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BİLGİ ÖNEMLİ AMA ÜRETİM SÜREÇLERİNİ 
YÖNETMENİZE YOL AÇAN BİLGİ DAHA ÖNEMLİ… 
6. TÜSAP Vizyon Toplantısında ‘İlaçta Yerlileşme ve Millileşme’ konusunu gündeme aldık. Her konuya 
girerken öncelikle kavramın ne ifade ettiğini belirlemek gerekir. Kuvvetle muhtemeldir ki, TİTCK 
Başkanımız ve Bakanlık yetkililerimizin anladığı yerelleşme ve millileşme ile biz akademisyenlerin ya 
da ilaç sektörünün anladığı yerelleşme ve millileşme farklı kavramlar olabilir. Belki bu farklılıkları da bu 
toplantıdaki tartışmalardan anlamaya çalışacağız.  

Küresel rantın paylaşıldığı bir dünyada ilişkiler küresel sorumluluklarla korunmaya çalışılmıştır. 
Dolayısıyla uluslararası ya da ikili anlaşmalar, taahhütler, bilginin değerinin korunmasına ilişkin küresel 
yasal düzenlemeler gibi konuları düşündüğümüzde aslında gerçekten küresel konforun ve rantın 
paylaşımında aynı zamanda dengeli olarak sorumluluğun paylaşımı da öngörüldüğü için böyle bir 
düzen yaratılmıştır. 

Ancak insanlar her zaman bu sorumluluklarını yerine getirmeyebiliyor ya da getiriyor gibi görünüp 
arkadan dolanabiliyor. Dolayısıyla bu tür tavırlar bu küresel konforun ve rantın paylaşımını sorumluluk 
paylaşımındaki dengesizlikten dolayı bozabiliyor. O zaman insanlar “ben kontrol edeyim, ben yapayım, 
ben üreteyim” noktasına geliyor. Tabi ki burada üretimden doğan bir güç oluyor ama bu tabirimi 
70’li yıllarda proleterler için söylediğimiz bir kavram olarak algılamayınız. O gün ‘üretimden doğan 
güç’ deyince başka bir şey anlıyorduk, bugün çok farklı bir şey anlıyoruz. Artık kurumlar ve ülkeler 
kendileri karar vermek istedikleri, yönetimde ciddi olarak söz sahibi olmak istedikleri belli bir kriz ya 
da sorumsuzluk/sorumluluk ihmali durumlarında kendi kaderlerini tayin edecek gücü elde bulundurma 
imkanına sahip oldukları bir ortam istiyor. Bu doğaldır. 

ÖNSÖZ
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN

TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı 
ve Medipol Üniversitesi Rektörü 
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‘Üretimden doğan güç’ diyoruz ama bunu yerine göre farklı kavramlarla ifade etmeye çalışıyoruz.  
Üretim deyince; acaba girdilerini farklı yerlerden toplayıp ülkenizde ürettiğiniz zaman bu ne kadar 
yerel üretim oluyor? Hangi noktadan sonra milli oluyor? Eğer sorumluluklar iyi kurallara bağlı ise yerli 
ve millinin ayırımı gerçekten gerekli mi? Böyle bir ayırım var mı? Roma hukukunda kural olarak yargıda 
bulunulurken evren, kişi ve nesne olmak üzere iki odakta düşünülür. Tüm hukuk yargıları bu iki temel 
odakta toplanır. Halbuki bugün dünyada ne kişinin değeri var -ki, para ve menfaat için ne savaşların 
yapıldığını, ne insanların katledildiğini görüyoruz-, ne de nesnelerin o kadar değeri var. Bilgi çok daha 
değerli…  Hukuk sistemlerinde bile kendine tam yer bulamamış bir olgu, bir güçten bahsediyoruz.  
Sadece millilik bu bilgiyi elinizde bulundurmak mıdır, yoksa bunun üretim süreçlerinin belli oranını 
elinize almak mıdır, bunu birlikte tartışacağız. 

Çok boyutlu ve ufkumuzu açacak bir tartışma ortamı oluşturmak arzusu ile ülkemizin şu anda içinde 
bulunduğu kritik durumda, küresel güçlerin sorumluluklarını yerine getirmeyip adeta sorumsuzluklarını 
bir tehdide dönüştürdüğü bir ortamda kendi gücümüzü kullanabileceğimiz, en azından ilaç sektöründe 
umarım kendi kaderimizi tayin edebileceğimiz bir noktaya geliriz. Bu toplantılar bu noktaya gelmemizde 
bir fırsat olabilir. 

Her toplantıda olduğu gibi bu toplantıda da destek paydaşlarımız bulunuyor. AİFD ve üyeleri, İEİS ve 
üyeleri ile EY’ye katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ev sahipliği yapan Bezmialem Üniversitesi 
Rektörlüğüne de ayrıca teşekkür ediyorum.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Eylül 2018
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İLAÇ SEKTÖRÜNDE 
KENDİ KADERİMİZİ 

TAYİN EDECEK 
SEVİYEYE GELMELİYİZ
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İLAÇTA YERELLİLEŞME VE MİLLİLEŞME
YOLUNDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI

İLAÇ VE AŞI ALANINDA YERELLEŞME ÇALIŞMALARI  
İlaçta yerlileştirme çalışmaları ‘ithalden imale geçiş çalışmaları’, ‘aşı yerlileştirme projeleri’ ile ‘yenilikçi 
ürünlerin yerlileştirme çalışmaları ve sağlık girişimleri platformu projesi’ olmak üzere üç başlıkta toplandı. 

İlaçta Yerlileştirme Çalışmaları
• İthalden imale geçiş çalışmaları
• Yenilikçi ürünlerin yerlileştirme çalışmaları ve sağlık girişimleri platformu projesi
• Aşı yerlileştirme projeleri 

İTHALDEN İMALE GEÇİŞ ÇALIŞMALARI 
Geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 günlük icraat programında sağlık alanında 
maddeler arasına ‘stratejik bir ürün olan aşının Türkiye’de yerlileştirilmesinin sağlanması’ ile ‘ilaç ve tıbbi 
cihazlarda yerelleşme/yerlileşme/millileşme çalışmalarının hızlanması’ konularını da hedef olarak koydu. 

Sayın Cumhurbaşkanımız bu maddeleri kamuoyuna açıklarken ‘ilaçta ve tıbbi cihazda çok uluslu şirketler 
için yerelleşmeyi, kendi firmalarımız için de yerlileşmeyi ve millileşmeyi teşvik edecek bir sistem kurulması’ 
ifadesini kullandı. 

Kavramlara dikkat çekmek gerekirse, bugüne kadar olan çalışmalarımızda kavramlarımız hep yerelleşme 
üzerinden oldu. Şimdi bir açılım getirerek yerelleşmeyi, yerlileşme ve millileşme kavramları ile biraz daha 
genişletmiş olduk.

Ülkemiz piyasası kaynak itibariyle ithal ve imal ürünler ile dönen bir piyasadır. Yurt dışında bir fabrikada 
üretilen ithal ruhsatlı bir ürünün üretim yerinin değişikliğini yani ‘ithalden imale dönme’yi yerelleşme olarak 
kabul ettik. TİTCK’ya yapılan üretim yeri, varyasyon değişikliği başvurusunu aldık, inceledik ve onay verdik. 
Böylelikle kayıtlara imal bir ürün olarak, Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir üretim tesisi olarak geçti. 
Ruhsatına bu şekilde şerhlerimizi düştük ve imal ruhsatlarını verdik. Sektör açısından bakıldığında A firma 
X ilacını yurt dışında üretiyordu. Üretim yerini değiştirerek Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde üretmeye 
başladı. Bu bir üretim yeri değişikliği şeklindedir ve bunu yerelleşme olarak ifade ettik. 

ANA KONUŞMACI
Dr. Hakkı GÜRSÖZ 

TİTCK Kurum Başkanı 
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Yerlileşme kavramına geçtiğimizde ise; son 2 yılda TİTCK olarak farklı Bakanlıklarımızın yöneticilerinin 
de katılımı ile 70’e yakın Sağlık Endüstrisi Yönlendirme Komitesi (SEYK) toplantısı yaptık. Burada da bu 
kavramlar tartışıldı.  Ekonomi yönetimi büyüklerimiz “Yerelleşme, bu kadar ürün, şu kadar lira diyorsunuz 
ama gerçek manada ne kadar yerli?” şeklinde sorular yöneltti. Bu girdiler anlamında bir soru. İlacın etkin 
madde ve yardımcı maddeler ile ambalaj malzemeleri olarak belirli girdileri var. Hep bu unsurları ‘ne kadar 
yerli’, şeklinde sorguladılar. Buna dair detaylı çalışmalarımız yok ancak bazı değerlendirme çalışmalarımız 
var. Türkiye’deki herhangi bir üretim tesisine rastlantı ile girip imal ruhsatlı bir ürünün üretim proseslerine 
bakıldığında hammadde deposundaki etkin ve yardımcı maddelerin çoğunlukla Hindistan, Çin gibi 
muhtelif ülkeler temin edildiği görülüyor. Cam, kağıt, karton, plastik gibi ambalaj maddelerinin de yine 
önemli ölçüde ithal ürünlerle dönüyor. Girdiler noktasında yerlilik hep sorgulandı. 

Aslında ülkenin cari açık gibi bir sorunu vardı. Temelde sağlıkla ilgili teknik bir problemden ziyade Sağlık 
Bakanlığı penceresinden bakıldığında “ürün tedarikinde bir sıkıntı var mı, herhangi bir aksama oluyor mu, 
arz ile ilgili bir problem var mı, hastanın ilaca erişiminde bir sorun var mı”, konuları öne çıkıyor. SEYK’te ortak 
bir pencereden baktığımızda değerlendirmelerimizi daha kolektif ve bütüncül yapmaya başladık. Artık, bu 
ürünlerin cari açığa olumsuz manada önemli bir etki yapması penceresinden de bakıyoruz. İlaç sektöründe 
ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 18 seviyelerinde. 2017 yılında yaklaşık 900 milyon dolarlık ihracata 
karşı 5 milyar dolarlık ithalat söz konusu. Genel ekonomik tablonun uzağındayız. Genel ekonomik tabloda 
ülke olarak 2017 yılında yaklaşık 157 milyar dolara ulaşan ihracat, 250 milyar dolara ulaşan ithalatımız 
vardı. Yaklaşık yüzde 65’lik bir orana tekabül ediyor. Genel manada yüzde 65 olan ihracatın ithalatı 
karşılama oranı ilaç sektörüne geldiğinizde yüzde 18’lere düşüyor. Böyle bir tabloyu önünüze aldığınızda 
ilaçta yerelleşme projesi ile cari açığın düşürülmesi hedefini ilk sıraya koymanız beklenen bir şey. Aslında 
ithalden imale geçişin temel hedeflerinden biri ekonomi perspektifinden bakarak cari açığın azaltılmasıydı.

İkinci hedefimiz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın resmi rakamları ile yüzde 65’lerde kapasite kullanım 
oranı vardı. Yani ülkemizde üretim kapasitesine baktığınızda tesislerimizde ortalama 3’te 1 oranında bir atıl 
kapasite vardı. Bazı tesisler daha vahim olarak yüzde 10-15’lerde kapasite kullanıyordu. Yaptığımız tesis 
ziyaretlerinde birçok üretim bantlarının boş durduğu, makinelerin üzerinin kılıfları ile kapatıldığını görmek 
insanın içini acıtıyordu. Yine bu çalışmalarla bu atıl kapasiteyi harekete geçirmek hedeflendi. 

BİR AÇILIM GETİREREK 
YERELLEŞMEYİ, 

YERLİLEŞME VE MİLLİLEŞME 
KAVRAMLARI İLE BİRAZ 

DAHA GENİŞLETMİŞ OLDUK.
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İlaçta Yerelleşme Projesi ile temel hedefler;
I. Cari açığın düşürülmesi, 
II. Yüzde 65 seviyelerinde olan kapasite kullanım oranlarının arttırılması,
III. Yurtiçi ilaç ihtiyacının daha büyük bir kısmının yerli üretim ile karşılanması, 
IV. İstihdamın arttırılması, 
V. İhracatın arttırılması, 
VI. Yüksek teknolojili/yüksek katma değerli ürün üretimine geçişin hızlandırılması, 
VII. Bölgesinde ilaç üretim üssü olunması, 
VIII. Arz/tedarik güvenliğinin sağlanması.

2016 yılı başlarında çalışmalara başlandığında, ilk olarak 2014-18 yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık Kalkınma 
Planında bu hususlar geçti. Arkasından Aralık 2015’te bu çalışmalara hız veren bir Başbakanlık genelgesi 
ile Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi kuruldu. İlk sektör toplantımızı Ocak 2016’da yaptık ve süreci 
başlattık. 2017 Şubat ayında sektöre, firmalara ve kamuoyuna ilk resmi deklarasyon, tebliğ yapıldı. “1 yıllık 
süre içinde yerli üretime gelin ya da Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden geri ödeme uygulamasında 
pasif hale geliş olacak”, denildi. Yoğun tartışmalar yaşandı, önemli eleştiriler de geldi. En temel eleştiri bu 
hedeflere ulaşamayacağımız şeklinde idi. Kısmen ulaşılabileceği söylendi, teknik ya da hukuki yönden 
birtakım mülahazalar da oldu. Gerek Gümrük Birliği, gerek Avrupa Birliği, gerekse Amerika ile ilişkilerimiz 
noktasında, bunun teknik bir engel, uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiği şeklinde birtakım iddialar 
ortaya atıldı. 

“Hukuki yönden ulusal muamele ilkesine ters bir uygulama değildir, bu bizim için bir Kamu alımıdır. Kamu 
alımında böyle bir tercih kullanıyoruz ancak ithal ürünlerin ülkemiz piyasasına girmesinde herhangi bir 
engel oluşturmuyoruz, ruhsatını iptal etmiyoruz, satılmasına engel olmuyoruz, sadece SGK üzerinden 
bir kontrol noktası uyguluyoruz, satın almama, listede pasif etme kararı veriyoruz”, şeklinde bir savunma 
ile bugüne kadar geldik. Ama bu hususta halen devam eden davalarımız var. Yine ne zaman Avrupa 
Birliği ve Gümrük Birliği ile masaya otursak eleştiri konusu yapılıyor. Üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen 
konu henüz durulmuş değil. Ancak tüm bu tartışmaların, desteklerin ve eleştirilerin gölgesinde kararlılıkla 
çalışmalarımızı bugüne kadar getirdik. 

Yerelleşme aşamaları
1. Aşama:
Eşdeğer grubunda imal pazar payı %50-100 olan ithal ürünler
3 ve üzeri yerli eşdeğeri (ve 3 farklı firma) olan ithal ürünler 

2. Aşama: 
Eşdeğer grubunda imal pazar payı %10 üzeri olan ithal ürünler
2 ve üzeri yerli eşdeğeri (ve 2 farklı firma) olan ithal ürünler 

3. Aşama: 
Eşdeğer grubunda sadece bir imal firma olan veya imal oranı %10’un altında olan ithal ürünler 

4. Aşama: 
Eşdeğer grubu olup imal eşdeğeri bulunmayan ithal ürünler 

5. Aşama:
Eşdeğeri bulunmayan ithal ürünler (Patent koruması devam eden tek orijinal ürünler) 
(1, 2 ve 3. Aşama Aktif Uygulanan ve Güncellenen Alan; 4 ve 5. Aşama Takip edilen / Gönüllülük Esas Olan Alan)
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Yerelleşmeyi 5 aşamada ele aldık. Birinci aşama bizim için başlangıç noktası idi. 1. aşamadaki ürün 
gruplarına “Artık ya 1 yıl içinde ürünlerini Türkiye’ye taşırsın ya da listede pasif olacak”, dedik. Bizim için 
başlangıç noktası idi. 2. aşamada kapsamı biraz daha genişlettik, eşdeğer ilaç sayısını 2’ye düşürdük, 
Pazar payını da yüzde 10’a çektik. 3. aşama tek eşdeğer olan gruptu. Burası yakın takibimizde olan bir 
grup. Bu süreçleri aktif bir şekilde yönetiyoruz. Sadece bir defa karar alıp duyurmuyoruz. Yıl içinde belirli 
periyotlarla takip edip güncellemeler yapıyor ve aralarda duyuruyoruz. Bu yönü ile dinamik bir süreç.  
Bugünlerde yeni bir güncelleme hazırlığı içindeyiz. Duyurusunu yapacağız ve SGK’ya da şu ilaçları pasife 
alın diye resmi bir yazı ileteceğiz. 4. aşama artık eşdeğeri dünyada çıkmış, teknik tabir ile jeneriklenmiş 
ancak henüz imal eşdeğeri bulunmayan ilaçlar grubu. Son aşama ise sadece izlediğimiz grup. Burada 
patent koruması devam eden ilaçlar var. Patent süreleri dolmaya yakın zaten sektör tarafından da bu 
konuda hazırlıklar yapılıyor. Takibimiz altında olan bir grup. 

Aslında amaç, her bir basamağı bir öncekine dönüştürmeye çalışmak. 3 ve 4. aşamalar bizim için son 
derece kritik. Çünkü artık zaten orası eşdeğerlenmiş bir grup. Aslında üretilebilir. Üretemiyor isek bir sebebi 
vardır. Bunu da tek tek çalışıyoruz. Liste çalışması yapıyoruz. Kurumumuzda bir yerelleşme ekibimiz var. 
Arkadaşlarımız sektörümüzle oturup liste üzerinden çalışma yapıyor. Listeyi paylaşıyoruz ve “Bu listedeki 
ürünlerin tek eşdeğeri var ya da hiç imal eşdeğeri yok”, diyoruz. 2 imal eşdeğer getirirsek 2. aşama 
grubuna girecek ya da kapsama alanımıza girecek. Bunun için bize bilgilendirme, sektörümüze de teknik 
hazırlıklarını yapıp adım atma ve biran önce ruhsat başvurusunda bulunma görevi düşüyor. Sektörümüz bu 
noktada da büyük bir gayret içinde. 

İLAÇTA YERELLEŞME ÇALIŞMALARINDA SON DURUM
2016 yılında 1. aşamada 590 Milyon TL’lik bir yerelleşmeyi sağlamış olduk. 2017 yılında 2. aşamada 1 
Milyon 742 Milyar TL’lik yerelleşme oldu. Bir yandan bu iki aşamayı yürütürken diğer yandan ara 
güncellemelerle burayı sıcak tutuyoruz. 366 Milyon ve 283 Milyon TL’lik ara güncellemelerle yaklaşık 3 
Milyar TL’lik yerelleşme hedefini 2018 sonu itibari ile yakalamış olacağız. Nihai hedefimiz 6 Milyar 1 Milyon 
TL’lik potansiyel hedefe ulaşmak. 2018 yılı itibari ile bu hedefin neredeyse yarısını yakalamış olacağız.  
Kalan yarısını yakalamamız için de bu konuda el birliği ile çalışmamız gerekiyor. 

İlaçta yerelleşme çalışmaları kapsamında toplam 609 ilaç yerelleşme kapsamına alındı. 2 Milyar 74 Milyon 
TL yıllık satış değerindeki 371 ilaç yerelleşirken, 240 Milyon TL yıllık satış değerindeki 238 ilaç yerelleşmedi. 
Yerelleşmeyen ilaçların 45 tanesi Şubat, 119 tanesi Temmuz ayında SGK ödeme listesinde pasife alındı. 

Bu 238 ilacın yerelleşememe konusunda farklı sebepleri olabilir. En başta teknik sebepleri, ikinci olarak 
da ekonomik sebepleri olabilir. Artık gözden çıkarabileceği ölçüde ticari değerini, Pazar değerini yitirmiş 
olabilir. 238 ilacın 240 Milyon TL’ye tekabül ettiği düşünüldüğünde ikinci sebebin ağır bastığı görülür. Bu 
alandan çıkan ithal ürünlerin yerini pazardaki yerli ürünlerimiz almış oluyor. Toplamda 3 Milyar TL’ye yakın 
600 ilaç görülüyor ki, her güncellemeler ile birlikte bu rakamlarda değişimler görülecektir. Önümüzdeki 
günlerde Sosyal Güvenlik Kurumuna yeni bir liste iletmiş olacağız. 

Projenin kazanımlarına baktığımızda IQVIA verilerine göre; ilaçta yerelleşme çalışmaları başlamadan önce 
2015 yılında değer bazında yüzde 41,9 kutu bazında yüzde 78 olan imal ürün oranı 2017 yılında değer 
bazında yüzde 45’e, kutu bazında yüzde 80’e ulaştı. Kutu bazında çok üretmekle birlikte aynı oranda o 
değeri yakalayamadığımızdan yani yükte ağır pahada hafif ürünler ürettiğimizden bu tablo ortaya çıkıyor. 
Bu bizim için ara basamak, ara hedef olmalı. Buradan elde edeceğimiz girdi ile daha katma değeri yüksek 
ürün üretimine geçmemiz gerekiyor. Rakamları tersinden okursak yüzde 20 ile yüzde 55’lik bir oran var 
kutu ve değer bazında…

Tüm firmalara uygulanan anket çalışması sonucunda cevap veren 71 firmanın beyanına göre; 2015 ile 
2017 yılları arasında toplam kapasite kullanımı ortalama yüzde 9 arttı. Yüzde 67’lerdeki kapasite kullanım 
oranının 9 puan arttığını sevinerek söyleyebiliyoruz.  TİTCK verilerine göre; projenin hayata geçişi 
sonrasında toplam 40 yeni üretim tesisi ve 47 yeni üretim bandı açıldı. 
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 2016 2017 2018 
(25.07.2018)

Açılan toplam tesis sayısı 16 13 11
İlaç 5 6 4
Radyofarmasötik 1 0 0
Hammadde 1 0 1
İnsan Doku 3 2 1
Sekonder Ambalajlama 6 5 5
Toplam Ek faaliyet Denetimi 9 19 19
İlaç 4 14 17
Radyofarmasötik 0 1 0
Hammadde 3 3 2
İnsan Doku 2 1 0

Bu 40 tesisle ilgili mümessil ecza depolarının sekonder ambalajlama tesisine dönüştürülmesi ile onları 
da bir ilaç tesisi olarak kabul etmemizle birlikte sayı biraz artmış oldu. Sadece ilaç üretim tesisine 
bakarsanız 2016’da 5, 2017’de 6 ve bu yılda şu güne kadar 4 adet olmak üzere toplamda 15 ilaç üretim 
tesisini son 2-2,5 yıl içinde hizmete sokmuş olduk. Bu da hem yeni tesislerin hem de mevcut tesisler 
içinde yeni hatların açılması buraya aslında bir dinamizm, bir hareket geldiğini gösteriyor.
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Önemli işbirlikleri de kuruldu, işbirliklerine imza atıldı. Buradan sağlanan girdilerle yurtdışından yatırımlar 
yapıldı, ortak üretim anlaşmaları imzalandı. Bir kısmını sadece fason üretim gibi düşünebilirsiniz ama 
bunun ötesine geçen işbirliklerine de imza atıldı. Sadece basit, yalın bir fason üretimi değil, firmalarımız 
arasında daha derinlikli işbirliklerine de bu yolla gidildi. Bir nevi stratejik ortaklık diyebileceğimiz 
işbirliklerine imza atılmış oldu. 

Burada sadece “üretim yerini yurtdışından ülkemize taşıyalım”, konusuna eğilmedik. Bahsedilen 
aşamalar içinde 5. aşamada olup da gönüllülük esasına dayanarak “Türkiye’nin gücüne, potansiyeline 
güveniyoruz, üretimimizi buraya taşımak istiyoruz”, diyen firmalara da kapımız sonuna kadar açık oldu. 
Bu manada bir insülin üretim projesi önümüzde ve son noktayı koymayı bekliyor. İnsülinde ithalden 
imale geçişte bir zorunlulukları yok. Birçok insülin grubu 5. aşamada, patent grubunda, şu anda 
yerelleşme kapsamında değil. Gönüllülük esasına dayalı olarak gelen teklifler önümüzde durmaktadır. 

Değerlendirmesi Devam Eden Projeler
• İnsülinde İthalden İmale Geçiş Projesi
• Rekombinant DNA Teknolojisi İle Koagülasyon Faktörleri Üretim Projesi
• Biyoteknolojik İlaç Üretimi ve Teknolojisinin Geliştirmesine Yönelik Gerekli Destek Unsurları 

Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi 
Gündemler

Gerçekleşen Projeler 
• İlaçta Yerelleşme Çalışmaları Kapsamında İthalden İmale Geçiş Çalışması 
• Yerli Plazmadan Plazma Ürünleri Üretimi Projesi 

Karar Verilen ve Hayata Geçirilecek Projeler
• Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yerlileştirme Çalışması
• Pediatrik Tip Hepatit-A Aşısı Yerlileştirme Projesi
• SMA Hastalığı Tanı Kiti Üretim Projesi
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Değerlendirmesi Devam Eden Projeler
• İnsülinde İthalden İmale Geçiş Projesi
• Rekombinant DNA Teknolojisi İle Koagülasyon Faktörleri Üretim Projesi
• Tıbbi Sarf Malzemeleri Yerlileştirme Çalışması 
• Tıbbi Cihaz Mükemmeliyet Merkezinin Kurulması  
• Biyoteknolojik İlaç Üretimi ve Teknolojisinin Geliştirmesine Yönelik Gerekli Destek Unsurları (TÜSEB/

Sektör) 

Gündeme Alınacak Olan Projeler 
⊲ Ulusal ve Çok Uluslu Şirketlerin Yatırım Projeleri 
⊲ Enteral Beslenme Ürünlerinin Yerlileştirme Projesi
⊲ Parenteral  Beslenme Ürünlerinin Yerlileştirme Projesi 
⊲ Cerrahi El Aletleri ve Ortopedi Ürünleri Yerlileştirme Projesi
⊲ Evde Bakım Cihazları Yerlileştirme Projesi
⊲ Muayene Ekipmanları Yerlileştirme Projesi
⊲ İlaç Hammaddeleri, Yardımcı Maddeleri ve Ambalaj Malzemeleri Yerli Üretimi Projesi 
⊲ Akrep Serumu Üretimi Projesi 
⊲ Hepatit-A Dışındaki Çocukluk Çağı Aşı Takviminde Yer Alan Tüm Aşıların Yerlileştirmesi Çalışması
⊲ Biyokimyasal Analiz Test Kitleri Yerlileştirme Çalışması
⊲ Start-up’ ların Desteklenmesine Yönelik Çalışmalar
⊲ Kemoterapi İlaç Hazırlama Cihazlarının Yerlileştirme Projesi 
⊲ Diyaliz (Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz) Cihaz ve Sarflarının Yerlileştirme Projesi

YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİN YERLİ ÜRETİM ÇALIŞMALARI 
VE SAĞLIK GİRİŞİMCİ PLATFORMU PROJESİ
Yenilikçi ürünlerin yerlileştirilmesi noktasında bir platform kurma hazırlığı içindeyiz. Sağlık Start Up’larını 
yani sağlık girişimcilerini bir çatı altında toplayacak, tek elden merkezi bir koordinasyonunu ile sevk ve 
idaresini sağlayacak bir yapı içindeyiz.  

Start-up Girişimcilik Havuzunu çok önemsiyoruz. Dünyada artık iş yapış modelleri değişiyor. Ar-Ge 
kavramından birleşme ve satın almalar kavramına doğru geçiliyor. Global şirketler ilaçta olsun, tıbbi 
cihazda olsun Ar-Ge’ye 100 milyonlarca Dolar harcamak yerine “bir tarama ile genç girişimcilerin elinde 
ne var ne yok, bunları araştıralım, gelecek vaat edenleri de alalım, ticarileştirelim ve bizim üzerimizden arz 
olsun”, diye bir yarış içindeler. Dünyada böyle bir rekabet ortamı oluşmaya başladı. Üniversitelerimizde, 
teknokentlerde 3’er, 5’er yeni kurulmuş Start-up şirketlerimiz var. Bir fikri olan iki kişiden kurulmuş 
şirketler. Bu girişimci gençler nerenin kapısını çalacak, kimden rehberlik, destek alacak… Bu çalışmanın 
mantığı; bir Kamu mentörlüğü kuralım, gençleri yönlendirelim, hem çalışmaları konusunda fikir verelim, 
istişarelerde bulunalım, nereden teknik ve mali destek bulabilecekleri konusunda yönlendirici olalım ve 
bunlara ticarileşmesi noktasında bu gençlere güvenli limanlar bulalım. Böyle bir merkezi koordinasyona 
ihtiyaç olduğunu düşündük. Cumhurbaşkanlığından bir ekip de destekledi. 3-4 aydır bunun zihin 
egzersizlerini yapıyoruz. Üst yönetimimize arz ettikten sonra bu Start-up’un başlangıcını yapacağız.
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Tabloda biyoteknoloji inovasyon derecelendirmesi görmektesiniz. Buna benzer çok sayıda tablo 
yayınlanmaktadır. 

Türkiye, bu skor kartında yüz üzerinden 21,6 puan almış. Bu tablonun değişmesi için bir ortak akla ve 
güdümlü politikalara ihtiyaç var. Bu tablonun değişmesi için iyi bir koordinasyonla teşvik ve desteklerin 
de doğru adreslere yönlendirilmesi önem taşıyor. 
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Sağlık Girişimci Havuzunun genel itibari ile yapısı da tablodaki gibi olacaktır. Teknoparklar, üniversite 
laboratuarları, Kuluçka Merkezleri ve Teknoloji Transfer Ofisleri var. Belki düşük yoğunlukla olabilir 
ama tam anlamıyla kimsenin birbirinden haberdar olmadığı bir ortamda yaşıyoruz. Şimdi araştırma 
üniversitelerimiz ilan edildi. Yine araştırma altyapıları çerçevesinde belli merkezlere 6550 sayılı kanun 
kapsamında destekler verildi. Önemli paralar aktarıldı ama sonuç nedir, ne oluyor? Bu merkezler bir 
yıldır çalışıyorlar ama acaba üretkenlik ve verimlilik noktasında ne durumdalar? İşte biraz sonuç odaklı 
gitmek, bunları sorgulamak gerekiyor. Bu anlamda da bir merkezi koordinasyona ihtiyaç olduğunu 
düşündüğümüz için bu hazırlığa giriştik. Bunu yapan ve çok da iyi yürüten ülkeler var. Bugün Hindistan 
önemli bir atağa kalkmış durumda. İncelediğimiz yapılardan biri de oydu. Bangalore şehrinde bir 
Biyoinkübasyon Kuluçka Merkezi kurmuşlar ve muazzam bir altyapısı var. Hindistan böyle bir merkezi 
kurma iradesini göstermiş ve eminim ki çok yakın bir tarihte yenilikçi ilaçların o merkezden çıktığına 
hep birlikte şahit olacağız. İnovasyon sadece Avrupa’dan, Amerika’dan çıkmayacak. Çin’den çıkacak, 
Kore’den çıkacak, Hindistan’daki Biyoinkübasyon Merkezinden çıkacak. 

Artık G20 üyesi bir ülkeyiz, ekonomik anlamda dünyanın 16. büyük ülkesiyiz. Bunlar önemli ama yeterli 
değil. Bizim de inovasyon liginde teknoloji ve bilim üretimi anlamında ilk 20’de olmamız gerekiyor. 
Dünyanın inovasyon ve Ar-Ge networküne dahil olmamız gerekiyor. Bunun için de akıllıca ve stratejik 
politikalara ihtiyacımız var. 
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Proje planlaması
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AŞI YERLİLEŞTİRME PROJELERİ 
Bugün itibarıyla ülkemizde insanlara uygulanmak üzere antijenden itibaren aşı üretimi yoktur. Aşılar 
sadece ithalat yolu ile temin ediliyor ve bunlara giderek artan miktarlarda döviz ödeniyor. 2017 yılı aşı 
bütçemiz yaklaşık 900 milyon TL idi. Milli Aşı konusu da aslında SEYK gündeminde…

Çocukluk çağı aşı takvimimizde 13 hastalığa karşı aşı bulunmaktadır. Bulk olarak getirilip formülasyonu, 
dolum ve paketleme işlemi Ülkemizde yapılan aşılar;

• Beşli Karma Aşı, 
• Dörtlü Karma Aşı, 
• Td Aşısı
• 13 bileşenli Pnömokok Aşısı

Bu 13 farklı aşının hiç birini antijenden itibaren Türkiye’de üretip uygulamıyoruz. Belirli oranda birkaç 
aşı üretimimiz var. Kur artışından dolayı geçen yıl 900 milyon TL olan aşı bütçesi de bu yıl artacaktır. 
Önemli bir para harcıyoruz bu aşı alanına ve yüzde 100 ithal ile dönen bir alan olarak zikredebiliriz. 
Tıptı kan ürünleri gibi… İmal oranı ‘0’, ithal oranı ‘100’. Birkaç dolum, paketleme yapılan aşıyı saymazsak 
antijenden üretim anlamında söylendiğinde yine imal oranı ‘0’, ithal oranı ‘100’. Dolayısı ile plazma 
gibi, hiç üretemediğimiz ileri teknoloji gibi tıbbi cihazlara, aşıya öncelik vermemiz gayet tabii idi. Aşıya 
1 Milyar TL’yi aşkın bir para harcıyoruz, ürünlerimiz sadece ithalatla dönüyor. 4’lü aşı, 5’li aşı, Td aşısı, 
13 bileşenli pnömokok aşısı gibi belli aşılarda bir süredir Türkiye’de formülasyon dolum paketleme 
yapılmaya başlandı. Bu çok önemli bir adım ama yetmiyor. Şu anda bu aşılara imal ruhsatı veriyoruz. Bu 
imal ürün ancak girdiler itibari ile bakarsanız o kriteri taşımıyor. 

Temel hedefler
• Türkiye’de aşı üretimi için yatırım yapılarak üretimin tüm basamaklarının gerçekleşeceği bir tesis 

kurulması,
• Türkiye’de halen bulunmayan aşı üretim teknolojisinin ülkeye transferinin sağlanması,
• Aşı konusunda kendi kendine yeterliliğin sağlanması,
• Ülkemizde üretilen aşıların ihracatına başlanarak ülkeye gelir sağlanması temel hedeflerdir. 

Erişkin tip Td aşısı Üretimi 
Bakanlığımız yerli aşı üretimine yönelik olarak 2015 yılında Erişkin tip Td aşısının ülkemizde antijen 
üretimini de kapsayan 7 yıllık alım yapılmış ve ilk dolumunu 2017 yılında yaptı. Antijen üretim tesisi 
yapımı devam etmektedir. Ülkemizde yerli difteri tetanoz aşısı antijenden itibaren 2019 yılı itibarıyla 
üretilecek. 

Suçiçeği, kuduz aşısı, hepatit B aşısı ve 5’li karma Aşısının (DaBT-Hib-İPA)   
Yerli olarak üretimi için ihaleye çıkılmak üzere çalışmalar sürüyor.
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Hepatit-A Aşısı Yerlileştirme Projesi 
Elde edilmek istenen teknoloji

• Öncelikli olarak ülkemizde teknolojisi olmayan antijenden itibaren aşı üretiminin sağlanması 
• Sonrasında, diğer aşı antijenlerinin üretilmesi için uygun koşullar, bilgi birikimi ve deneyimin elde 

edilmesi 

Hepatit-A dışındaki çocukluk çağı aşıları alanında iki global firmanın yerelleşme projesi mevcut olup 
henüz değerlendirme aşamasındadır.

Neden sadece Hepatit-A Aşısı Yerlileştirme Projesi olduğu sorgulandı. 5 aşı, 10 aşı olsun, hepsi birden 
olsun. Hepatit-A ile başlayalım arkası gelir dedikçe zaman kaybına yol açıyor. Bu ülkenin buna tahammülü 
yok. Şuanki yaklaşımımızda bir paket yapılması yönünde. İhalemiz bu yüzden tekrar edilecek.  Belki 
5’li, 7’li bir paket söz konusu olup Türkiye’de bu anlamda üretime dönebiliriz diye ümit ediyoruz. Bu 
da artık son aşamaya gelmiş çalışmalarımızdan bir tanesi. Suçiçeği, Kuduz, Hepatit B gibi diğer aşılarla 
alakalı da çalışmalar nihayetlenmek üzere, gelişmeler sonuçlandıkça kamuoyu ile ve sizlerle paylaşıyor 
olacağız. 

KIRGIZİSTAN İLE 
İKİ ÖNEMLİ ANLAŞMA
Konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı resmi 
Kırgızistan ziyaretinden bahseden Dr. Hakkı Gürsöz, Kırgızistan ile sağlık alanında 
iki önemli anlaşmaya imza attıklarını ifade etti. İlaç ve tıbbi cihaz konusunda teknik 
işbirliği anlaşması çerçevesinde TİTCK’ın Kırgızistan’a özellikle ilaç ruhsatlandırma, 
denetim prosedürleri, ilaç ve tıbbi cihazda bir veri tabanı oluşturma, ulusal bilgi 
bankası oluşturma konusunda teknik destek vereceğini belirterek ikinci anlaşmanın 
TİKA tarafından Kırgızistan’ta inşa edilen Türk-Kırgız Dostluk Hastanesi ile ilgili 
olduğuna değindi. Hastanenin birkaç ay içinde hizmete gireceğini belirten Gürsöz, 
hastaneyi incelediğinde hastane donanımları ve tıbbi cihazların neredeyse tamamının 
Türkiye’den tedarik edilmiş olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
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DÜŞÜK DÖVİZ KURU UYGULAMASI 
ÖNEMLİ BİR SORUN
Öncelikle bu sene ikincisi düzenlenen TÜSAP Vizyon Toplantıları serisine bir kez daha 
moderatör olarak katkı sunmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Başarılı, 
yoğun katılımlı ve verimli çıktılarla ayrıldığımız söz konusu etkinlikler için başta TÜSAP 
Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Aydın olmak üzere tüm emeği geçenlere 
teşekkürlerimi sunuyorum. Bu toplantımızda ‘İlaçta Yerlileşme ve Millileşme’ konusunu 
ele aldık. Sağlık Bakan Yardımcılarımız Prof. Dr. Muhammet Güven ve Prof. Dr. Emine Alp 
Meşe de toplantımıza katıldı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanımız Dr. 
Hakkı Gürsöz bizi yine yalnız bırakmadı. Bu alanda yapılan çalışmaları, projeleri ve hedefleri 
paylaştı. 

Yerlileşme ve millileşme politikalarının yanı sıra endüstrimizin büyüme beklentileri ve 
sorunları da masaya yatırıldı. Tabii ki en önemli sorun düşük döviz kuru uygulaması olarak 
belirlendi. Bu hayati sorun çözülmeden endüstrimizin hedeflerine ulaşması, küresel bir 
oyuncu olması oldukça zor görünüyor. İlaç endüstrimizin var olan büyük potansiyelini 
gerçeğe dönüştürmek, sorunlarını çözüme kavuşturmak için Kamu, üniversite ve 
sektör olarak eşgüdüm içinde çalışmamızın önemi ortada. 

Bu bağlamda, TÜSAP Vizyon Toplantılarını son derece değerli 
buluyor, toplantı raporunun endüstrimizin sürdürülebilir 
gelişimine destek ve sektör paydaşları için 
yol gösterici olmasını diliyorum. Tüm 
katılımcılarımıza ve destekleyen 
kurumlara teşekkürlerimi 
sunuyorum.

 

MODERATÖR SUNUŞ
Turgut TOKGÖZ

TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
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METODOLOJİ
Sağlık sektörünü temsil eden fikir önderlerine 22 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 57 üst düzey yöneticinin 
verdiği yanıtlar üzerinden hazırlanan sonuç grafikleri yine katılımcılar tarafından 
yorumlandı. Katılımcıların yüzde 25’ini STK temsilcileri, yüzde 15’ini Kamu yöneticileri 
oluşturdu. Özel sektör yöneticileri yüzde 15’lik, sağlık alanına odaklanmış üniversiteler 
ise yüzde 45’lik oranla yerini aldı.
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2019 SAĞLIK SEKTÖRÜ İÇİN
BÜYÜME YILI OLACAK
TÜSAP Vizyon Toplantılarının altıncısı sağlık sektörüne yön veren 57 kişinin katılım ile yapıldı. 
Sağlık sektörünün bütüncül bir gözle gelişimini ölçmeyi hedefleyen “2019 yılında sağlık sektörü 
için öngörünüz nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 40’ının “Büyüme yılı olacak” yanıtını verdiği 
görüldü. Yüzde 25’lik bir kesim 2018 yılı ile aynı büyüme oranı beklediğini ifade ederken, yüzde 
35’lik kesimin ise küçülme beklediği ortaya çıktı. 

2019 yılı sağlık sektörü için öngörünüz nedir?

1. Büyüme yılı olacak
2. 2018 ile aynı kalacak
3. Küçülme yılı olacak

Toplam: 52

40%

1
21

2
13

3
18

25%
35%
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KAMUNUN TASARRUF HAMLESİ BÜYÜMEYİ ETKİLEYECEK
2019 yılında Kamuda şu anda konuşulandan daha ağır bir tasarruf hamlesi yapılacağı ve sağlık 
sektörünün bundan reel anlamda küçülme olarak etkileneceği söylendi.  Diğer yandan sağlıktaki 
büyümeyi ekonomimin kurmayları dahi olsa durduramayacağı yorumu ile birlikte büyüme 
güdüsünün kemer sıkma politikası ve tasarruf baskısından dolayı yerinde sayacağı belirtildi.  

SAĞLIK SEKTÖRÜ DEVLETİN BELİRLEDİĞİ BÜTÇE ORANINDA 
BÜYÜYECEK
2017 yılındaki TÜSAP raporlarına değinilerek 2018 yılı için katılımcıların büyük çoğunluğunun 
büyüme yılı olacak dediği; tıbbi cihaz, ilaç ve hizmetler olarak tüm sağlık sektörünün reel olarak ya 
da enflasyona paralel olarak büyüyüp büyümediğine bakmak gerektiği söylendi. Türkiye’deki sağlık 
sektörünün Kalkınma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Strateji Bütçe Başkanlığının ne kadar 
bütçesi varsa o kadar büyüyeceği ifade edildi. 

TIBBİ CİHAZ VE İLAÇ SEKTÖRÜ, EKONOMİK ORTAMI CİDDİ BİR 
KAZANIMA DÖNÜŞTÜREBİLİR 
Sağlık sektörü farklı açılardan ele alınarak halk sağlığında sınırlı bir tasarruf alanı olduğundan 
rakamların değişmeyeceği; yaklaşık yüzde 85’ini Kamunun sağladığı ve yaklaşık bu oranlarda sağlık 
harcamasını Kamunun finanse ettiği sağlık hizmet sunumu kısmında regülasyon olduğu belirtildi. 
Tıbbi cihaz ve ilaç sektörünün bu ekonomik ortamı çok ciddi bir kazanıma dönüştürebileceği 
söylenerek Türkiye’nin toplam Pazar büyüklüğü olarak ele alındığında sektörün buradan büyüyerek 
çıkma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA ORTA VADELİ BİR PROGRAM 
DÜŞÜNÜLÜYOR MU?
Önümüzdeki yıllarda orta vadeli bir program düşünülüp düşünülmediği sorularak 2010-2016 yılları 
arası ilaç fiyatlarında Kamudan herhangi bir iyileştirme alınamadığı; bundan sonraki orta vadeli 
programda da benzeri bir şey yaşanmaması temennisi ile bu tepe üstü gidişte, bu altı senelik etkinin 
olduğu belirtildi.
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ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA SAĞLIK YATIRIMLARINDA 
BÜYÜME BEKLENİYOR
2018 dahil olmak üzere önümüzdeki 5 yılın değerlendirilmesi istendiğindeyse yüzde 75’lik bir 
kesimin büyüme beklentisi içinde olduğu görüldü. Yüzde 37’lik kesim GSMH ile aynı oranda 
büyüme beklerken, yüzde 38’lik bir kesim ise GSMH’nin büyüme hızından daha fazla büyüme 
olacağı öngörüsünde bulundu. Katılımcıların yüzde 25’i ise GSMH büyüme hızının altında 
büyüyeceği 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 üzerinde büyüyecek

Toplam: 52

25%
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SAĞLIK YATIRIMLARI ÖZEL SEKTÖRDE DE 
KAMUDA DA ARTACAK
Sağlık yatırımlarındaki artış beklentisinin ise genel itibariyle olumlu yönde olduğu görüldü. 
Katılımcıların yüzde 25’i önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımlarının hem Kamu hem de özel 
sektörde artmasını beklerken yüzde 10’luk bir kesim bunun tam tersi olarak her ikisinde de 
azalacağı yönünde değerlendirme yaptı. Yüzde 24 oranında özel sektörde artış, Kamuda 
azalma seçeneğini işaretlerken yüzde 41’lIk bir kesim ise Kamu yatırımlarında artış, özel sektör 
yatırımlarında ise gerileme beklediğini ifade etti.

Önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımları;

1. Özel sektör ve Kamu sektöründe artacak
2. Özel sektör ve Kamu sektöründe azalacak
3. Özel sektörde artacak, Kamu sektöründe azalacak
4. Özel sektörde azalacak, Kamu sektöründe artacak

41%

Toplam: 51
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ŞEHİR HASTANELERİ YATIRIMLARI KAMUNUN BÜYÜMESİNİ 
TETİKLEYECEK
5 yıllık dönemin Türkiye için uzun bir vade olduğu söylenerek, özel zincir hastanelerin çok fazla 
büyümeyeceği ancak şehir hastaneleri yatırımlarının Kamunun büyümesini tetikleyeceği belirtildi. 
Tıbbi cihaz yatırımlarına bakıldığında ise MR, CT ya da robotik görüntüleme cihazları konusunda 
diğer sağlık parametrelerine göre Türkiye’nin iyi bir yerde olduğu, bununla birlikte diğer tıbbi cihaz 
olan orta, düşük ve sarflar konusunda ciddi bir sorun olduğu ve bir an önce ele alınması gerektiği 
vurgulandı.

TÜRKİYE’NİN İHRACATTA EN BÜYÜK ŞANSI SARF MALZEMELERİ
İlaç ve tıbbi cihaz ihracatında sıkıntı olduğu, Türkiye’nin ihracatta en büyük şansının havaleli bir ürün 
olmasından dolayı sarf malzemeleri olduğu, doğru yatırımlarla sarf konusunda artıya geçilebileceği 
ifade edildi.  

KUR MAKASININ AÇILMASI SEKTÖRÜN YATIRIMLARININ 
BÜYÜMESİNDE ENGEL
Yerelleşme ve yerlileştirme konularının ilaç sektörünün en önemli yatırım ve büyüme alanları olduğu 
belirtilerek sektörde bu konuda hala planları olan kuruluşlar bulunduğu ve ciddi bir motivasyon 
olduğu söylendi. Kurlarda yaşanan güncel sorunlar ve kur makasının açılmasının sektörün yaptığı 
yatırımları tekrar değerlendirmesinin yanı sıra yatırım planları ve kurulacak işbirliklerinin önünde 
engel teşkil ettiği belirtildi. Sektörün yatırımlarının büyümesinin kur makasındaki açılmanın ne 
zaman ve ne şekilde giderileceği ile ilgili olduğunu ifade edildi.

ŞEHİR HASTANELERİ NEDENİ İLE HASTA BULUNMAZ HALE 
GELİNECEK
Şehir hastanelerinin sağlıkta bir değişim yapacağı ve tüm dinamikleri değiştireceği ve insanların 
hasta bulamaz hale geleceği söylendi.

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA FARKLI BİR AÇILIM GÜNDEME 
GETİRİLECEKSE OYUNUN DENGESİ DEĞİŞİR
2016 TÜİK rakamlarına göre, 2012-16 yıllarının toplamı olarak 5 yılda Kamunun sağlık harcaması 
yüzde 80 olduğu söylenerek rakamı en çok etkileyecek olanın KÖİ olduğu, onun da yatırımcısı 
özel olduğundan kira ödemesine dönüştüğü için rakamın cari harcamalardan gittiği kaydedildi. 
Dolayısıyla Türkiye’deki sağlık harcamasını artıracak çok temel bir değişiklik olmadığı söylenerek 
eğer sağlık hizmeti sunumunda devletin farklı bir açılım yapması gündeme getirilecekse o zaman 
tüm oyunun dengesinin değişeceği ve farklı bir dünya kurulacağı ifade edildi. Reel anlamda 
temel politikalarda bir değişiklik olmadan sonucu etkileyecek bir rakam ya da oran değişikliği 
görünmediği konuşuldu.
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İLAÇ SEKTÖRÜNDE REEL BÜYÜME BEKLENMİYOR
Katılımcılar 2019 yılında ilaç sektöründe büyümenin devam etmeyeceğini belirttiler. Katılımcıların 
yüzde 37’si 2018 ile aynı kalacak derken, yüzde 39’u küçülme yılı olacağını öngördü. Büyüme 
olacağını öngören katılımcı oranı ise yüzde 24 oldu. Reel büyüme bekleyen katılımcılar fiyat 
kararnamesine göre yapılması gereken yüzde 50-60 arasındaki kur ayarlaması zorunluluğu 
nedeniyle reel büyüme beklediğini, küçülme bekleyen katılımcılar ise kur ayarlamasının daha az 
oranda yapılacağı öngörüsüyle küçülme beklediklerini belirttiler.

ANLAYIŞ GÖSTEREN TARAF BÜYÜMESİNDEN TAVİZ VERMİŞ OLUYOR
Kanun yapıcı ile sektör birlikte oturduğunda karşılıklı anlayış gösterme dinamiğine girildiği ve 
anlayış gösteren tarafın büyümesinden taviz vermiş olduğu söylendi. İlaç fiyatlandırmasında bir 
dönüştürücü Avro kuru kullanıldığı ve bu değerin 2018 yılı için 2,69 TL olduğu belirtilerek 2018 
yılında yaşananların 2019 yılında yaşanmaması temennisi dile getirildi.

2019 yılında ilaç sektörü için öngörünüz nedir?

1. Büyüme yılı olacak
2. 2018 ile aynı kalacak
3. Küçülme yılı olacak

Toplam: 52

24%

1
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2
18

3
19

37% 38%
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ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL İÇİN EN ÖNEMLİ RİSK: 
GENEL EKONOMİK KONJONKTÜR 
VE KUR SORUNU 
Önümüzdeki 5 yıl ilaç sektörü için en önemli riskin genel ekonomik konjonktür ve kur sorunu 
olduğunu düşünen katılımcıların oranı yüzde 45 olurken, yüzde 25’i düşük ve yetersiz karlılık, 
yüzde 24’ü ise Kamu ilaç bütçesinin yetersizliği seçeneklerini işaretledi. Fiyatların daha fazla 
düşmesi ile geri ödeme listesinin daraltılması en önemli riskler olarak görülmedi. 

Önümüzdeki 5 yılda ilaç sektörü için en önemli risk nedir?

1. Genel ekonomik konjonktür ve kur sorunu
2. Kamu ilaç bütçesinin yetersizliği
3. Fiyatların daha fazla düşmesi
4. Geri ödeme listesinin daraltılması
5. Düşük ve yetersiz karlılık

Toplam: 51
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FİYATLAR DÜŞERSE KRİZ ZAMANINDA KAR MARJI KALMAZ
2010 yılında İstanbul Ticaret Odası ile yapılan bir çalışmadan bahsedilerek o dönemde yüzde 30’a 
yakın bir fiyat indirimi olduğu; o zamanki zararı ilaç üreticileri ile ecza depolarının karşıladığı ve 
sektör temsilcilerinin “Fiyatlar bu kadar düşerse ileride yerli üreticileri fiyata dayalı sisteme doğru 
itersiniz. Bunun sonucunda da yarın bir kriz olduğunda kar marjı da kalmadığı için bir çözümsüzlük 
ile baş başa kalınır” şeklinde uyarıda bulunduğu ifade edildi. 

DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK GEREKİYOR
İlaçta hammadde, yardımcı madde ve ambalajda dışa bağımlı olunduğundan kur farkından bu 
denli etkilenilmesinin normal olduğu söylenerek dışa bağımlılığı azaltmak için birtakım yardımcı 
maddelerin Türkiye’de üretilmesi konusunda projeler yapılması gerektiğine değinildi.

BÜTÇE YETERSİZ
Kurlarda yaşanan farkın bu seneye özgü bir durum olduğu belirtilerek nüfus artışı, yaşlanan nüfus 
ve hastanın doktora ve hastaneye kolay erişiminin bütçeyi yetersiz hale getirdiğine vurgu yapıldı. 
Şekerden örnek verilerek geçmişte ithal edilen şekerin bugün imal edildiğin ancak yerli ürünlerin 
daha ucuza alınması gerekirken daha pahalıya alındığı söylendi. 

Türkiye’de çok fazla sayıda üniversiteye yatırım yapıldığına dikkat çekilerek üniversite-sanayi 
işbirliğine vurgu yapıldı. Rusya’da biyoteknoloji ile ilgili sadece iki üniversitede araştırma yapıldığı 
ve bu araştırmaların biyobenzerler bakımından çok ciddi ürünler geliştirdiğinden bahsedilerek, 
sanayiciden yatırım yapmasının beklendiği ancak bütçe yetersizliği ve bu fiyatlarla üretimin mümkün 
olmamasından dolayı firmaların ancak fasoncu olabileceği belirtildi. 

FİRMALAR KENDİ İMKANLARI İLE YATIRIM YAPIYOR
Türkiye’de yatırımcıların devletten çok az bir destek aldığından bahsedilerek firmaların kendi 
imkanları ile yatırım yaptığı Sağlık Bakanlığından ruhsat alıp, Sosyal Güvenlik Kurumunda ödeme 
listesine giremediğine değinildi. 
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AR-GE YETKİNLİĞİNİN ARTMASI 
SEKTÖRÜN GELİŞİMİNDE EN ÖNEMLİ FAKTÖR
İlaç sektöründe önümüzdeki 5 yılda Ar-Ge yetkinliğinin artmasını yüzde 40 ile en önemli faktör 
olarak gören katılımcılar için yüzde 20’lik oran ile ihracat atılımı ikinci en önemli faktör oldu. 
Onu yüzde 18 ile biyoteknoloji alanında gelişim, yüzde 14 ile yerelleşme politikası izledi.  Nitelikli 
işgücü ihtiyacının karşılanması yüzde 8’lik oy oranı ile en az oylanan seçenek oldu. 

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
5. Nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması

Toplam: 50
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FİRMALAR ÜRÜN GELİŞTİRMEYİ AR-GE OLARAK ALGILIYOR
Ar-Ge’ye yatırım yapılmazsa ilerlenemeyeceği söylenerek firmaların ürün geliştirmeyi Ar-Ge olarak 
düşündüklerine, Ar-Ge algılarının akademisyenlerden farklı olduğuna dikkat çekildi. Ar-Ge’ye yatırım 
yapma konusunda kaybedecek zaman olmadığı, kanser ya da diyabet alanında biyoteknolojik ya da 
özgün molekül, özgün bir ilaç geliştirildiği takdirde 1 yılda kar marjını çıkarabileceği söylendi. 

KURUMLARIN VE ÜLKELERİN ÖZGÜRLEŞMESİ 
İNOVASYONLA MÜMKÜN
Ar-Ge, yerlileşme, inovasyon kavramlarının arkasında bunları yapacak inovatif bir ‘beyin’ olduğu 
söylenerek kurumların ya da ülkelerin özgürleşmesinin sadece inovasyonla mümkün olacağına 
değinildi. Akademisyen olarak bir ürün geliştirip raflara çıkarmak istendiğinde daha TİTCK başvuru 
aşamasında aksaklıklar yaşandığı ifade edilerek Start-up Girişim Havuzu projesinin bu açıdan 
akademisyenlere ve girişimcilere gereken desteği sağlaması temennisi dile getirildi.

EKONOMİK KONJONKTÜR VE KUR VURGUSU DA ÖNEMLİ 
Ar-Ge yatırımlarının önemi kadar ekonomik konjonktür ve kur vurgusunun da önemli olduğu ifade 
edilerek 2018 yılı başında 2 Ocak Merkez Bankasında Avro kurunun değerinin 4,54 olduğu, bugün 
yüzde 60’tan fazla bir artışla 7,74’e çıktığı ifade edildi. Bir ilaç firmasının; bir yıl boyunca 100 TL satış 
yaptığı düşünüldüğünde bu miktardan vergi öncesi 10-15 TL gibi bir meblağ kaldığı, 20 TL’sinin de 
tesis ve işgücü maliyeti olduğu düşünüldüğünde geri kalan 65 TL’nin satılan malın maliyeti olduğu 
söylendi.  Yılbaşında 65 TL’nin 4,54 ile maliyetlerken yüzde 60 artışı ile birlikte maliyetin 104 TL’ye 
ulaştığı belirtilerek bu 100 TL’den mevcut durumda herkesin zarar ettiği; akademik perspektifin çok 
değerli olmakla birlikte ticari realiteyle örtüşmediği belirtildi. 
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İLAÇ VE AŞI SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI 
REKABET GÜCÜ ARTACAK
İlaç ve aşı sektörünün uluslararası rekabet gücünün önümüzdeki 5 yılda artacağını öngören 
katılımcıların oranı yüzde 64 olurken aynı kalacak diyenlerin oranı yüzde 22, azalacak diyenlerin 
oranı ise yüzde 14 oldu.  

İlaç ve aşı sektörümüzün uluslararası rekabet 
gücü önümüzdeki 5 yılda;

1. Aynı kalacak
2. Artacak
3. Azalacak

Toplam: 50

22%
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BİYOTEKNOLOJİK VE YENİ TEKNOLOJİ İLAÇ 
ÜRETİMİNDE REKABET GÜCÜ ARTIRILMALI
Türkiye’nin konvansiyonel ilaçta ilerleme kaydettiği ancak tanımlanmış bir alan olarak orada rekabet 
gücü olmadığı belirtilerek asıl teknolojinin geliştiği alanda da yeteri kadar bir şeyler yapılmadığı; 
biyoteknolojik ve yeni teknoloji ilaç üretimi artarken rekabet gücünde açık arada geride kalındığı; 
burada geç kalmadan çok ciddi radikal değişiklikler yapılması gerektiği ifade edildi. 

TÜRKİYE ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA EKOSİSTEM İLE İLGİLİ 
NASIL BİR YOL İZLEYECEK?
Türkiye’nin biyoteknoloji ve inovasyon anlamında ülkelerin 54 ülke arasında 46. sırada olduğu ve 
Türkiye’nin bu ekosistem ile ilgili önümüzdeki 5 yılda ne yapacağı ve nasıl bir yol izleyeceğinin 
önemli oldu ifade edilerek dünyada bundan 5 yıl önce biyobenzerlerin, sonra biyoteknolojilerin 
konuşulduğu söylendi.  5 yıl sonra biyoteknoloji konuşulmayıp gen tedavisi, gen onarımı gibi 
konuların konuşulacağı belirtildi.
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YERELLEŞME: SERMAYEDARIN KİMLİĞİNE 
BAKILMAKSIZIN YURTİÇİ ÜRETİMİN 
PAZAR PAYININ ARTIRILMASI 
İlaç ve aşıda yerelleşmeden ne anlaşıldığı konusunda katılımcıların yüzde 88’i sermayedarın 
kimliğine bakılmaksızın yurtiçi üretimin Pazar payının artırılması ifadesini seçeneklerken yüzde 
12’si yerli sermaye firmalarının Pazar payının artırılması yönünde şeklinde görüş belirtti.

İlaç ve aşıda yerelleşmeden ne anlamalıyız?

1. Sermayedarın kimliğine bakılmaksızın yurtiçi üretiminin pazar payının artması
2. Yerli sermayeli firmaların pazar payının artması

Toplam: 49
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YERELLEŞME VE MİLLİLEŞME ARASINDA 
KAVRAM FARKLILIĞI VAR
İlaç ve aşıda millileşmeden ne anlaşıldığı konusunda katılımcıların yüzde 52’si sermayedarın 
kimliğine bakılmaksızın yurtiçi üretimin Pazar payının artırılması ifadesini seçeneklerken yüzde 
48’i yerli sermaye firmalarının Pazar payının artırılması yönünde şeklinde görüş belirtti.

İlaçta ve aşıda millileşmeden ne anlamalıyız?

1. Sermayedarın kimliğine bakılmaksızın yurtiçi üretiminin pazardeki payının artması
2. Yerli sermayeli firmaların pazar payının artması

Toplam: 44

52%
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BUGÜNÜN EN ÖNEMLİ DEĞERİ ‘BİLGİ’DİR
PROF. DR. SABAHATTİN AYDIN
MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ

Bugünün en önemli değeri ‘bilgi’dir. Bir şeyin milli olması için bilgisinin size ait olması 
gerekiyor. Kimin ürettiği ya da nerede ürettiğiniz çok da önemli değil. Iphone Amerika 
için milli bir üründür ama Çin’de üretilir, onlar için yerli bir üründür. Dolayısıyla bu 8 ve 9. 
sorularda gerçek millilik yoktur. Burada bilgi değil de üretim süreci ile ilgili şıklar var. 

PROF. DR. MUHAMMET GÜVEN
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI 

Yerelleşme, yerli ve milli kavramlarına çok güzel bir örnek verilebilir. Fiat, Renault, 
Hyundai Türkiye’de yerelleşmiş olarak üretiliyor. Tümosan Türk Motor Fabrikası 
Konya’da traktör ve motor üretiyor ve bu yerli bir ürün. Milli ürün dediğimiz ise yapmaya 
çalıştığımız otomobil. Parçalarını başka bir yerden alabilirsiniz ama size özgü, her şeyi ile 
sizin tasarladığınız ürün akla gelir. Milli ilaç denildiğinde her şeyi Türkiye’de geliştirilmiş 
ilaçtan bahsetmek gerekiyor. Bugün Kırım Kongo aşısı milli aşı olarak kabul edebiliriz. 
Kırım Kongo aşısı yarın piyasaya çıktığında milli bir aşıdır. Başka bir ülkede üretildiğinde 
orada yerli bir aşı veya yerelleşmiş bir aşı olabilir.  

MİLLİ İLAÇ DENİLDİĞİNDE HER ŞEYİ 
TÜRKİYE’DE GELİŞTİRİLMİŞ İLAÇTAN 
BAHSETMEK GEREKİYOR 
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İLAÇ VE AŞI ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİ İÇİN 
YERELLEŞME VE MİLLİLEŞME BİRLİKTE 
YÜRÜTÜLMELİ
İlaç ve aşı endüstrisinin gelişimi için yerelleşme ve millileşmenin birlikte yürütülmesi 
gerektiği konusunda yüzde 74 gibi bir oran ile ortak görüş belirten katılımcılardan 
yüzde 12’si yerelleşme, diğer yüzde 12’si ise millileşmenin öncelikli olması gerektiği 
konusunda görüş belirtti. 

İlaç ve aşı endüstrisinin gelişimi için hangisi öncelikli olmalı?

1. Yerelleşme
2. Millileşme
3. İkisi birlikte yürütülmeli
4. İkisi de olmamalı

Toplam: 50
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İLAÇ VE AŞI ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİ İÇİN 
YERELLEŞME VE MİLLİLEŞME UYGULAMASI 
DOĞRU BİR YAKLAŞIM
Katılımcıların yüzde 94 gibi bir çoğunluğu ilaç ve aşı endüstrisinin gelişimi için yerelleşme ve 
millileşme uygulamasının doğru bir yaklaşım olduğu; üretim, istihdam ve ihracatı artırırken 
ithalatı düşüreceği görüşünde birleşti. Yüzde 6’lık bir kesim ise çok uluslu firmaların ilgi ve 
yatırımlarını azaltacağından doğru bir yaklaşım olmadığı yönünde görüş belirtti. 

İlaç ve aşı endüstrisinin gelişimi için yerelleşme ve millileşme 
uygulaması doğru bir yaklaşım mıdır?

1. Evet, üretimi, istihdamı, ihracatı artırır, ithalatı düşürür
2. Hayır, çok uluslu firmaların ilgisini ve yatırımlarını azaltır

Toplam: 47

94%

1
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2
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ULUSLAR ARASI YATIRIMCILAR İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY HUKUK 
GÜVENCESİ 
Uluslararası yatırımcılar için en önemli şeyin hukuk güvencesi olduğu Türkiye’deki uygulama 
şeklinin çokuluslu firmaların ilgisini azalttığı belirtilerek yerlileşme ve millileşmenin hedefinin ‘küresel 
bir güç olmak’ olduğuna işaret edildi. Küresel bir güç olabilmek için küresel pazarlara mal ve hizmet 
sunabilme kapasitesinin olması gerektiği, ancak Türkiye’deki uygulamanın küresel değil yerel 
pazarı hedefleyen bir uygulama olduğundan bahsedildi. Vurgulanması gereken ikinci noktanın bu 
yöntemin bir teşvikle değil de bir tür tehditle yapılması olduğuna dikkat çekilerek, Türkiye’de geri 
ödeme kapsamına çıkarılmış bir ürün için aslında bir pazarın olmadığı bir ülke olduğu ifade edildi. 
Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü üyesi olduğu ve bunların bir Kamu alımı olup olmadığının tartışmalı 
bir konu olduğu ve bu şekilde yöntemler uygulandığında hukuk açısından sorgulanabileceği 
söylendi.

 

YENİ BİTKİSEL İLAÇLAR GELİŞTİRMEK MÜMKÜN 
Türkiye’nin önümüzdeki 5 yılda bir ilaç molekülü geliştiremeyeceği ancak Anadolu tıbbını kullanarak 
yeni bitkisel ilaçlar geliştirmenin mümkün olduğu belirtilerek Avrupa’da üretilen bitkisel ilaçlarda 
birçok bitkisel hammaddenin Türkiye’den temin edildiği, ülkemizde bitkisel ilaç geliştirilerek 
endikasyon almanın mümkün olduğu ifade edildi. 

ONKOLOJİ ALANINDA ENDİKASYON ALABİLECEK DÜZEYDE BİR 
TEKNOLOJİK MAP
TİTCK’nın Start-up projesine Aralık ayı gibi başladığı belirtilerek şu anda gelinen noktada Türkiye’de 
bir tane üretilmiş ya da bulunmuş onkoloji alanında endikasyon alabilecek düzeyde bir teknolojik 
MAP bulunduğu ifade edildi. Üniversite laboratuarlarında üretilmiş MAP bile olduğu ve o molekülün 
Faz 0 çalışmalarının diğer piyasadaki moleküllerin geçmişteki Faz 0 çalışmalarına göre hiç de aşağı 
olmadığı söylendi. 

ULUSLARARASI FİRMALAR ÜRÜNLERİ DEĞERLİ İSE BUNU 
YERELLEŞTİRDİLER
TİTCK’ya yerelleşme projesine başlandığından beri ‘yerelleşen moleküllerin değeri ile 
yerelleşmeyen moleküllerin değeri’ gibi eleştiriler geldiği uluslararası firmaların ürünleri satıyorsa ve 
değerliyse mutlaka bunu yerelleştirdiği ve bunu yerelleştirirken de tek o molekülü yerelleştirmeyip 
portföy getirdiği söylendi. Örneğin Faz 2’de bir ürün yerelleştirirken bununla birlikte Faz 4, Faz 
5’teki moleküllerini getirip onları da burada yerli üretime almaya başladıkları kaydedilerek bu 
uygulamanın diğer bir katkısının da firmaların ihracatı düşünmeye başlamaları olduğu belirtildi. 
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TÜRKİYE ÇEVRESİNDEKİ ÜLKELERLE BİRLİKTE PAZARINI 300 
MİLYONA ÇIKARABİLİR
Halk sağlığının yüzde 100’ünün, hastaneciliğin yüzde 80’inin Kamu ancak ilaç ve tıbbi cihazın 
yüzde 100’ünün özel olduğu;  Kamunun bu özel için çalışarak dünya pazarında nasıl rekabetçi hale 
gelebileceği konusunda çalışması gerektiği vurgulanarak bu yönü ile bakıldığında sorunun tıbbi 
cihaz da dahil ilacın sorununun hizmet üretiminde yüzde 100 özel ama geri ödemede yüzde 100’e 
yakın Kamu olmasından kaynaklandığı söylendi.

80 Milyonluk Türkiye pazarının herhangi bir ürünün Türkiye’de üretilmesi için yeterli olmadığı 
belirtilerek Gümrük Birliği değil de, çevresinde işbirliği yapabileceği ülkelerle birlikte bu pazarı 300 
Milyona çıkarılabilmesi halinde yerelleşmenin önünün açılacağı ifade edildi. 

AR-GE AŞAMASINDAKİ PROJELERE ALIM GARANTİSİ VERİLMELİ
Geri ödeme kısmında yüzde 85’ini SGK’nın ödediği ve fiyatlarını SGK’nın belirlediği bir sektörde 
satış fiyatının Dolar ya da Euro bazlı belirlenmesi ihtiyaç olmadığı belirtilerek şu anda en büyük 
engelin kimsenin Türkiye’den fiyat almak istememesi olduğu ve bu döngüyü kırmak gerektiği 
ifade edildi. Geri ödeme fiyatları kontrol altında olduğunda satış fiyatının bir öneminin kalmadığı 
söylenerek Ar-Ge bazlı teşviklere ve Kamu alım garantisine geçmek gerektiği; birçok Ar-Ge projesi 
elde kaldığı; artık yerelleştirilecek ürünlere Kamu garantisi vermesinin ötesinde Ar-Ge aşamasında 
olan projelere alım garantilerini vererek süreci ilerletmek gibi bir sorumluluk olduğu kaydedildi. 

YERELLEŞME VE MİLLİLEŞMEDE NİHAİ HEDEF KÜRESELLEŞME VE 
ÖZGÜRLEŞMEDİR
Yerelleşme ve millileşmede nihai hedefin küreselleşme ve özgürleşme olduğu kaydedilerek 
eğer birey, kurum ya da üniversite ve en tepede ülke olarak özgürleşilmezse yapılan işin anlamı 
olmayacağına vurgu yapıldı.
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TÜRKİYE’NİN BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ İHTİYACI İLE TÜRKİYE’DEKİ 
ÜRETİM YATIRIMI ARASINDA DENGESİZLİK VAR
Türkiye’nin belirli bir oranda kendi kullanımına yönelik biyoteknolojik ilaç ihtiyacı bulunmakla 
birlikte sadece Türkiye’nin biyoteknolojik ilaç ihtiyacı ile Türkiye’deki üretim yatırımı arasında 
bir dengesizlik olduğu söylendi. Sadece Türkiye’nin kullanımı için bu denli tesisin fazla olduğu, 
dolayısıyla bu ürünler ancak ihraç edilebilirse devamlılığın sağlanabileceği; bu durumda da çok 
uluslu şirketlerle rekabet edilmesi gerekeceği belirtildi. 

YERELLEŞME VE MİLLİLEŞME 
HAMLESİNDE EN ÖNEMLİ ÜRÜN SINIFI 
BİYOTEKNOLOJİK İLAÇLAR
Yerelleşme ve millileşme hamlesinde en önemli ürün sınıfını biyoteknolojik ilaçlar olarak gören 
katılımcıların oranı yüzde 57 olurken onu yüzde 17 ile aşılar, yüzde 15 ile kan ürünleri ve yüzde 11 
ile konvansiyonel ilaçlar izledi.

Ülkemizde yerelleşme ve millileşme hamlesinde en önemli ürün sınıfı hangisidir?

1. Aşılar
2. Kan ürünleri
3. Konvansiyonel ilaçlar
4. Biyoteknolojik ilaçlar

Toplam: 46
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İLAÇTA YERELLEŞME UYGULAMASININ BUGÜNE 
KADARKİ FAZLARI BAŞARIYLA TAMAMLANMIŞTIR
İlaçta yerelleşme uygulamasının bugüne kadarki fazlarını başarıyla tamamladığını düşünen 
katılımcıların oranı yüzde 9 olurken yüzde 47’lik bir kesim başarılı olmakla birlikte bazı eksikleri 
olduğu görüşünde birleşti. Katılımcıların yüzde 16’sı birçok eksikten dolayı başarısız olduğunu 
düşünürken yüzde 29’u fikrim yok seçeneğini işaretledi. 

İlaçta yerelleşme uygulamasının bugüne kadarki fazları 
başarıyla tamamlanmış mıdır?

1. Tamamlanmıştır
2. Evet ama bazı eksikleri vardır
3. Hayır bir çok eksik vardır
4. Fikrim Yok

Toplam: 45
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KAMU İHALELERİNDEKİ YÜZDE 51 
YETERLİLİK ORANI HESAPLAMASI İLAÇ 
ENDÜSTRİSİNE UYGUN DEĞİL
Katılımcıların yüzde 27’si Kamu ihalelerindeki yüzde 51 yeterlilik oranı hesaplamasının ilaç 
endüstrisine uygun olduğunu düşünürken yüzde 48’i hammaddelerde yurtdışına bağımlılık 
nedeniyle uygun olmadığını ifade etti. Yüzde 25’lik bir kesim ise kararsız kaldı. 

Kamu ihalelerindeki %51 yerlilik oranı hesaplanması ilaç 
endüstrisine uygun mudur?

1. Evet uygundur
2. Hayır, hammaddelerde yurtdışına bağımlılık nedeniyle değildir
3. Kararsızın

Toplam: 44
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İHALELERDEKİ YÜZDE 15 FİYAT 
AVANTAJI KURALININ İLAÇ SEKTÖRÜNDE 
UYGULAMA ALANI VAR 
Katılımcıların yüzde 45’i Kamu ihalelerinde yerli üretim için sağlanan yüzde 15 fiyat avantajı 
kuralının ilaç sektöründe uygulama alanı olduğunu düşünürken yüzde 32’si uygulama alanı 
olmadığı yönünde tersi görüş belirtti. Yüzde 23’lük bir kesim uygulama alanı olup olmadığı 
konusunda kararsız kaldı. 

Kamu ihalelerinde yerli üretim için sağlanan %15 fiyat avantajı 
kuralının ilaç sektöründe uygulama alanı var mıdır?

1. Evet
2. Hayır
3. Kararsızım

FARKLI BİR MODELE GEÇMEK GEREKİYOR
Burada teknik sorunun aslında SGK’nın geri ödeme fiyatlarının ‘yüzde 15’e paralel olarak artması 
durumu olduğu kaydedilerek Kamunun döner sermaye açısından SGK fiyatına yansımayan 
kendi ödemelerini yüzde 15’te maalesef yeterince desteklemediği, o nedenle bu politikayı 
uygulayacaksak SGK geri ödeme tutarları ile ilişkilendirmeye ihtiyaç olduğu söylendi. 

Kamunun ilaç harcamasının şu anda 25 milyar TL olduğunu varsayıldığında bunun sadece 2,5 milyar 
TL’sinin Kamu ihalelerinden kaynaklandığı, gerisinin eczane pazarından Kamu tarafından ödemesi 
gerçekleştirilen ürünlerden oluştuğu belirtildi. Dolayısı ile 22,5 Milyar TL’lik eczane pazarında da 
Kamu tarafından ödemesi yapılan pazarda da ‘yüzde 15’ kuralının kendine yer bulamadığı, farklı bir 
modele geçmek gerektiği ifade edildi.

Toplam: 47
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ALIM GARANTİSİ YATIRIMCILARI TEŞVİK EDER
Alım garantisinin yatırımcıları teşvik edeceğini düşünen yüzde 63’lük bir kesimin tersine yüzde 
26’lık bir kesim rekabeti engelleyeceğini belirtti. Katılımcıların yüzde 12’si kararsız kaldı. 

Alım garantisi etkisi bir teşvik yöntemi midir?

1. Evet, yatırımı teşvik eder
2. Hayır, rekabeti engeller
3. Kararsızın

REKABETİ ENGELLEYİCİ BİR UNSUR YARATMADAN
TEŞVİK SİSTEMİ OLUŞTURULMALI
Alım garantisinin yurtdışında da uygulandığı ancak rekabeti engelleyici bir unsur yaratmadan teşvik 
sistemini oluşturmak gerektiği söylenerek kurulmuş 10 biyoteknoloji fabrikasından sonra yeni yapılan 
11. Fabrikaya alım garantisi vermenin doğru olmayacağı, bunun en başından itibaren yapılması 
gerektiği belirtildi. 

İLAÇTA ALIM GARANTİSİ VERİRKEN TEMKİNLİ OLMAK GEREK 
Her tür alım garantisinin serbest ticaret mantığına aykırı olduğuna dikkat çekilerek bugün mevcut 
bir hastalığı tedavi eden bir ilaç için alım garantisi verildiğinde ve 2 yıl sonra daha etkili bir ilaç 
üretildiğinde “bunu almayacağım” denemeyeceğini, o nedenle burada temkinli olmak gerektiği 
vurgulandı. 

AŞILAR ALIM GARANTİSİ İLE TEMİN EDİLEBİLİR
Aşı örneğinden bahsedilerek aşı üretiminin zahmetli bir iş olduğu ve teknolojisinin değişmeyeceği 
söylenerek dünyada aşıyı 3 firma üretiyorsa Türkiye’nin burada bu firmalarla konuşup alım garantisi 
ile aşıyı alabileceğine değinildi. 

Toplam: 43
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İLAÇ ENDÜSTRİSİ ORTA VE UZUN DÖNEMDE 
YENİ BİR MOLEKÜLDEN İLAÇ ÜRETEBİLİR
Katılımcıların yüzde 47’si ilaç endüstrisinin yeni bir molekülden ilaç üretme kapasitesinin uzun 
dönemde olduğunu, yüzde 37’si orta dönemde olduğunu düşünürken, yüzde 16’lık bir kesim ise 
bu kapasitenin olmadığı yönünde görüş belirtti.

İlaç endüstresinin yeni bir molekülden özgün ilaç 
üretebilme kapasitesi var mıdır?

1. Kısa dönemde vardır
2. Orta dönemde vardır
3. Uzun dönemde vardır
4. Yoktur

Toplam: 43
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YENİ BİR MOLEKÜLDEN İLAÇ ÜRETMEK İÇİN EN 
ÖNEMLİ ARAÇ AR-GE KAPASİTESİ 
Katılımcıların yüzde 57’si yeni bir molekülden bir ilaç üretilebilmesi için gerekli olan en önemli 
aracı Ar-Ge kapasitesi olarak görürken, yüzde 24’ü sermaye yeterliliği, yüzde 19’u ise insan 
kaynağı seçeneğini işaretledi. 

Yeni bir molekülden özgün bir ilaç üretilebilmesi için gerekli olan en önemli araç nedir?

1. Ar-Ge kapasitesi
2. Sermaye yeterliliği
3. İnsan kaynağı

TÜRKİYE AR-GE’YE GEREKLİ YATIRIMI YAPMALI
2017 patent rakamlarına bakıldığında 1 milyon 200 bin ile dünyanın en fazla patent başvurusu olan 
ülkesinin Çin olduğu; Türkiye’de ise bu rakamın şu anda 8895 olduğu ve bu rakamın Çin’in bir günde 
yaptığı patent olduğuna dikkat çekildi.  Çinin taklit ederek bu işi öğrendiği ancak Türkiye’nin Ar-G’ye 
gerekli önemi ve yatırımı yapmazsa yerinde sayacağı ifade edildi.

AR-GE FİNANSMAN STOKLARI GELİŞTİRİLEBİLİR
Ar-Ge’ye para ayırmak gerektiği vurgulanarak kritik önemdeki sektörler için daha stratejik ve 
derinlemesine birtakım Ar-Ge finansman stokları geliştirilebileceği söylendi. 

BİR İLACIN BAŞARISIZLIKLARLA BİRLİKTE KEŞİF 
MALİYETİ AŞAĞI YUKARI 2 MİLYAR DOLAR 
Türkiye’nin enerjisini ve kaynağını bu gün yeni bir molekül bulmaya mı harcaması gerektiği sorularak 
dünyada büyük şirketlerin Ar-Ge’ye cirolarının yüzde 18’ini ayırdığı ve bu rakamın milyarlarca dolara 
karşılık geldiği belirtildi. Keşfedilen 10 ilaçtan sadece 3’ünün ticari başarı elde ettiği vurgusu ile bir ilacın 
başarısızlıklarla birlikte keşif maliyetinin aşağı yukarı 2 milyar dolar civarında olduğuna değinildi. Bugün 
bu ekonomik boyutla rekabet edilmeli mi, diye sorularak keşfe hemen girmeden Faz 1’den itibaren ilk 
aşamaları yerine getirmenin faydalı olduğu ifade edildi. 

Toplam: 42
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ÖZGÜN İLAÇ ÜRETİMİNİN FİRMALARIN 
KARŞILAYAMAYACAĞI KADAR YÜKSEK YATIRIM 
GEREKTİRMESİ ÖNEMLİ BİR ENGEL
Katılımcıların yüzde 40’ı yeni bir molekülden özgün ilaç üretilebilmesinin önündeki en önemli 
engeli firmaların karşılamayacağı kadar yüksek bir yatırım gerektirmesi olarak görürken yüzde 
24’ü Ar-Ge yetkinliğinin yetersizliği, yüzde 21’i ise Kamu-üniversite ve özel sektör işbirliğinin 
yeterli düzeyde olmaması seçeneğini işaretledi. Bu seçenekleri yüzde 10 oranında oyla 
fiyatlandırma ve geri ödeme sorunları yüzde 5 oranında oyla nitelikli insan kaynağı eksikliği 
izledi. 

Yeni bir molekülden özgün ilaç üretilebilmesinin önündeki 
en önemli engel nedir?

1. Fiyatlandırma ve geri ödeme sorunları
2. Ar-Ge yetkinliğinin yetersizliği
3. Nitelikli insan kaynağı eksikliği
4. Firmaların karşılamayacağı kadar yüksek bir yatırım gerektirmesi
5. Kamu-üniversite ve özel sektör işbirliğinin yeterli düzeyde olmaması

Toplam: 42
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YERELLEŞME VE MİLLİLEŞME KONUSUNDA 
KAMU KOORDİNASYON İÇİNDE 
Katılımcıların yüzde 7’si Kamunun tüm birimlerinin yerelleşme ve millileşme konusunda 
koordinasyon içinde olduğunu düşünürken yüzde 50’si koordinasyon içinde olmakla birlikte 
bazı sorunların olduğu görüşünde birleşti. Yüzde 43’lük bir kesim ise Kamunun etkin bir 
koordinasyon içinde olmadığını düşünüyor.

Kamunun tüm birimleri yerelleşme ve millileşme konusunda 
etkin bir koordinasyon içinde midir?

1. Evet
2. Evet ancak bazı sorunlar mevcuttur
3. Hayır

Toplam: 42
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FİYATLANDIRMA VE GERİ ÖDEME 
POLİTİKALARI YERELLEŞME VE MİLLİLEŞME 
HEDEFLERİNİ DESTEKLEMİYOR
Katılımcıların yüzde 93 gibi büyük bir oranı fiyatlandırma ve geri ödeme politikalarının 
endüstrinin yerelleşme ve millileşme hedeflediğini destekler nitelikte olmadığını ifade ederken 
yüzde 7’lik bir kesim aksi yönde görüş belirtti.

Fiyatlandırma ve geri ödeme politikaları, endüstrinin 
yerelleşme ve millileşme hedeflerini destekler nitelikte midir?

1. Evet
2. Hayır

Toplam: 44
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AR-GE VE YATIRIM TEŞVİKLERİ YERELLEŞME 
VE MİLLİLEŞME İÇİN YETERLİ
İlaç ve aşı sektörüne yönelik mevcut Ar-Ge ve yatırım teşviklerinin sektörün yerelleşme ve 
millileşmesi için yeterli olmadığını düşünen katılımcıların oranı yüzde 87 olurken, yüzde 13’lük 
bir kesim yeterli olduğu yönünde görüş belirtti. 

İlaç ve aşı sektörüne yönelik mevcut Ar-Ge ve yatırım teşvikleri 
sektörün yerelleşme ve millileşmesi için yeterli midir?

1. Yeterlidir
2. Yeterli değildir

Toplam: 46
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Feyzullah AKBEN / TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi 
Ahmet AKÇA / Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 
Prof. Dr. Meriç Köksal AKKOÇ / Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Kerem ALKİN / İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Ü.
Elif ARAL / AİFD Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Dilek Sema ARICI / Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Dekanı
Zekeriya AVŞAR / Çapa Medikal
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / Medipol Üniversitesi Rektörü
Muzaffer BAL / Ali Raif İlaç Genel Müdürü
Murat BARLAS / Liba Laboratuarları Yönetim Kurulu Başkanı
Nezih BARUT / İEİS Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Ali Boray BAŞCI / TİTCK  
Bekir Hulusi CANSU / Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi
Ecz. Cengiz CELAYİR / TİSD Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin ÇELİK / Sağlık Bakanlığı E. Müsteşar Yardımcısı
Elif Neşe ÇELİK / Eczacıbaşı Sağlık Grubu Başkanı
Metin DEMİR / SEİS Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Ümit DERELİ / AİFD Genel Sekreteri
Prof. Dr. Mehmet Ziya DOYMAZ / Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Beykoz Enstitü Müdürü  
Prof. Dr. Sina ERCAN / Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Sermed Gün ERDEM / SASDER Başkanı
T. Ufuk EREN / TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
Zeynep GÖKÇEN / Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Genel Sekreteri
Mehmet GÜLEZ / EY
Prof. Dr. Hakan GÜNDÜZ / Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Dr. Hakkı GÜRSÖZ / TİTCK Kurum Başkanı
Prof. Dr. Muhammet GÜVEN / Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Doç. Dr. Mustafa GÜZEL / Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Mete HÜSEMOĞLU / AİFD Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Murat KARTAL / Fitoterapi Eğitimi
Prof. Dr. Rümeyza KAZANCIOĞLU / Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörü 
Dr. Bekir KESKİNKILIÇ / Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi, Halk Sağlığı Kurumu Müdür Yard.
Prof. Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL / Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU / İstanbul İl Sağlık Müdürü
Prof. Dr. Emine Alp MEŞE / Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Prof. Dr. Abdullah OLGUN / İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Gülden Zehra OMURTAG / Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2018 / İLAÇ VE ECZACILIK RAPORU

Prof. Dr. Süreyya ÖLGEN / Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Abdülkadir ÖMER / Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı  
Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK / İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Fahrettin ÖZDEMİRCİ / Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi  
Doç. Dr. Haluk ÖZSARI / Acıbadem Üniversitesi, Üniversite Hastaneleri Derneği G. Sekreteri
Prof. Dr. Orhan ÖZTURAN / Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Ecz. Barış ÖZYURTLU / İVEK İlaç Endüstrisi ve Teknolojileri Komisyonu Başkanı
Alp SEVİNDİK / Abbott Kamu İlişkileri Direktörü
Beşir Kemal ŞAHİN / TÜSAP Yürütme Kurulu Sekreteri
Prof. Dr. Mehmet TANOL / Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı 
Süha TAŞPOLATOĞLU / Abdiibrahim CEO’su
Turgut TOKGÖZ / İEİS Genel Sekreteri
Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU / Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Fatma TÖRE / Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İbrahim TUNCAY / Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Dr. Öğr. Üyesi Serdar UYSAL / Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Beykoz Enstitü Müdür Yard. 
İsmail Mert VURAL / TİTCK Kurum Başkan Yardımcısı
Kemal YAZ / TÜMDEF Genel Başkanı
Prof. Dr. Itır YEĞENAĞA / Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. İstatistikçi Esra Şafak YILMAZ  / TİTCK

* Katılımcı listesi soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
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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 YÜRÜTME KURULU
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / Medipol Üniversitesi Rektörü (Tüm taraflara yakın konumu ve sağlık yönetimi müktesebatı ile)
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SEKRETERYA
Beşir Kemal ŞAHİN / SATUR Yönetim Kurulu Üyesi

TÜSAP Vizyon toplantıları her yıl ‘Sağlık Teknolojileri’, ‘Sağlık Hizmet Sunumu’, ‘İlaç ve Eczacılık’ ile ‘Sağlık 
Finansmanı’ olmak üzere 4 ana başlıkta gerçekleşmekte ve bu toplantıların sonrasında TÜSAP Sağlık Zirvesi ile 
toplantı raporlarının genel değerlendirmesi yapılarak sağlıkta gelecek projeksiyonları belirlenmektedir. Toplantılar 
sadece davetlilerin katılımı ile yapılmakta olup toplantı öncesi ilgililere davetiye gönderilmektedir. Her yıl eşzamanlı 
olarak yılda 4 kez yapılması planlanan TÜSAP Vizyon Toplantıları ve TÜSAP Zirvesi hakkında kurumsal bilgilerine 
www.tusap.org sitesinden ulaşılabilir.
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