
SAĞLIK BAKANLIĞININ
“YERELLEŞME PROJESİNDE”

NELER VAR?
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, TÜSAP Sağlık Platformunun düzenlediği vizyon 
toplantılarında sağlık teknolojilerinde Türkiye’nin durumunu değerlendirdi. Prof. Dr. Gümüş plazma 
ürünleri, aşı yerelleşme projesi, tıbbi cihaz yerelleşme projesi, tıbbi sarf malzemeleri yerelleşme 
projesi ve Türkiye’de biyoteknolojik ürünler pazarı ve geleceği konularında yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. 

İlaç Pazarının Neredeyse Yarısı ABD’nin
İlaç sektöründe global ilaç pazarının yüzde 43’ünü ABD oluşturuyor. Türkiye, 7 milyar 
dolarlık harcama ile 16. sırada yer alıyor.

Türkiye’de ilaç pazarı kamu harcamalarına baktığımızda kamuda ilaç 
kullanımı 2015 yılında 20 milyar, 2017’de ise 23 milyar gibi bir rakama 
oturmuş görünüyor.

2015 2016 2017
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Global Tıbbi Cihaz Pazarında 
Sonlardayız
Global tıbbi cihaz pazarının büyüklüğü 
yaklaşık 360 milyar dolar. Türkiye 
sıralamada sonlarda yer alıyor.

Sağlık Bakanlığının Üç Ana Görevi
10. Kalkınma planına baktığımız zaman 
Sağlık Bakanlığının üç ana görevi var:

• Sağlık endüstrilerinde yerelleşme

• Sağlık turizminin geliştirilmesi

• Sağlıkta yaşam kültürünün teşviki 
konusunun ülkede yaygınlaştırılması

Sağlık Endüstrilerinde Yerelleşme
Sağlık endüstrilerinde yapısal dönüşüm 
programındaki başlıklara baktığımızda;

1. Kamunun yönlendirme kapasitesinin 
güçlendirilmesi

2. Ar-Ge ve yenilik alanının geliştirilmesi

3. İş ve girişim ekosisteminin geliştirilmesi

4. Üretim ve ihracatın desteklenmesi yer 
alıyor.

Sağlık Turizminin Geliştirilmesi
Sağlık turizminde 2018 sonuna kadar;

1. Mevzuatın geliştirilmesi,

2. Fiyatlandırma politikasının belirlenmesi,

3. Kalite ve akreditasyon standartlarının 
ortaya konması konularında çalışıyoruz.

Sağlık Yatırımlarındaki Beklentiler
• Teknoloji transferi

• Yerli üretime hızlı geçiş

• Kalifiye personel istihdamı

• Ülkemiz merkezli Ar-Ge faaliyetleri

• İhracat

• Cari açığın kapatılması gibi birçok 
faaliyeti içeren bir alanı oluşturuyor.

Türkiye’deki altyapı ile birlikte know-how’ın, 
yatırım alanının yatırımcılara açılması. 
Burada Sağlık Bakanlığı, uzun dönem alım 
garantilerimizi devreye sokarak bu sektörü 
canlandırmayı hedefliyor. Bu aslında Sağlık 
Bakanlığının görevi değil ama alıcı biz 
olduğumuz için diğer bakanlıklarla birlikte 
ortak çalıştığımız bir alanı oluşturuyor.

Plazma Ürünler 
Türkiye’de 2011’li yıllarda de 305 milyon 
lira olan plazma ürünleri, 2016 itibari ile 
1,2 milyarlık yıllık alım yapılan bir alan… 
2023’te 2,5 milyar TL civarında olması 
tahmin ediliyor. 

Projenin satın alma modeli: SGK alternatif 
geri ödeme ile yapılacak. 2016-2023 
yılları arasında 7 yıllık alım garantisi 
verildiğinden aslında 15 milyar liralık 
pazarın iadesi gibi oluyor. Bununla ilgili 
2016 Mayıs ayında çalışmayı tamamladık, 
maliye, kalkınma ve ekonomi gibi diğer 
bakanlıkların da imzaları ile ana kriterleri 
belirledik. Özellikle yatırımların Türkiye’ye 
kazandıracağı avantajlar dikkate alınarak 
yazışmalar SGK’ya gönderildi. SGK 
Başkanlığı da firmalara yazıyı yazarak 
28.10.2016 tarihine kadar paketlerin 
başvurusunu istedi. Süreç devam ediyor. 
Burada firmalarla oturup hangi firma 

konusunda bu yararlılık noktasında - 
teknolojinin Türkiye’ye kazandırılması, 
ihracat, yerleşme oranı gibi birtakım 
faktörlerle birlikte- değerlendirilerek bu 
işlemler gerçekleştiriliyor. 

Aşıda Yerli Üretim:
Sağlık Bakanlığı aşı harcamaları 2002 
yılında yaklaşık 22 milyon TL’yken, 
2016 yılında bu rakam 920 milyon TL’ye 
ulaşmıştır. Antijenden itibaren yerli 
üretim, uzun dönem kamu alım garantisi 
ile bu teknolojinin bu üretimin Türkiye’ye 
kazandırılması, Türkiye ile birlikte 
Türkiye’den yine komşu ülkelere ihracat 
potansiyeli kazandırılması ana hedefini 
oluşturuyor. Ama hedef dolum değil. Zaten 
dolum yapan sistem Türkiye’de bir şekilde 
son 10 yılda yerleşen firmalar var. Burada 
antijenden itibaren üretip, ülkemizin 
ihtiyacını karşılayacak deneyimli uzman 
personel yetiştirilecek, cari açığı azaltılacak 
Ar-Ge yapılacak, burada TUSEB ve TÜBİTAK 
ile birlikte çalışılacak.

Hedef;
• Ülkemize antijenden itibaren aşı üretim 

teknolojisinin kazandırılması

• Ülkemiz ihtiyacını karşılayacak yerli 
üretim 

• Deneyimli uzman personelin yetiştirilmesi 
ve istihdamı

• Cari açığın azaltılması

• Yeni yatırım alanının oluşturulması

• İhracat

Sanayi İş Birliği Programı Nasıl 
İşliyor?
Sanayi İş birliği Programı kabaca ihtiyaç 
makamı her yıl “ben farklı aşılarda doz 
kullanacağım” diye Sağlık Yatırımları 
Genel Müdürlüğü (SYGM)nye bildiriyor. 
Ardından Sanayi Geliştirme Komisyonu 
değerlendiriyor ve onayının ardından 
Kalkınma Bakanlığında değerlendiriliyor 
ve onayı ile ihale süreci gerçekleşiyor. 
İhalede istekliler başvuruyorlar. Tabi bu 
isteklilerden bir tanesi de yerli ortak ile 
birlikte teknoloji transferi konusunda vaat 
ettikleri kriterlerin gerçekleşmesi esasına 
dayanıyor. Burada yerli üretim katkısı, 
teknolojik iş birliği, yatırım ve ihracat gibi 
kategoriler var. Bu dört çıktıdan yüksek 
puantajı olan yatırımcılar dikkate alınarak 
süreç gerçekleştiriliyor ve daha sonra bu 
süre izleniyor. Diyelim ki, 7 yıl boyunca 

Milyar
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“2 yıl tesis kuracağım, 3. yılda antijenli 
üretimin şu safhasını gerçekleştireceğim, 
4. yılda şunu yapacağım, çalışanlarımızın 
yüzde 50’si yerli olacak, onların eğitimleri 
ile uğraşacağız” gibi birtakım vaat 
edilenleri bir komisyon izleyecek. Verdiği 
Sanayi İş birliği Programı (SİP) taahhütleri 
yerine getiriyor mu yoksa sadece uzun 
dönem alım garantisi verdik de o bu 
dönemde bunu yaptı 8 sene sonra da çekip 
gitti ve bir şey kalmadı mı? Amaç burada 
elimizde bir şeyler kalmasını sağlamak. O 
yüzden uzun dönem alım garantisi vererek 
burada teknolojik iş birliği ve yerlileştirme 
Türkiye’de know how’ın farkındalığının 
artırılması ve geliştirilmesini sağlamak.

Türkiye 6 Milyar TL’lik Tıbbi Cihaz 
Pazarı Var
Türkiye’nin ciddi bir tıbbi cihaz alımı var. Bu 
alım birinci planda şehir hastanelerimiz hızlı 
yapılıyor, ikinci planda Sağlık Bakanlığının 
yaptığı hastanelerin yenilenmesi var, yeni 
hastaneler var, yaklaşık yine 50 bin yatak 
revizyonu var. Tüm bunlarla birlikte özel 
sektör, üniversitelerimiz… Türkiye’de ciddi 
bir tıbbi cihaz pazarı var. Bu pazara genel 
olarak baktığımızda yaklaşık 6 milyar TL’lik 
bir pazardan bahsediyoruz. Bu pazarda 
Sağlık Bakanlığı oranı yüzde 69. Üç yıllık 
genel değerlendirme yaptığımızda 2015 yılı 
değerlendirmemizi burada sunuyoruz.

  Türkiye Pazarı (Milyon TL)

  2013 2014 2015

Cihaz 

TKHK 1596 1804 2045

Diğer 
(Üniversite,Özel ve 
Vakıf Hastaneleri)

203 695 1124

Malzeme  

TKHK 1451 1676 1593

Özel & Vakıf 616 733 765

Üniversite 730 797 700

Diğer 4 10 15

Genel Toplam 4.600 5.715 6.242 

Sağlık Bakanlığı Oranı (%) 82 75 69
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Tanısal Görüntülemede İthalata 
Bağımlıyız
Tanısal görüntüleme cihazı ithalatı 2015’te 
450,7 milyon $ olarak gerçekleşmiş ve bu 
rakam büyük oranda yerlileşmeye konu 
edilen ürünler için ödenmiştir.

Tanısal görüntülemede Türkiye’de ciddi bir 
ithalat görünüyor. Diğer kalemlerde bir 
şekilde Türkiye’de kısmi de olsa bir ihracat 
potansiyeli olduğunu görüyoruz. Özellikle 
birinci planda gündeme aldığımız nokta 
tanısal görüntüleme cihazları.

Tıbbi Cihazlarda Yerlileştirme 
Fırsatları
• Sağlık Bakanlığının toplamdaki 20.000 

yeni yatak kapasitesinin 2018’e kadar 
sağlanacak olması. 2020 projeksiyonunda 
daha yeni hastaneler var.

• PPP modeli ile yapılan şehir 
hastanelerinin ilave tıbbi cihaz 
volümleri, şu anda sözleşmelerini yapan 
hastanelerle oturulup değerlendirilebilir, 
bir kısmı daha sözleşmelerini yapmadılar. 
Bir kısmı ile oturulup konuşulacak. 
Burada bizim modellerimiz uygun olursa 
onlar da bu sisteme girebilir. Ya da yeni 
yapacağımız ihalelerde bu şartı koşarız: 
“SİP alanındaki ürünlerle bu hastaneleri 
donatırsınız” deriz.

• Kamu hastanelerinin (Üniversite +Sağlık 
Bakanlığı) yıllık tıbbi cihaz gereksinimleri 
var.

• Tıbbi cihazların her yedi yılda bir 
yenilenme volümü, belli ömürleri var. 
Kamu, özel sektör, tüm hastanelerimizde 
her yıl yenilenen bir cihaz grubu var.

5 Cihazda Yerlileşme Fırsatımız Var!
Türkiye’de yerlileşme fırsatına detaylı 
baktığımızda 5 cihazı gündeme alıyoruz.

Yerlileştirme kapsamında ilk etapta;
• Manyetik Rezonans Görüntüleme

• Bilgisayarlı Tomografi

• Dijital Röntgen

• Ultrasonografi Cihazı

• Hasta başı monitörü değerlendiriliyor ve 
konunun sahibi Sağlık Bakanlığı ve Sanayi 
İşbirliği Programı (SİP) çerçevesinde bu 
alımlar gerçekleştirilecek.

Türkiye’de yerli kapasite var. Bazı 
firmalarımız dijital röntgen yüzdesi 
olarak baktığımızda birçok parçasını imal 
edebiliyor.

Örneğin belirli kapasitesi olan ve monitör 
yapan firmalarımız var. Ve diğer cihazlarda 
da bir kapasite var. Bunları da sisteme 
entegre etmek zorundayız. Burada yabancı 
bir firma geldi aldı bu işi, yerli firmalar 
tamamen ortadan kalkacak diye bir husus 
yok. Bu yerli firmaların kapasitelerinin 
artırılması sağlanacak. Yabancı firma 
sadece burada burada know- how verecek. 
Ama bunu Türkiye’deki yerli firmalar ve 
KOBİ’lerle yapacak. Yoksa bir firma gelecek, 
10 yıl boyunca buradaki tüm işleri alacak 
ve buradaki yerli sanayiyi çökertecek, 
böyle bir şey asla söz konusu değil. Zaten 
tartışmalarımız da burada başlıyor. Bu 
bakımdan diğer bakanlıkların da hassasiyeti 
yerli bir kapasite oluşmuşsa, bunların daha 
üst seviyeye gelmesi için know how’u, 
birlikteliği oluşturmak. Bunun takibini de 
birlikte yapacağız.

Tıbbi Sarflarda Kamunun Tüketimi 
2,1 Milyar
Genel toplama baktığımızda 2015 yılı 
tüketim miktarı 2,1 milyar… Bu kamu 
hastaneler kurumumuzun tüketimi. 
Üniversite ve özel sektörü kattığımızda, 
Türkiye’de yılda 5 milyarın üzerinde tıbbi 
sarf kullanıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından son üç yıl içinde yapılan tıbbi 
malzeme ödemelerinin %52’si Sağlık 
Bakanlığı 2. ve 3. basamak sağlık tesislerine 
%23-25’i üniversite sağlık tesislerine ve 
%23-25’i özel sağlık tesislerine yapılmıştır.

Örneğin kateteri kalem kalem 
değerlendirdiğimizde analizlerini yapıyoruz. 
Bunun ne kadarı yerli bir kapasitedir, 
hangilerini dışarıdan getiriyoruz. Uzun 
yıllar senden alıyoruz desek yerli kapasite 
bunları yapabilir mi? İlaçta yaptığımız 

gibi bio-eşdeğeri varsa “sen bu kapasiteyi 
geliştir” diyoruz. Yabancıya dedik ki 
“burada üretirsen kabul, üretmezsen senin 
yerli olanınla anlaşma yapacağız ve sen 
satamayacaksın.” Bu tip yaklaşımlar... 
Onlar da yerlileştirme ile ilgili çalışmalar 
yapıyorlar.

İllaki tamamen yerli değil ama firmanın 
gelip burada bu işi yapması, burada bir 
istihdam potansiyeli oluşturması, buradan 
ihracat yapması da ülkenin hem cari açığı 
hem de gelişmişliği için kıymetli değer.

Önümüzdeki süreçte öncelikle plazmayı 
tamamladık, tıbbi cihaz ve aşıdan sonra 
da gündeme alacağımız, kullandığımız 
bu malzemelerin Türkiye’de üretilmesine 
yönelik çalışmalar yapmak.

Biyoteknolojide de İthalata 
Bağımlılık Söz Konusu
Biyoteknolojik ürün pazarına baktığımızda, 
2015 yılında toplam 1 milyon 900 bin adet 
kutu bazında imalat söz konusu. 23 milyon 
kutu civarında bir ithalat var.

Değer bazında baktığımızda imalat 42 
milyon civarında, ithalat ise 3 milyar 
civarında. İmal ürünler 2012 yılının 2. 
yarısından itibaren piyasaya girmiştir. 
Aslında kutu bazında baktığımızdaki 
farklılık değer bazında çok daha açılıyor. 
2011 yılında ortalama birim kutu fiyatı 
98 TL iken 2015 yılında bu rakam 119 TL 
olmuştur. 2015 yılında kutu bazında ithal 
tüketim imal tüketimden 12 kat fazla iken, 
TL bazında bu fark 70 kata çıkmaktadır.

Bu alanda da Türkiye kendi politikasını 
geliştirmek zorunda... Uzun dönemde alım 
garantili gibi… 

HABER

ARALIK - OCAK 2018 11


