alanına odaklanmış üniversiteler  
ise yüzde 6’lik oranla yerini aldı.

10
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SAĞLIK YATIRIMLARINDA BÜYÜME     
ÖNGÖRÜLÜYOR
Sağlıkta Vizyon Toplantıları, İlaç ve Eczacılık etkinliğinde görüşlerini bildiren katılımcılar, 
kendilerine yöneltilen 2017 sonrasında sektörün nasıl bir gelişim sergileyeceği sorusuna genel 
itibari ile olumlu yanıt verdi. Katılımcıların yüzde 48’i önümüzdeki 5 yıl sağlık yatırımlarında 
sektör için büyüme yılı olacağını ifade ederek büyümenin GSMH büyüme hızının üzerinde 
olacağı öngörüsünde bulundu. Yüzde 48’lik diğer bir kesim GSMH ile benzer bir büyüme seyri 
izleyeceğini düşünürken yüzde 4’lük küçük bir oran ise büyüme hızının GSMH’nin altında 
olacağı yönünde görüş belirtti.

Önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımları;

1. GSMH büyüme hızının altında büyüyecek
2. GSMH büyüme hızı ile aynı oranda büyüyecek
3. GSMH büyüme hızının en az iki katı büyüyecek

SAĞLIK YATIRIMLARINA SADECE İLAÇ VE BİYOTEKNOLOJİ 
OLARAK BAKMAMAK GEREK
GSMH büyüme hızının altında kalacağını düşünen katılımcılar, sektörün büyüyeceğini ancak bu 
büyümenin teknolojik yatırımlar, yerelleşme ve diğer yatırımların etkisi ile önümüzdeki 5 yıldan 
sonra hızlı bir ivme kazanacağı görüşünü paylaştı. 

Büyüyeceğini düşünenler ise sadece ‘ilaç ve biyoteknoloji’ olarak bakmamak gerektiğini, 
Türkiye'de çok ciddi bir şehir hastaneleri yatırımı olduğunu ve ayrıca Türkiye’nin demografik 
yapısı itibari ile Türkiye’de nüfusun yüzde 10’unun 65 yaşın üzerinde olacağını belirterek tüm bu 
koşulların ciddi bir yatırım gerektireceğini vurguladı. 
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2018 yılında ilaç sektörü için öngörünüz nedir?

1. Büyüme yılı olacak
2. 2017 ile aynı kalacak
3. Küçülme yılı olacak

KAMUNUN İLAÇ HARCAMALARI   
DOĞRUDAN ETKİLEYİCİ ROL OYNUYOR 
Kamunun ilaç harcamalarının ilaç sektörünün büyümesinde etkileyici rol oynadığını göz önüne 
alan katılımcılar, ilaç sektörü için 2017’nin zaten büyüme gösteren bir yıl olduğuna işaret 
ederek 2018 yılı için büyümenin devam edeceği yönünde görüş belirtti. Katılımcıların yüzde 48’i 
büyüme yılı olacak ve yüzde 37’si 2017 ile aynı kalacak derken, yüzde 15’lik bir kesim küçülme 
yılı olacağını öngördü. 

TÜRKİYE, OECD ÜLKELERİ ARASINDA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN İLAÇ 
KULLANIMINDA EN AŞAĞILARDA  
Global bütçe yapıldığı zaman Türkiye'de ilaç harcamasının Gayri Safi Milli Hasıla'nın yüzde 
1,3'ü gibi bir hedef olduğuna değinilerek şu anda bu rakamın yüzde 1’in altına indiği kaydedildi. 
Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında kişi başına düşen ilaç kullanımının en aşağıda olduğu 
Meksika’nın hemen üzerinde yer aldığı belirtildi. Türkiye'de fazla ilaç kullanımı olmadığı ama 
akılcı ilaç kullanımının ayrı bir tartışma konusu olduğu ifade edildi. 
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KAMUNUN İLAÇ BÜTÇESİNİN YETERSİZLİĞİ 
ÖNEMLİ BİR RİSK OLARAK ALGILANIYOR
Katılımcıların yüzde 52 gibi bir çoğunluğu önümüzdeki 5 yıl dikkate alındığında ilaç sektörü için 
en önemli riskin kamunun ilaç bütçesinin yetersizliği olduğunu belirtti. Arkasından yüzde 36’lık 
bir oranla düşük ve yetersiz karlılık sektör için önemli ikinci risk olarak öne çıktı. Fiyatların daha 
fazla düşmesi ve geri ödeme listesinin daraltılması risk konusunda daha az algılandı.

BÜTÇEYE BASKIYI YENİ İLAÇLAR, YENİLİKÇİ İLAÇLAR, KANSER 
İLAÇLARI OLUŞTURUYOR 
Türkiye’de ilacı temel olarak finanse eden kurumun kamu olduğu belirtilerek bütçenin 
artmasının büyümeye etkisine değinildi. Hangi sektörlerin büyüyeceği noktasında yeni 
ilaçlar, yenilikçi ilaçlar, kanser ilaçları ve biyoteknolojik ilaçlar sektöründe büyüme olacağı ve 
bütçeye baskıyı bunların oluşturmakta olduğu ifade edildi. Üretici firmalardan ihracat yapmaları 
konusunda beklentiler olduğunun konuşulduğu toplantıda, Türk ilaç sektörünün sırf Türkiye'de 
satarak ya da maliyenin, SGK’nın, kamunun belirlediği bütçe ile yol alarak değil de ihracat ile de 
ilerlemesi gerektiği söylendi. 

Önümüzdeki 5 yılda ilaç sektörü için en önemli risk nedir?

1. Kamu ilaç bütçesinin yetersizliği
2. Fiyatların daha fazla düşmesi
3. Geri ödeme listesinin daraltılması
4. Düşük ve yetersiz karlılık
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KAMUNUN İLACA AYIRDIĞI BÜTÇENİN YETERLİ 
OLMADIĞI GÖRÜŞÜ HAKİM
Kamunun ilaca ayırdığı bütçenin yeterli olup olmadığı sorusuna katılımcıların yüzde 67’si yeterli 
değil yanıtını verirken yüzde 33’ü yeterli dedi. 

Kamunun ilaca ayırdığı bütçe;

1. Yeterli değil
2. Yeterli
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KAMU İLAÇ HARCAMALARININ GSMH’YA ORANI 
MEVCUT DURUMDAN YUKARIDA OLMALI
Kamu ilaç harcamalarının GSMH’ya oranının hangi seviyelerde olması gerektiği konusunda 
mevcut durumdan yukarı olması gerektiği yönünde görüş belirten katılımcıların yüzde 44’ü 
yüzde 1,2-1,4, yüzde 41’i ise yüzde 1,0-1,2 şeklinde seçenekleri işaretledi. 

Kamu ilaç harcamalarının GSYİH'ya oranı 2016 itibariyle %0,9'dur. 
2009 yılında %1,6 olduğu göz önüne alındığında bu oran sizce hangi 
seviyede olmalıdır?

1. %0,7 - 0,9
2. %1,0 - 1,2
3. %1,2 - 1,4
4. %1,4 - 1,6
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SAĞLIKTA ŞİMDİKİ HEDEF KALİTEYE ODAKLANMAK
Mevcut durumdan aşağı olması gerektiği şeklinde görüş de belirtilirken sağlıkta dönüşüm 
1. Fazında sağlık hizmetlerine erişim, maliyet ve kaliteden ilk ikisine dokunulduğu, şimdi ise 
hedefin kaliteye odaklanmak olduğu konuşuldu. Vatandaşın sağlığa kolay ulaştığı ancak 
kalite olgusunun tam oturmadığı ifade edildi. 

SGK’DA TOPLANAN SAĞLIK PRİMLERİ     
HARCAMADAN DAHA FAZLA
Türkiye’de sağlık harcamalarının SGK’nın topladığı sağlık primleri üzerinden yapıldığının ve 
bu primlerin harcamalardan daha fazla olduğunun belirtildiği toplantıda SGK’nın profesyonel 
bir Sigorta Şirketi gibi değil, Sosyal Yardım Kurumu gibi çalıştığına ve bu sayede 80 milyona 
sağlık hizmeti sunulabildiğine değinildi. Kıt kaynakların efektif kullanılması gerektiği belirtildi.

İLAÇ FİYATLAMASINDA REEL FİYAT     
AVRUPA'NIN EN UCUZUNUN YÜZDE 70 ALTINDA
İlaç özelinde konuşulmakla birlikte genel sağlık harcamasının konuşulmak durumunda 
olunduğu kaydedilirken bu noktada verimliliğe bakmak gerektiği üzerinde duruldu. 
Önümüzdeki yıllarda ilaç harcamasının GSMH’nin 0,7-0,9 seviyesinde tutulmasının yenilikçi 
ilaç, biyoteknolojik ilaç gibi yatırım hedeflerinde olumsuzluklar doğuracağı belirtildi.

ASIL ÖNEMLİ OLAN İLAÇ FİYATLARI       
BUGÜN YETERLİ Mİ, DEĞİL Mİ?
Bugün Türkiye'de ilaç fiyatlarının yeterli olup olmadığının konuşulduğu toplantıda, ilaç 
fiyatlarında düşüşün devam etmesi halinde ülkeye yenilikçi ilaç gelir mi, ilaçta ihracat 
hedefinde fiyat bazlı bir alım ile ihracat yapılabilir mi, yatırım yapılarak biyoteknolojik ilaç 
üretilebilir mi, soruları gündeme geldi. 

16
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SANAYİCİMİZİN YATIRIM YAPACAĞI       
TEK KAYNAK SERMAYE… 
Sanayicinin yatırım yapacağı tek kaynağın sermaye olduğu belirtilirken düşen ilaç 
fiyatları, kamu harcamalarındaki kesintiler gibi nedenlerle milli gelirden alınan payın 
düşmesinin sanayicide sermaye birikiminin olmasını engellediği ifade edildi. Yatırımlar 
penceresinden bakıldığında teşvik ve desteklerin de konuşulduğu toplantıda kamunun 
bu alana ayırdığı kaynaklarının bir miktar artırılması gerektiği ifade edildi. 

İLAÇ, TÜRKİYE’NİN SANAYİ DÖNÜŞÜMÜNE     
HİZMET ETMESİ GEREKEN SEKTÖRLERDEN BİRİ…
Türkiye ekonomisi yüzde 5 büyürken, kamu ilaç harcamalarının yüzde 4 büyüyor 
olmasının sektörü güçsüzleştirdiği belirtilirken Ar-Ge yapacak ve ileri teknoloji 
üretecek olan ilaç sektörünün Türkiye’nin sanayi dönüşümüne hizmet etmesi gereken 
sektörlerden biri olduğu vurgulandı. 

YAŞLANMAKTA OLAN NÜFUS DAHA ÇOK İNOVASYON,   
DAHA ÇOK BİYOTEKNOLOJİ DEMEK
Türkiye ile OECD ülkeleri kıyaslanırken bu ülkelerin demografik yapısına da bakmak 
gerektiğinin ifade edildiği toplantıda Avrupa’nın yaşlı, Türkiye’nin ise yaşlanan bir nüfus 
olduğu söylendi. Türkiye’de yaşlanan nüfusun yaratacağı ciddi maliyet artışına dikkat 
çekilerek kronik hastalıkların kronik ilaç kullanımı anlamına geldiği ve dolayısıyla bunun 
birim fiyatı yüksek ilaç kullanımı, daha çok inovasyon, daha çok biyoteknoloji demek 
olduğu belirtildi. 
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DÖVİZ KURU SİSTEMİ DOĞRU BİR     
UYGULAMA DEĞİL
İlaç endüstrisinde uygulanan döviz kuru sisteminin doğru bir uygulama olmadığını düşünen 
katılımcılarımızın oranı yüzde 86 olurken, yüzde 14’lük bir kesim doğru bir uygulama olduğu 
görüşünü belirtti.

18

İlaç endüstrisine uygulanan döviz kuru sistemi 
doğru bir uygulama mıdır?

1. Hayır
2. Evet
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AR-GE YETKİNLİĞİNİN ARTMASI SEKTÖRÜN 
GELİŞİMİNDE EN ÖNEMLİ FAKTÖR
İlaç sektöründe önümüzdeki 5 yılda Ar-Ge yetkinliğinin artmasını yüzde 45 ile en önemli faktör 
olarak gören katılımcılar için yüzde 27’lik oran ile biyoteknoloji alanında gelişim ikinci en önemli 
faktör oldu. Onu yüzde 18 ile yerlileşme politikası, yüzde 9 ile ihracat atılımı izledi.

Önümüzdeki 5 yılda ilaç sektörünün gelişimi 
için en önemli faktör nedir?

1. Yerelleşme politikası
2. Ar-Ge yetkinliğinin artırılması
3. Biyoteknoloji alanında gelişim
4. İhracat atılımı



www.tusap.org
21

İLAÇ ENDÜSTRİSİNİN STRATEJİK ÖNEMİ KAMU 
BELGELERİNE YANSIYOR
2023 hedefleri doğrultusunda siyasi iktidar tarafından geliştirilmiş bir bakış açısı olduğundan 
ve Kamu tarafından önemli politikalar uygulandığından hareketle ilaç endüstrisinin stratejik 
öneminin kamu belgelerinde yansıması sorulduğunda katılımcıların yüzde 67’si kısmen 
yansıdığını, yüzde 33’ü ise yeterince yansıdığını belirtti. Bu alanın dinamik bir alan olduğu ifade 
edilirken ihtiyaçlar doğrultusunda bu kamu belgelerinin sürekli yenileniyor olması herkesin 
hemfikir olduğu bir konu oldu. 

20

İlaç endüstrisinin stratejik önemi kamu 
belgelerine ne derece yansımıştır?

1. Yeterince
2. Kısmen
3. Yetersizdir
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STRATEJİ BELGELERİNDE EYLEMLER YETERLİ 
ANCAK UYGULAMADA SORUNLAR VAR
Katılımcıların yüzde 76 oranı ile büyük çoğunluğu Kamu strateji belgelerinde ilaç endüstrisine 
yönelik eylemlerin yeterli olduğunu ancak uygulamada sorunlar olduğunu belirtti. Yüzde 19’luk 
kısım ise yetersiz olduğu için gözden geçirilmesi gerektiği seçeneğini işaretledi.

Kamu strateji belgelerinde ilaç endüstrisine yönelik eylemler;

1. Yeterlidir ve uygulanmaktadır
2. Yeterlidir ancak uygulamada sorunlar vardır
3. Yetersiz olduğu için gözden geçirilmelidir
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KAMUNUN TÜM BİRİMLERİNDE ETKİN BİR 
KOORDİNASYON YOK 
Kamuda bir vizyon ve strateji olduğunu ancak ilaç konusunda kamunun tüm birimlerinde etkin 
bir koordinasyonun olmadığını düşünen katılımcıların oranı yüzde 73 oldu. Katılımcıların yüzde 
27’si ise Kamunun tüm birimleri arasında etkin bir koordinasyon olduğunu düşünüyor. 

22

Kamunun tüm birimleri ilaç konusunda etkin 
bir koordinasyon içinde midir?

1. Evet
2. Hayır

KAMUNUN KENDİ İÇİNDEKİ KOORDİNASYONUNA 
ÖRNEKLER VERİLDİ
Kamunun kendi içindeki koordinasyonunun örnekler ile paylaşıldığı toplantıda 
TÜBİTAK’IN TİTCK’in görüşünü almadan teşvik verdiği bir ürüne TİTCK’in sekizinci 
eşdeğer olduğu için öncelik dahi vermeyebildiği ya da tam tersi aslında öncelikle 
olması gereken bir üründe SGK tarafından ödemeye alınmayabildiği ifade edildi.



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI / İLAÇ VE ECZACILIK RAPORU

İLAÇTA YERELLEŞME DOĞRU BİR MODEL
Katılımcıların yüzde 82’si ilaçta yerelleşmenin doğru bir yaklaşım ve model olduğunu 
düşünürken, yüzde 18’lik kısım aksi yönde görüş belirtti. 

İlaçta yerelleşme uygulamasının doğru bir 
yaklaşım ve model olduğunu düşünüyor 
musunuz?

1. Evet
2. Hayır
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YERELLEŞME UYGULAMALARI ETKİN ŞEKİLDE 
UYGULAMAYA GEÇTİ
Yerelleşme uygulamalarının etkin olarak gerçekleştiğini düşünen katılımcıların oranı yüzde 
77 oldu. Ancak katılımcıların yüzde 48’lik kısmı etkin uygulanmakla birlikte bazı eksikliklerin 
giderilmesi gerektiği yönünde görüş belirtti. Katılımcıların yüzde 23’ü ise yerelleşme 
uygulamalarının etkin olmadığı konusunda birleşti.

24

Yerelleşme uygulamasının etkin olarak uygulamaya geçtiğini 
düşünüyor musunuz?

1. Evet düşünüyorum
2. Evet ama bazı eksikliklerin giderilmesi gerekiyor
3. Hayır düşünmüyorum
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YERELLEŞME İTHALATIN DÜŞMESİNE OLUMLU 
ETKİ SAĞLAYACAK
Yerelleşme uygulamalarının en önemli katma değerinin ithalatın düşmesine, dolayısı ile dış 
ticaret açığının kapanmasına olumlu etkisi olacağını düşünen katılımcıların oranı yüzde 67 
olurken, yüzde 24’ü kapasite kullanımının artmasını önemli bir katma değer olarak gördü. 
Katılımcılar arasında istihdamı arttırmasını bekleyen çıkmadı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PAHALI ÜRÜN İHRACATI İLE 
SAĞLANABİLİR
Yerelleşmenin dış ticaret açığının kapatılmasında etkisinin olacağı konuşulurken, 
hammadde, solvent vesaire gibi ithal girdilerin yüksek olacağı vurgulandı. 
Sürdürülebilirliğin sağlanacağı tek konunun ileri teknoloji ile geliştirilmiş katma değeri 
yüksek ürünler ihraç edebilmek olduğu üzerinde duruldu. Yerelleşmeden ziyade 
globalleşmenin dış ticarete etki edeceği belirtildi.   

Yerelleşme uygulamasının en önemli katma değeri nedir?

1. Dış ticaret açığının kapatılmasına olumlu etkisi
2. Kapasite kullanımını artırması
3. İstihdamı artırması
4. Hiçbiri
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AR-GE VE YATIRIM TEŞVİKLERİ YETERLİ DEĞİL
İlaç sektörünün gerekli atılımı yapması için Ar-Ge ve yatırım teşviklerinin yeterli olmadığını 
düşünen katılımcılarımızın oranı yüzde 76 olurken, yüzde 24’ü aksi yönde görüş belirtti. 
Türkiye’nin dünyadaki rakiplerine göre geri kaldığı alanları kapamaya yönelik yatırım alanlarında 
teşvik ve desteklerin ciddi anlamda yetersiz olduğu görüşü hakim oldu.

İlaç sektörüne yönelik Ar-Ge ve yatırım 
teşvikleri sektörün bu alanda gerekli atılımı 
yapması için yeterli midir?

1. Yeterli
2. Yeterli değil

GLOBAL İLAÇ ŞİRKETLERİ CİROLARININ     
YÜZDE 15'İNİ AR-GE'YE AYIRIYOR
Önümüzdeki dönemde yerelleşmenin konuşulduğu kadar Ar-Ge’nin de konuşulması 
gerektiği belirtilerek kaçan fırsatın yerelleşmeden daha büyük bir fırsat olduğu ve 
dünyada global ilaç şirketlerinin cirolarının yüzde 15'ini Ar-Ge'ye ayırdığı kaydedildi. 
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AR-GE ALANINDA ÜNİVERSİTE-SANAYİ    
İŞBİRLİĞİ YETERSİZ
Ar-Ge alanlarında devletin verdiği destek ve teşvikler de göz önünde tutularak katılımcıların 
tamamı üniversite-sanayi işbirliği noktasında yeterli düzeyde iletişim ve etkileşim olmadığı 
yönünde görüş belirtti.

Ar-Ge alanında üniversite-sanayı işbirliği 
yeterli düzeyde midir?

1. Yeterli
2. Yeterli değil
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Fiyatlandırma ve geri ödeme politikaları, 
endüstrinin Ar-Ge ve ihracat hedeflerini 
destekler nitelikte midir?

1. Evet
2. Evet ama aksaklıkların giderilmesi gerekir
3. Hayır

FİYATLANDIRMA VE GERİ ÖDEME 
POLİTİKALARI AR-GE VE İHRACAT HEDEFLERİNİ 
DESTEKLEMİYOR
Genel itibari ile katılımcılar fiyatlandırma ve geri ödeme politikalarının endüstrinin Ar-Ge ve 
ihracat hedeflerini destekler nitelikle olmadığı yönünde görüş belirtti. Katılımcıların yüzde 65’i 
destekler nitelikte değil seçeneğini işaretlerken, yüzde 26’sı destekler nitelikte olduğu ancak 
aksaklıkların giderilmesi gerektiğini düşünüyor.

PERFORMANS KRİTERLERİ KONULABİLİR
Türkiye’nin 2023 hedefinin Ar-Ge yatırımlarına GSMH’nin yüzde 3’ünü ayırmak olduğu göz 
önüne alındı. Fiyatlandırmada artış olduğunda sektör olarak bunun yatırıma, ihracata, Ar-Ge’ye 
yönlendirileceği konusunda bir garanti vermek adına performans kriterleri konulabileceği veya 
pozitif ayrımcılık yapılabileceği konuşuldu. Fiyatlandırma ve geri ödeme politikaları eğer yanlış 
kurgulanıyorsa pazar büyümüyor demektir, görüşü belirtildi. 

SADECE FİYATTAN YA DA GERİ ÖDEMEDEN GEÇEN AR-GE 
DESTEKLEMELERİ GERÇEKÇİ DEĞİL
Sektörü üretim bazlı olarak büyütme yaklaşımının konuşulduğu toplantıda, geri ödemenin miktarı 
arttıkça sektör büyür anlayışı ile hareket etmek yerine ihracata dönük büyümeyi düşünmek 
gerektiği belirtildi. Türkiye’nin iç ve dış pazardaki yerinde ilaç sektörünün önemi vurgulanarak 
sadece fiyattan ya da geri ödemeden geçen Ar-Ge desteklemelerinin çok gerçekçi olmadığı 
belirtildi ve Ar-Ge teşvik ve desteklerinin çalıştırılması gerektiği konuşuldu. Toplantıda ayrıca 
geri ödeme politikaları ile ihracat ya da Ar-Ge arasında hiçbir bağlantı olmadığı konuşulurken 
Kamunun ‘Eğer bunu Türkiye'de üretmeyeceksen geri ödeme listesinden çıkaracağım’, 
yaklaşımının SGK’yı teşvik mekanizması haline getirdiği vurgulandı. 



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI / İLAÇ VE ECZACILIK RAPORU

BİYOTEKNOLOJİ ALANINDA İLERLEME İÇİN 
KISMEN BİR STRATEJİ VAR
Biyoteknoloji alanında ilerleme için etkili strateji ve eylem planın olup olmadığı noktasında 
katılımcıların yüzde 64’ü kısmen olduğu yanıtını verirken yüzde 27’si olmadığı, yüzde 9’u ise 
olduğu konusunda görüş belirtti.

Biyoteknoloji alanında ilerleme için etkili 
strateji ve eylem plaları var mıdır?

1. Evet
2. Kısmen
3. Hayır
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İlaç sektörü kaynaklarını yeni bir kimyasal 
molekül buluşuna mı yoksa biyobenzer/biyoüstün 
ürün üretimine mi yönlendirmelidir?

1. Kimyasal molekül
2. Biyobenzer / Biyoüstün

İLAÇ SEKTÖRÜ KAYNAKLARINI BİYOBENZER/
BİYOÜSTÜN ÜRETİME YÖNLENDİRMELİ
İlaç sektörünün kaynaklarını kimyasal molekül buluşu için mi, yoksa biyobenzer/biyoüstün 
üretim için mi yönlendirmeleri gerektiği konusunda katılımcıların yüzde 70’i biyobenzer/
biyoüstün üretim yanıtını verdi. Yüzde 30’u kimyasal molekül buluşu seçeneğini işaretledi.

NE İÇİN BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜNE GİRİYORUZ? 
Biyoteknoloji alanında vizyonun belirlenmesi gerektiğinin belirtildiği toplantıda bu alana 
Türkiye'deki yerel pazarın ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak mı, yoksa ihracata yönelik olarak 
mı, giriyoruz sorusu soruldu. Biyoteknolojik üretimin verimli bir üretim olduğu kaydedilirken 
üretimin ihracat odaklı olması gerektiği ancak ihracatta da rekabetçi olmak için ilk sıralarda yer 
almak gerektiği belirtildi.
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Reçetesiz ilaçların kamuoyuna denetimli 
tanıtımı serbest olmalı mıdır?

1. Evet
2. Hayır

REÇETESİZ İLAÇLARIN TANITIMI SERBEST 
OLMALI MI, OLMAMALI MI?
Reçetesiz ilaçların kamuoyuna denetimli tanıtımı serbest olmalı mıdır, sorusunda katılımcılar 
neredeyse ikiye ayrıldı. Yüzde 52’si serbest olmalı derken, yüzde 48’i olmamalı şeklinde görüş 
belirtti.
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YENİLİKÇİ İLAÇLARA ERİŞİM YETERLİ DÜZEYDE
Yenilikçi ilaçlara erişimin yeterli düzeyde olduğunu düşünen katılımcılarımızın oranı yüzde 
70 oldu. Katılımcıların yüzde 45’i yeterli olduğu halde aksaklıkların giderilmesi gerektiğini 
düşünürken, yetersiz olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 30 oldu.

Ülkemizde yenilikçi ilaçlara erişimin yeterli 
düzeyde olduğunu düşünüyor musunuz?

1. Evet
2. Evet ama aksaklıkların giderilmesi lazım
3. Hayır
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YENİLİKÇİ İLAÇLARIN ERİŞİMİNDE FİYAT VE GERİ 
ÖDEME KONUSU KRİTİK
Yenilikçi ilaçların erişiminde ya da pazara sunulmasında katılımcılar en kritik konuyu yüzde 96 
oranı ile fiyat ve geri ödeme politikası olarak işaretledi. Yüzde 4’lük bir kısım ise ruhsatlandırma 
konusunu kritik buldu.

Ülkemizde yenilikçi ilaçların erişiminde / pazara 
sunulmasında en kritik konu hangisidir?

1. Ruhsatlandırma
2. Fiyat ve geri ödeme politikası
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İLAÇ ENDÜSTRİSİNİN TOPLUM NEZDİNDE ALGISI 
DEĞİŞMEDİ
İlaç endüstrisinin toplum nezdinde algısının olumlu yönde gelişip gelişmediği konusunda görüş 
belirten katılımcıların yüzde 86’sı aynı kaldığını düşünürken, yüzde 10’u olumlu yönde geliştiğini, 
yüzde 4’ü ise olumsuz yönde ilerlediğini düşündüklerini belirtti.

İlaç endüstrisinin toplum nezdindeki algısının 
olumlu yönde geliştiğini düşünüyor musunuz?

1. Evet düşünüyorum
2. Aynı kaldığını düşünüyorum
3. Hayır olumsuz yönde ilerlediğini düşünüyorum
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ECZACILIKTA DEĞİŞİM
Sağlık sisteminde yaşadığımız değişim sürecinin önemli noktalarından biri olan ilaç ve eczacılık 
konusundaki mevcut gelişmeler umut vaat etmektedir. Gelişen ve değişen teknolojinin 
de etkisiyle hastane eczacılığı uygulamalarının da hızlı adaptasyon gerçekleştirmesi hasta 
güvenliği ve kaliteli bir hizmet sunumu açısından olmazsa olmazdır.

HASTANELERDE KLİNİK ECZACILIK
Bilindiği üzere Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı ile önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin ilk uzman klinik 
eczacıları yetiştirilecektir. Bu uzmanların hastanelerde vereceği hizmet ile klinik eczacılık 
uygulamaları yaygınlaşacaktır. Bu gelişme ile hastanelerde güvenli ilaç uygulamalarının 
sağlanması ile daha kaliteli bir sağlık hizmeti verilmesi sağlanacaktır.

AKILCI İLAÇ KULLANIMI DANIŞMA MERKEZLERİ
Klinik eczacılık uygulamalarına ek olarak hastanelerde göze çarpan yeni bir oluşum Akılcı İlaç 
Kullanımı Danışma Merkezleridir (AİKDM). Hastaneler bünyesinde bu merkezlerde eczacılar 
tarafından hizmet verilmesi ile özellikle polifarmasi ve kronik hastalıkların söz konusu olduğu 
poliklinik hastalarında farmasötik bakım uygulamaları yürütülebilmektedir. Bu uygulamalar ile 
bu hasta gruplarında eczacı-hekim bağlantısının da güçlendirilmesiyle reçeteleme hataları, ilaç 
kullanım hatalarının önüne geçilebilmekte ve hasta takibi yapılabilmektedir.

HASTANE ECZANESİNDE İLAÇ HAZIRLAMA 
UYGULAMALARI
Hastane eczaneleri tarafından yönetilmekte olan Kemoterapi İlaç Hazırlama Ünitesi, TPN Dolum 
Ünitesi, Majistral İlaç Hazırlama Ünitesi ve Aseptik İlaç Hazırlama Ünitelerinde gerçekleştirilen 
ilaç hazırlama aşamalarında GMP (Good Manufacturing Practices) standartlarına uygun 
hazırlama yapılması ve bu uygunluğun değerlendirmesi gerekliliği hastaneler ölçeğinde de göz 
ardı edilmemelidir.

BİRİM DOZ İLAÇ PAKETLERİ İLE GÜVENLİ İLAÇ 
UYGULAMALARI 
Hastane eczanesinde ilacın tedariğinden hastaya ulaştırılması ve hatta daha sonrasında 
takibine kadar tüm süreçlerde ilaç güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi için en önemli 
noktalardan biri, ilaçların birim doz olarak paketlenmiş şekilde yönetileceği sistemlerin titizlikle 
oluşturulmasıdır.

Katılımcılardan hastane yöneticilerinin gündeme getirdiği 
Eczacılıkla ilgili dikkate alınması gereken konular: 
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KATILIMCI LİSTESİ
Feyzullah AKBEN  / Ajansfa Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Ali ALKAN  / TİTCK İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcısı
Elif ARAL  / AİFD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Pfizer Türkiye Genel Müdürü
Opr. Dr. Yavuz BAŞTUĞ  / Türkiye KHK İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Bşk. 
Uğur BİNGÖL / AİFD Denetleme Kurulu Başkanı,  İbrahim Etem Menarini Genel Müdürü
Elif Neşe ÇELİK / Eczacıbaşı Sağlık Grubu Başkanı
Hüseyin ÇELİK / Sağlık Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı 
Duygu DAĞLIKOCA / İlko Biyoteknoloji Arge Birim Yöneticisi
Dr. Ümit DERELİ / AİFD Genel Sekreteri
T. Ufuk EREN / TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi, Volitan Danışmanlık CEO’su
Atalay GÜMRAH / Eczacıbaşı CEO’su
Levent GÜNDEĞER / GE Healthcare, Yaşam Bilimleri Bölge Direktörü
Dr. Hakkı GÜRSÖZ / Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı 
Dr. Mete HÜSEMOĞLU / AİFD Yönetim Kurulu Başkanı, AbbVie Türkiye Genel Müdürü 
Prof. Dr. Erol KISMET / Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU / İstanbul İl Sağlık Müdürü
Sevgi ÖKTEN / Eczacıbaşı Kamu İlişkileri Direktörü
Hatice ÖNCEL / İlko İlaç Genel Müdürü
Haluk ÖZDEMİR / İEİS Genel Koordinatörü 
Doç. Dr. Haluk ÖZSARI / TÜSAP Yönetim Kurulu Üyesi, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri
Prof. Dr. Sadrettin PENÇE / Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı
Hüseyin SARPKAYA / MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu Başkanı
Dr. Abdülvahit SÖZÜER / İstanbul Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı
Beşir Kemal ŞAHİN / Ekspotürk Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin TAL / Ge Sağlık, Yaşam Bilimleri Türkiye Satış Müdürü
Fatih TAN / Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcısı
Dr. Süha TAŞPOLATOĞLU / Abdi İbrahim İlaç CEO’su
Op. Dr. KEMAL TEKEŞİN / İstanbul Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Doç. Dr. MAHMUT TOKAÇ / İVEK Yönetim Kurulu Başkanı, Eski İlaç Eczacılık Genel Müdürü
Turgut TOKGÖZ / İEİS Genel Sekreteri 
Tolga TUNCER / GE Sağlık, Sağlık Bakanlığı ve PPP Projeleri Direktörü
Uzm. Dr. Elif Hilal VURAL / SGK, GSS Genel Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. İsmail Mert VURAL / TİTCK Ekonomik Değerlendirmeler ve Laborotuvar Hizmetleri Başkan Yrd.

* Katılımcı listesi soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.



TÜSAP HAKKINDA
Türkiye, son yıllarda sağlık alanında dünyanın takdir ettiği önemli başarılara imza attı. 
Bu atılımların sonucunda sağlık hizmet sunumunda artan memnuniyet ile bölgesel 
cazibe merkezi haline geldi.

Bu gelişmelere rağmen, küresel sağlık dinamiklerinin ülkemiz için de geçerli 
olduğunu akılda tutmak gerekiyor. Hızla değişen koşullarda, sürdürülebilir ve kaliteli 
bir sağlık sistemi için sınırlı kaynakları verimli kullanmak ve sorunlara kalıcı çözümler 
üretebilmek için sektör paydaşlarının ortak akılla hareket etmesi gerekiyor.

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

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

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

Yılda dört kez gerçekleştirilecek olan bu etkinliklerde yapılan çalışmalar, takip eden 
aylarda gerçekleştirilecek “Sağlık Platformu Zirvesi” adlı özel etkinlikte daha geniş 
katılımla sektörün ve diğer ilgili kurumlara doğrudan iletiliyor.

Daha geniş bilgi ve etkinliklere katılım için www.tusap.org adresini ziyaret 
edebilirsiniz. 
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TÜSAP ÜYE LİSTESİ
İbrahim Barbaros AKÇAKAYA / S. B. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü
Prof. Dr. Ersan ASLAN / Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı
Cenap AŞCI / Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / Dünya Sağ. Örgütü Eski Yönetim Kurulu Üyesi ve Medipol Üniversitesi Rektörü
Mehmet Ali AYDINLAR / Akredite Hastaneler Derneği Başkanı
Dr. Hasan AYDINLIK / Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı
Dr. Mehmet Selim BAĞLI / SGK Başkanı
Dr. Reşat BAHAT / OHSAD Başkanı
Nezih BARUT / İEİS Yönetim kurulu Başkanı
Seyit Ahmet BAŞ / Maliye Bakanlığı Müsteşarı
Erol BİLECİK / TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Şuayip BİRİNCİ / Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Prof. Dr. Turan BUZGAN / SASOMER Başkanı
Ecz. Cengiz CELAYİR / TİSD Yönetim Kurulu Başkanı
Uzm. Dr. Erman CEYLAN / SGK, GSS Genel Müdür V.
Metin DEMİR / SEİS Yönetim Kurulu Başkanı
Uzm. Dr. İsmail DEMİRTAŞ / Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
M. Cüneyd DÜZYOL / Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı
Ahmet ERDEM / Çalışma Bakanlığı Müsteşarı
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL / Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
M. Akif EROĞLU / Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri
Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ / Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
Dr. Hakkı GÜRSÖZ / Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
Rifat HİSARCIKLIOĞLU / TOBB Başkanı
Dr. Mete HÜSEMOĞLU / AİFD Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Erkan İBİŞ / Üniversite Hastaneleri Birliği Başkanı
Dr. Baki İTEZ / SASDER Başkanı
Prof. Dr. Sefa KAPICIOĞLU / YÖK Başkan Vekili
İsmail KARGULU / Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Prof. Dr. Vural KAVUNCU / TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Fahrettin KELEŞTİMUR / TSEB Başkanı
Uzm. Dr. Orhan KOÇ / SGK Başkan Yardımcısı
Uzm. Dr. D. Mehmet KÖŞ / Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
Dr. Hasan KUŞ / SKID Başkanı
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TÜSAP YÜRÜTME KURULU
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / Medipol Üniversitesi Rektörü (Tüm taraflara yakın konumu ve sağlık yönetimi müktesebatı ile)
Dr. Şuayip BİRİNCİ / Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (Sağlık Bakanlığını temsilen)
Dr. Reşat BAHAT / OHSAD Başkanı (Özel Sağlık Kuruluşlarını Temsilen)
Doç. Dr. Haluk ÖZSARI / Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri (Üniversite Hastanelerini temsilen)
Turgut TOKGÖZ / İEİS Genel Sekreteri (İlaç Endüstrisini temsilen)
T. Ufuk EREN / Volitan Consulting CEO  (Sağlık Endüstrisi Yönetimi müktesebatı ile)
Feyzullah AKBEN / Ajansfa CEO (Sağlık İletişimi ve Organizasyonu müktesebatı ile)

Her toplantı sonrası hazırlanacak raporlar TÜSAP üyelerine ve katılımcılara dağıtılacaktır.
Her yıl eşzamanlı olarak yılda 4 kez yapılması planlanan TÜSAP Vizyon Toplantıları, 
TÜSAP Zirvesi ve değer kurumsal bilgilere www.tusap.org sitesinden ulaşılabilir.

Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ / S. B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
Nail OLPAK / MÜSİAD Genel Başkan
Doç. Dr. Haluk ÖZSARI / Acıbadem Üniversitesi Öğretim Ü., Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN / Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı
İbrahim ŞENEL / Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı
Kadir Serdar TAFLAN / S. B. Sağlık Yatırımları Genel Müdürü
Yard. Doç. Dr. Mahmut TOKAÇ / İVEK Vakfı İcra Kurulu Başkanı
Özgür TOMRUK / ARTED Başkanı
Prof. Dr. Nihat TOSUN / Kamu ve Özel Ortaklığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Yılmaz TUNA / Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Dr. M. Mahir ÜLGÜ / Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü
Kemal YAZ / TÜMDEF Genel Başkan
Uzm. Dr. Hakkı YEŞİLYURT / Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Prof. Dr. Fatma MERİÇ YILMAZ / Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

* Üye listesi soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
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