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İLAÇTA BİYOTEKNOLOJİ EKOSİSTEMİ
HENÜZ OLUŞTURULAMADI
Yılda 4 kez yapılan her TÜSAP Vizyon Toplantısının raporlarını www.tusap.org sitesinde yayımlamaktayız. 
Açıkçası bir akademisyen olarak her toplantıda tartıştığımız ve görüşlerimizi paylaştığımız konuları 
raporlayıp yayımladıktan sonra bazı raporlarımızın bazı bilimsel yayınlarda referans olarak gösteriliyor 
olmasından da son derece memnun oldum. Bununla birlikte bu alanda yetkili kurullar ve kuruluşlarımızın 
bilimsel çalışmalara referans kaynaklar oluşturması gerektiği ancak buradaki tartışmalarımızın referans 
kaynak olarak gösterilmesinin böyle bir eksikliği ortaya koyduğunu göstermesinden dolayı da diğer 
yandan üzüldüm. 

Bugünkü temamız “İlaçta Biyoteknolojik Ekosistem”.  Aslında ekosistem her türlü canlının kendi 
etrafındaki cansızlarla iletişiminden oluşan bir ortamı ifade ediyor. Biz biraz mecazi anlamda her türlü 
eylemimiz, projemiz ya da yapmak istediğimiz bir inovasyon için bulabileceğimiz yaşama ortamını 
kastediyoruz. Geçmiş bürokratik tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki; hangi fikrimiz, hangi 
görüşümüz, hangi icraatımız, hangi reformumuz ve hatta yetkililer tarafından verilmiş hangi icra kararı 
olursa olsun tüm paydaşlarla etkileşim içinde oluşturulacak bu ortam sağlanmadan o karar hayata 
geçmiyor. Çoğu zaman mevzuatlar çıkıyor, ölü doğuyor. Reformlar yapıldı zannediliyor, bununla ilgili 
görüşler belirtiliyor ama geri dönüp baktığımızda davranışlarımız değişmemiş ve geleneklerimiz 
yerinde duruyor. Yani gerçek anlamda ekosistem oluşturulamamışsa ekolojik niş denilen sadece kendi 
yaşamınızı sürdürmeniz için gerekli olan kararlarla bir yere varılamıyor. Kaldı ki bu ekolojik sistemler 
yaşatmak istediğiniz organizmaya göre çok küçükten çok büyük alanlara kadar değişebiliyor ve 

ÖNSÖZ
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
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bunların arasında bir geçiş olmak zorunda. Artık tüm dünya tek bir ekosistem değil. İçinde çok fazla 
ekolojik sistemler var. Dolayısıyla sektörlerimize ve kendi icraat alanlarımıza geldiğimizde, her şeyden 
bağımsız bir düşünceden, reformdan, icraattan bahsetmiyoruz. Bunun diğerleri ile etkileşimi, ekoton 
dedikleri ara noktaları var. Tüm bunları tasarlamadan aldığımız kararlar, getirdiğimizi zannettiğimiz bir 
yenilik çok da neşvünema bulmuyor. Bu açıdan biyoteknoloji konusunda TÜBİTAK ve TÜSEB başta 
olmak üzere destek veren araştırma kurumumuz, birçok firmamız ve Ar-Ge kuruluşları büyük gayret sarf 
ediyor. Ancak Türkiye’nin bu konuda bir adım atamadığı noktasında şikayetçi oluyoruz. Kanaatimce bu, 
henüz bu ekosistemi oluşturamamış olmamızdan kaynaklanıyor. Bu konuda karar vermiş olmak, destek 
bulmuş olmak, teşvikler vermek, fon bulmuş olmak ya da herhangi bir yasa çıkarmış olmak sorunu 
çözmüyor. Bunların hepsi bir arada etkileşim halinde olmalı. Var olan bir ekosistemi değiştirmeden onun 
üzerine yeni bir ekosistem giydiremiyorsunuz. Bir dönüşüm, değişim süreci gerekiyor. Bazen bu zihniyet 
değişimi, bazen imkan, bazen zaman gerektiriyor. Bu açıdan konuyu çok detaylı ele almak gerektiğini 
düşünüyorum. Ana konuşmacımız Prof. Dr. Adil Mardinoğlu’nun bu ekosistemden çok TÜSEB’i anlatma 
arzusu olduğunu biliyorum ve aslında TÜSEB’in bu ekosistemin odağında olduğunu düşünüyorum. 
Ancak sadece TÜSEB ile bu işin bitmeyeceği mesajını da vererek konuşmamı sonlandırmak istiyorum. 

Bu toplantılarımızda başta Üsküdar Üniversitesi Rektörü olmak üzere tüm üniversite çalışanlarına bize 
bu imkanı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Yine İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS)  ve bu 
sendikanın bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu’nu oluşturan firmalar ile 
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) ve bu derneğin üyesi Novo Nordisk’e de katkılarından dolayı 
teşekkür ediyor, verimli bir toplantı ve çalıştay olmasını diliyorum. 
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ÜNİVERSİTE OLARAK
AR-GE ODAKLI ÇALIŞIYORUZ
Üsküdar Üniversite olarak Ar-Ge odaklı çalışmaktayız.  Öğrencilerle birlikte Türkiye’de ilk Bilim ve Fikir 
Festivalini yaptık ve bu festivalde ana tema “yapay zeka” idi.  Daha sonra nörogenetik ve nöroinformatik 
ile ilgili altyapı kurmaya çalışıyoruz. BCI-Beyin Bilgisayar Arayüzleri ile ilgili çalışmaktayız. İSTKA İstanbul 
Kalkınma Ajansı projesi ile Protein Laboratuvarı oluşturduk ve bu laboratuvar ilaç üretiminde hayli önemli. 
Üniversitemizin ayrıca farmakogenetik laboratuvarları bulunmaktadır. Bu laboratuvarda psikiyatride ilk 
defa ilaç kan düzeyine bakarak kişinin genetik algoritmasına uygun, kişiye özel ilaç kullanımı ile ilgili bir 
altyapı mevcut. Buradaki üç cihazın birini yine İSTKA projesi ile almıştık. Toksikoloji üzerine, bağımlılıkta 
kullanılan maddelerin doğrulama laboratuvarı olarak, özellikle sentetik esrar gibi maddelerin ölçümü ile 
ilgili çalışmalarımız var. Bu üniversite sağlık ve davranış bilimleri odaklı olup tematik olarak “nörobilim” 
şeklinde başladık. 

TÜSAP Vizyon toplantısında öğrenilen bilgiler de bizim için bir köşe taşı niteliğindedir. 11. kez gerçekleşen 
TÜSAP toplantılarının çoğuna katıldım ve toplantıların çok öğretici olduğunu düşünüyorum.  Bu 
toplantılar stratejik hedef planı oluşturmakta ve önceliklerimizi belirlemede çok önemlidir. 

TÜSAP İlaç ve Eczacılık Vizyon Toplantısı için Üsküdar Üniversitesi’nde ev sahipliği yapıyor olmaktan 
dolayı memnuniyetimi belirterek tüm katılımcılara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum.

SUNUŞ
Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Üsküdar Üniversitesi Rektörü
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TÜSEB OLARAK MİLLİ İLAÇ GELİŞTİRMEDE
ÜRÜNE YÖNELİK FONLAMA VE DESTEKLER 
ÖNCELİĞİMİZ OLACAK
Türkiye’de mevcut ekosistem ve geleceğini birkaç görsel ile özetleyerek TÜSEB’in bu ekosisteme ne 
tür bir katkı sağlayabileceği üzerine konuşmak ve mevcut çağrılarımız hakkında bilgi vermek istiyorum. 

ANA KONUŞMACI
Prof. Dr. Adil MARDİNOĞLU

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 
(TÜSEB) Başkanı 
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Kısaca kendim hakkında bilgi vermek gerekirse; Doktoramı İrlanda’da, Yardımcı Doçent ile Doçentliğimi 
İngiltere’de ve Profesörlüğümü İsveç’te aldım. Asıl çalıştığımız konular ciğer yağlanması, farklı karaciğer 
hastalıkları, farklı kanserler için yenilikçi ilaç gelişimi ve bu ilaçların önce preklinik çalışmalarının 
tamamlanıp Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarında denenmesi üzerine çalışıyoruz. Yaklaşık 30-35 
kişilik bir ekibimiz var. Bu ekibin bir kısmı hala İsveç’te, KTH-Royal Institute of Technology’de devam 
etmekte, diğer kısmı ise King’s College London’da çalışmalarını sürmektedir. Yaklaşık 3-3,5 ay önce 
Bakan Beyin takdiri ile bu göreve atandık. Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Hasan Türkez de Erzurum 
Teknik Üniversitesi’nde Profesör olarak çalışmaktaydı. Çalışmaları genellikle Alzheimer, farklı ilaç 
geliştirme konularında ve genellikle bor kimyasalının tedavi yöntemlerinde kullanılması üzerine ihtisas 
yapmış. Aslında şunu söylemek istiyorum; Hasan Hocamız ve ben ilaç geliştirmenin tüm aşamalarında 
farklı tecrübelere sahibiz ve bu tecrübeleri öncelikle TÜSEB ve sonrasında mevcut faaliyet gösteren 
firmalarımıza aktarmak istiyoruz. Bununla ilgili farklı çağrılar da düzenledik.

Dünyada temel araştırmalar genellikle devletin ya da üniversitenin sağladığı bir fonlama varsa 
yapılmaktadır. Ürüne dönüşme ihtimali olan preklinik çalışmalar ise önce bir hücrelerde denenir, 
sonrasında hayvan deneyleri yapılır. Hayvan deneylerini başarı ile tamamlamış bir ilaç adayı varsa o 
zaman bunlar klinik çalışmalar için değerlendirilmeye başlar. Ancak dünyada örneklere baktığınızda 
klinik çalışmaları hakkı ile fonlayan mevcut bir ülke bulunmamaktadır. Amerika’da belli çalışmalar çok 
stratejik bir noktada ise desteklenir. Avrupa’da da buna benzer bir şekildedir. Ürüne dönüşmesi için 
gerekli temel unsur olan klinik çalışmalar yeterince fonlanmamaktadır. 

Peki, bu eksik nasıl giderilir? Elinizde potansiyel olan bir ürün olduğunda bir start up kurarsınız, bununla 
ilgili gerekli yatırımcılar bulursunuz ve bu yatırımcılar sayesinde klinik çalışmaları fonlamaya başlarsınız. 
Ancak onda da elinizde bir yatırımcı olsa dahi Faz 1 ve Faz 2’yi en iyi ihtimalle fonlar, Faz 3’e geldiğinde 
big pharma dediğiniz firmaya satarsınız. Bu firmalar ürünü tamamlayıp, bir ürün haline getirip önce 
Amerika’da sonra dünyada satışına başlar. Özetle bir start up firması oluşturduğunuzda bu firmayı belirli 
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bir bedel karşılığında big pharma dediğiniz firmaya satarsınız. Bu arada yatırımcı kendi parasını alır, işe 
dahil olan üniversite kendi payını alır, aynı zamanda araştırmacılar da eğer bir pay kaldı ise ellerinde 
paylarını alırlar. 

Türkiye’de baktığınızda şimdiye kadar bu konuda TÜBİTAK’a muazzam fonlar verilmiş. Temel araştırma 
ve kısmı oranda preklinik araştırma fonlanmış ancak ne yazık ki TÜBİTAK klinik araştırmalar için bir 
fonlama ya da yardımda bulunamamış. Bunun stratejik nedenleri olabileceği gibi mevzuattaki farklı 
sorunlar nedeni ile Ar-Ge çalışması, klinik çalışmalar araştırma-geliştirme projeleri sayılmadığı için belli 
noktada kısıtlayıcı önlemler alınmış. Yani Türkiye’de en iyi tanı kitini ve en iyi ilacı geliştirmiş olsanız 
dahi TÜBİTAK fonları ile bunun ürüne dönüştürülmesinde belli engeller olmuş. Türkiye’deki en büyük 
eksik, ürün potansiyeli olan tanı kiti, ilaç, aşı gibi ürün adaylarına gerekli yatırımı yapacak yatırımcıların 
bulunamamasıdır. Belli ürünler, belli potansiyeli olmasına rağmen Türkiye’de bu tür projelere bir güven 
olmadığından ve diğer yatırım alanlarına göre uzun vadeli yatırımlar olduğundan dolayı ne yazık ki bu 
konuda bir eksiklik oluşmuş. Üç ay önce Hasan Hocam ile TÜSEB’in başına geldiğimizde bizim milli ilaç 
geliştirmede ürüne yönelik bir hedefimiz olduğu için öncelikle bu eksiği de tamamlamamız gerektiğinin 
farkındaydık. Aynı zamanda TÜBİTAK gibi bir kurumumuz var. TÜSEB’i pozisyonlandırırken TÜBİTAK’a bir 
rakip olmasından ziyade tamamlayıcı olup aynı zamanda Türkiye’deki yatırımcı açığını tamamlamak gibi 
bir niyetimiz oluştu. O noktada TÜSEB’in gelecekteki fonlama stratejisi konusunda temel araştırmalara 
kısıtlı bir yatırım, preklinik araştırmalara eksiği tamamlayacak şekilde ya da ürüne dönüşme potansiyeli 
olan ürünleri klinik çalışma öncesi paketlerini tamamlamak üzere biraz daha fazla yer vereceğiz. En 
önemlisi kaynaklarımızı Faz 1, Faz 2, Faz 3 çalışmalarını fonlama yönünde şekillendirmek istedik. O 
noktada bakış açımız yatırımcı açığını tamamlamak olduğu için proje geliştiricinin haklarını gözeterek 
kendisi ve kurumunda belli hisselerin veya mümkünse yüksek hissenin hocalarımızda kalması şartı ile 
biz bu fonlamaya dahil olmak istiyoruz. Tabi ki bunun için öncelikle işbirliği çağrılarına çıktık. Bunlar için 
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belli temel araştırma projelerini fonlamamız gerekiyor ama hedefimizi Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın 
müşterisi olduğu veya ihtiyacı olan ürün adaylarının ürüne dönüşmesi için gerekli desteği sağlamak 
olarak belirledik.

Milli İlaç Geliştirmek İçin Gerekli Basamaklar
Yurtdışında herhangi bir ülkede ya da herhangi bir popülasyonda nüfusa göre yapılmış bir ilacı aslında 
teorik olarak bir ülkede kullanamazsınız. Özellikle bu bir kanser ilacı ise, bir kronik hastalıklar ilacı ise 
o ilacın genetik farklılıklardan, diyetten, mikrobiyatodan, değişik nedenlerden dolayı istediğiniz hedef 
popülasyonda etkili olup olmadığını anlamanız gerekiyor. Bu nedenle Türkiye’de de ruhsat almadan 
önce belirli klinik çalışmalar isteniyor. Ama biz klinik çalışma öncesini çok iyi anlamak için öncelikle 
Türkiye’de belli popülasyonun detaylı olarak karakterizasyonunun yapılmasını istiyoruz. Bununla ilgili 
bireysel ve dönüşümsel tıp çağrısı altında 10.000 kişinin farklı hastalıklarda genetik ve diğer omiks 
analizlerinin yapılarak detaylı karakterizasyonunun yapılmasını istiyoruz. Şu anda çağrı hakkında bilgi 
vereceğim ama bu konuda bir Omiks Merkezi kurulması ve çok değerli analizlerin, çok makul fiyatlarla 
Türkiye’de yapılıp sizin mevcut popülasyonda, önce sağlıklı sonrasında farklı hastalıklara sahip olan 
kişilerin çok detaylı bir şekilde karakterize edilmesi gerekiyor. Böyle bir veri bankası oluşturduğunuzda 
bu veri bankasına göre belli ilaçların genetik testlerini yapabilirsiniz. Belli ilaçların uygunluğunu 
anlayabilirsiniz, bu ilaçların hangi hasta popülasyonunda daha etkili olacağına bakabilirsiniz. Bunun 
neticesinde tanı kiti ve diğer ilaç geliştirme projelerini başlatabilir, yeni hedefler bulabilirsiniz. Yani biz 
bir altın madeni gibi bir datayı oluşturup önce Türkiye’deki araştırmacıların sonra firmaların hizmetine 
sunarak mevcut ilaç ve tanı kiti potansiyelinin artırılmasını istiyoruz. Siz hastayı tanıdıktan sonra o hasta 
tanısına göre belli bir hedef bulursunuz. Mesela SGLT hepimizin bildiği bir hedeftir. Bu hedef üzerine ilaç 
geliştirme projelerine başlarsınız. Bunun için önce hedefin doğru olup olmadığını anlamanız gerekiyor. 
Sonrasında bunu fare deneylerinde kontrol etmeniz gerekiyor. Mümkünse o hedef proteini fareden 
kaldırarak onun etkisine bakmanız gerekiyor. Hedeften net olarak emin olduğunuzda o hedef üzerine 
ilaç geliştirme projelerine başlarsınız. O ne olabilir? Öncelikle bilgisayarda bir tarama yaparsınız, 
sonrasında bilgisayardaki taradıklarınızdan eğer elinizde çok uygun bir şey yoksa mevcut moleküllerle, 
mesela bunlara farklı kütüphanelerdeki maddelerle ilgili bir tarama testi yaparsınız ve belli hedef 
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moleküller belirleyerek onların en iyi şekilde proteininizi etkilemesi için uğraşırsınız. Bunlar neler olabilir? 
Öncelikle bir proteinin etkisini artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Sonunda bu işlemi tamamladıktan sonra 
bir tane madde seçip ilaç adayını seçersiniz. Bunun öncelikle hayvanlarda etkisine bakarsınız, sonra 
zehirlilik testleri yaparsınız, farklı analizler yaptıktan sonra Faz 1, Faz 2, Faz 3 şeklinde tamamlarsınız. 
Bunun sonucunda ruhsatınıza başvuruyu yapmış olursunuz. Bu noktada öncelikle bir temel araştırma 
kısmı var. Bu temel araştırma yani molekülün yapılıp seçilene kadar olan kısmı Türkiye’de şimdiye kadar 
hakkı ile yapılmış ve bununla ilgili çalışmalar en iyi şekilde tamamlanmış. Amiyane tabir ile masanın 
üzerine tanı kiti, ilaç ya da aşı adayı bir prototip olarak yerleştirilmiş. Ancak bu ürünün hayvan testleri 
ya da zehirlilik çalışmaları hiçbir zaman Türkiye’de yapılmamış. TÜSEB’in bu konuda her bir basamak 
için neler yapacağını ve her bir ekosistemi, mevcut ekosistemi nasıl canlandırmak istediğimizi sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 

Çağrıya Çıkılan TÜSEB Stratejik AR-GE ve İşbirliği Projeleri
Bireysel ve dönüşümsel tıp alanında uygulamalı projeleri aslında TÜSEB’in yapabileceği en etkin 
projelerden biri. Farklı ülkelerde belli hastalık grubunda farklı denemeleri olmuş ama TÜSEB’in Sağlık 
Bakanlığı’nın ilgili bir kuruluşu olduğu ve böyle bir projenin ilaç ve sağlık sektörüne inanılmaz bir katkısı 
olacağı için bunu Sağlık Bakanlığı adı altında ve kapsamlı bir şekilde yapılması bence Türkiye için büyük 
bir fırsat olacaktır.  Buradaki hedefimiz 10 hastanın ve bunun yanında 2000 – 2500 sağlıklı bireyin 
tüm genom analizlerinin yapılmasıdır.  Ancak ne yazık ki genden hastanın detaylı karakterizasyonunu 
anlayamadığımız için aynı şekilde eğer bir doku ise ya da kansa ve eğer mümkünse transkript 
analizlerinin yapılması gerekiyor. Kandaki proteinlere, kandaki metobolitlere bakılması; aynı zamanda 
tükürük, dışkı ve idrardaki metobolitlere bakılması ve diğer bir önemli nokta olan tükürük ve dışkıdaki 
bakterilerin bakılması ile hasta üzerinde etken olabilecek tüm detaylı ayrıntıların haritasını çıkarmak 
istiyoruz. Bu çağrı aktifti ve yeni tamamlandı. 

Sonuçları hakkında bilgi vermek gerekirse; burada 10.000 hastamız olacak ve Türkiye’deki kronik 
hastalıklar, nadir hastalıklar ve farklı kanser tipleri üzerinde farklı hastaları çalışmaya dahil ederek 
Türkiye’deki kanser ve kronik hastalıkların karakterizasyonu hakkında detaylı bilgimiz olacak. Bu 
çalışma sayesinde mevcut tanı kitinin belli hastalarda işe yarayıp yaramayacağını, herhangi bir 
mutasyona bağlı ilacın -biliyorsunuz kanser ilaçları genelde akıllı ilaç oluyor ve farklı mutasyonlara 
göre hastalara reçete ediliyor- hangi hastalarda etkili olabileceğine dair bir bilgi edineceğiz. Aynı 
zamanda böyle bir proje ile aslında yeni hedefler bularak yeni ve yenilikçi ilaç geliştirme projelerine de 
başlamış olacağız. Çağrıya 2 ay önce çıktık ve çağrı 1 ay askıda kaldı. Faz 1 döneminde 2000 -5500 
yüz hasta bekliyorduk. Bu hastaların omiks analizlerini yapıp ilk datanın 1. Fazını tamamlamak istiyorduk. 
Ancak ilk çağrımızı yaptığımızda 17.000 hasta ve 101 hastalık için başvuru geldi. Bunun 2500’ü sağlıklı 
olmakla birlikte diğerleri farklı hastalıklar alanında idi. Belli hastalıklarda belli sayıyı aşmamak kaydı ile 
maksimum hasta sayısını 200 ile sınırlandırarak 101 hastanın örnek toplamasına en yakın zamanda, 
önümüzdeki 1-2 ay içinde başlamış olacağız. Buradaki hedefimiz örneklem aşamasının 6 ay gibi bir 
süre içinde tamamlanması ve bu hastalıklar üzerine farklı omiks dataların oluşturulması olacak. Bir 
data oluşturmaktan ziyade aslında böyle bir proje ile şu anda nadir hastalık olup Türkiye’de ne yazık 
ki akraba evliliklerinden dolayı nadir olmayan sahipsiz hastalıklara da bir çözüm önerisi ile gelmek 
istiyoruz. Türkiye’de bu tür hastalıklar çok sahipsiz bırakılmış. Bunun da nedeni mevcut teknolojinin 
Türkiye’de gerçekten çok pahalı olması. O şekilde belli nadir hastalıklarda rahatsızlığı olan çocukların 
şu aşamada hangi nadir hastalığa sahip olduğunu da anlayamamış durumdayız. Bu proje kapsamında 
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yaklaşık 3-4000 farklı nadir hastalıklı çocuğumuzu projeye dahil edip aynı zamanda onlara mevcut 
problemler hakkında detaylı bilgi vererek en azından sağlıkta ani olarak kullanabilecekleri belli bilgileri 
iletmek istiyoruz. Tabi bunun yanında, tanı kiti projeleri, ilaç geliştirme projeleri de bu datalardan böyle 
bir örneklem sayesinde hayata geçecektir. 

Biraz önce ekosistemden bahsedildi. Siz bir data seti oluşturmak ve ya bir proje başlatmak istiyorsanız 
öncelikle insan gücünüzü geliştirmek zorundasınız. Bununla ilgili TÜSEB’in aktif rol alabileceğini 
düşünmekteyiz. Öncelikle elinizde farklı 10.000 kişinin omiks dataları oluşacaksa bu dataları analiz 
edecek bir ekibe ihtiyacınız var. O noktada sistem biyolojisi ve biyoinformatik analizleri yapabilecek 
ekiplerin oluşturulması için bir çağrıya çıktık. Bu çağrı kapsamında şu anda mevcut omiks datalarını 
gruplar analiz edecek ve bu datalardan farklı şekilde öğrenmeler ve bulgular elde edilmesi için bir 
çağrı düzenledik. Bu çağrı ile Türkiye’deki bir datayı analiz etmeden önce 1 yıl gibi bir süre içinde 
oluşturduğumuz bilgileri analiz edilerek mevcut yurtdışındaki datalarla karşılaştırılmasını istiyoruz. 
Çağrımız yaklaşık 20 gündür aktif halde. 15-16 tane ön başvuru yapılmış durumda. 
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Aynı zamanda bir protein hedefiniz varsa o proteinle ilgili bir yapı çalışması konusunda ekipleri 
yetiştirmek için çağrı düzenledik. O çağrı kapsamında yeni hedefler bulunmadan önce ekiplerimiz 
mevcut hedeflerle hem takımlarını oluşturup hem metotlar geliştirsin. Biz datamızı oluşturduğumuzda 
da bizim analizlerimize de yardımcı olabilecek bir ekip oluşması için çağrıya çıktık. 

Belli bilinen hedefler var. Şu an Türkiye’de eşdeğer ilaç sektörü gerçekten iyi bir noktada. Ancak 
yenilikçi ilaç dediğimizde yani bir GLP vanagonis, bir SGLT inhibitörü yapılması istendiğinde ne yazık 
ki bu konuda sektörün bir bilgisi bulunmamakta. TÜSEB olarak diyoruz ki, mevcut hedefler üzerine bu 
anlayışın, bu kültürün oluşması ve bu konuda ilgili insanların yetiştirilmesi için yenilikçi ilaç çağrısına 
çıktık. Burada öngördüğümüz başvurular mevcut hedefler üzerine. Belki mevcut patentli ilaçların daha 
iyisi, daha iyisi değilse de patentlerinin dışarısında yeni eşdeğer ürünlerin yapılması olacak.  Temel 
araştırmalardan ziyade TÜSEB’in şimdiye kadar geliştirilmiş belli ürünler üzerinde, ürün adaylarının 
ürüne dönüşmesi için bir katkıda bulunabileceğini düşünüyoruz. Bu noktada en önemli unsur tanı kiti 
veya ilaç adayının preklinik çalışmalarının hakkı ile yapılması… Skylap’ının yapılması ile bunun GLP 
ortamında farklı hayvanlarda denenmesi ve en önemlisi Faz 1, Faz 2, Faz 3 çalışmasının desteklenmesini 
kapsamaktadır. 
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Biraz önce de söylediğim gibi TÜBİTAK belli ürünlerin ve ürün adaylarının oluşturulmasında muazzam 
fonlar kullanmış ve bu ürün adayları aslında şu anda hocalarımızın elinde, bazıları patentlenmiş, bazıları 
patentlenmemiş ve ürün olabilecek birçok çalışma da ne yazık ki patentlenmeden yayınlanmış. Bu 
noktada TÜSEB olarak fırsatçılık yaparak şimdiye kadar Türkiye’de ya da yurtdışında araştırmacıların 
geliştirdiği ilaç adaylarının preklinik ve faz çalışmalarının tamamlanması için bir işbirliği çağrısına çıktık. 
En önemli noktalardan biri TÜSEB olarak tüm ürünün ürüne dönüşmesinde destek sağlayıp yatırımcı 
açığını kapadığımız için de üründen hisse almak istiyoruz. Yani yurtdışındaki mantıktaki gibi bir ürünün 
ürüne dönüşmesi için gerekli olan yatırımın belli kısmını karşılayarak, aslında şu aşamada hepsini 
karşılayarak ürünün/projenin son halinden bir altın hisse şeklinde hisse alıp bunu Sağlık Bakanlığı 
tarafından ve diğer ülkeler tarafından hastaların hizmetine sunulmasını amaçlıyoruz. 
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Buna benzer bir çağırıyı tanı kiti alanında da gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun esin kaynağı aslında 
biliyorsunuz SMA ilaçları için bir tarama testinin ya da mevcut hastalığın önceden tanısı konusunda 
bir şeyler yapılabileceğini düşünüyoruz. Elimizde ürün adayları var. Bunların ürüne dönüşmesi için 
gerekli çalışmaları tamamlayarak Sağlık Bakanlığı’nın veya hastanın hizmetine sunmak istiyoruz. SMA 
hastalığının özelinde ekosistem anlamında Türkiye’deki araştırmacılar aslında görevini hakkı ile yerine 
getirmiş. SMA kiti şu anda Sağlık Bakanlığı’nın bir ihtiyacı. Şu aşamaya kadar SMA ile ilgili başvuru sayısı 
8. Hepsinin prototipi hazır. Bazıları hastalarda denenmiş ama hiçbir şekilde geniş anlamda denenmediği 
için son ürüne dönüştürülememiş. Bu şekilde ürüne dönüşme potansiyeli olan tanı kiti adaylarının klinik 
testlerini ve basamaklarını biran önce tamamlayıp hastaların hizmetine sunulmasını istemekteyiz. 

Benzer bir durum ne yazık ki tıbbi cihazda da mevcut. Orada da belli cihazlar belli prototipler 
geliştirilmiş ancak istenilen standartlar test edilemediği ve mevcut ölçümler yapılamadığı için son 
ürün haline dönüştürülmemiş. Tıbbi cihazda aslında işlem biraz daha farklı. Tıbbi cihazda üretimden 
sonra yüksek yatırımlarla sizin bu ürünü fabrikalarda üretmeniz gerekmekte. O da farklı bir basamak 
ve farklı bir yatırım gerektirdiği için birçok şirketimiz ve araştırmacımız zorluklar yaşamakta. Mevcut 
ürünlerin geliştirilmesi için belli çalışmalar yapılmış ne yazık ki kaynak eksikliği ya da hedefli kaynak 
eksikliğinden dolayı eksikler olduğundan ürüne dönüştürülmesinde büyük sorunlar yaşanıyor. Aynı 
şekilde farklı kaynaklardan diş implantları, kemik yapılması gibi biyomateryaller için bize belli çağrılar 
gelmekte. Bu tür konularda da ne yazık ki eksikler mevcut. 
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Benzer bir çalışmayı aşı geliştirme projelerinde de yapacağız. Türkiye olarak bu konuda yerlileşme ve 
millileşme politikası izlemekteyiz. Öncelikle çocukların bağışıklık sistemine uygulanan aşılar, sonrasında 
rota, influenza, HPV gibi aşıların milli kaynaklarla üretilmesi için çalışmalarımız olacak. Buradaki işbirliği 
çağrısının kapsamı aşıların baştan sona geliştirilmesi olabilir, belli teknolojinin belli aşamada transferini 
kapsayabilir, skylab production olabilir, preklinik çalışmalar olabilir. Ve yine Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 
çalışmaları olarak şekillenebilir.
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TÜSEB olarak klinik araştırmalara muazzam bir destek sağlamak istiyoruz. Ancak bu konuda da aslında 
Türkiye’de belli eksikler mevcut. Türkiye’de klinik araştırmaların Ar-Ge olarak tanımlanmaması bir eksik. 
Bunun bütçesinin döner sermaye ya da ayrı yapılmamasından dolayı ne yazık ki, klinik araştırma yapan 
hocamız emeği karşılığında gerekli kaynağı kendine ayıramadığı için Türkiye’de aksaklıklar mevcut. 
Birçok ürün adayını ürüne dönüştürürken klinik çalışmalara ihtiyaç olduğu için TÜSEB bünyesinde 
Klinik Araştırmalar Merkezi’ni kurduk. Bu merkezde asıl hedefimiz yurtdışından ya da yurtiçinden gelen 
firmaların gerekli ilgili merkezi bulmasını sağlamak ve ilgili CRO ile ya da ilgili hoca ile buluşmasında etkin 
bir rol almak istiyoruz. Ancak özellikle belirtmek isterim ki TÜSEB bunun komisyoncusu olmayacaktır. 
Sadece koordinasyonu yapıp hocalarımızın çalışmaya katkısı oranındaki hakkı olanın hocamıza ve 
çalışma ekibine aktarılması konusunda bir koordinasyon görevi üstleneceğiz. O noktada TÜSEB Klinik 
Araştırmalar Merkezi’nin birçok firmaya destek vermesini umuyoruz. Tabi ki bunlar ilgili firmaların da bizi 
sürece dahil etmesi ile daha hızlı bir şekilde ilerleyecektir. 

Biraz önce de belirttiğim gibi Türkiye’de yaklaşık 10.000 hastadan doku, idrar, kan, dışkı, tükürük gibi 
örnekler toplayacağız. Sadece bizim çalışmalarımız değil farklı hocalarımız farklı hastalıklar ile ilgili 
çalışmalar yapmakta. Bu örnekler toplandıktan sonra bir şekilde gelecek için de muhafaza etmek 
gerekiyor. Türkiye’de şu an ulusal biyobanka eksikliği var. Klinik araştırmalar ve ya sağlık alanında 
bir Ar-Ge’nin daha iyiye gitmesi için olması gereken bir temel bir unsur oluşturulamamış. Aziz Sancar 
Araştırma Merkezi’ne ulusal biyobanka kurmak istiyoruz. Hedefimiz yaklaşık 100.000 kişinin doku, 
idrar, kan, dışkı, tükürük gibi örneklerinin saklanacağı bir biyobanka. Bu merkezi Türkiye’deki tüm 
araştırmacılarımızın, tüm şirketlerin, yani tüm paydaşların hizmetine bedelsiz olarak sunmak istiyoruz. 
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Mevcut örnekleri topladıktan sonra bu örnekler için genomiks datası, transkriptomiks, proteomiks, 
metabolomiks, metagenomiks gibi farklı omiks dataları oluşturmanız gerekiyor. Şu an Türkiye’de bu 
işleri istenen fiyatlara mal edebilecek bir merkez bulunmamakta. Mesela bir genom analizi için 1500-
2000 Euro gibi ama İsveç’te bu rakamlar 400-500 Euro. Bir transkriptomiks için Türkiye’de verilen en 
uygun rakam 800-900 Euro. İsveç ve İngiltere’de bize mal oluş fiyatları 60-70 Euro. Tabi ki bu tür bir 
datanın oluşması için gerekli maliyeti düşürmek için Türkiye’de bir Omiks Merkezi kurulmasını istiyoruz. 
Bununla ilgili çalışmalarımıza başladık. Yine Aziz Sancar Araştırma Merkezimizde Biyobanka’nın yan 
tarafında bir Omiks Merkezi kurarak burada genomiks, transkriptomiks, proteomiks, metabolomiks, 
metagenomiks analizlerini uygun fiyatta yapmayı düşünüyoruz. Yine bu merkez TÜSEB bünyesinde 
kurulacak ve araştırmacılarımıza ve sektördeki firmalara sadece kimyasal maliyeti karşılığında hizmet 
verecektir. Eğer projeyi biz fonluyorsak TÜSEB bünyesinde ücretsiz olarak bu analizler yapılacaktır. Bu 
sayede Türkiye’de kanser hastaları ve nadir hastalıklar için gerekli olan çok değerli analizler TÜSEB 
bünyesinde en yüksek kalite ile en kısa sürede ve en uygun şekilde yapılmasını beklemekteyiz. 
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Tabi bu çok ağır dataların hem analiz edebilmek hem de saklayıp ileriki nesillere aktarabilmek için güvenli 
bir şekilde depolanıp, analizlerinin yeni mevcut sistemlerle yapılması gerekir. Bununla ilgili yine Aziz 
Sancar Araştırma Merkezi’nde bir bilgi merkezi kurup burada datalarımızı güvenli bir şekilde saklayıp 
hiçbir şekilde yurtdışına ya da farklı ortamlara datayı göndermeden analizlerini tamamlamak istiyoruz. 
Bu noktada siber güvenlik çok etkili bir unsur. Bununla ilgili çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Analizlerin 
hepsini TÜSEB’in bilgi merkezinde tamamlayacağız. Böyle bir bilgi merkezi sadece TÜSEB için değil 
diğer araştırmacı ve firmaların da bilgisine bedelsiz olarak sunulacaktır. Bu altyapının Türkiye’ye katkı 
sunacağına eminiz. 

Klinik Araştırma Merkezimizi kurduk. Ulusal Biyobanka, Omiks Merkezi ve Bilgi Merkezimizi de en 
yakın zamanda tamamlamak istiyoruz. Bunun için öngördüğümüz süre yaklaşık 6 ay. Sonrasında bu 
merkezler aktif hale getirilip sizlerin hizmetine sunulacaktır. 

TÜSEB olarak yerimiz Koşuyolu’nda ve oraya da bir Translasyonel Tıp Merkezi kurup Ankara’da 
yaptığımız bu merkezlerin bir kopyasını İstanbul’a yapmak. Aynı zamanda preklinik çalışmaların BSL-1, 
BSL-2, BSL-3 şeklinde biyoteknoloji alanında kullanılabilecek ürünlerin klinik çalışmalara hazırlanması 
için Translasyonel Tıp Merkezi’nde de böyle laboratuvarların kurulmasını istiyoruz. 
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SORULAR - CEVAPLAR VE ÖNERİLER
Çalışma ekibim ve laboratuvarımla çağrılardan C1 ve C2’ye başvurabilecek durumdayız. 
TÜSEB’in bu çağrıları genelde kanserle başlıyor. Şizofreni kronik bir hastalıktır. Bu çalışmaları da 
destekliyor mu?

Destekliyor. Öncelikle 10.000 hasta hakkında bilgi vereyim. Burada kronik hastalıklar, kanser ve nadir 
hastalıklar olmak üzere üç farklı başlığımız ile birlikte diğerleri diye bir kısım var. 101 farklı hastalık var ve 
bunun yanılmıyorsam 23’ü kanser, 50’si nadir hastalık,  geriye kalan 20-25’i ise kronik hastalıklar. TÜSEB 
olarak aslında nadir ve kronik hastalıkların bizim için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Biliyorsunuz 
dünyada TCGA var. Kanser üzerine çok farklı data setleri var. O nedenle Türkiye’deki kanser hakkında 
bilgi sahibi olmak istiyoruz ama asıl farklılığımızı nadir ve kronik hastalıklarda oluşturacağız. 

Elimde üç molekül için alınmış bir patent var ancak yurtdışında onaylanmamış, sadece 
Türkiye’de geçerli. 12 yıldır koruma altında, korumasının sürmesi için düzenli olarak ödemelerini 
yapıyoruz. Anlattıklarınızdan bu tarz bir patenti olup bunu geliştirmek isteyenler için bir fırsat 
olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu patentlenmiş üç molekülün yapısında değişiklik yaparak yeni 
patentler de üretebiliriz diye anlıyoruz.  

TÜSEB olarak Sağlık Bakanlığı’na sorumluyuz. Eğer dediğiniz molekül ve hastalık ile Sağlık Bakanlığı 
ilgileniyorsa bu tip bir proje ile kesinlikle ilgileniyoruz. Patentiniz var ve bu güzel bir ayrıcalık ama 
patentiniz olmasa da biz onunla ilgileniyoruz. 

Son başvuru 30 Eylül. Bundan sonraki başvuru ne zaman olur ya da bu tarihe yetiştirmek için ne 
yapmalıyım?

Sizin patentiniz olduğundan hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Patentinizi bile gönderseniz bizim için 
yeterli. Ayrıca biraz önce de söylediğim gibi TÜSEB olarak biraz fırsatçı davranmak istiyoruz. Çağrının 
kapanmamasını istiyoruz. Şu aşamada bir panel sistemi düzenleyip mevcut çağrıları değerlendirip 
ardından aynı çağrıyı aktif hale getireceğiz. Ancak bunun rehavet oluşturmasını istemediğimiz için belli 
tarihler koyuyoruz ki biran önce projeler elimize ulaşsın ve çalışmalarına başlayabilelim. 

Bu ekosistemin ortasına veri bankasını kurmanız, 10.000 örnek ile veri bankası zenginleştirmeniz 
çok güzel. Türkiye’de en büyük eksik fonlama. Bununla ilgili nasıl stratejiler olacak? 

TÜSEB olarak herhangi bir çalışmayı ucuza mal etmenin hedefindeyiz. Hasan Hocam ile bu işin içinden 
geliyoruz ve diyoruz ki, biz bunu en iyi kalitede ve en ucuza mal edebilmeyi hedefliyoruz. Bakanlık ve 
diğer kurumlarla farklı kaynakların yönlendirilmesi konusunda muazzam çalışmalar oluyor. Bu noktada 
Bakanlığımızın desteği var. Önümüzdeki dönemde bütçe çalışmalarında da Cumhurbaşkanlığımıza ve 
gerekli kuruluşlara projeler hakkında bilgi verip kaynağın buraya aktarılmasını istiyoruz. Eğer Türkiye’de 
belli kaynaklar TÜSEB’e ya da bu tür çalışmaları yapacak kurumlara aktarılabilirse Ar-Ge Türkiye’de 
geri dönüşü olmayan bir yatırım olarak gösterilmiş ama biz Ar-Ge’yi aslında 1 yatırıp 10, 1 yatırıp 100 
alabileceğimiz bir alan olarak görüyoruz. Artık bu kültürün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yerleşmesi 
gerekiyor. Kaynaklarımızın imkan verdiği oranda bu çalışmaları yapmak istiyoruz. Devletimiz “siz böyle 
bir çalışma yapmak istiyorsunuz ama kaynak yok” da diyebilir. Eğer ki kaynak yok ise bu tür projeler 
TÜSEB’in bünyesinde şirketi belli hisseleri yatırımcılara açılarak yapılabileceğini düşünmekteyiz. Bu tür 
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çalışmaları yurtdışında da bu şekilde yaptık. Bu modelin Türkiye’de de uygulanabileceğini düşünüyoruz. 
Tabi ki hedefimiz bu tür projelerin yerli ve milli kaynaklarla yapılması. Ama en kötü ihtimalle bu tür 
projelere yurt dışından yatırımcılar da bulunabilir. Türkiye’de farklı etkenler var. Mesela bir ilaç geliştirme 
projesine dahil olmak isteyen fonlar oluşmaya başladı. Elimizde iyi projeler, iyi tanı kiti adayları olursa 
yurtiçinden de yurtdışından da yatırımcı bulmakta zorlanmayacağız. 

Türkiye’nin potansiyelini yeterince kullanamadığı alanlardan biri de global klinik çalışmaların bir 
parçası olmak, Türkiye’de merkezler kurmak… Aslında siz araştırmacı ödemelerinden bahsettiniz. 
Regülasyonlar anlamında araştırmacı ödemelerini bir yana koyarsanız Sağlık Bakanlığı üzerine 
düşeni yaptı.  Kritik bir nokta var. Çalışma tasarımı onaylandıktan sonra bunun etik kurullarda 
onaylanması. Çerçeve sözleşmenin onaylanmasında zamanla yarış var. Türkiye’nin burada hala 
alacağı yol var. Bize temel engeli aslında bu oluşturuyor. Araştırmacı ödemeleri bunlardan bir 
tanesi ama diğeri onay zamanlamaları... Özellikle Faz 3’te bu zamanlar çok değerli ve çerçeve bir 
sözleşme olmaması. Aslında araştırıcı bir şirket olarak her sözleşmeyi ilgili hastane ve kurum ile 
ayrı ayrı yapma zorunluluğumuz var. Bununla ilgili merkezi bir rol oynamayı düşünüyor musunuz?

Türkiye’de farklı şekilde klinik çalışmalar yapmış bulunmaktayız. Bu konudan mustarip biri olarak size 
kesinlikle katılıyorum ama bu nedenle biz TÜSEB’de bir Klinik Araştırmalar Koordinasyon Merkezi 
kurduk. Bir çatı altında bir koordinasyon merkezi kurulması sizin sorunuza cevap olabilecek şekildedir. 
Öncelikle burada Etik Kurulu meselesi var. Etik Kurulu olarak TÜSEB’de de bu tür bir çalışmamız olacak. 
TÜSEB’de de Etik Kurulu kurulmasını istiyoruz. Çünkü bizim dahil olduğumuz klinik çalışmalarda, sonra 
kişisel ve dönüşümsel tıp projesinde bir Etik Kurulu’nun katkısı olacağını düşünüyoruz. Yine çerçeve 
anlaşması hazırlanması konusunda mevcut çalışmalarımız var. O noktada öncelikle şehir hastaneleri ve 
sonrasında üniversite hastaneleri ile bir taslak oluşturup üniversitenin payının, araştırmacıların payının 
nasıl ödenmesi gerektiği, sadece araştırmacının değil araştırma ekibinin payının nasıl ödenmesi 
gerektiği şeklinde bir çalışmamız olacak. Tabi ki bunun için AİFD ve farklı birimlerle irtibat halindeyiz. 
Ama biz bunun Türkiye’de biran önce hayata geçirilmesini istiyoruz. Zaten bu projeler bir noktaya 
geldiğinde en büyük klinik araştırma fonlayan kurumun TÜSEB olmasını planladığımız için bu sorunlar 
bizi direkt ilgilendiren ve bizim için ileride sorun olabilecek konular. Bu nedenle şimdiden çalışmasını 
yapıp sadece büyük firmaların değil, Türkiye’de klinik araştırma yapmak isteyen küçük firmaların ve 
start upların da bundan faydalanmasını istiyoruz. 

İlaç ve biyoteknolojide yerelleşme ve millileşmede kaynak konusunda TÜSEB’in bir misyonu da 
kamu, sanayi ve akademisyen işbirliğini dinamik ve canlı tutmak üzerine yoğunlaşmak olmalı. 
Bu alanda ciddi çalışmalar bekliyoruz.  10.000 kişilik veri bankasından bahsettiniz. 5 yıl önce 
Türkiye’nin genom haritasına Çinliler talip oldu. Bunu ücretsiz olarak yapmak istediler. Neden 
istediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. 100-200 milyon Dolarlık bir proje bu. Bunun bir bilim adamına 
da ücretsiz bir şekilde verilmesi ya da bu veri bankasının açık tutulması ciddi riskler de arz edebilir. 
Bu konuda bir kriter oluşturulması gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

Orada veri bankasının açık olmasının datanın açık olması anlamına gelmediğini belirtmek istiyorum.  
Diğer bir ayrıntı; eğer bir data oluşturuyorsanız öncelikle bizim projemizde datanın sahibi o örneklerin 
toplanmasında yetkin olan hocamız. Ona verdiğimiz profesyonel ekip sayesinde o hocamız datayı 
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analiz ettikten sonra farklı hastalıkların datalarının karşılaştırılması için birçok çalışma olabilir. 10.000 
hasta fikri nasıl oluştu derseniz; şu an Türkiye gen projesi hayata geçirilmiş durumda. Şu gün itibari ile 
99 sağlıklı örnek tanımlanmış. Önümüze bir 10.000 hedefi koyarak bu 10.000 hastanın sadece geni 
değil, genden hasta detayı tam olarak anlaşılamadığı için transkript, protein, metabolit, genom gibi 
analizlerini de yaparak ve bunları gen datası ile birleştirerek hasta ve hastalık hakkında detaylı bilgi 
sahibi olmak istiyoruz.

TÜSEB’in klinik çalışmalardaki eksikliği görmüş olması memnuniyet verici. İlaç firması olarak 
en önemli eksiklerimizden biri farmasötik gelişimini tamamladığımız bir ürünün hangi fayda 
tamamlayacağımız konusu. Bunun bir başka ayağı da özellikle biyoteknolojik ürünlerle ilgili GMP 
üretim hatlarının tamamlanması idi. 7-8 firma son 4 yıldır sanıyorum 8-9 Milyon Dolarlık bir yatırım 
yaptı ve bu eksikliği tamamlamış durumda. Bu anlamda Klinik Araştırma Merkezi koordinasyon 
mu yapacak, yoksa Faz 1 aşamasına getirdiğimiz herhangi bir ürünü alıp, tamamlayıp raporlarını 
bize verebilecek mi? Bir de bizim en önemli gördüğümüz eksikliklerden biri, biyoteknolojik ürün 
gelişimi ortamında önümüzde net bir mevzuat yok. Ruhsatlandırma ile ilgili bize sürekli yeni 
kriterler geliyor. Bu konuyu da not olarak belirtmek istedim. 

Klinik Araştırma Koordinasyon Merkezi çağrılardan bağımsız bir merkez. Bizimle çalışın ya da çalışmayın, 
yurtdışından gelen bir firma bizimle çalışsın ya da çalışmasın Klinik Araştırma Koordinasyon Merkezi’ne 
geldiğinde biz o firmaya klinik çalışmasını yapması için her şekilde destek olmak istiyoruz. Aslında 
dediğiniz iki konu bu noktada biraz karıştı. Ürüne dönüşebilecek bir çalışmada TÜSEB’den destek 
istiyorsanız bunun için bizim işbirliği çağrımız var. Sizinle işbirliği yapmaya karar verdiğimizde ürün 
adayının ürüne dönüşmesi için her türlü desteği vermek istiyoruz. Preklinik, skylab, Faz 1, Faz 2 ve 
Faz 3 gibi aşamalardaki çalışmalarını yaparak ve ruhsatlandırma aşamasında da yardım ederek Sağlık 
Bakanlığı’na teminine, sunulmasına destek vereceğiz. Çağrılarımızla tüm paketi tamamlıyoruz ama 
siz çağrılarımıza başvurmayıp Türkiye’de bir klinik çalışma yapmak istiyorsanız o konuda da destek 
olacağız. Bu, ilgili merkezin kurulması, hocaların kurulması, ödemesinin planlanması ve çalışmanın 
hakkı ile yerine getirilmesi konuların kapsayacak.

Ayrıca bu işe yatırımcı olarak ortak olacak mısınız?

Klinik Araştırma Merkezinde çalışıyorsanız ortaklık gibi bir konu söz konusu değil. Biz orada size sadece 
kamu kurumu olarak ücretsiz bir destek vermek istiyoruz. Bunu görevimiz olarak görüyoruz. Ancak siz 
bizden tüm basamağın fonlanması konusunda yardım istiyorsanız karşılıklı kabul çerçevesinde biz bu 
üründen altın hisse sahibi olmak istiyoruz. 

Klinik Araştırma Merkezi aslında ülkemizde bir ihtiyaç. Faz 1 çalışma yapmak üzere Sağlık 
Bakanlığı’ndan akredite olması gerekiyor. O noktada bir karışıklık oldu. İkisi arasında farkı 
açıklayabilir misiniz? Özellikle biyoteknolojiye girdiğiniz zaman ürünün kalitesine özgü olarak 
Klinik Araştırma Merkezlerinin alt yapısının çok iyi düzenlenmesi gerekiyor. Protein ilaçlar var, 
hücresel gen tedavileri var. Bunların arasında farklılıklar var ve yönetmelik de yeni çıktı. O 
kapsamda da bilgi verebilir misiniz?

Aslında TÜSEB olarak yeni bir merkez kurmak istemiyoruz. Orada bir koordinasyon merkezi kuruyoruz. 
Mevcut merkezler, yani Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 klinik araştırma merkezleri var.  Bunlardan biri Hacettepe’de, 
biri Ege Üniversitesi’nde, Kayseri’de var. Bu tür merkezleri fonlayarak veya projelerin oraya gelmesini 
sağlayarak desteklemek istiyoruz. Yani mevcut alt yapının geliştirilmesini ve aktif olarak çalışmasını 
desteklemek istiyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi Klinik Araştırma Merkezi için ayrı bir tecrübe, ayrı bir 
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bakış açısı gerekir. TÜSEB olarak şu anda o tecrübemiz yok. Biz orada koordinasyon yani coaching 
yapacağız. Öbür türlü hastayı alıp orada bir çalışma yapmak gibi bir derdimiz yok. Zaten bunu hakkı 
ile yapan kurumlarımız var. Sadece bu işi yapmak isteyen hocalarımızla ilgili birimleri buluşturmak ve 
ödemelerinde, regülasyonunda, etik kurulunda yardımcı olmak istiyoruz. 

Toksisite, zehir ile ilgili konudan bahsedildi. O aşamada TÜSEB içinde preklinik çalışmalarda farklı 
türlerde bir yapılanma geliştiriliyor mu?

Bu konuda belli ülkelerde toksik çalışmaları yapılabilir ama bildiğim kadarı ile maymunda eksiğimiz 
var. O konuda TÜSEB olarak Türkiye’de altyapı oluşturulana kadar yurtdışında yapmayı düşünüyoruz. 
Yanılmıyorsam fare, sıçan ve tavşan olarak çalışma yapılacak merkezlerimiz Türkiye’de mevcut.

TÜBİTAK’ın firma destekli olsun, üniversite destekli olsun, sanayi-üniversite işbirliği olsun bazı 
paketleri var. Altın pay dediğinizi biraz daha açabilir misiniz, firmalar açısından mı geçerli, yoksa 
bazı Ar-Ge merkezlerinin geliştirdiği ürünler için de geçerli midir?

Bu noktada firmaya ortak olmak gibi bir hedefimiz yok ama ürüne ortak olmak istiyoruz. Son ürünün 
kazancında hak sahibi olmak istiyoruz. Bu firma olabilir, herhangi bir araştırma kurumu olabilir, araştırmacı 
olabilir. Burada bir ayrıntıyı belirtmem için iyi bir fırsat doğdu. Aslında TÜSEB’in derdi başkasının 
ürününde bir pay sahibi olmak değil, TÜSEB olarak sadece parayı verip o projeyi fonlamaktan ziyade 
projenin tam ortasında olup projenin sahibi olmak istiyoruz. Projenin ruhsatlama aşamasında da, 
başarılı bir şekilde son ürün olarak kısa zamanda oluşması için destek vermek istiyoruz. Tabi ki bir 
ürünü yaptıktan sonra buradaki hedef yerlilik ve millilik. Bu ürünün de altın hisse alarak farklı bir firmaya 
satılmasını engellemek istiyoruz. Asıl hedefimiz burada o. Buradaki hissemiz bir yatırımcının yaptığı 
gibi ilk aşamada bir yüzde 40-50’den ziyade küçük bir altın hisse olup projeye sonuna kadar destek 
vermek istiyoruz. Zaten projeler Sağlık Bakanlığı’nın stratejisi dahilinde seçileceği için bunun da bir 
sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyoruz. 

İlaç denince sıkı bir düzenleme ve regülasyon akla geliyor. TİTCK’nın işin başından itibaren 
geliştirme süreci boyunca sürece dahil olup doğru şekilde geliştirilip geliştirilmediğini söylemesi 
gerekir. Yapılanmanızda böyle bir oluşum var mı?

Aslında buradaki proje seçiminde sadece TİTCK ile değil, ilacın gelişimi aşamasında gerekli tüm unsurlarla 
ve ayriyeten ilacın ileriki aşamasında temini konusunda SGK ile de bir ilişki içinde olmamız gerekiyor. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sağlık Bakan Yardımcımız, Prof. Dr. Emine Alp Meşe Hocamız. Hocalarımız 
ve Bakanlarımız sürece dahil olduğu sürece bu koordinasyonun sağlanacağını düşünüyoruz. 

İlaç cari açıkta enerjiden sonra ikinci paya sahip. Dolayısıyla sadece Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyaçları 
değil bunların ihraç edilmesi de çok önemli. Proje seçimlerinizde bunu bir kriter olarak gözetecek 
misiniz?
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İlaç aslında evrenseldir. Önümüzde Küba örneği var. Bir akrep zehri var ve insanlar tedavi için işini 
gücünü bırakıp Küba’ya gidiyor. Biz ilacı geliştirirken sadece Türkiye şartlarına göre değil, dünya 
standartlarına göre gözetip, geliştirip, uluslararası klinik çalışmalarını yaparak ilacı evrensel hale 
dönüştürmeyi hedeflemek zorundayız. Ancak eğer bir ilaç Türkiye’nin de ihtiyacı ise bu ilacın yerli ve 
milli olması için yurtdışındaki etkenlere çok fazla takılmadan Türkiye’de geliştirilmesi gerekiyor. Bunun 
negatif bir ekten olmasını istemiyoruz. Elbette ihraç edilebiliyorsa o pozitif bir etkendir. 

Küçük firmalar için gizlilik önemli. Paylaşılan projelerin gizli yürütülmesini bu kadar paydaşla nasıl 
sağlayacaksınız?

Gizlilik sadece TÜSEB’de değil tüm kurumlarda bir plandır. Şu aşamada ilk yaptığımız şey kurum içinde 
bir gizlilik sözleşmesi imzalamak. Mümkünse ilgili çağrıyı panel dahilinde kimsenin görmemesi için bir 
çalışma yapıyoruz. Sistemlerimizi ona göre dizayn etmiş durumdayız. TÜSEB’in gizlilik konusunda özel 
bir çaba göstermesi gerektiğinin farkındayız. Sonuçta bir firmanın değeri onun ürünüdür, geleceğidir. 
Bunun bilincindeyiz ve gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız. 

Türkiye’de büyük bir boşluğu dolduruyorsunuz. TÜBİTAK’ın aksine ticarileşmeye daha fazla önem 
veriyorsunuz. Ticarileşmek için de ilaçların ruhsat alabilmesi gerekiyor.  TİTCK ile koordinasyonunuz 
ne oranda olacak?

Aslında TÜSEB’in her desteklediği proje kayıtsız şartsız ruhsatlanacaktır diyemeyiz. Ancak TİTCK 
ile iyi bir etkileşim halindeyiz. İnşallah TİTCK’dan gerekli ilgili kişiler TÜSEB bünyesinde çalışırsa 
ruhsatlandırma ile ilgili sorunlar daha sorun oluşmadan çözebiliriz. TİTCK zaten sadece TÜSEB ile değil 
firmalarla da iyi bir etkileşim halinde ve ihtiyaç duyduğunuzda her türlü desteği verdiğini biliyoruz. Aynı 
desteği sorun oluşmadan önce bize de sağlayacaklarına inanıyoruz. 

Melek yatırımcı olma kararı almıştım. Bilginin zekatı vardır. Sektörden 80’e yakın patent geldi. 10-
15’ini 1 yıldır cebimden karşılıyorum. Bir tanesinde iyi bir noktaya gelindi. Bir ay sonra ilk modeli de 
çıkacak. Ancak elimizde Türkiye patenti var. Dünya patentinin her biri 250 bin lira. Bunu başarsak 
bile eğer dünya patentine başvurmazsak diğer ülkeler geliştirir ve emekler boşa gidebilir. TÜSEB 
burada bize ne yapabilir?

TÜSEB olarak son ürün haline dönüşmesi için her türlü desteği vermeye hazırız. O noktada TÜSEB 
patentleri de almak zorunda. Elinizde ürün potansiyeli olan bir şey varsa yurtdışı patentleri de 
ödenmeli. Aslında TÜSEB’in para kazanma gibi bir zorunluluğu yok. Bu önemli bir nokta. TÜSEB bir 
projeyi fonlarken Sağlık Bakanlığı ve hastalarımız için ne kadar ihtiyacımız var ve ne kadar bir katkı 
sunabilir noktasında bakıyoruz. Belli projeler olur ki, para kaybedeceğimizi bilerek o projeye girebiliriz. 
Bu noktada da TÜSEB’in bir farklılık oluşturacağını düşünüyoruz.    

TÜSEB’in desteklediği projeye TİTCK’nın ruhsat verme zorunluluğu olamaz. Ancak belli 
konularda, belki biyoteknoloji konularında sektöre bir danışmanlık verecekti. Bu uygulanmaya 
geçmedi. Ruhsatlandırma sürecinde en önemli sıkıntılar klinik çalışmalar sırasında yaşanıyor. 
Sizin koordinasyon kurulunuzda yapısal olarak TİTCK’nın da buraya üye vermesi, sürece dahil 
olması ya da en azından ön onay vermesi gibi bir durum söz konusu olursa çok daha iyi yürür. Bu 
konuda ne düşünüyorsunuz?
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Kesinlikle. Bu konuyu Başkanımız Hakkı Bey ile detaylı olarak görüştük. Kendileri olumlu yaklaştı. Böyle 
bir modelin kurulması herkesin faydasına olacaktır. Yani ruhsatlandırma aşamasına kadar en baştan 
detaylı olarak planlayıp projeyi en iyi şekilde hayata geçirmeliyiz. Aslında böyle bir sistem FDA’de var. 
FDA’de bir çalışma yapmadan önce gidip görüşürsünüz. Tabi onlar fazla fatura kesiyor ama bizim öyle bir 
ihtiyacımız da yok. EMA’da aynı, EMA görüş belirtiyor. Siz onlardan randevu alıyorsunuz. Faz 1, Faz 2, Faz 
3 yapmadan önce… Klinik paketinize bakarak bunun doğru bir şekilde yapılması için destek vermek bu 
regulatory kurumlarının görevi. O noktada bunu TİTCK da yapabilir ama TÜSEB’in koordinatörlüğünde 
yapılması bizi memnun eder. Bu sonuçta bir milli kaynaktır. Kaynakların boşa harcanması gibi bir şey 
yapılamaz. Aynı şekilde klinik çalışmalar çok değerli ancak bunun fazlası da eksiği de sorun. Fazlası da 
sorun. Çünkü ürününüz markete geç ulaşır. Bunun belli bir şekilde ikili etkileşim ve işbirliği ile yapılması 
gerekiyor. O nedenle regülatör kurumlar firmalara destek vermek zorunda. 

Toksikoloji ile ilgili hala Türkiye’de akredite bir tesis yok. Maymun dediniz ama sizde farklı bir bilgi 
var mı?

Türkiye’de bunun belli merkezlerde yapılabileceğini düşünüyoruz. Aslında mevcut akreditasyonları 
vardı. Yanılmıyorsam şu an geçerli değil ama tekrar akredite edilebilir. Bu merkezleri gözden geçiriyoruz. 
Dediğim gibi tek sorunumuz maymun deneylerinde olacak. Onunla ilgili de uygun fiyata yurtdışında 
çalıştığımız farklı merkezler var. Türkiye’de bu altyapı hazırlanana kadar onlar kontrol edilerek oralarda 
çalışılabilir. 

“TÜRKİYE’DEKİ EN 
BÜYÜK EKSİK, ÜRÜN 

POTANSİYELİ OLAN ÜRÜN 
ADAYLARINA YATIRIMI 

YAPACAK YATIRIMCILARIN 
BULUNAMAMASI”
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Kamu ve özel sektör, akademisyenler ve STK temsilcileri olmak üzere sektörün ileri gelenlerinin katılımı 
ile bir araya geldiğimiz TÜSAP İlaç ve Eczacılık Vizyon Toplantısında “İlaçta Biyoteknoloji Ekosistemi” 
konusunu konuşacağız. Biyoteknoloji alanında sektörün önünü açacağını düşündüğümüz bu toplantının 
çıktılarının sektörün geleceğine yönelik vizyonuna ışık tutması temennisi ile başarılar diliyorum. 

MODERATÖR SUNUŞ
Murat BARLAS

Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu Başkanı 
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METODOLOJİ
Sağlık sektörünü temsil eden fikir önderlerine 20 farklı soru soruldu. Katılımcılar her soruyu 
kendilerine verilen keypadler üzerinden tercih ettikleri şıkları işaretleyerek yanıtladılar. 
Kamuyu, STK’ları, özel sektörü ve üniversiteleri temsil eden 68 üst düzey yöneticinin verdiği 
yanıtlar üzerinden hazırlanan sonuç grafikleri yine katılımcılar tarafından yorumlandı. 
Katılımcıların yüzde 32,5’ini STK temsilcileri, yüzde 17,5’ini kamu yöneticileri oluşturdu. 
Özel sektör yöneticileri yüzde 19’luk, sağlık alanına odaklanmış üniversiteler ise yüzde 
31’lik oranla yerini aldı.



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2019 / İLAÇ VE ECZACILIK RAPORU



www.tusap.org
2928



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2019 / İLAÇ VE ECZACILIK RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN 2020 BÜYÜME
BEKLENTİSİ 2019 İLE AYNI ORANDA
TÜSAP Vizyon Toplantılarının on birincisi sağlık sektörüne yön veren 68 kişinin katılım ile 
yapıldı. Sağlık sektörünün bütüncül bir gözle gelişimini ölçmeyi hedefleyen “2020 yılında sağlık 
sektörü için öngörünüz nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 54’ünün “2019 ile aynı kalacak” 
yanıtını verdiği görüldü. Yüzde 23’erlik eşit oranlarda ise “büyüme yılı olacak” ve “küçülme yılı 
olacak” seçenekleri işaretlendi. 

Önümüzdeki yılda (2020 yılı) sağlık sektörü için 
öngörünüz nedir?

1. Büyüme yılı olacak
2. 2019 ile aynı kalacak
3. Küçülme yılı olacak

23%

54%

23%

1 2 3
Büyüme yılı olacak 2019 ile aynı kalacak Küçülme yılı olacak
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ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA SAĞLIK
YATIRIMLARINDA BÜYÜME BEKLENİYOR
Önümüzdeki 5 yılın değerlendirilmesi istendiğinde katılımcıların yüzde 60’lık bir kesiminin 
büyüme beklentisi içinde olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 40’ı ise GSMH büyüme hızının 
altında büyüyeceği yönünde görüş belirtti. Yüzde 26’lık kesim GSMH ile aynı oranda büyüme 
beklerken, yüzde 34’lik bir kesim ise GSMH’nin büyüme hızından daha fazla büyüme olacağı 
öngörüsünde bulundu. 

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

40%

26%
34%

1 2 3
GSMH büyüme hızının altında 

büyüyecek
GSMH büyüme hızı ile aynı oranda 

büyüyecek
GSMH büyüme hızının üzerinde 

büyüyecek
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SAĞLIK YATIRIMLARI ÖZEL SEKTÖRDE
AZALACAK KAMUDA ARTACAK
Sağlık yatırımlarındaki artış beklentisine ilişkin katılımcıların yüzde 14’ü önümüzdeki 5 yılda 
sağlık yatırımlarının hem kamu hem de özel sektörde artacağıyüzde 32’i ise bunun tam tersi 
olarak her ikisinde de azalacağı yönünde değerlendirme yaptı. Yüzde 16 oranında katılımcı özel 
sektörde artış, kamuda azalma seçeneğini yüzde 38’lik bir kesim ise kamu yatırımlarında artış, 
özel sektör yatırımlarında ise gerileme beklentisini işaretledi. 

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

38%
32%

14% 16%

1
Özel sektör ve kamu sektöründe 

artacak

2
Özel sektör ve kamu sektöründe 

azalacak

3
Özel sektörde artacak kamu 

sektöründe azalacak

4
Özel sektörde azalacak kamu 

sektöründe artacak
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2020 BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ SEKTÖRÜ İÇİN
BÜYÜME YILI OLACAK
Katılımcılar yüzde 56 ile 2020 yılında biyoteknolojik ilaç sektörü için büyüme öngördü. Yüzde 
34’lük kesim 2019 ile aynı kalacak seçeneğini işaretlerken yüzde 10’u ise küçülme yılı olacağı 
öngörüsünü paylaştı. 

2020 yılında biyoteknolojik ilaç sektörü için öngörünüz nedir?

1. Büyüme yılı olacak
2. 2019 ile aynı kalacak
3. Küçülme yılı olacak 

56%

34%

10%

1 2 3
Büyüme yılı olacak 2019 ile aynı kalacak Küçülme yılı olacak
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TÜRKİYE’NİN BİYOTEKNOLOJİK İLAÇTA
ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ ARTACAK
Önümüzdeki 5 yılda Türkiye’nin ilaçta biyoteknoloji alanında uluslararası rekabet gücünün 
artacağını düşünen katılımcıların oranı yüzde 47 oldu. Yüzde 38’i aynı kalacağı, yüzde 15’i ise 
azalacağı seçeneğini işaretledi.

Ülkemizin ilaçta biyoteknoloji alanında uluslararası 
rekabet gücü önümüzdeki 5 yılda;

1. Aynı kalacak
2. Artacak
3. Azalacak

38%
47%

15%

1 2 3
Aynı kalacak Artacak Azalacak
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MEVZUAT EKOSİSTEMİ VE KAMU-ÜNİVERSİTE-
SANAYİ İŞBİRLİĞİ İKİ ÖNEMLİ FAKTÖR
Katılımcılar biyoteknolojik ilaç sektörünün gelişimi için en önemli faktörü yüzde 30’arlık eşit 
oran ile “Ruhsatlandırma alanında uygun mevzuat ekosisteminin oluşturulması” ve “Kamu-
üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması” olarak işaretledi. Yüzde 23’ü etkin bir teşvik sisteminin 
kurulmasının sektörün gelişimi için en önemli faktör olduğunu düşünürken yüzde 17’lik bir kesim 
ise uygun fiyat ve geri ödeme politikaları oluşturulması yönünde görüşünü belirtti. 

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

1. Ruhsatlandırma alanında uygun mevzuat ekosisteminin oluşturulması
2. Uygun fiyat ve geri ödeme politikaları oluşturulması 
3. Etkin bir teşvik sisteminin kurulması 
4. Kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması 

30%

17%

30%
23%

1
Ruhsatlandırma alanında 

uygun mevzuat ekosisteminin 
oluşturulması

2
Uygun iyat ve geri ödeme 
politikaları oluşturulması

3
Etkin bir teşvik sisteminin 

kurulması

4
Kamu-üniversite-sanayi 
işbirliğinin sağlanması
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KAMU STRATEJİ BELGELERİNE BİYOTEKNOLOJİK 
İLAÇ ATILIMININ ÖNEMİ YANSIMIŞ AMA…
Biyoteknolojik ilaç atılımının öneminin kamu strateji belgelerine yansıyıp yansımadığı 
konusunda görüşleri sorulan katılımcıların yüzde 53’ü belgelere yansıdığı ancak eylemlere 
yansımadığı yönünde görüş belirtti. Katılımcıların yüzde 11’i yansıdığı ve etkin eylemlerle 
desteklendiği; yüzde 36’sı yansımadığı ve gözden geçirilmesi gerektiği seçeneklerini işaretledi.

Kamu strateji belgelerine biyoteknolojik ilaç atılımının önemi:

1. Yansımıştır ve etkin eylemlerle desteklenmektedir
2. Yansımıştır ancak uygulamaya yansımamaktadır
3. Yeterince yansımamıştır, gözden geçirilmelidir

11%

53%
36%

1 2 3
Yansımıştır ve etkin eylemlerle 

desteklenmektedir
Yansımıştır ancak uygulamaya 

yansımamaktadır
Yeterince yansımamıştır, gözden 

geçirilmelidir
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KAMU BİRİMLERİ BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ
ALANINDA ETKİN BİR KOORDİNASYON
SAĞLAYAMIYOR
Kamunun tüm birimleri biyoteknolojik ilaç alanında etkin bir koordinasyon içinde olmadığını 
düşünen katılımcılarının oranı yüzde 84 oldu. Yüzde 5’lik bir oran ise aksi yönde görüş belirtti. 
Katılımcıların yüzde 11’i ise diğer seçeneğini işaretledi. 

Kamunun tüm birimleri biyoteknolojik ilaç alanında 
etkin bir koordinasyon içinde midir?

1. Evet
2. Hayır 
3. Diğer

5%

84%

11%

1 2 3
Evet Hayır Diğer

TÜRKİYE’DE ÜÇ STRATEJİK SEKTÖR: 
İLAÇ, SAVUNMA SANAYİ VE BİLİŞİM
Kamunun biyoteknolojik ilaç alanını stratejik olarak belirlediği konusunda hemfikir olunduğu 
belirtildi. Her kamu belgesinde bunun böyle olduğu söylenerek ancak uygulamaya gelindiğinde 
ciddi sıkıntılar yaşandığı ifade edildi. Bu sıkıntıların birinin de aslında koordinasyon eksikliği 
olduğundan bahsedilerek Türkiye’de stratejik olarak addedilmiş üç endüstri dalının ilaç, 
savunma sanayi ve bilişim olduğu kaydedildi. Yapılan çalışmalarda savunma sanayi ve bilişim 
sektörünün son 10 yılda GSYH’sı içindeki paylarının sürekli arttığı ancak ilacın bu konumda 
olmadığı ifade edildi. İlaca stratejik yaklaşımın farklı bir açıdan ele alındığı ve ilaç hizmetinin 
makul fiyatlarla ve kolay erişilebilir şekilde halka verilebilmesi noktasında stratejik olarak 
addedildiğinin altı çizildi. Stratejik bakış açısı sanayi ve bilişimde olduğu gibi Ar-Ge’ye, üretime 
ve yüksek katma değere ulaşacak şekilde dengeleyici bir modele oturtulamazsa ve sektörü 
kamu maliyesinin kıskacından kurtaracak dengeli bir politika yapılmazsa gelecek 10 yılda katma 
değerli ürün üretme konusunda sıkıntı çekileceği ifade edildi. 
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RUHSAT ALANINDAKİ DÜZENLEMELER
BİYOTEKNOLOJİK İLACIN GELİŞİMİNİ
DESTEKLEMİYOR 
Katılımcıların yüzde 65’i ruhsat alanındaki düzenlemelerin biyoteknolojik ilaç alanındaki 
gelişmeleri destekler nitelikte olmadığını düşünürken yüzde 26’sı düzenlemelerin destekleyici 
nitelikte olduğu yönünde görüş belirtti. Yüzde 9’luk bir kesim “diğer” seçeneğini işaretledi. 

Ruhsat alanındaki düzenlemeler, biyoteknolojik ilaç 
alanındaki gelişimi destekler nitelikte midir?

1. Evet
2. Hayır
3. Diğer 

26%

65%

9%

1 2 3
Evet Hayır Diğer

PİYASADAKİ ÜRÜNÜN YENİ FORMUNU RUHSATLANDIRMA 
KONUSUNDA SIKINTI YAŞANIYOR
Hücreden itibaren ülkemizde geliştirilen ve üretilen bir biyobenzer ürün örnek gösterilerek 
bu ürünün yüzde 55 pazar payına ulaştığı belirtildi. Bu ürünle birlikte firmanın tesislerini de 
genişletip gerekli altyapı kurarak yatırımlar yaptığı halde ürünün yeni bir formunun ruhsatını 3 
yıldır alamamış olmasından kaynaklı zorluklar yaşadığı belirtildi. 

Farmakovijilans için protokolün önce onaylanmadığı, onaylanmış protokolün başka bir 
departmandan ret aldığı, defalarca protokol yenilendiği ve kliniğin tekrar edildiği ve gelinen 
noktada farmakovijilans değil, etkinliğin tartışıldığı söylendi. TÜSEB’den para dahi alınsa 
konunun artık para olmadığı Türkiye’de ruhsatlandırma prosedürlerinin ilerlemediği belirtildi. 
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RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ İÇERİSİNDE
NE TÜR DÜZENLEMELER YAPILABİLECEĞİ TARTIŞILIYOR
TİTCK ile ilgili söylenenlerde haklılık payı olduğu belirtilerek ayrıca bahsedilen komisyonlarda 
bu toplantıda bulunan hocaların da üye olarak bulunduğu söylendi. TİTCK olarak biyobenzerler 
konusunun güncel bir şekilde etraflıca tartışıldığı vurgulandı. Türkiye’de yeni yapılan çalışmalar 
biyoteknolojik ürünlerde önemli bir rakam oluşturan harcamaları azaltıcı etki sağlar mı, arz 
açısından daha fazla çeşitlilik sağlar mı ve bunlarla ilgili yapılacak düzenlemeler ruhsatla 
ilgili işlerini kolaylaştırır mı konularında çalışıldığı belirtildi. Yine TİTCK içinde ve yurtdışından 
konuklarla çalıştaylar yapılarak sonuçlandırma aşamasına gelmiş ruhsatlandırma yönetmeliğinin 
içerisinde ne tür düzenlemeler yapılabileceği konularının tartışıldığı ifade edildi. TİTCK’nın 
ruhsatlandırma ile ilgili komisyonlar ve ruhsatlandırma süreçleri olmak üzere iki ana bölümü 
olduğu vurgulandı. Bu süreçleri hızlandırma konusunda çalışmalar yapıldığı, 1700 dosyanın 
olduğu,  TİTCK’nın ruhsat hızı düşünüldüğünde hiç ruhsat başvurusu alınmasa dahi 3 yıllık bir 
süreye ihtiyaç olduğu kaydedildi. Komisyonlarla ilgili yönetmeliğin 1 Ağustos’ta yayınlandığı 
ve 3 ay içinde yeni komisyonlar oluşturulacağı ve mümkünse ATC gruplarına göre özel ihtisas 
komisyonları ve bu komisyonların içinde de diğer komisyonlarla ihtiva edecek bir yapıya dönme 
konusunda çalışmalar yapıldığı söylendi. Özellikle biyobenzerler konusunda Faz 3’e gerek 
olmadığı yönünde görüşlerin olduğu, TİTCK’nın sektörün bileşenleri ile yaptığı toplantılarda 
notların alındığı ve bu konularda neler yapılabileceğine ilişkin değerlendirmelerin devam 
ettiği belirtildi. FDA ve EMA kılavuzlarının önemli olduğu ancak diğer ülkelere de bakmanın 
biyobenzer alanında sektörün gelişmesi açısından daha doğru olacağı söylendi. 

SEKTÖR FİRMALARI DA KALİTE, ETKİNLİK VE 
GÜVENLİĞİ ÖNE ÇIKARIYOR
Firmaların ilaçta etkinlik, kalite ve güvenliliği kamu ve diğer paydaşlar gibi önemsediklerini, 
bu konuda herhangi bir risk almayacaklarını bu nedenle ruhsat ile ilgili taleplerinde etkinlik, 
kalite ve güvenliliği göz ardı edecek bir husus olamayacağı dile getirildi. Sanayi için en 
önemli konulardan birinin gerek komisyon gerek ruhsata ilişkin birimlerin süreçlerindeki 
standardizasyon eksikliği olduğu belirtildi. SOP’ler olmadığı sürece aksaklıklar çıkabileceğine 
değinildi. 

SOP’LERLE İLGİLİ DSÖ İLE ÇALIŞMALAR YAPILIYOR
TÜSEB’in kliniklerle alakalı yaptıklarının değerli olduğu ve TİTCK olarak her şeye katkı vermeye 
hazır olunduğu belirtildi. 

TİTCK’nın SOP’lerle ilgili DSÖ’nün onaylanmış otorite kuruluşlar listesine girme konusunda 1,5 
yıldırbir çalışması olduğu, dolayısı ile DSÖ ile birlikte SOP’lerin oluşturulmaya çalışıldığı ifade 
edildi. Sektörün dilek ve şikayetlerinin de dinlendiği ve hem konfigürasyonun hem de işleyişin 
daha iyi noktalara getirilmesine ilişkin çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Önce Sağlık Bakan 
Yardımcısı ve sonra Sağlık Bakanına en son ruhsatlandırma yönetmeliğinin de arz edileceği 
belki de bu yıl bitmeden yönetmeliği yayınlamak sureti ile sektörün önemli şikayet noktalarının 
ortadan kaldırılmasının sağlanacağı ifade edildi.
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İLAÇ VE GERİ ÖDEME POLİTİKALARI
BİYOTEKNOLOJİK İLACIN GELİŞİMİNİ
DESTEKLEMİYOR 
Katılımcıların yüzde 91’i fiyatlandırma ve geri ödeme politikalarının biyoteknolojik ilaç alanındaki 
gelişmeleri destekler nitelikte olmadığını düşünürken yüzde 5’i politikaların destekleyici 
nitelikte olduğu yönünde görüş belirtti. Yüzde 4’lik bir kesim “diğer” seçeneğini işaretledi. 

Fiyatlandırma ve geri ödeme politikaları, biyoteknolojik 
ilaç alanındaki gelişimi destekler nitelikte midir?

1. Evet
2. Hayır
3. Diğer 

5%

91%

4%

1 2 3
Evet Hayır Diğer

GELECEKTE BURADA BULUNAN FİRMALAR
YATIRIM YAPMAYACAK MI?
Türkiye’de SGK kapsamında kutu başına biyoteknoloji dışındaki ilaçlarda ortalama 13 TL, 
biyoteknolojik ilaçlarda ise 211 TL ödendiği belirtildi. Katılımcıların biyoteknolojik ilaç pazarının 
büyüyeceğini öngördüğü halde pesimist bir değerlendirme yaptıkları söylendi. Gelecekte 
burada bulunan firmalar yatırım yapmayacak mı, sorusu soruldu.

GELECEKTE BİYOTEKNOLOJİ PAZARI BOŞ KALMAYACAK
Dinamikler gereği pazarın büyüyeceği ve boş kalmayacağı belirtilerek bu pazarı kimin 
dolduracağının önemli olduğu ve kamunun politikaları ve yönlendirmesinin bunu belirleyeceği 
ifade edildi. 
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DEVLET YERLİ FİRMAYA ÖDEMEYİP
İTHALAT İÇİN ONAY VERDİ
40 yıl önce eritromisini Türkiye’de üreten bir fabrika örneği paylaşılarak yıllar içinde fiyat 
politikası nedeni ile üretemez hale geldiği, kısa bir süre önce de ürünün  yurtdışından temin 
edilecek ürünler listesine girdiği söylendi. Devletin 3 TL yerli firmaya ödemediği, ithalat için 9 
TL’ye onay verdiği ve bu yaklaşımın daha büyük şeyler için örnek oluşturduğu kaydedildi. 

TÜRKİYE POLİTİKA VE UYGULAMADA
REKABET ETTİĞİ ÜLKELERİN GERİSİNDE 
Katılımcıların yüzde 74’ü Türkiye’nin biyoteknolojik ilaç alanındaki politika ve uygulamalarının 
bu alanda rekabet edilen ülkelerin uygulama ve politikalarının gerisinde olduğunu düşünüyor. 
Yüzde 17’lik kesim “Aynı seviyededir” seçeneği işaretlerken yüzde 9 oranında katılımcılar ise 
Türkiye’nin rekabet ettiği ülke uygulama ve politikalarının ilerisinde olduğu yönünde görüş 
belirtti.

Ülkemizin biyoteknolojik ilaç alanındaki politika ve uygulamaları, bu 
alanda rekabet ettiğimiz ülkelerin uygulama ve politikalarının;

1. Gerisindedir
2. Aynı seviyededir
3. İlerisindedir

74%

17% 9%

1 2 3
Gerisindedir Aynı seviyededir İlerisindedir



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2019 / İLAÇ VE ECZACILIK RAPORU

MEVZUAT OLUŞTURULURKEN REKABET EDİLEN 
ÜLKELER DİKKATE ALINMALI
Biyoteknolojik ilaç mevzuatı oluşturulurken nasıl bir yol izlenmesi gerektiği sorusuna 
katılımcıların yüzde 83’ü rekabet ettiğimiz gelişmekte olan ülke uygulamaları dikkate alınarak 
kendimize özgü bilimsel temele dayanan bir mevzuat oluşturulmalıdır yanıtını verdi. Yüzde 
13 oranında bir kesim ise sadece AB ve ABD mevzuatını dikkate alarak düzenleme yapılması 
gerektiği yönünde görüş belirtti. Yüzde 4’lük bir kesim ise “diğer” seçeneğini işaretledi. 

Ülkemizin biyoteknolojik ilaç mevzuatı oluşturulurken nasıl bir yol 
izlenmelidir?

1. Rekabet ettiğimiz gelişmekte olan ülke uygulamaları dikkate 
alınarak kendimize özgü bilimsel temele dayanan bir mevzuat 
oluşturulmalıdır

2. Sadece AB ve ABD mevzuatını dikkate alarak düzenleme 
yapılmalıdır

3. Diğer 

83%

13% 4%

1 2 3
Rekabet ettiğimiz gelişmekte 

olan ülke uygulamaları dikkate 
alınarak kendimize özgü bilimsel 

temele dayanan bir mevzuat 
oluşturulmalıdır

Sadece AB ve ABD mevzuatını 
dikkate alarak düzenleme 

yapılmalıdır

Diğer
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ÜLKESİNDE RUHSATI OLMAYAN BİR BİYOBENZER
BAŞKA BİR ÜLKEDE SATILAMAZ 
Buradaki amacın ülkemiz mevzuatını başka bir ülkenin mevzuatına bire bir uydurmak olmadığı 
ve dünya ile rekabet edebilmemiz için gerekli mevzuatın yapılması gerektiği belirtildi. Hiçbir 
ülkenin kendi ülkesinde ruhsatı olmayan bir ürünü ruhsatlamayacağı söylendi.

EMA ve FDA mevzuatlarının birbiri ile aynı olmadığı belirtilerek Türkiye’nin EMA ve FDA’in zor 
kısımlarını değil de işleri kolaylaştıracak kısımlarını alarak gelişmekte olan ve küresel pazarlarda 
etkin oyuncu olmuş ülkeler karşısındaki rekabet gücünün artırılması gerektiği söylendi. 

Burada beklentinin hiçbir ülkede ruhsatlandırılamayacak ürünlerin ruhsatlandırılması, 
ülkemize özel bilimsel olmayan bir mevzuatın oluşturulması olmadığı, tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de biyobenzer ilaç alanında ilerlenmesi için bilimsel olarak gösterilebilecek 
kolaylıklar varsa mevzuat oluşturulurken göz önüne alınması olduğu belirtildi. 

SORUN ASLINDA FİNANSAL BİR SORUN
Sorunun regülasyonların yanında aslında bir finansal sorun da olduğu söylendi. Yerli firmalardan 
üretim istenirken, Türkiye’ye teknoloji transferi yapmaları beklenirken yerli firma bunun 
gelecekteki yansımasını göremediğinde yatırımı yapmanın cesaret isteyeceği kaydedildi. Mab 
anlamında Türkiye’nin ilk ruhsatlanan biyobenzeri Rituksimab örnek verildi. İhaleye girildiği, 
ihaleye giren global bir firmanın verilen fiyatın altına inerek pazarın 2 yıllık ilacını sağladığı 
söylendi. Türkiye’nin buradan 300 milyon TL kar ettiğini ancak bununla birlikte Rituksimab’ın 
teknoloji transferi yapılmış ve yatırımı getirilmiş olsaydı yerli firmanın şu an belki kapanma gibi 
bir sorun ile karşı karşıya olabileceği ifade edildi. Yerli firmaların büyük bir finansal risk almakta 
oldukları ve yatırımlarının ya da teknoloji transferlerinin gelecekteki yansımalarını görmek 
istedikleri belirtildi.

BUGÜNKÜ TEKNOLOJİ BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİN İLERİ 
DERECEDE BENZERLİĞİNİ FAZ 3 ÇALIŞMASI YAPMADAN 
GÖSTERMEYE İMKAN VERİYOR 
Türkiye’de 5 yıldır monoklonal antikor alanında Ar-Ge’ye dayalı, hücreden başlayıp büyük 
ölçekte üretime kadar süreçteki aşamaları içeren bir yatırım programının başarı ile hayata 
geçtiğinden bahsedilerek bu yatırımın Türkiye’nin biyoteknoloji alanındaki en büyük 
yatırımlarından biri olduğu vurgulandı. Biyoteknolojik ilaçlarının bugünkü teknolojilerle Dalton 
düzeyinde analiz edilebilen ve referans ürünlerle de karşılaştırılabilen, yani 150 bin Daltonluk 
monoklonal antikorun yapısal özelliğini atom düzeyinde yan yana benzerliklerini ya da 
farklıklarını karşılaştırabilen bir teknolojiye sahip olduğu belirtildi. Bu teknoloji kullanılarak 
klinik aşamanın öncesinde Faz 3 çalışması yapmadan örneğin monoklonal antikorun referans 
ürüne ileri derecede benzerliğinin, FTA terimi ile fingerprint similarities’teki benzerliğinin 
gösterilmesine imkan verdiği söylendi. Gösterilemediği taktirde tekrardan çalışılması gerektiği 
ve bunun bir kalite konusu olduğu ifade edildi.
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Faz 3 çalışma tasarımının aslında aynı farmakolojik etkiyi gösteren Etanercept ile Adalimumab’ın 
bırakın Atom-Dalton düzeyini yapısal farkını bile göstermekten uzak olduğu, dolayısı ile 
Faz 3 çalışmaları değerlendirilirken Batı’nın yeni ilaç geliştirme sürecindeki kalıbından 
ziyade tamamen bilimsel verilere dayanan çalışmalarla ürünün ileri derece benzerliğinin 
gösterilebildiği söylendi. Bunun ürünün kalitesizliğini göstermeyip aynı ürünün eldeki verilerle 
Faz 3 çalışmasından geçebileceğinin görülebileceği belirtilerek sonraki dönemde bu ürüne 
Türkiye’de ruhsat alındığında eğer otoriteler Amerika ya da Avrupa’da Faz 3 çalışmaları istiyor 
ise ikinci aşamada o çalışmalar da yapılıp istedikleri verilerin net olarak konulabileceği belirtildi. 
Bu bilimsel yöntemle Türkiye’ye özgü bir mevzuatın yapılmasının önünde engel olmaması 
gerektiği vurgulandı.

Global ve regüle pazarlara ürün geliştirip satmak isteyen yerli firmanın Faz 3 çalışmasının 
Türkiye regülasyonlarında ısrar edilmemesi gerektiği, konunun ürünün kalitesiz olduğunu 
göstermeyeceği,  ürünün biran önce ruhsat alıp Avrupa pazarlarına da ruhsat başvurusu 
yapması ile ilgili olduğu belirtildi.

REGÜLASYONLAR KONUŞULURKEN SINIR NEREYE ÇİZİLMELİ?
Türkiye’de yatırımcı ve üreticinin kalitesi ile ilgili kimsenin kuşkusunun olmadığı ancak 
regülasyonlar konuşulurken sınırının nereye çizileceği soruldu?  Bunun üzerine çizginin 
çizileceği yerin Türkiye’nin kendi ihtiyaçları çerçevesinde belirlenebileceği söylendi.

Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olduğu biyolojik kullanımının demografik sebeplerle bile 
karşılaştırılacak ülkelere göre daha düşük olduğu belirtilerek Türkiye’de var olan ya da 
potansiyel yatırım için bu yatırımı karşılayacak biyolojik potansiyeli var mı, sorusu soruldu. 
Türkiye’de biyobenzer başvurusu yapan 5 temel molekülün büyüklüğüne bakıldığı yaklaşık 150 
milyon Dolarlık bir satışları olduğu söylendi. Bunlardan en fazla olanının Trastuzumab olduğu ve 
bu üründe Avrupa’da 1 referans, 4 biyobenzer ürün olduğu, şu anda Türkiye’de ise mevcutta 2 
ürün, başvuruda 9 ürün olduğu belirtildi. Rituksimab’da Avrupa’da 5 biyobenzerin onay aldığı, 
2 ürünün de başvuruda olduğu, Türkiye’de ise 2 ürünün onaylı, 6 biyobenzer ürün başvurusu 
olduğu ifade edildi. Buna karşılık 13 firmanın fizibilite yaparak yatırımlarını yaptığı ve mutlaka 
bir öngörülerinin olduğuna değinilerek onlara bu alanda yatırım yapmayın demenin anlamlı 
gelmeyeceği ifade edildi. Yerli firmaların yatırım yaparken sadece Türkiye’yi hedeflemediği 
küresel hedefleri olduğu söylendi.
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ÜLKELER HAKKINDA GENELLEME YAPILMAYIP FİRMALAR 
KONUŞULMALI
Ülkeler hakkında konuşurken bir genelleme yapmamak gerektiği aslında firmaların konuşulması 
gerektiği söylendi. Sağlık Bakanlığının GMP’ye denetime giderken Bangladeş’e gittiği ve FDA’e 
Bangladeş’ten ihracat yapan ileri düzeyde firmaların olduğu vurgulandı.

TÜRKİYE’DE RUHSATLANDIRMANIN HIZLANMASI GEREKİYOR
Yerli bir firma tarafından Türkiye pazarı 150 milyon Euro olan global bir ürünün geliştirilip 
ithalat yapıldığından bahsedilerek bu pazarın önümüzdeki 5 yılda 250-300 milyar Euro’ya 
ulaşacağı ifade edildi. Türkiye’nin bu ilaçta dünyadaki pazarın yüzde 5’ini, Avrupa’da yüzde 
18’ini kullandığı, böyle bir ilaç geliştirilip 2020’de patenti bittiğinde firmanın ürünü 1-2 yıl içinde 
dünyaya milyar Dolarlık potansiyel ile pazarlama şansı olduğu belirtildi. Bu nedenle Türkiye’de 
ruhsatlandırmanın hızlanması gerektiği kaydedildi.
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İÇ PAZARLA BİRLİKTE GELİŞMEKTE OLAN
PAZARLAR HEDEFLEMELİ
Türkiye’de geliştirilecek biyoteknolojik ürünler ile ilgili hedef pazarlar sorulduğunda 
katılımcıların yüzde 60’ı ülkemizde geliştirilecek biyoteknolojik ürünlerin ilk etapta iç pazarla 
birlikte gelişmekte olan pazarları hedeflemesi gerektiği yönünde görüş belirtti. Yüzde 35’lik 
bir kesim ise başlangıçtan itibaren ABD ve AB gibi gelişmiş pazarların hedeflemesi gerektiğini 
düşündü. Yüzde 5 oranında katılımcı “diğer” seçeneğini işaretledi. 

Ülkemizde geliştirilecek biyoteknolojik ürünler;

1. İlk etapta iç pazarla birlikte gelişmekte olan 
pazarları hedeflemelidir

2. Başlangıçtan itibaren ABD ve AB gibi gelişmiş 
pazarları hedeflemelidir

3. Diğer 

60%

35%

5%

1 2 3
İlk etapta iç pazarla birlikte 
gelişmekte olan pazarları 

hedeflemelidir

Başlangıçtan itibaren ABD 
ve AB gibi gelişmiş pazarları 

hedeflemelidir

Diğer
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BİR FİRMA ÖNCE YERLİ SONRA GLOBAL OLUYOR
Globalleşme nasıl mümkün olur, yerli ve milli olan globalleşebilir mi, global olmak için önce 
yerel mi olmalı, sorularını sormak gerektiği belirtildi. Her firmanın önce yerel olduğu ve kendi 
pazarında satışını yaptığı ve daha sonra gelişmekte olan pazarları sonrasında AB ve ABD’yi 
hedeflediği bir iş modelinin daha doğru olacağı belirtildi. 

TÜRKİYE’NİN KENDİ REGÜLASYONU SON DERECE KRİTİK
Kore örneğinden bahsedilerek Kore’nin 20 yıl önce bu işe kendi ülkesinden ve kendi 
regülasyonu ile başladığı, Arjantin’in de aynı olduğu kaydedildi. Hiçbir ilaç firmasının “sadece 
Türkiye’de üreteceğim Avrupa’ya satmayacağım” gibi bir derdinin olmadığı belirtildi. Bu 
nedenle Türkiye’nin kendi regülasyonunun son derece kritik olduğu söylendi.

GELECEK KAYGISI TEKNOLOJİ YATIRIM HIZINI AZALTIYOR
Türk ilaç şirketlerinin AB ve ABD kalitesinde ilaç ürettiğinin herkes tarafından bilindiği 
ruhsatlandırmada ve regülasyonlarda yaşanan pürüzler neticesinde oluşan gelecek kaygılarının 
teknoloji yatırım hızını azalttığı vurgulandı. 
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BİYOTEKNOLOJİK İLAÇLARA YÖNELİK
MEVCUT AR-GE YATIRIM TEŞVİKLERİ YETERSİZ
Biyoteknolojik ilaçlara yönelik mevcut Ar-Ge yatırım teşviklerinin yeterli olmadığını düşünen 
katılımcıların oranı yüzde 76 oldu. Yüzde 12’lik bir kesim yeterli bulurken yine yüzde 12’lik kesim 
“diğer” seçeneğini işaretledi. 

Biyoteknolojik ilaçlara yönelik mevcut Ar-Ge ve 
yatırım teşvikleri yeterli midir?

1. Yeterlidir
2. Yeterli değildir
3. Diğer 

12%

76%

12%

1 2 3
Yeterlidir Yeterli değildir Diğer
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BİYOTEKNOLOJİK İLAÇLARA YÖNELİK
TEŞVİKLER ÜRÜN BAZLI OLMALI
Katılımcıların yüzde 73’ü biyoteknolojik ilaçlara yönelik teşviklerin ürün bazlı olması gerektiğini 
düşünürken yüzde 5’lik bir kesim üst yapı ile makine ve teçhizat yatırımına yönelik olması 
gerektiği yönde görüş belirtti. Katılımcıların yüzde 22’si “diğer” seçeneğini işaretledi. 

Biyoteknolojik ilaçlara yönelik teşvikler;

1. Ürün bazlı olmalıdır
2. Üst yapı ile makine ve teçhizat yatırımına yönelik olmalıdır
3. Diğer 

73%

5%
22%

1 2 3
Ürün bazlı olmalıdır Üst yapı ile makine ve teçhizat 

yatırımına yönelik olmalıdır
Diğer
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BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ ALANINDA
TÜBİTAK VE TÜSEB’İN ÇAĞIRLARI ARTMALI
Biyoteknolojik ilaç alanında TÜBİTAK ve TÜSEB’in açtığı çağrıların yeterli olup olmadığı sorulan 
katılımcıların yüzde 62’si “yeterli değildir, artmalıdır”, yüzde 33’ü ise “yeterlidir” seçeneğini 
işaretledi. “Diğer” seçeneğinin oranı yüzde 5 oldu.

Biyoteknolojik ilaç alanında TÜBİTAK ve TÜSEB’in 
açtığı çağrılar yeterli midir?

1. Yeterlidir
2. Yeterli değildir, artmalıdır
3. Diğer 

33%

62%

5%

1 2 3
Yeterlidir Yeterli değildir, artmalıdır Diğer
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İHALELERDE BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ
ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİ DİKKATE ALINMALI
Biyoteknolojik ilaçlara yönelik ihalelerde maliyetin mi yoksa endüstrinin gelişiminin mi dikkate 
alınması gerektiği sorusuna katılımcıların yüzde 88’i uzun vadeli çıkarlar gözetilerek hem 
maliyet hem de biyoteknolojik ilaç endüstrisinin gelişiminin dikkate alınması gerektiği yanıtını 
verdi. Yüzde 10’luk bir kesim ise biyoteknolojik ilaçlara yönelik ihalelerin sadece maliyet 
gözetilerek yapılması gerektiği yönünde görüş belirtti. 

Biyoteknolojik ilaçlara yönelik ihaleler;

1. Sadece maliyet gözetilerek yapılmalıdır
2. Uzun vadeli çıkarlar gözetilerek hem maliyet hem de biyoteknolojik 

ilaç endüstrisinin gelişimi dikkate alınmalıdır
3. Diğer 

10%

88%

2%

1 2 3
Yeterlidir Yeterli değildir, artmalıdır Diğer

İHALE SÜREÇLERİ MALİYET GÖZETEREK YAPILIYOR
İhale süreçlerinin sadece maliyet gözetilerek yapıldığı söylenerek iki ürün örnek gösterildi. Çok 
yeni ruhsatlanıp uzun bir süre geri ödeme listesine girmek için bekledikten sonra karşılarına 
çıkan ihalede referans ürünün ciddi bir fiyat kırması sonucu iki yıl boyunca yeni aldıkları ruhsatı 
hastanelerde hastalarla buluşturamama durumu ile karşı karşıya kalındığı dile getirildi. Bunun 
ciddi bir rekabet ve tasarruf getirdiği ama kalıcı bir tasarruf olup olmadığına bakmak gerektiği 
söylendi. 
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AYNI MOLEKÜLDEN ÇOK FAZLA ÜRETİLDİĞİNDE
SATIN ALMA TEŞVİKİNİN UYGULANMASI ZORLAŞIR
Aynı molekülden 5-6 tane Türkiye’de üretilmeye başlanırsa her birine aynı anda satın alma 
teşvikini uygulamanın kolay olmayacağı belirtildi. Uzun dönemli anlaşmalara da değinilerek 
bazı alanlarda teknolojik gelişmelerin her geçen gün devam ettiği ve bunlarla ilgili uzun 
dönemli alım anlaşmaları yapmanın da zor olduğu söylendi. Böyle bir durumda geri ödemenin 
bir teşvik olmasından çok, teşviki başka yerlerde aramak ve piyasanın serbestçe oluşmasını 
sağlamak gerektiği ifade edildi. 

YABANCI FİRMA FİYAT AŞAMASINDA
TÜRKİYE’YE İLAÇ VERMEMEYİ TERCİH EDEBİLİYOR
Türkiye’deki ilk biyobenzer ruhsatlı ürüne değinilerek pazarda yüzde 70’e sahip olan referans 
ürünün yerli firmaların gayreti ve olumsuz koşullara rağmen direnmesi sayesinde pazardan 
çekildiği söylendi. Yabancı firmaların ürünlerin tedariki anlamında fiyat aşamasında Türkiye’ye 
ilaç vermemeyi tercih edebildikleri, yerli firmaların ise ilaç tedarikini hiçbir zaman kesmediği 
belirtildi. 

DEVLET BİYOTEKNOLOJİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİ VE 
YATIRIMINDA TARAF OLMALI
Kısa vadede serbest piyasa koşullarının sektörün gelişmesini sağlamayacağı söylendi. 
Türkiye’de gelişmeye çalışan bir teknolojide serbest piyasa koşullarının bunun gelişmesini 
engellediği belirtilerek devletin, hükümetin, kurumların, bakanların ve akademisyenlerin 
biyoteknoloji sektörünün gelişmesinde ve yatırımında taraf olması gerektiği kaydedildi. 

HER ALANDA OLDUĞU GİBİ BİYOTEKNOLOJİDE DE
TEKELLEŞME ZARARLI
Sadece biyoteknolojinin gelişimi için değil her alanda geçerli bir durum olarak tekelleşmenin 
zararlı olduğu, devletin bir üründe toplu alım yapacaksa asla bir kişiye vermediği, yüzde 60’ını 
en ucuz, yüzde 30’unu biraz daha pahalı, yüzde 10’unu daha da pahalı olana vererek en az 
3 oyuncuyu tuttuğu belirtildi. Bir firmanın fiyatı iyice kırarak tüm yatırımları bitirmesi halinde 
bunun ülke menfaatine olmayacağı söylendi. SGK’nın belki o günlük kar etmiş olduğu ancak 
yatırım yapacak firmaları bitirdiğinden uzun vadede karlı olmayacağı ifade edildi. Sağlık 
Market uygulamalarında da bu konunun göz önünde tutulması gerektiği belirtildi. 
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PROJE ÇAĞRILARINDA SINAİ MÜLKİYET HAKKI 
SAHİPLİĞİ FİRMALARDA OLMALI
Katılımcıların yüzde 61’i proje çağrılarında sınai mülkiyet hakkı sahipliğinin firmalarda olması, 
yüzde 4’ü ise kamuda olması gerektiği yönünde seçenekleri işaretledi. Proje çağrılarında sınai 
mülkiyet hakkı sahipliğinin kimde olması gerektiği sorusuna her iki şık dışında “diğer” yanıtını 
veren katılımcıların oranı yüzde 35 oldu. 

Proje çağrılarında sınai mülkiyet hakkı sahipliği;

1. Kamuda olmalıdır
2. Firmalarda olmalıdır
3. Diğer 

4%

61%

35%

1 2 3
Kamuda olmalıdır Firmalarla olmalıdır Diğer
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ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ YETERSİZ
Katılımcıların yüzde 85’i biyoteknolojik ilaç alanında üniversite-sanayi iş birliğini yetersiz 
bulurken yüzde 15’i ise aksine yeterli buldu. 

Biyoteknolojik ilaç alanında üniversite-sanayi iş birliği 
yeterli düzeyde midir?

1. Yeterlidir
2. Yetersizdir
3. Diğer 

15%

85%

0%

1 2 3
Yeterlidir Yetersizdir Diğer
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NİTELİKLİ İŞGÜCÜ YETERSİZ
Katılımcıların yüzde 93’ü biyoteknolojik ilaç alanında nitelikli işgücünü yetersiz bulurken yüzde 
7’si ise yeterli buldu. 

Biyoteknolojik ilaç alanında nitelikli işgücü yeterli midir?

1. Yeterlidir
2. Yetersizdir
3. Diğer 

7%

93%

0%

1 2 3
Yeterlidir Yetersizdir Diğer
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TÜRKİYE BİYOTEKNOLOJİ VE 
BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ TEKNOLOJİLERİNE 
ODAKLANACAK
Toplantıya kurul üyesi kimliği ile değil de şahsen katıldığından şahsi görüşlerini paylaştığını 
dile getiren Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman 
Coşkun, “Katıldığım benzer toplantılar arasında en verimlilerinden biri bu toplantı idi. Kamu ve 
özel sektör temsilcilerinin bir arada olup karşılıklı tartışma yaptığı bir ortam mevcut” dedi. Bilim 
Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’nun çalışmalarından bahseden Coşkun, “Kararname ile 
belirlenen görev yetkisi kapsamında bugüne kadar yol haritası ve stratejisini belirlemiş oldu. 
Konuya ilişkin uzmanlarla yapılan anket çalışmaları sonucunda ülkemizin önümüzdeki süreçte 
odaklanacağı teknoloji alanları da belirlendi. Belirlenen 27 teknoloji alanından biri biyoteknoloji 
ve biyoteknolojik ilaç teknolojileri. Bu şu demek; önümüzdeki süreçte ülkemiz bu alana 
odaklanacak” diye konuştu. 
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SEKRETERYA
Beşir Kemal ŞAHİN / Ekspoturk ve Satur CEO'su

TÜSAP Vizyon toplantıları her yıl ‘Sağlık Teknolojileri’, ‘Sağlık Hizmet Sunumu’, ‘İlaç ve Eczacılık’ ile ‘Sağlık 
Finansmanı’ olmak üzere 4 ana başlıkta gerçekleşmekte ve bu toplantıların sonrasında TÜSAP Sağlık Zirvesi ile 
toplantı raporlarının genel değerlendirmesi yapılarak sağlıkta gelecek projeksiyonları belirlenmektedir. Toplantılar 
sadece davetlilerin katılımı ile yapılmakta olup toplantı öncesi ilgililere davetiye gönderilmektedir. Her yıl 
eşzamanlı olarak yılda 4 kez yapılması planlanan TÜSAP Vizyon Toplantıları ve TÜSAP Zirvesi hakkında kurumsal 
bilgilerine www.tusap.org sitesinden ulaşılabilir.
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TÜSAP HAKKINDA
Hızla değişen koşullarda, sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sistemi için sınırlı 
kaynakları verimli kullanmak ve sorunlara kalıcı çözümler üretebilmek için sektör 
paydaşlarının ortak akılla hareket etmesi gerekiyor.

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

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

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

Yılda dört kez gerçekleştirilen bu toplantılarda yapılan çalışmalar her yıl sonunda 
gerçekleştirilen “Sağlık Platformu Zirvesi” adlı özel etkinlikte daha geniş katılımla 
tekrar değerlendirilerek sektör ve diğer ilgili kurum temsilcilerine doğrudan sunuluyor.

Daha geniş bilgi ve etkinliklere katılım için www.tusap.org adresini ziyaret 
edebilirsiniz. 
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