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SAVUNMA SANAYİNDE GERÇEKLEŞEN ATILIMLAR 
BİZE FİKİR VEREBİLİR Mİ!
Pandemi döneminin ikinci toplantısını yapıyoruz. Pandemi hayatımızı ciddi olarak bir cendereye sokmuş 
olsa da birçok yeniliğe alışma fırsatı da verdi. Daha önce yüz yüze toplantılara oranla online toplantılara 
katılımın daha fazla artmaya başladığını müşahede etmiş oldum. 

15. TÜSAP Vizyon Toplantısında her toplantımızda olduğu gibi önce bir ana konuşmacı sunumu ile 
soru ve cevapların ardından anket kısmına geçiyoruz. Anket sorularına cevaplıyoruz ama esas olarak 
buradaki niyetimiz bu soruları cevaplarken katılımcıların görüşlerini beyan etmeleri... Böylece ele 
aldığımız konuya ilişkin ortak paydada buluşmasak ya da aykırı bile olsak görüşlerimizin paylaşılmasını 
ve kayda geçmesini arzu ediyoruz. 

İlaç, tıbbi cihaz, sağlık hizmet sunumu ve sağlık finansmanı ana temalarında olmak üzere yılda 4 vizyon 
toplantısı yapıyoruz. Yıl sonunda bir Zirve Toplantısı ile tüm bu toplantıların özeti şeklinde çok daha 
geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştiriyoruz. 

ÖNSÖZ
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN

TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı 
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Tabii ilaç ve aşı stratejik bir ürün. Özellikle COVID-19 pandemisi esnasında koruyucu malzemelerin, test 
kitlerinin ve lojistiğin ilaç ve aşının yanında ne kadar stratejik ürünler ve konular olduğunu gördük. Hatta 
burada uluslararası ilişkiler sarsıldı, ittifaklar bozuldu, uluslararası kuruluşlar birbiri ile kavga eder hale 
geldi. Ülkemizde de sık sık ilaç konusunda yerlileşme, yerelleşme, milli ilaç gibi kavramlar kullanıyoruz. 
Bu kavramların altını ne kadar doldurabildiğimiz ya da bu kavramlardan hepimizin aynı şeyi anlayıp 
anlamadığı ayrı bir konu ama bu kavramları sık sık kullandığımız da bir vaka. 

Son zamanlarda savunma sanayimizde büyük atılımlar gerçekleşti. Stratejik bir alanda milli olarak bu 
atılımların gerçekleştiğini görmemiz yine stratejik bir ürün olan ilaç konusunda bize bir fikir verir mi diye 
ortaya atmamıza fırsat vermiş oldu.  “Türk savunma sanayiindeki dönüşüm ilaç endüstrisi için uygun 
bir model olabilir mi?” ana teması ile gerçekleşen toplantımızın destek partnerleri Türkiye İlaç Sanayi 
Derneği (TİSD), Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), 
Abbott, Amgen, Atabay Kimya, Eczacıbaşı Monrol, Janssen ve Sanofi’ye katkılarından dolayı teşekkür 
ediyor, faydalı bir toplantı olmasını diliyorum. 

2
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TÜRK SAVUNMA SANAYİNDEKİ DÖNÜŞÜM MODELİ
Savunma sanayinin dönüşüm modelinin bir örnek olması açısından bugün bu sunum ile Türk savunma 
sanayinin gelişimini ve gücünü anlatmaya çalışacağım. Bu modelin ilaç sanayine nasıl uygulanabileceğine 
ilişkin değerlendirmeleri siz değerli TÜSAP Toplantısı katılımcıları yorumlayacaksınızdır. Gerek toplantı 
esnasında gerek sonrasında Savunma Sanayi Başkanlığı ve şahsım olarak yapılabilecek girişimlere katkı 
vermeye hazır olduğumuzu da iletmek isterim. TÜSAP’ı kutluyorum. Bu şekilde bir ortak akıl platformu 
oluşturmak aslında bu işlerde en büyük ve belki birinci adımdır. Biz de 35 yıldır benzer yollar izleyerek 
çalıştık ve buralara geldik. Bu sunumum da Savunma Sanayi Başkanlığı’nın kuruluş tarihçesinden karar 
merciine, faaliyet alanlarından projelerine, teknoloji geliştirme ve Ar-Ge yaklaşımından sanayileşme 
politikalarına kadar çeşitli konulara değineceğim.

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI’NIN TARİHÇESİ

Savunma sanayinin tarihçesine baktığımızda Osmanlı’nın devamı olan Türkiye Cumhuriyeti’nde 
savunma sanayine yönelik birçok faaliyet oldu. 1921 yılında Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü kurulmuş 
olup ilk özel savunma fabrikası Şakir Zümre’dir. 1926’da Tayyare ve Motor Türk Fabrikası, 1940’ta Nuri 
Demirağ Uçak Fabrikası kuruldu. 1940’larda Türkiye seri olarak uçak üretiyordu. 1941-1945 yılları arası 
ilk uçak motoru fabrikası olan Türk Hava Kurumu Uçak Fabrikası da seri üretim yapıyordu. Ancak 
bundan sonraki çok ilginç bir 25 yıllık dönemde Amerika’nın meşhur yardımları ve sonrasında savunma 
sanayinde biraz geri kalış yaşandı. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na geldiğimizde ise uyanış gerçekleşti. 
ASELSAN’ın kuruluşu da bu zamana denk gelir. 

ANA KONUŞMACI
Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı 
Başkan Yardımcısı 
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Daha sonra Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Güçlendirme Vakıfları ve sonrasında birleşik 
bir Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı -ki bu vakıf bugün Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 
adı geçen ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN ve ROKETSAN gibi birçok büyük firmamızın pay 
sahibidir- ile Türk savunma sanayi günümüze kadar geldi. Bugüne kadar gelinen noktada bu 
çabaların yanında en önemli adımın rahmetli Turgut Özal’ın 1985 yılında Kurucu Müsteşarımız 
Faik Erdem’e verdiği görevle SAGEB’in kurulması ile atıldığını söyleyebiliriz. 1985 yılında SAGEB 
adı ile kurulan Savunma Sanayi Geliştirme Başkanlığı 1989 yılında müstakil bir müsteşarlığa 
döndü ve bundan sonra tedariklerin artık Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nda yapılması iki 
önemli görevle verildi. Bu görevlerden birincisi Türk Silahlı Kuvvetleri’ni modernize etmek ve 
ikincisi ise bunu da Türk savunma sanayini geliştirerek yapmak şeklindeydi. 2017 yılında SSM 
yeni bir modelle Cumhurbaşkanlığı’na -esasında Cumhurbaşkanına demek daha doğru, sayın 
Cumhurbaşkanı kendi himayesine almıştır- bağlanarak Müsteşarlık kavramının kaldırılmasından 
sonra Savunma Sanayi Başkanlığı olarak görevine devam etmektedir. 

KARAR MERCİİ

Savunma sanayinin öncü bir rol oynamasının en etkin sebebi karar mercii yani Savunma Sanayii 
İcra Komitesi’dir. Karar mercii olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Dr. Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın 
Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, 
Genel Kurmay Başkanı Sayın Orgeneral Yaşar Güler ve Savunma Sanayi Başkanı Sayın Prof. 
Tr. İsmail Demir’den oluşan güçlü bir heyet bulunmaktadır. Bu heyetle savunma sanayiindeki 
projelere karar verilmekte ve stratejiler onaylanmaktadır. 
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SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI FAALİYET ALANLARI

En önemli ve birincil addettiğimiz konu savunma sanayi yönetimidir. Yerli ve rekabetçi sanayii 
ile güçlü bir ekonomi olmak ana hedefimizdir. Bunu da bugün ciddi oranda hayata geçirdiğimizi 
söyleyebiliriz. Proje yönetiminde marka değerine sahip milli ürünlere sahip olma vizyonu ile 
hareket ediyoruz. 

Biz yerli ve milli kavramlarını yan yana kullanmayı seviyoruz. “Milli teknolojiye sahip yerli 
üretim”in altını çizmek isterim. Teknoloji sizinse Amerika’nın yaptığı gibi Çin’de ya da dünyanın 
herhangi bir yerinde de üretebilirsiniz. Milli teknolojiye sahip olmak esasında yerli üretimin 
de önüne geçiyor. Ekonomiyi sağlam tutmak ve sanayiyi geliştirmek adına yerli üretim de çok 
önemlidir. 

Şunu vurgulamak isterim ki savunma sanayinin ilaç ya da sağlık sektörüne göre bir avantajı var 
ve bu da ürünlerin örneğin bir ilaç gibi kolay satılamamasıdır. İlacı, aşıyı ya da MR ürününü size 
getirip kolayca pazarlayabiliyorlar. Buralarda bir limitasyon yok. Ancak savunma ürünleri, silah 
ürünleri bir güç oluşturduğu için bunların satışlarında çok ciddi limitasyonlar olabiliyor. 

PROJE YÖNETİMİ

Savunma Sanayi Başkanlığı’nın ilk kurulduğu yıllara baktığımızda 1990’lara kadar süreçte hazır 
alımlara odaklanmıştık. Çünkü belli bir sanayi altyapısı yoktu. Savunma sanayini taşıyacak 
sanayi modelleri yoktu. Bunları hayata geçirmek için 1990’lardan 2010’lara kadar örneklerini 
de tabloda göreceğiniz gibi ortak üretim projeler yapıldı. Zaten hazır alım F16, Zırhlı Muharebe 
Aracı, CASA uçakları gibi ürünler vardı. Daha sonra ortak alımlarda Stinger’in Türkiye’de 
üretilmesi, Piyade Tüfeği’nin lisans altında buralarda üretilmesi, ATAK helikopteri, çıkarıldığımız 
JSF programı ve şu anda en önemli partnerlerinden bir olduğumuz A400M uçak modeli gibi 
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ortak geliştirme projelerimiz oldu. Burada Offset uygulamaları ve proje yönetimini ve daha 
sonra teknoloji transferi yapmayı ve yabancı yüklenicileri buna zorlamayı öğrendik. Bununla 
yerli sanayimizi sürekli geliştirdik. 2010’lardan sonra ise artık kısmi tasarımı, kendi ürünlerimizi 
yapmayı öğrendik ve özellikle kara araçlarında çok ciddi yol aldık. Silah ve diğer sistemlerde 
de HİSAR, KORKUT, MİLGEM, ÇAFRAD, MPT-76, ALTAY gibi ürünler ortaya çıkmış oldu. 2015-
2020 arası yani içinde bulunduğumuz dönem ve onun ötesinde ise milli ve özgün tasarımlarla 
yol alıyoruz. HÜRKUŞ, ANKA, BAYRAKTAR, HİSAR-U, ÖZGÜN HELİKOPTER projeleri artık milli 
isimlerle anılan projeler haline geldi. Bunun esas sebebi, en büyük teşekkürü hak eden kişi 
-ki bugün SSB’nin icra komitesinin başındaki kişi Sayın Cumhurbaşkanımız siyasi olarak ilk 
iktidara geldiği ve Başbakan olarak hizmet ettiği dönemde de bu icra komitesinin başkanlığını 
yürütüyordu. Geçmişte olan yabancı ortak üretimli projelerin birçoğunun iptal edilmesi talimatı 
ile, yani dışarıdan hazır alım ya da ortak üretim değil milli ürünlere geçme gereği vizyonu 
ile 2004 yılında aldığı stratejik karar, Türkiye’nin savunma sanayindeki en önemli kilometre 
taşını oluşturmaktadır. Bununla artık 2020’ye, 2030’a doğru özgün ve milli ürünleri, kendi 
milli teknolojilerimizi konuşur durumdayız. Artık kendi lazer silahımızı, Rallgun gibi dünyanın 
eşzamanlı çalıştığı sistemleri çalışır durumdayız. 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE AR-GE

Bu ürünlerin geliştirilmesinin arkasında yatan esas faktör teknolojiye sahip olmaktır. Eğer bu 
teknolojiye sahip olmasaydık yurtdışına bağımlılığımız devam edecekti. Herhangi bir savaş 
ortamında bize silah sistemleri verilmeyecekti. Bunun güdüsü ile kendi teknolojimizi geliştirme 
yolunda çok ciddi adımlar attık. Dinamik bir Ar-Ge süreci kurgulamış durumdayız. Projelendirme 
sürelerini geniş alan çağrıları (SAGA) ile hızlandırdık. Çünkü eskiden platformların üzerindeki 
parçaların veya kutuların diyelim Ar-Ge projesi olarak yapılması konusunda mesela bir 
navigasyon cihazı size verilmiyor. Bunu yapalım diye bir Ar-Ge projesi başlatıyorduk. Bu doğal 
bir reflekstir. Bugün bir “aşı verilmiyor” ya da “başkaları para kazanıyor, hadi biz kazanalım” diye 
doğal bir refleksle bunları sistem olarak yapmaya çalışabilirsiniz ama bir aşının yapılmasında 
da eminim çok değişik teknolojiler ve bilim alanları vardır. Bunların çalışılması ve ortaya 



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2020 / İLAÇ VE ECZACILIK RAPORU

çıkarılması gerekiyor. Ar-Ge çalışmaları ile biz bunu yaptık ve sürekli hale getirmek için OTAĞ 
adını verdiğimiz Odak Teknoloji Ağları kurduk. Buradan da teknoloji yol haritaları oluşturduk. 

Ar-Ge’de yaptığımız bu işler sistem ve platform geliştirme yerlerinde ürün geliştirme projeleri 
olarak karşımıza çıkıyor. Savunma Sanayi Başkanlığımızın uzmanlaşmış alanlarda 14 tane Proje 
Daire Başkanlığı bulunuyor ve uzmanlaştıkları alanlarda işlerini yapıyor. Burada benim hitap 
ettiğim hocalarımızın çoğu belki bunları yapıyordur. Sağlık alanında çok değerli çalışmalara ve 
makalelere imza atmış kişilerdir. Ancak bir sistemi ürün haline getirmede ve yapılan ihalelerde 
alımı sağlayan yer proje dairemiz. Bu Proje Daire Başkanlığı kavramı uzmanlaşılmış bir alan. 
Sağlık Bakanlığı’nın son tıbbi cihaz ihalelerinde de yaşadığı belki aksaklıklar, sorunlar diyelim, 
işlerin gecikmesi ve ihalelerin iptal edilmesinin sebebi buna dedike elemanların/uzmanların 
bu ihaleleri yapıyor olmamasıdır. Savunma Sanayi Başkanlığı kendisini böyle geliştirmiş. Bizim 
Helikopter Dairemiz o kadar uzman ki, Kamu’nun tüm helikopterlerini alıyoruz. Kendi kendine 
helikopter almaya çalışanlar da oluyor ama sonuçta bize geliyorlar. Neden? Çünkü biz fiyatı 
da alt sistemleri de biliyoruz. Tabi bu işleri yapabilmek için sadece Savunma Sanayi Başkanlığı 
gibi bürokratik bir kurumda proje kurgulamak yetmiyor. Sanayi tarafında da çok ciddi emek 
gerekiyor. Bunun için sanayileşme politikalarımız önem arz ediyor. Bunlara kısaca yabancılarla 
çalıştığımız dönemlerden aldığımız isimle Offset diyoruz ki yeni süreçte önümüze yepyeni 
sanayileşme politikaları da koyduk. Tabi insan kaynağı yetiştirmek de çok önemli. Bunun 
için de bir Savunma Sanayi Akademimiz var. Burada sürekli profesyonel eğitimlerle sertifika 
programları kurgulanıyor. Tabi tüm bunların tezahür ettiği askerin kullanım alanında da yeni bir 
oluşumumuz var; harekat alanı desteği... Kurduğumuz bir Harekat Destek Grup Başkanlığı ile 
askerlerle uyumlu çalışarak direkt sahaya gidiyoruz. Bir aşıya ihtiyacınız olduğunda herhangi 
bir doktor, güvenilir ve bilinen bir marka, hiçbir problemi olmayan bir ürün ister.  O anda 
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ihtiyacı olduğunda bulur ama bunu nasıl geliştireceksiniz. Sahada denemeleriniz gerekiyor. 
Bu nedenle sahayla Ar-Ge ve proje geliştirme çalışmaları iç içe gitmelidir. Bunlar iç içe olmayıp 
soyut şekilde yürürse birbiri ile hiçbir zaman barışamayacağı için başarılı olma şansı oldukça 
düşük diyebilirim. Mesela ihtiyaç makamı tabir ettiğimiz silahlı kuvvetlerimiz ve güvenlik 
güçlerimiz kendi projelerini tarif ederken daha çok disiplinliler ve bazı kurallar çerçevesinde 
yapıyorlar. Yeni mevzuat ve düzenleme ile kendimizi esasında ihtiyaç makamı haline de getirdik. 
Abartarak söyleyeyim; Savunma Sanayi Başkanlığı isterse 100 tane tankı ürettirip bahçesine 
koyabilir ama nasıl koyabilir? Buna Savunma Sanayi İcra Komitesi onay verirse… Böyle bir şeye 
kesinlikle onay vermeyecektir ama bu teknolojinin geliştirilmesi açısından kendi kendimizi 
ihtiyaç makamı olarak tanımlıyor ancak onların grup prosedürel alanlarına girmiyoruz. Şöyle 
tarif edeyim; bir araba alıyorsunuz, sizin için en önemlisi arabanın vitesi… Honda’nın kullandığı 
CVT vites mi, yoksa Volkswagen’in kullandığı DSG vites mi olsun, diye bir seçim yapıyor ve 
ona göre alıyorsunuz ama kullanıcı olarak 3. vitesle 4. vites arasındaki sürtünme katsayısını 
bilmenize gerek yok. Ancak projeler tanımlandığında maalesef bu ayrıntılara girme durumunda 
kalınıyor. Bunları aşmak üzere teknoloji projelerini geliştirmek için hareket alanlarını tanımlıyor 
ve Ar-Ge geliştiren, proje geliştiren birimlerimize geri bildirim veriyoruz. 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE AR-GE YAKLAŞIMINDAKİ YÖNTEM

2000’lere varana kadar esasında bizim başkanlığımızda değişik platform ve sistemlerde 
benzer teknolojiler tekrar tekrar geliştirilmeye ve üretilmeye çalışılmış. Bu masraflı bir yaklaşım. 
2006 yılı sonrasında Ar-Ge Dairemizin de inkişafıyla bu platform ve sistemlerdeki benzer 
teknolojilere ayırdığımız eforları birleştirdik. Alt sistemler, bileşenler ve buradaki teknolojilerin 
paydasını eşitledik. Böylelikle zaman ve finans kaybının önüne geçmiş olduk ve geleceğin 
teknolojilerine de çalışmayı düşünebilir hale geldik.
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Önceki teknoloji geliştirme yaklaşımımızda ihtiyaç bazlı kritik teknoloji kırılımı yapılıyordu. 
Mesela İHA’lar üzerindeki bir navigasyon cihazını Amerikalılar vermiyor ve bu refleksle 
biz üretelim diyorduk. Bu normal bir yaklaşım fakat o cihazı üretmeye çalıştığınızda bile alt 
sistemlerine, teknolojilerine hakim olmadığınız için zorluklar yaşıyorsunuz. Bir de hep geçmişi 
yakalamaya çalışma çabası ile esasında geleceği göremiyorsunuz.

Yeni felsefemiz ile geleceğin teknolojisi için ortak akıl oluşturarak geleceğin harp konseptini 
şekillendiren sanayi vizyonu ile ülkemizi öncü yapacak teknolojilere odaklanmaya başladık. 
Burada gördüğünüz gibi OTAG’lar dediğimiz o6en yeni teknolojileri belli hocalarımız 
uzmanlarımızın başkanlığında yıl boyunca sürekli tartışıyoruz. Burada oluşan ortak akıllarla Ar-
Ge yol haritaları oluşturuyoruz. Eski yöntemi de tamamen bırakmadık. Yine ihtiyaç olan sistemi 
çalışıyoruz. Esasında birbirini tamamlar nitelikte… Bütçe olarak da hedef belirledik; klasik bazlı 
Ar-Ge bütçemizi 2039’a doğru indirirken, geleceğin teknolojilerini çalıştığımız Ar-Ge ise 2039’a 
doğru artmış olacak. Esasında Ar-Ge eforunu tamamen yeni teknolojilere taşımak istiyoruz. İlaç 
sanayisi gibi diğer alanlarda da bunun böyle olması gerektiğine inanıyoruz. 
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Teknoloji geliştirme ve Ar-Ge yaklaşımlarında platformlardan örnek vermek gerekirse, Milli 
Muharip Uçak  ve Türk Fırkateyni 2000’de alt sisteminde birinde AESA radarı, birinde faz 
dizinimli radar  olsa da bunlar esasında aynı bileşeni içeriyor. Güç yükselticisi var. Bunun 
teknolojisi GaN. Bununla ilgili ASELSAN ve Bilkent’in kurduğu bir AB Mikronano firmamız 
var ve bunun otomotiv, haberleşme, güneş panelleri ve güç elektroniği gibi başka projelere 
yansıması da var. Benzer Milli Muharip İHA da kompozit teknolojiler açısından Termoset 
Prepreg ve Prepreg üretim hattı gibi teknolojiler var. Bunlar otomotiv, deniz araçları ve rüzgar 
gülü gibi değişik alanlara da yansıyabiliyor.

GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ İÇİN ORTAK AKIL: OTAĞ

OTAĞ ile neredeyiz, nereye varmak istiyoruz, nasıl fark yaratırız gibi sorulara cevap aranan 
toplantılar gerçekleşiyor. Bizler katılımcıyız ama bu tamamen başkanları hocalardan oluşan 
ve bağımsız yürüyen toplantılar ve bunları bize sürekli raporluyorlar. Ne tür projeler yapılması 
gerektiği ile ilgili fikirler edindiğimiz gibi ne tür yatırımlar yapılması konusunda da esasında 
buradan bilgiler ediniyoruz. 
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Geniş katılımlı olarak yaptığımız çeşitli OTAĞ’larımız tabloda görülmekte. Çalıştay/OTAĞ 
raporlarından Ar-Ge proje çıktılarının kullanımına kadar çeşitli çıktıların kullanımlarını 
platformlarda sağlıyoruz. İlaç sektöründe de böyle kırılımların yapılması gerektiğine inanıyorum.

Kompozit teknolojisinden birtakım örnekler tabloda görülmekte. Bunları kendimiz üretmediğimiz 
takdirde yurtdışına bağımlıyız. Her şeyini biliyor olabilirsiniz ama çok basit bir komponentini 
yapamadığınız zaman yurtdışına bağımlı olabilirsiniz. Fiyatı da o belirliyorsa cost-effective 
bir şey yapamazsınız. Savunma sanayi gibi de yapamazsınız. Savunma sanayinde ürünü 
vermedikleri için cost’u sineye çekebilirsiniz ama sağlık alanında çok komplekstif bir dünya 
ile karşı karşıya kalabilirsiniz. İşte Koza, İpek, Atlas ve Kartal projelerimizle kompozit alanının 
tüm teknolojilerini tutmaya çalışıyoruz. Yeni hazırladığımız yol haritası ile de yeni yeni projeleri 
yapacağız ve aynı zamanda da Türkiye’de sanayinin gelişmesi için altyapı yatırımları yapmayı 
planlıyoruz.
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Benzer bir şekilde malzeme teknolojileri… Bugün kendi uçağımızı, kendi motorumuzu neden 
yapamıyoruz? Bugün yürütülen tüm projelerde alt bileşenleri, alt teknolojileri çalışarak hayata 
geçirmeye çalışıyoruz. Bu malzemelere hakim olmadan milli diyebileceğimiz bir motor 
yapmamız mümkün değil. Mesela bir inconel malzemede bağımlıysanız sistem tasarımında 
her şeyi hakim olsanız bile bunu size vermez ve yine yaptırmazlar. 

Şöyle bir örnek vereyim; Kristal Projemizde gaz türbin motorların türbin kanatlarının prosesini 
esasında çalıştık. Bu kanatçık çok yüksek sıcaklık altında çalışan bir türbin kanatçığı. Vakum 
altında dökümünü yapmayı başardık. İnconel malzemeyi yurt dışından alamadığımız için bize 
blokaj yaptılar ve Dinç Projesini hayata geçirip kendi tozlarımızı üreterek malzemeyi yapmaya 
başladık. 

Zırhlı araç uygulama için malzeme teknolojileri daha çok bor ve alüminyum gibi malzemeler.
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Kullanım alanlarına baktığımızda örneğin RF, kızılötesi algılama, navigasyon, akustik ve ekran 
teknolojilerinde ürettiğimiz alt teknolojilerin bileşenler ve bileşenlerden de sistemde yer 
almasına vesile oluyoruz. Bunların hepsi milli olarak geliştirdiğimiz bir kısmı da geliştirmeye 
devam ettiğimiz teknolojiler.

Kızılötesi algılama teknolojileri ile ilgili infografik… İHA’lardaki kameraların dedektörünün 
yapılması ciddi bir çalışma ve şu anda bunu hayata geçiriyoruz. Sağ tarafta da soğutmasız 
dedektörler var. 
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RF teknolojileri de önemli teknolojiler. Güç yükselticileri, antenle ilgili teknolojiler gibi ürünleri 
de çalışıyoruz.

Ulak Projemizi piyasada da duyuyorsunuzdur. Askerler için ürettiğimiz teknolojilerin sivil 
alanda kullanımı… Şu anda 4.5G baz istasyonlarını şu anda milli olarak geliştiriyoruz. A.Ş. olarak 
kurduğumuz ULAK şirketimiz için şu anda 500 milyon Dolar gibi bir değer konuşuluyor. 1300’ün 
üzerinde baz istasyonu şu anda Türkiye’de çalışıyor. Özellikle köylerimize giderseniz kesinlikle 
ULAK üzerinden haberleştiğinizi söylerim. Şehirlerde de yaygınlaşacak ve Türkiye’nin cari 
açığına ciddi katkı sağlayacak bir şirket. Bir haberleşme devi geliyor. 

Yapay zeka çok önemli bir konu. Tek başına bir bileşen değil, özellikle karar destek mekanizmaları 
olmak üzere her şeye uygulanabilen, günümüzde büyük veri ile toplanan telebaytlarca verinin 
anlamlandırılması ve hatta bizim bile düşünemeyeceğimiz konuların “bu da düşünülebilir” gibi 
önümüze sunulması… -ki cep telefonlarımızda bugün bunlarla karşılaşıyoruz- Yoğun olarak 
yapay zekayı çalışıyoruz, kullanıyoruz ve dünya ile eş zamanlı işler yaptığımızı söyleyebilirim. 
Bunlar belki sizlerin alanlarında da çok ciddi fayda sağlar. Çok değişik spektrumdaki bilgilerin 
sort edilmesi ve anlamlı hale getirilmesi için kullanılabileceğine inanıyorum. 
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SANAYİLEŞME POLİTİKALARI

Sanayileşme piramidinde ana yüklenici olarak TAİ ya da ASELSAN’ı düşünebilirsiniz. İkinci 
sırada onun alt yüklenicileri, üçüncü sırada KOBİ’ler ve dördüncü sırada üniversiteler-enstitüler… 
Piramidi biz bu araştırma kuruluşlarının üzerine inşaa ediyoruz. Buradaki en büyük handikap 
-ki sağlık alanında da bununla karşılaşılacak- 2 numaradaki alt yükleniciler. Alt yüklenicileri 
sadece iş verilen taşeron gibi düşünmeyin. Savaş sistemlerini ve herhangi bir sektördeki 
herhangi bir sistemini değerli kılan şey ona en büyük özelliği, aklı katan alt yüklenici sistemleri… 
Maalesef Türkiye’de bu alt sistemlerle ilgili gelişim oldukça yavaş gitmiş. Son sektörel strateji 
dokümanımızda tüm proje dairelerimize 2023’teki stratejik dönem sonuna kadar en az 3 
kritik alt sistemin millileştirilmesi görevini verdik. İdarelerimiz de buna yönelik çalışıyor. Yeni 
sanayileşme politikamızla da bunu hayata geçireceğimize inanıyorum. Aşı işinde de eminim 
bazı kritik komponentlerin, teknolojilerin geliştirilmesi gerekiyor. Belki bir şeyi yapan cihazı 
size vermeyeceklerdir ama var olan yapımızla belki biz o cihazı yapabiliriz. Belki bunlara 
odaklanmak gerekiyor. 

Tabi tüm bunların yanında gerçekten elle tutulur ürünlere, yani uçağa, helikopterlere, savaş 
sistemlerine, füzelere, tanklara, tüfeğe dönüşmesi için çok ciddi bir altyapı gerekiyor. Sadece 
insan kaynağı da değil, bunları özümsemiş ve kaliteli iş çıkaracak alt sistemlere sahip olacak. 
Bunun için Savunma Sanayi Başkanlığı’nın zaten İstanbul’da bir Teknoparkı vardı. Bunun 
yanında Ankara’da Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB’yi kurduk. Buranın Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı da yürütmekteyim. Burada Fransa’daki Airbus’un üretildiği Toulouse şehri gibi, 
-orada neredeyse havacılık uzay şehri var- veya Amerika’daki Boeing’in üretildiği Seattle gibi 
bir sanayi şehri oluşturmaya, dönüştürmeye çalışıyoruz. 
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Bu HUB OSB’nin içinde kurduğumuz ikinci bir Teknoparkımız var. Buna da Teknohab 
ismini verdik. Buranın konsepti ÜRTEMM, yani Üretim Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi. 
Burada örneğin elimizde çok hafif ve maharetli Samsung, Iphone gibi telefonlar var. Bunun 
aynısını üretelim desek içindeki iletişim, görüntüleme ve yazılım teknolojilerinden farklı olan 
farkında olmadığımız başka bir teknoloji var.  O da bunu üretebilme teknolojisi. İçindeki çip, 
saç metaller, dışındaki cam gibi tüm malzemeyi oraya sıkıştırıp çalışmasını sağlayacak tür 
üretim çalışmalarını da Teknohab’da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Burada EKTAM adını 
verdiğimiz Eklemeli Teknolojiler Araştırma Merkezi, Gazi Üniversitesi ile birlikte üniversitenin 
Kalkınma Bakanlığından şimdiki Strateji Başkanlığımızdan aldığı projeyi Teknohaba getirmiş ve 
ÜRTEMM’in bir parçası yapmış durumdayız. Bu Teknohab önümüzdeki 2 yıl içinde çok hızlı bir 
bizimde ivmelenerek hayata geçecek. 

Şirketleşme modellerimizden bahsedecek olursak; bir diğer handikap da herhangi bir 
teknoloji ile ilgili ihtiyaç olduğuna başvuracağımız şirketlerimiz başta ASELSAN, ROKETSAN, 
HAVELSAN, TAİ idi. Bu konseptin yanlış olduğunu kavradık. Çünkü teknoloji ve teknolojiden 
elde edilecek ürünler ancak ve ancak odaklanarak yapılacak işler. Onun için bir seri iştirakler 
kurmak üzere SSTEK modelini oluşturduk. İcra Komitesinden aldığımız yetki ile iştirakler 
kurduk. Bu iştirakler özelleşmiş işler yapıyor. Bunlardan ULAK haberleşme teknolojisinde, 
TR Motor motor teknolojilerinde, TR Bor Enerji Bakanlığı ve ETİ Maden ile ortak kurduğumuz 
firma, TR Mikro detektörlerle ilgili, Delta V hibrit yakıtlarla ilgili gibi… Yital örneğin yeni ismi 
ile TÜYAR Türk Yarı İletken, artık çipler insanlara embed edilecek diye konuşuyoruz ama 21. 
Yüzyılda Türkiye yarı iletken konusunda seri üretime dair bir kabiliyet sergilemiyor. Bu kabul 
edilebilir bir şey değil. Bunu yapmak üzere TÜBİTAK ile ortak olarak ASELSAN’la beraber 
TÜYAR’ı kurduk. TR Test de havacılık ve uzay gibi çok yüksek güvenlikli sistemlerde test proje 
fiyatının yüzde 50’sinden daha fazla oluyor. Bir şeyin yüksek kaliteli ve güvenilir olduğunu 
test etmek çok pahalı. Uluslararası standartlar belli ve bunu bugün Türkiye’de yapamadığınız 
zaman yurt dışına yolluyorsunuz. Test için yurtdışına yolladığınızda iki büyük handikap karşınıza 
çıkıyor. Birincisi testi gönderdiğiniz numune ellerine direkt geçiyor ve bedava istihbarat yapmış 
oluyorsunuz. İkincisi ise onların uzmanlıklarını bir katman daha artırmış oluyorsunuz. Türklerin 
de sistemlerini çalışarak daha da uzman hale geliyorlar ve Türkiye’de test ile ilgili bir uzmanlık 
oluşturamamış durumda kalıyorsunuz. Bu handikapları TR Test ile aşıyoruz. Benzer bir model 
de sağlık sektöründe test altyapıları konularında olmalı diye düşünüyorum. 

Bunun dışında kümelenmelerle irtibat halindeyiz. Örneğin yüzlerce firmanın gelip Tıbbi Cihaz 
Kurumundan bir şeyler istemesi, “bu çok güzelmiş buna gidelim” tutumu bir enerji kaybına sebep 
olur. Bunun için kümelenmeler oluşturup oralara yönlendiriyoruz ve ortak akıl ile gelmelerini 
istiyoruz. Çünkü birçok firma da ister istemez proje parası peşinde koşuyor. Devlet olarak iyi 
niyetle parayı verseniz dahi ortaya bir şey çıkmıyor. Ama kümelenmeler birbiri ile otokontrol 
yapan yapılar oluşturarak proje teknikleri ile size geliyor. Bu nedenle kümelenmelerin de çok 
önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. 
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Sanayi politikaları ile ilgili vurgulamak istediğim iki önemli alan EYDEP ve YETEN. EYDEP 
Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı savunma sanayi, havacılık ve 
uzay projelerinde yüksek güvenlik aranan yerlerde sertifikasyon çok önemli. Bu sertifikasyon 
olmadan bazı üretilmiş sonuçların, yazılmış kodlar ve belgelerin bile kabul edilmesi mümkün 
değil. Çünkü içine asker, yolcu koyacaksınız veya bir mühimmat atacaksınız etrafa zarar 
vermemesi için... Bu standartlara erişebilmek için büyük firmalarla çalışıyoruz ama aynı zamanda 
sanayi politikalarımız gereği küçük firmalarla çalışmalarına da yönlendiriyoruz. Bu politikalar 
neticesinde savunma sanayi ile ilgili çok geniş bir ekosistem oluşuyor. EYDEP programını 
başlatmadan önce yetkinlikleri şirketler üzerinden değerlendiriyorduk ama burada şirketlere 
“yetkin değilsin” denilip geri dönülüyordu. Yetkin olması için belli temel standart üretim 
belgelerini almış olmaları gerekiyor. EYDEP ile yeni felsefemizle desteklemeyi de bunun içine 
kattık. Gerekirse eğitim, gerekirse de belgelerini almaları için cüzi miktarda parasal destek 
veriyoruz. Bu parayı da belgeyi aldığı faturalar üzerinden veriyoruz. 

YETEN ile de Yetenek Envanteri oluşturuyoruz. Sağlık alanında da ilaç geliştirenler, sağlık 
ürünleri geliştirenlerle ilgili bir sürü veri tabanları vardır. YETEN konseptini getirene kadar 
bir sürü database’imiz bizim de vardı. Mesele sadece veri tabanı değil. Mesele bu veri 
tabanının Savunma Sanayi Başkanlığının projelerini yürüten dairelerinde etkin kullanılması, 
sanayicilerin bunu etkin kullanması… YETEN’i şimdi o hale getiriyoruz. Oldukça popüler bir 
hale geldi. 700’e yakın firma şu anda test aşamasında olmasına rağmen girişlerini yaptı. Yeni 
sanayileşme programımızı YETEN üzerinden yürüteceğimizi duyurduk. Böylelikle firmalar artık 
reel datalarını girecekler ve ürünlerini pazarlama derdinde olacaklar. YETEN’in esasına en 
büyük özelliği içinde çok güçlü bir ürün kütüphanesi olması. Bu ürün kütüphanesini “benim 
de elimde şu ürün var” diye yapmıyoruz. Teknolojilerimizi bir taksonomide sınıflandırdık. Bu 
taksonomide European Defence Agency çalışmalarını baz aldık. İkinci versiyonunu yayınladık. 
Bunu örnek olarak sağlık sektörüne de verebiliriz. Firmalarımız ve ürünlerinin hangi teknoloji 
alanında olduğuna dair taksonomide sınıflandırılmış. Ayrıca ikinci bir sınıflandırma da patent 
veri tabanına göre yapılmakta. Böylelikle savunma sanayinde Türkiye’nin hangi alanlarında 
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boşluk olduğunu çıkarabilmekteyiz. Nereye odaklanmamız ve nereden katma değer elde 
edebileceğimiz sorularına bir cevap olabilecek. Kör bir şekilde para harcayarak mükemmel 
sonuçlar elde edilebileceğini beklemek hayalperestlik olur. 

Geçmişte sanayiye katılım taahhütleri, Offset dediğimiz konular Türkiye için önemli idi. 
Burada A kategori dediğimiz proje kapsamında Türk sanayii tarafından gerçekleştirilen iş 
payı konusunu yaparak yabancı yüklenicileri neredeyse Türkiye’ye taşıdık. TAİ de Türkiye’de 
böyle bir şirket olarak kuruldu. Ortak üretimle F16 üretimi yapıldı ve daha sonra tamamen milli 
bir şirkete dönüştü. Şu anda Eskişehir’deki TEI TUSAŞ Motor Sanayi neredeyse yarı yarıya 
GE ile ortak bir şirkettir. Yine Eskişehir’de yapılan Alp Havacılık Skorsky ile ortak bir firmadır. 
Ankara’daki FNSS firması BAE Amerika ile yüzde 50 ortak firmadır. Offset’ten Türkiye’de iş 
yapılması karşılığı bu tür değerli kazanımlar da elde ettik. B kategorisi dediğimiz olay ise 
ihaleye girenler arasında yarışma yaparak Türkiye’de üretilen ürünün ihracatını sağlarsa ek 
puanlar verdik. Bu çok ciddi katkılar sağladı. Şu anda 3 milyar Doları aşan ihracatımızın aslında 
nüveleri burada atılmış oldu. Kategori C dediğimiz Offset ise teknoloji ve yetenek kazanımı… 
Yani kim teknoloji transferi yapmaya razı olursa, bunu Türkiye’ye getirirse daha fazla puan 
alıyor. Örneğin genel maksat helikopter programı, 109 helikopter Türkiye’de üretilecek, 109 
buyback opsiyonu var. Skorsky ile bunu imzaladık. TAI’de şu anda helikopterler üretilmeye 
başlandı, hatlar kuruldu. 109 helikopterde Skorsky dünyaya Türkiye’de ürettiği helikopterleri 
satacak. Bu esasında ciddi bir bilek güreşinde galip gelmektir. Bu örneklerin ilaç alanında, 
sağlık alanında da edinilmesi lazım. Bunların el yordamı ile yapıldığını, yazılı teoremlerinin 
olmadığını da bilmekte fayda var. Yaşayarak öğrenilmiş tecrübelerdir bunlar. Yeni geldiğimiz 
dönemde ise yabancılarla çok yoğun çalışmıyoruz. Artık dışarıya satmaya çalışıyoruz. Bu tür 
Offset uygulamaları yerine ise YETEN’i getirerek milli alt sistemleri -ana sistemleri yapar duruma 
geldik- yapmak üzere ürün kütüphaneleri oluşturduk. Bu ürün kütüphanemiz Amerika’nın 
oluşturduğu NASA’nın Department of Defense’in oluşturduğu teknoloji hazırlık seviyesi ile 
1’den 9’a kadar -9 envantere girmiş, 1 daha konsept demek- sınıflandırarak hazır olmaya hazır 
ürünleri de teşvik etmek istiyor.
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Sektörü ayakta tutmaya çalışıyoruz. Kredi destekleri yapıyoruz. Bazı makine parklarını, bazı 
altyapılarını sağlıyoruz.

Hedeflerimiz savunma sanayinin tam bağımsızlığı ve sürekli ve sürdürülebilir savunma sanayi 
hedefleri ile devam ediyoruz.
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SORU - CEVAPLAR
Savunma sanayi bu başarıyı yakalarken devletten ne kadar, özel sektörden ne kadar fon aldı? 
Aynı başarıyı sağlık sektöründen beklerken devlet böyle bir fon ayırımına niyetli mi, bu çok 
önemli…

Bir de bu 20-30 yıllık süreçte savunma sanayi projelerinin çoğunu teknoloji transferi olarak mı 
yaptı, bizim tamamen sıfırdan yaptığımız bir proje var mı?

Fon konusunda tabi şu andaki değeri söyleyerek belki ifade edebilirim. 700’e yakın projemizin toplam 
portföy değeri 80 milyar Dolar civarında… Tabi geçmişte harcanmış paraları dahil etmiyoruz, şu andaki 
aktif projeleri kastediyoruz. Elbette buraya fon ayırdığımız için savunma sanayi başarılı oluyor. Savunma 
Sanayi Başkanlığı’nın iki tane gücü var esasında; birincisi Savunma Sanayi İcra Komitesi, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki heyet ve onun kararı, ikincisi Savunma Sanayi Destekleme Fonu 
SSDF yani bir akar fonun olması. Bizim başkanlığımız yıllık bütçeli bir kurum değil. Burada bir akar var, 
sürekli fon oluşuyor. Zaten başarının arkasında yatan en büyük faktör de bu. Genelde biz bunu devlet 
desteği ile yürütüyoruz ama özel yatırımcılar da savunma sanayinde rol almak isteyenler de şirketlerini 
kuruyor, kendi yatırımlarını yapıyorlar. Onlara da Ticaret Bakanlığımızın onayladığı bölge teşvikleri onayı 
veriyoruz. Herhangi birisi savunma sanayinde çalışacaksa otomatikman 5. Bölgede sayılmış oluyor. En 
yüksek teşviki alan bölge 6. Ankara’da savunma sanayi firması kuran birisi sanki Erzurum’da teşvikleri 
alan bir sanayici gibi olmuş oluyor. Bu da savunma sanayinin gelişmesi için önemli bir faktörü. 

Teknoloji transferi ilgili olarak da elbette yılları anlatan slaytımda gösterdiğim gibi 80-90’lar arasında 
tamamen hazır alım yaparken teknoloji transferine dönelim dedik. Offset uygulamalarını yaptık. Yine 
üstüne basarak söylemek istiyorum. Buradaki kritik nokta Sayın Cumhurbaşkanımızın 2004 yılındaki o 
zaman Başbakan iken aldığı karar ile artık milli sistemlerin yapılması. Burada milli sistemlerimizi sayacak 
olursak; MİLGEM, ANKA, Bayraktar TB2, Akıncı, Milli Muharip Uçak, Milli Piyade Tüfeği, Milli Mete 
Tabancası… Bunların tamamı yerli proje tasarımları. Hepsini de Sayın Cumhurbaşkanımıza borçluyuz. 



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2020 / İLAÇ VE ECZACILIK RAPORU

İLAÇ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ İÇİN TÜM PAYDAŞLARIN 
ROL ALDIĞI BİR EKOSİSTEM SÜRECİ VAR
Savunma sanayimizin yerli imkanlarda gösterdiği başarı bizim için hem övünç hem de umut 
kaynağı olmuştur. Ülkemizin savunma sanayinde yakaladığı ivmeyi umuyorum ki ilaç sektöründe de 
yakalayabiliriz. Ülkemiz ilaç pazarındaki duruma bakacak olursak, ilaç ihtiyacımızın kutu bazında yüzde 
90, değer bazında yüzde 50 oranında yerli olarak karşılayabildiğini görmekteyiz. Bu da bizim için yükte 
hafif pahada ağır olan biyoteknolojik ürünlerin kendi imkanlarımızla üretiminin çok önemli olduğunu 
bize göstermektedir. 

Pandemi sürecinde ülkelerin öz yeterlilikleri de önem arz etmektedir. Özellikle bu süreç içinde tıbbi 
ürün taşıyan uçakların havadan indirilerek el koyulduğu bir dönem yaşadık. Bundan dolayı da ilaç ve 
aşı gibi tıbbi ürünlerin tedarik problemleri ile ilgili sağlık alanında çok ciddi sıkıntılara yol açabileceğini 
düşünmekteyiz. Bu nedenle de yerli ilaç sektörünün gelişmesinin bu süreçleri minimuma indireceğini 
düşünmekteyim. Yerli ilaç sektörünün bu gelişimi içinde de tüm paydaşların rol aldığı ilaç ekosistemi 
diyebileceğimiz bir süreç var. Bu süreçte Kamu, sektör, üniversiteler, Ar-Ge merkezleri, start-up firmaları 
ve girişimciler bu işin içinde yer almaktadır. Biz de TİTCK olarak bu ekosistemin içinde düzenleyici 
olarak rol almaktayız. Bu ekosistemin çalışması ile birlikte teknolojik ürünleri üretiyoruz. Ancak burada 
yetişmiş insan gücü olmadan rol alma şansımız yok. Bu noktada sanayi ve üniversite işbirliği ile de 
bu sürecin kolaylaşması, en azından yetişmiş insan gücü konusunda işbirliğinin artırılması önem arz 
etmektedir. 

Finansal destek modelleri de bizim için önemli. Özellikle savunma sanayinde olduğu gibi alım garantili 
projeler ve proje bazlı kamu ortaklıkları düşünülebilir. Bu süreçte bunlar da kolaylaştırıcı faktörlerdir. 
Ayrıca tıpkı Savunma Sanayi İcra Komitesi gibi bir yapının da ilaç sektörü için oluşturulması ve bize 
uyarlanması süreci de değerlendirilebilir. Politika üreten, bunları uygulayan ve bu çıktıları takip eden bir 
sürecin oluşması ilaç sektörü açısından faydalı olabilecektir.

Doç. Dr. Tolga TOLUNAY
T.C. Sağlık Bakanlığı, 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
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Kamu ve özel sektör, akademisyenler ve STK temsilcileri olmak üzere ilaç sektörünün ileri gelenlerinin 
katılımı ile bir araya geldiğimiz TÜSAP İlaç ve Eczacılık Vizyon Toplantısında “Türk savunma sanayiindeki 
dönüşüm ilaç endüstrisi için uygun bir model olabilir mi?” konusunu gündeme aldık. TÜSAP’ın artık 
geleneksel hale gelen ve pandemi döneminde bile asla aksatmadığı platformun bu toplantısını yapıyor 
olmaktan dolayı memnuniyet duyuyor, bu toplantının çıktılarının sektörün geleceğine yönelik vizyonuna 
ışık tutması temennisi ile başarılar diliyorum.

MODERATÖR SUNUŞ
Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi 
& Ankara Üniversitesi Rektörü 
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SAĞLIK PLATFORMU 

SAĞLIK
TEKNOLOJİLERİSAĞLIK

FİNANSMANI

SAĞLIK
HİZMET SUNUMU

İLAÇ
VE ECZACILIK

METODOLOJİ
Sağlık sektörünü temsil eden fikir önderlerine 27 farklı soru soruldu. Katılımcılar her soruyu 
kendilerine verilen keypadler 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 
36’sını STK temsilcileri, yüzde 30’unu kamu yöneticileri oluşturdu. Özel sektör yöneticileri yüzde 
20,5’lik, sağlık alanına odaklanmış üniversiteler ise yüzde 13,5’lik oranla yerini aldı.
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SAĞLIK YATIRIMLARINDA BÜYÜME 
BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR
TÜSAP Vizyon Toplantılarının on beşincisi ilaç sektörüne yön veren 57 kişinin katılım ile yapıldı. 
Sağlık sektörünün bütüncül bir gözle gelişimini ölçmeyi hedefleyen “Türkiye için, 2020 yılı 
sağlık sektör yatırımları için öngörünüz nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 40’ının “Büyüme 
yılı olacak” yanıtını verdiği görüldü. Katılımcıların yüzde 31’i “Küçülme yılı olacak”, yüzde 29’u ise 
“Önceki yıl ile aynı olacak” seçeneğini işaretledi. 

Türkiye için, 2020 yılı sağlık sektörü yatırımları için öngörünüz nedir?

1. Büyüme yılı olacak
2. Küçülme yılı olacak
3. Önceki yıl ile aynı kalacak

GENEL SORULAR

40%

31% 29%

1 2 3
Büyüme yılı olacak Küçülme yılı olacak Önceki yıl ile aynı kalacak

BÜYÜME ORANLARINDA GÖRECELİ OLARAK BİR DÜŞÜŞ VAR
Büyüme açısından daha önceki TÜSAP Vizyon Toplantıları’ndaki cevaplara bakıldığında bugünkü 
en pesimist cevapların verildiği kaydedildi. Daha önceki yıllarda büyüme ile ilgili öngörülerin daha 
yüksek oranlarda paylaşıldığı belirtildi ve her ne kadar yüzde 40 gibi bir büyüme oranı görülse de 
göreceli olarak bir düşüş olduğu dile getirildi. 
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2021 İÇİN DE SAĞLIK YATIRIMLARINDA 
BÜYÜME BEKLENTİSİ MEVCUT
“Türkiye için, 2021 yılı sağlık sektör yatırımları için öngörünüz nedir?” sorusuna katılımcıların 
yüzde 56’ının “Büyüme yılı olacak” yanıtını verdiği görüldü. Katılımcıların yüzde 27’si “Küçülme 
yılı olacak”, yüzde 17’si ise “Önceki yıl ile aynı olacak” seçeneğini işaretledi.

Türkiye için, 2021 yılı sağlık sektörü yatırımları için 
öngörünüz nedir?

1. Büyüme yılı olacak
2. Küçülme yılı olacak
3. Önceki yıl ile aynı kalacak

56%

27%

17%

1 2 3
Büyüme yılı olacak Küçülme yılı olacak Önceki yıl ile aynı kalacak
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ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA SAĞLIK 
YATIRIMLARINDA BÜYÜME BEKLENİYOR 
Önümüzdeki 5 yılın değerlendirilmesi istendiğinde katılımcıların yüzde 79’luk bir kesiminin 
büyüme beklentisi içinde olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 21’i ise GSMH büyüme hızının 
altında büyüyeceği yönünde görüş belirtti. Yüzde 19’luk kesim GSMH ile aynı oranda büyüme 
beklerken, yüzde 60’lık bir kesim ise GSMH’nin büyüme hızından daha fazla büyüme olacağı 
öngörüsünde bulundu.

Türkiye için, 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

21% 19%

60%

1 2 3
GSMH büyüme hızının altında 

büyüyecek
GSMH büyüme hızı ile aynı oranda 

büyüyecek
GSMH büyüme hızının üzerinde 

büyüyecek
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2021’DE SAĞLIK YATIRIMLARI ÖZEL SEKTÖRDE 
AZALACAK KAMUDA ARTACAK 
Sağlık yatırımlarındaki artış beklentisine ilişkin katılımcıların yüzde 27’si 2021 yılında sağlık 
yatırımlarının hem kamu hem de özel sektörde artacağı, yüzde 23’ü ise bunun tam tersi olarak 
her ikisinde de azalacağı yönünde değerlendirme yaptı. Yüzde 8 oranında katılımcı özel 
sektörde artış, kamuda azalma seçeneğini yüzde 42’lik bir kesim ise kamu yatırımlarında artış, 
özel sektör yatırımlarında ise gerileme beklentisini işaretledi.

Türkiye için, 2021 yılında 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 

42%

23%
27%

8%

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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ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA SAĞLIK YATIRIMLARI 
ÖZEL SEKTÖRDE VE KAMUDA ARTACAK 
Sağlık yatırımlarındaki artış beklentisine ilişkin katılımcıların yüzde 42’si önümüzdeki 5 yılda 
sağlık yatırımlarının hem kamu hem de özel sektörde artacağı, yüzde 17’si ise bunun tam tersi 
olarak her ikisinde de azalacağı yönünde değerlendirme yaptı. Yüzde 4 oranında katılımcı özel 
sektörde artış, kamuda azalma seçeneğini yüzde 38’lik bir kesim ise kamu yatırımlarında artış, 
özel sektör yatırımlarında ise gerileme beklentisini işaretledi.

Türkiye için, 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%

17%

42%

4%

1
Özel sektör ve kamu sektöründe 

artacak

2
Özel sektör ve kamu sektöründe 

azalacak

3
Özel sektörde artacak kamu 

sektründe azalacak

4
Özel sektörde azalacak kamu 

sektöründe artacak

ÖZEL HASTANELER YATIRIM YAPMADI
Özel hastanelerin 8 ayın sonunda yüzde 40 oranında ciro açısından küçüldüğü, yıl sonu biraz 
toparlanarak bu oranı yüzde 30’a çektiği belirtildi. En büyük 2 zincir hastane grubunun sıfır yatırım 
yaptığı, 2 zincir hastane grubunun da bir miktar yatırım yaptığı, geri kalan özel hastanelerin hiç 
yatırımlarının olmadığı söylendi. Bu durum değişmezse 5 yıllık süreçte kamu yatırımlarının şehir 
hastaneleri ile büyüyeceği özel hastane yatırımlarının küçüleceği belirtildi. Türkiye’de özel hastanelerin 
kapasitesinin yüzde 20-25 oranında düşeceği öngörüsü paylaşıldı.
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2020’DE TÜRKİYE İLAÇ PAZARI 
REEL OLARAK KÜÇÜLECEK
Türkiye ilaç pazarı için 2020 öngörüleri sorulan katılımcıların yüzde 67’si TL bazında belirlenen 
ilaç bütçesini aşmayacak kadar büyüme yılı olacağı ancak reel olarak küçüleceği yönünde 
öngörüde bulundu. Yüzde 23 oranında katılımcı Türkiye ilaç pazarında TL bazında belirlenen 
ilaç bütçesini ciddi oranda aşacak büyüme yılı olacağı ve reel olarak aynı düzeyde kalacağı, 
yüzde 9’u ise reel olarak büyüme yılı olacağı yönünde seçeneği işaretledi.  

Türkiye ilaç pazarı için 2020 öngörünüz nedir?

1. TL bazında belirlenen ilaç bütçesini aşmayacak kadar büyüme yılı olacak, ancak 
reel olarak küçülecek

2. TL bazında belirlenen ilaç bütçesini ciddi oranda aşacak büyüme yılı olacak ve 
reel olarak aynı düzeyde kalacak

3. Reel olarak büyüme yılı olacak

67%

23%

9%

1 2 3
TL bazında belirlenen ilaç bütçesini 

aşmayacak kadar büyüme yılı 
olacak, ancak reel olarak küçülecek

TL bazında belirlenen ilaç bütçesini 
ciddi oranda aşacak büyüme yılı 

olacak ve reel olarak aynı düzeyde 
kalacak

Reel olarak büyüme yılı olacak
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TÜRKİYE İLAÇ PAZARI 2021’DE DE REEL OLARAK 
KÜÇÜLECEK
Türkiye ilaç pazarı için 2021 öngörüleri sorulan katılımcıların yüzde 51’i TL bazında belirlenen 
ilaç bütçesini aşmayacak kadar büyüme yılı olacağı ancak reel olarak küçüleceği yönünde 
öngörüde bulundu. Yüzde 33 oranında katılımcı Türkiye ilaç pazarında TL bazında belirlenen 
ilaç bütçesini ciddi oranda aşacak büyüme yılı olacağı ve reel olarak aynı düzeyde kalacağı, 
yüzde 16’sı ise reel olarak büyüme yılı olacağı yönünde seçeneği işaretledi.  

Türkiye ilaç pazarı için 2021 öngörünüz nedir?

1. TL bazında belirlenen ilaç bütçesini aşmayacak kadar büyüme yılı olacak, 
ancak reel olarak küçülecek

2. TL bazında belirlenen ilaç bütçesini ciddi oranda aşacak büyüme yılı 
olacak ve reel olarak aynı düzeyde kalacak

3. Reel olarak büyüme yılı olacak

51%

33%

16%

1 2 3
TL bazında belirlenen ilaç bütçesini 

aşmayacak kadar büyüme yılı 
olacak, ancak reel olarak küçülecek

TL bazında belirlenen ilaç bütçesini 
ciddi oranda aşacak büyüme yılı 

olacak ve reel olarak aynı düzeyde 
kalacak

Reel olarak büyüme yılı olacak
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REÇETE SAYISI DÜŞTÜ REÇETE BAŞI MALİYETLER VE ÖDEMELER ARTTI
2020 yılının ilk 7 ayında pazara bakıldığında akut terapötik alanlarda ciddi bir düşüş olduğu, pandemi 
dolayısı ile polikliniklerin kapalı olduğu ve hasta-doktor ilişkisi sekteye uğradığı için burada ciddi bir 
daralma olduğu vurgulandı. Kronik hastalıklarda ise büyüme olduğu ve 2020 yılının tüm rakamların 
belirsizleştiği ve anlamsızlaştığı bir yıl olduğu söylendi. Reçete sayıları hızla düşerken kronik tarafta 
ciddi büyüme olduğu ve reçete başı maliyetlerin ve ödemelerin de yükseldiği kaydedildi. 2020’nin 
ileride aykırı bir yıl olarak anılacağı ifade edildi. 

TÜRK LİRASINDAKİ DEĞER KAYBININ YANSIMASI OLARAK 
KÜÇÜLME GÖRÜLEBİLİR
Eski adı ile IMS şimdiki adı ile IQVIA’nın rakamlarına bakıldığında 2020 yılında neredeyse Kamunun 
planladığı yerde yılın bitirileceği, Euro bazında bakılacak olursa ise Türk Lirasındaki değer kaybının bir 
yansıması olarak bir önceki yıla göre bir küçülme görüleceği belirtildi. 2021 yılında da belirlenen ilaç 
bütçesi civarında kalınacağı, bu bütçede bir aşım olsa da ciddi oranda olmayacağı öngörüsü paylaşıldı. 

2021 YILINDA YENİ ÜRÜNLER PAZARA GİRECEK
IMS’ye göre sektörde yüzde 17’lik büyüme olduğu, pandemi döneminde hastaneye çok fazla 
gidilmediği bununla birlikte depolarda ilaçların eridiği ve 3 aylık stokların 15 güne düştüğü ifade edildi. 
Pandemiden dolayı TİTCK’ya yeni ruhsatlar konusunda müracaatların fazla olmadığı belirtilerek 2021 
yılında çok yeni ürünlerin de pazara gireceği ve 2021’de büyüme olacağı söylendi. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN İLAÇ SANAYİİNİN GELECEK VİZYONUNUN 
DAHA ÇOK TARTIŞILMASI GEREK 
Fiyatlandırmadaki politikaların geçmişten günümüze kutudaki büyümelerle kompanse edildiği ancak 
bu yıl özellikle akut gruplarda ağır pandemi nedeni ile travmatik düşüşler olduğu ve ilaç sektörünün 
sürdürülebilirliği için savunma sanayi örneği gibi gelecek vizyonuna ilişkin konuların daha çok 
tartışılması gerekeceği söylendi. 

PAZARDA DEĞİŞİK TRENDLER OLDU
IMS’ye göre her yıl yüzde 3 civarında büyüyen Türkiye pazarının hacimsel olarak yüzde 6 küçüldüğü 
ancak değer olarak yüzde 20’lerde bir büyüme olduğu için -6 ve +20 ile ortalamada pazarın 
büyüyormuş gibi göründüğü belirtildi.  Yüzde 12’lik kur artışı ile daha yüksek fiyatlı ilaçların biraz 
daha öne çıkması ile pazarda bir büyüme görünse de yüzde 6 küçülme olduğu ifade edildi. Burada 
sadece onkoloji ve diyabet ilaçlarının payı büyümeye ve hastaların kısmen de olsa ilaçlarını almaya 
devam ettiği ancak bunun dışında çok ağır romatoloji, osteoporoz ve hatta SNS nöroloji hastalarının 
ilaçlarını almadığı, özellikle Mart ve Nisan aylarında ciddi düşüş olduğu kaydedildi. En çarpıcı olanın 
da antibiyotik pazarı olduğu ve burada yüzde 50’ye varan bir hacimsel küçülme yaşandığına değinildi. 
Antibiyotik kullanımı ile ilgili bu duruma yıllardır hedeflenen bir durum olduğu için sevinileceği ancak 
bu noktada ihtiyaç sahibi olanların da kullanmadığının düşünülebileceği, dolayısı ile pazarda değişik 
trendler olduğu vurgulandı. 
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COVID 19 SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMET 
SUNUMU SÜRECİ İYİ YÖNETİLDİ
COVID 19 sürecinde Türkiye’de sağlık hizmet sunumu sürecinin hazırlıklar, alınan tedbirler ve 
hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından nasıl yönetildiği sorulan katılımcıların yüzde 72’si bazı 
eleştiriler ve sorunlar olmakla birlikte iyi yönetildiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 16’sı Sağlık 
Bakanlığı ve Bilim Kurulu Üyelerinin kamuoyuna zaman zaman abartılı veya çelişkili açıklamalar 
yapması nedeniyle inandırıcılık sorunları yaşandığı, yüzde 7’si ise Kamu, üniversite ve özel hastane 
sektörü arası koordinasyon ve işbirliği bakımından aksamalar yaşandığı yönünde seçeneği işaretledi.

COVID 19 sürecinde Türkiye’de sağlık hizmet sunumu süreci hazırlıklar, alınan 
tedbirler ve hizmetlerin sürdürülebilirliği açısında sizce nasıl yönetilmektedir? 

1. Çok iyi yönetilmektedir.
2. Bazı eleştiriler ve sorunlar olmakla birlikte iyi yönetilmektedir.
3. Kamu, Üniversite ve Özel Hastane sektörü arası koordinasyon ve işbirliği 

bakımından aksamalar yaşanmıştır.
4. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu Üyelerinin kamuoyuna zaman zaman abartılı veya 

çelişkili açıklamalar yapması nedeniyle inandırıcılık sorunları yaşanmaktadır. 
5. Kötü yönetilmektedir.

16%

7%

72%

5%
0%

1
Çok iyi yönetilmektedir

2
Bazı eleştiriler ve sorunlar 

olmakla birlikte iyi 
yönetilmektedir

3
Kamu, Üniversite ve Özel 

Hastane sektörü arası 
koordinasyon ve işbirliği 
bakımından aksamalar 

yaşanmıştır

4
Sağlık Bakanlığı ve Bilim 

Kurulu Üyelerinin kamuoyuna 
zaman zaman abartılı veya 

çelişkili açıklamalar yapması 
nedeniyle inandırıcılık sorunları 

yaşanmaktadır

5
Kötü yönetilmektedir
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PANDEMİ SÜRECİNDE SAHAYİ İYİ TUTTUK
Pandemi sürecinde dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı kadar fedakar bir sağlık ordusu ile çalıştığımızı 
düşünüyorum. Gelişmiş ülkeler gibi sağlık hizmeti vereceksinizo, nların çok azı oranında personelle 
çalışacaksınız ve böyle bir hizmet kapasitesi ortaya koyacaksınız. Tabi bunlar çok uzun dönemin 
yatırımları… 17-18 yıl sağlıkta inanılmaz bir dönüşüm yaşandı. Pandemi sürecinde bu dönüşümün 
ciddi bir testi ile karşılaştık. Herkes üzerine düşeni yaptı. Şeffaflık konusunda çok tartışmalar oldu. 
Sonradan bu tartışmalar ortadan kayboldu. Genelde korkulan konularda kötü dedikodu yapma meyli 
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de var. Bu tarz tartışmalar bizim kulağımıza da fazlaca geliyor. 
Ancak çok proaktif davrandığımızı, sahayı iyi tuttuğumuzu, çok iyi hastane kapasitesi olmasına rağmen 
hastane ihtiyacı olmadığını gördük. Bir tarafı ile baktığımızda OECD’nin en az yatak sayısına sahip 
ülkelerinden biriyiz. Çünkü en az İngiltere’de yatak oranı 10 binde 30’da ve biz 27,5’lerdeyiz. Özellikle 
pandeminin yoğun yaşandığı illerde, özel sektörün de beklenen katkıyı fazlasıyla vermiş olduğunu 
gördük. Pandemi sürecinde ufak tefek sıkıntılar olmakla birlikte sürecin iyi yönetildiğini düşünüyorum. 
Hatta bu sürecin kendine özgü refleksler geliştirdiğini, dünyada uzun süre tartışılan tedavi metotları 
yerine kendi metodolojisini oturtmuş, her gün hastasının faydasına yeni arayış içinde olan ve birçok 
gelişmelere kapı aralayan bir sisteme sahip olduk ve hala yeni arayışlar peşindeyiz. Özellikle tedavi 
konusunda uygulama birliği başarımız oldukça iyi durumda. Türkiye’nin her tarafında benzer vakalarla 
karşılaşıyoruz. Benzer tedavi metotlarını uyguluyoruz ve COVID hastalarını ilden ile taşımıyoruz. 
Diğer hastalarımızı da tıbbi yetenekleri ya da tesis yetenekleri zayıf olan illerimizden ülkenin Batı’sına 
hasta taşıdığımız çok oluyor. Bu biraz da işin doğası gereği... Küçük illerde çok fazla yatırım yapmak 
durumunda kalmıyorsunuz. Çok nadir hastalıklarla karşılaşıyorsunuz ama COVID’de bunu neredeyse 
0’a yakın yaptığımızı söyleyebilirim. Her ilde kapasitemizi birbirine yakın düzeylerde gerçekleştirdik. 
Tabi ki başarısız olduğumuz taraflar da var. Bunları kendi içimizde hızlı değerlendiriyoruz. Hızlı refleks 
gösterdiğimizi söyleyebilirim. Bu sürecin bir parçası olan Kamu, özel sektör ve üniversiteden herkese 
müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Gerçekten süreci uçtan uca yönetebildiğimiz ve her 
şeyi anlık takip edebildiğimiz bir sisteme sahibiz. Hastanın ortaya çıkmasından takibine, hastanın geri 
bildirimine ve hastanede yaşadığı döneme kadar olan süreçlere anbean hakimiz ve takip edebiliyoruz. 

Dr. Şuayip BİRİNCİ
T.C. Sağlık Bakanlığı, Bakan Yardımcısı



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2020 / İLAÇ VE ECZACILIK RAPORU

SAVUNMA SANAYİNDEKİ GİBİ BİR ATILIM 
BAŞLATILABİLİR
Katılımcıların yüzde 93’ü savunma sanayinde başlatılan milli teknoloji hamlesi gibi bir atılımın 
ilaç endüstrisine yönelik olarak da başlatılabileceği yönünde görüş belirtti. 

Savunma sanayinde başlatılan milli teknoloji hamlesi gibi bir 
atılım ilaç endüstrisine yönelik başlatılabilir mi?

1. Evet
2. Hayır

İLAÇ GÜNDEMİYLE İLGİLİ SORULAR

93%

7%

1
Evet

2
Hayır
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SAVUNMA VE İLAÇ SANAYİNİN GELİŞİMİNDE 
EN BÜYÜK FARK YASAL DÜZENLEMELER VE 
TEŞVİKLER 
Stratejik sektörler olarak belirlenen savunma ve ilaç sanayilerinin gelişimleri arasındaki farkın 
sebebi sorulduğunda katılımcıların yüzde 62’si “yasal düzenlemeler ve teşvikler”, yüzde 22’si 
“Kamu-üniversite-sanayi işbirliği” ve yüzde 3’ü “nitelikli iş gücü” seçeneklerini işaretledi. 

Stratejik sektörler olarak belirlenen savunma ve ilaç 
sanayilerinin gelişimleri arasındaki farkın sebebi nedir?

1. Kamu-üniversite-sanayi işbirliği
2. Yasal düzenlemeler ve teşvikler
3. Nitelikli iş gücü
4. Diğer 

13%

62%

22%

3%

1
Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği

2
Yasal düzenlemeler ve teşvikler

3
Nitelikli iş gücü

4
Diğer
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SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİN FİKRİ DEĞİŞTİ
Savunma sanayinde başlatılan milli teknoloji hamlesi gibi bir atılımın ilaç endüstrisinde başlatılıp 
başlatılamayacağına yönelik bu toplantı öncesi görüşülen bazı sektör temsilcilerinde olamayacağı 
yönünde bir kanaat olduğu halde Celal Sami Bey’in sunumundan sonra genel bir kanaat değişimi 
olduğunun ve bu sunum ile savunma sanayiinin arkasındaki dinamiklerin daha iyi anlaşıldığının 
görüldüğü belirtildi.

İNOVASYON EKOSİSTEMİ OLUŞTURULMALI
Stratejik sektörler olarak belirlenen savunma ve ilaç sanayilerinin gelişimleri arasındaki farkın tüm 
sayılan maddelerle birlikte mevcut olduğu, sağlık sektöründeki riskler ile araştırma ve geliştirme 
sürecindeki risklerin daha fazla olduğu, FDA’nın onay verdiği ilaçların yüzde 70’inin start up’lardan 
geldiği söylendi. Sağlık sektöründe risklerin farklı ve gelişmelerin uzun zamana yayıldığı belirtilerek 
Faz 1 klinik araştırma seviyesinde olan ilaçların yaklaşık yüzde 7’sinin pazara ulaşabildiği vurgulandı. 
Bunlar düşünüldüğünde çok önemli bir inovasyon ekosisteminin oluşturulması ve start up’ları 
kapsayacak şekilde daha büyük bir laboratuvar oluşturmak gerektiğine işaret edildi. 
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İLAÇ SANAYİ DESTEK GÖRDÜĞÜ TAKDİRDE 
SAVUNMA SANAYİ GİBİ BİR DÖNÜŞÜM YAPABİLİR
Katılımcıların yüzde 89’u ilaç sanayinin gerekli desteği gördüğü takdirde savunma sanayi gibi 
bir dönüşüm yapabileceğine inandığını belirtti.

İlaç sanayinin gerekli desteği gördüğü takdirde savunma sanayi gibi 
bir dönüşüm yapabileceğine inanıyor musunuz?

1. Evet
2. Hayır

89%

11%

1
Evet

2
Hayır
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İLAÇ SANAYİNİN STRATEJİK BİR SEKTÖR OLMASI 
UYGULAMALARA YANSIMAMIŞTIR
İlaç sanayinin stratejik bir sektör olmasının Kamu strateji belgelerine yansıdığını düşünen  
katılımcıların oranı yüzde 75 oldu. Bu katılımcıların yüzde 64’ü “yansımıştır ancak uygulamaya 
yansımamaktadır”, yüzde 11’i ise “yansımıştır ve etkin eylemlerle desteklenmektedir” 
seçeneklerini işaretledi. Yüzde 25 oranında katılımcı ise ilaç sanayinin stratejik bir sektör 
olmasının Kamu strateji belgelerine yeterince yansımadığı ve gözden geçirilmesi gerektiği 
yönünde görüş belirtti.

Kamu strateji belgelerine ilaç sanayinin stratejik bir sektör olması:

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

0%

64%

11%

25%

1
Yansımıştır ve etkin eylemlerle 

desteklenmektedir

2
Yansımıştır ancak uygulamaya 

yansımamaktadır

3
Yeterince yansımamıştır, gözden 

geçirilmelidir

4
Diğer
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SAVUNMA SANAYİNİN STRATEJİLERİ İLAÇ SANAYİİNDE 
NEREDE VE NASIL UYGULANABİLİR?
Savunma sanayinde başlatılan milli teknoloji hamlesi gibi bir atılımın ilaç endüstrisine yönelik 
başlatılabileceği ancak bu konuda önceliklendirme yapılıp yapılmadığının ya da böyle bir tercihi 
yapmak istenip istenmemesinin önemli olduğu söylendi. Kararlılık, azim ve iradenin olması halinde 
başarı yakalanabileceği ancak her iki sektörde de bu sektörleri belirleyen değişkenler olduğu ifade 
edildi. Dünyadaki 1.2 trilyonluk ilaç pazarından söz edildiği ve bu noktada her iki sektörün dış ticaret 
pazarına bakılması gerektiği söylendi. Savunma pazarının da eşdeğer ya da biraz daha büyük bir pazar 
olduğu belirtilerek dünyadaki ilaç pazarının yüzde 55’inin dış ticarete konu olduğu belirtildi. ABD’nin 
ilaçtan yaklaşık 60 milyar dolar dış ticaret açığı verdiği ve dünyadaki en büyük ilaç ithalatçısı ülkenin 
111 milyar doların üzerinde bir rakam ile ABD olduğu, ihracatının ise 48 milyar dolar olduğu söylendi. 
İngiltere’nin 30 milyar dolar ithalat ve ihracat rakamı ile başa baş bir durumda olduğu, Almanya’nın 
30 milyar dolar fazlası ile net bir şekilde ihracatçı olduğu bilgisi paylaşılarak dış ticaret rakamlarının 
yüksek olduğu söylendi. İlaçta tüm ülkelerin karşılıklı olarak birbirine bağımlı olduğu, savunmanın 
ise tüm ülkelerin daha çok kendileri için yaptıkları bir harcama olduğu ifade edildi. Dünyadaki en 
büyük savunma ihracatı yapan ülkenin ABD olduğu ve bu sektördeki ihracatının ilaç ihracatının 4’te 
1’i bir oran ile 10 milyar dolar civarında olduğu belirtildi. İkinci sırada Rusya’nın 6 milyar, üçüncü sırada 
Fransa’nın 2 milyar gibi bir rakam olduğuna dikkat çekilerek savunma ve ilaç sanayiinde bu alanda 
büyük farklılıklar olduğu kaydedildi. Savunma sanayinde ürünlerin kullanım süreleri çok uzunken ilaçta 
40-50 yıllık bir sürede büyük değer kaybı yaşayabildiği de belirtilerek savunma sanayinin stratejilerinin 
ilaç sanayiinde nerede, nasıl ve hangi kısımları ile uygulanabilir konusuna bakmak gerektiği söylendi.  

SAVUNMA SANAYİ SAĞLIK SEKTÖRÜNDEN ÇOK ÖNCE   
BAŞLAMIŞ VE ÇOK İLERİDE 
Savunma sanayiinin bu yapısının çok önceden başlayan bir seyahat sonucu oluştuğu ve sağlık 
sektörüne göre çok ileride olduğu belirtilerek Savunma Sanayi İcra Kurulu’na bakıldığı zaman çok 
güçlü bir yönetişimi olduğu ifade edildi. Dedike kişilerin satınalma yapıyor olmasından bahsedilerek 
bunun sağlık sektöründe bazen karşılanmadığı söylendi. Ayrıca 2016’dan 2039 yılına kadar bir 
bütçeleme yol haritasının yapılmasının muhteşem olduğu, yetenek havuzları ve kümelenmeler 
oluşturulduğu ve 80 milyar dolar fon ayrıldığı belirtilerek bunların sağlık sektöründe en kısa zamanda 
görmenin beklediği şeyler olduğuna değinildi. Bugün bu kararlar alındığında bu yolculuğun en az 20 
yıl süreceğine dikkat çekildi.
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KAMUNUN TÜM BİRİMLERİ İLAÇ SEKTÖRÜNÜN 
GELİŞİMİ İÇİN ETKİN BİR KOORDİNASYON 
İÇİNDE DEĞİL
Kamunun tüm birimlerinin ilaç sektörünün gelişimi için etkin bir koordinasyon içinde olup 
olmadığı sorulan katılımcıların tamamı “hayır” yanıtını verdi. 

Kamunun tüm birimleri ilaç sektörünün gelişimi için 
etkin bir koordinasyon içinde midir?

1. Evet
2. Hayır 

0%

100%

1
Evet

2
Hayır

GÖRÜŞLER ORTADA DOLAŞIRKEN UÇLARA DOĞRU KAYDI
Önceki toplantılarda Kamunun tüm birimlerinin ilaç sektörünün gelişimi için etkin bir koordinasyon 
içinde olup olmadığı sorusuna verilen cevaplarda hayır oranının hiç yüzde 100 olmadığı, savunma 
sanayinin sunumundan sonra sektörün ciddi bir kıyaslama imkanı elde ettiği söylendi. Görece 
olarak görüşler karamsar olsa da bir yandan da teşvikler verilirse iyimser hale dönüşeceği belirtildi. 
Görüşlerin ortada dolaşırken uçlara doğru kaydığı tespiti yapıldı.
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ULUSLARARASI REKABET ŞARTLARINA UYGUN 
BİR EKOSİSTEM MEVCUT DEĞİL
Katılımcıların yüzde 84’ü Türk ilaç endüstrisinin uluslararası rekabet şartlarına uygun şekilde 
gelişimi için gerekli ekosistemin mevcut olmadığı yönünde görüş belirtti. 

Türk ilaç endüstrisinin uluslararası rekabet şartlarına uygun 
şekilde gelişimi için gerekli ekosistem mevcut mudur?

1. Evet
2. Hayır

16%

84%

1
Evet

2
Hayır
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MALİ POLİTİKALAR İLAÇ VE AŞI KONUSUNDA 
TÜRKİYE’NİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMIYOR
Katılımcıların yüzde 91’i Türkiye’de ilaç ve aşı konusunda uygulanan mali politikaların 
Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamadığını ve küresel rekabetçi bir endüstrinin gelişimine elverişli 
olmadığını belirtti.

Türkiye’de ilaç ve aşı konusunda uygulanan mali politikalar 
Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayacak ve küresel rekabetçi bir 
endüstrinin gelişimine elverişli midir?

1. Evet 
2. Hayır

9%

91%

1
Evet

2
Hayır
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İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE NİTELİKLİ 
İŞGÜCÜ YETERSİZ
Katılımcıların yüzde 52’si ilaç endüstrisinde nitelikli işgücünün yetersiz olduğunu belirtti.

İlaç endüstrisinde nitelikli işgücü yeterli midir? 

1. Yeterlidir
2. Yetersizdir

52%
48%

1
YEterlidir

2
Yetersizdir
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SAVUNMA SANAYİNDEKİ ÜST DÜZEY KARAR VERME 
OLGUSU İLAÇ SANAYİNDE DE OLMALI
SEYK’te uzun toplantılar sonucu iyi kararlar alındığı ve yönlendirmeler yapıldığı ancak icrada başarılı 
olunamadığı belirtilerek bu durumun nedeninin savunma sanayindeki üst düzey karar verme 
olgusunun burada olmaması olduğu söylendi. Kamu kurumları arasında işbirliğinin yetersizliği 
konusunda tüm katılımcıların hem fikir olduğuna dikkat çekilerek karar verme ve uygulamada sorunlar 
çözüldüğü takdirde savunma sanayinde yakalanan ivmenin ilaç sanayinde de elde edilmesi için hiç bir 
engel olmadığı ifade edildi.

HAMMADDE VE KİMYA SANAYİ İLE İLGİLİ DE KRİTİK ADIMLAR ATILMALI
Pandemi sürecinde de yaşandığı gibi bir projeyi yapma konusunda muktedir olunsa dahi dünya 
siyasetinden dolayı gerekli hammadde ya da parçayı elde edilemediğinden dolayı projede yol 
alınamadığı belirtilerek savunma sanayinin ihtiyaç duyulan ürünü geliştirmeye yönelik de stratejileri 
olduğu söylendi. Türkiye’nin hammadde ve kimya sanayi ile ilgili de kritik adımlar atması, hammadde 
üretim becerisinin geliştirilmesi gerektiğinin altı çizildi. 

İster kimyasal ister bitkisel istese biyoteknolojik ilaç olsun ilaç hammaddesinde yerelleşmenin 
sürdürülebilmesi için ticarileşme aşamasında hak ettiği değerin verilmesi, hatta kuluçka evresinde 
ekstra destek verilmesinin öneminin anlaşıldığı bir döneme gelindiği söylendi. Yasal mevzuatların 
sonuçlandırılması açısından Ar-Ge teşvikini veren ile fiyatlandıran/ticarileştiren birimlerin farklı 
olmasından kaynaklı sorunlara değinilerek bunun savunma sanayindeki gibi güçlü bir icra kurulu ile 
düzelebileceği belirtildi. 

İLAÇ SANAYİ SAVUNMA SANAYİDEKİ AYNI CİRO İLE 
AYNI VERİMLİLİĞİ SAĞLAYAMAZ
İlaç sanayinin veriminin savunma sanayinin veriminden daha düşük olduğu, örneğin COVID’te 170 aşı 
adayı olduğu halde ancak 3-5’inin piyasaya çıkabileceği söylendi. Savunma sanayinde 170 tane tüfek 
projesi başlatılsa bunun 150’sinin hayata geçeceği yönünde düşünce paylaşıldı. Savunma sanayinin 
mühendislik üzerine ve yüzde 90’ı Newton fiziği üzerinden işlediği, bir füze yapılacaksa hava direnci, 
atmosfer basıncı, sıcaklık gibi bilinen veriler üzerinden projede yol alındığı halde ilaçta her yeni 
patolojinin kendine ait temel bilimi ve kuralları olduğu kaydedildi. Hastalıkların her birinin çözülmemiş 
mekanizmaları olduğu ve orijinal ilaç yapılabilmesinin temel yolunun birikimleri temel bilimlerde 
yoğunlaştırmak olduğu, aksi takdirde teknoloji transferinden öteye gidilemeyeceği söylendi. Savunma 
sanayinin sahip olduğu 50 milyar dolarlık ciro döndürülse dahi onlar kadar verimli olunamayacağı, ilaç 
sanayinin araştırmasının doğasının bu olmadığı ve öncelikle fizik kuralı keşfeder gibi her hastalık için 
patoloji kuralının keşfedilmesi gerektiği ifade edildi. 
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USHAŞ AÇIĞI KAPATABİLİR
TİTCK ile ilgili olarak sektörün beklediği desteği bulamadığı ile ilgili birtakım değerlendirmelerde 
bulunduğu ancak TİTCK’nın aslında rolünün kalitenin ve standardizasyonun belirlenmesi ve etkin bir 
şekilde hayata geçirilmesi ile ilgili birçok noktada hakem rolü olduğu ifade edildi. Sadece ilaç değil, 
tıbbi cihaz, tıbbi sarf ve sağlık turizmi gibi sağlıkla ilgili tüm sektörlerin yurtdışı pazarlarda daha etkili 
olması açısından USHAŞ’ın kurulduğunu ancak yeni bir kurum olduğu ve tam bir şeyler yapacakken 
COVID süreci ile karşı karşıya kalındığı belirtilerek bu işlerin önemli bir kısmının muhatabının USHAŞ 
olduğu söylendi. 

Savunma sanayinde üretilen ürünün alıcısı belli olduğundan satma konusunda bir derdin olmadığı, 
sağlık sektöründe de Kamunun alım gücünden söz edilebileceği söylendi. Ancak yerlileşme, 
Türkiye’nin ihracat potansiyelini geliştirme ve dış pazarlarda gücünü artırmaya yönelik etkili şekilde 
kullanılabilmesi halinde ilaç sektörünün öneminin net bir şeklide ortaya çıkacağı söylendi. Gelecekte 
Savunma Sanayi Başkanlığı gibi olmasa da USHAŞ’ın bu açığı kapayabileceği ifade edildi. 

BİR İCRACI KURUL İLE KOORDİNASYON DAHA İYİ SAĞLANABİLİR
Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulunda ilaç başlığı özelinde politika üretme 
konusunda yaklaşık iki aydır destek verildiği, burada koordinasyon, ekosistem ve dış rekabet gücü 
eksikliğinden bahsedildiği ve Savunma Sanayi Başkanlığı gibi direkt Cumhurbaşkanlığına bağlı ve 
belki birkaç Bakanın da olacağı  -Yerli Sanayi Başkanlığı/Milli Sağlık Sanayi Başkanlığı adı ile olabilir- 
bir icracı kurulun ortaya çıkmasının orada da gündeme geldiği söylendi. Böyle bir icracı kurul ile 
koordinasyonun daha iyi sağlanabileceğine ve kamu-sanayi-üniversite işbirliği ve fonlama konusunda 
daha hızlı yol alınabileceğine değinildi. 
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İSTİKLARLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR İLAÇ 
FİNANSMAN VE FİYATLANDIRMA POLİTİKASI 
OLUŞTURULMALI
COVID 19 sonrası süreçte Kamunun ilaç endüstrisine yönelik öncelikli desteğinin nasıl 
olması gerektiği sorulan katılımcıların yüzde 42’si “istikrarlı, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir 
ilaç finansman ve fiyatlandırma politikası oluşturulması” seçeneğini işaretledi. Katılımcıların 
yüzde 29’u “küresel rekabetçiliği hedefleyen bir yerelleşme politikası uygulanması”, yüzde 
16’sı “hızlı üretim ve ürün geliştirme için KÖİ modelinin uygulamaya geçilmesi” ve yüzde 13’ü 
“büyük projelere yönelik hibe sistemine dayanan etkin bir Ar-Ge ve yatırım teşvik sisteminin 
kurgulanması” yanıtını verdi. 

COVID 19 sonrası süreçte kamunun ilaç endüstrisine yönelik öncelikle 
desteği nasıl olmalıdır?

1. İstikrarlı, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir ilaç finansman ve 
fiyatlandırma politikası oluşturulması

2. Küresel rekabetçiliği hedefleyen bir yerelleşme politikası uygulanması
3. Büyük projelere yönelik hibe sistemine dayanan etkin bir Ar-Ge ve 

yatırım teşvik sisteminin kurgulanması
4. Hızlı üretim ve ürün geliştirme için KÖİ modelinin uygulamaya geçilmesi

16%

29%

42%

13%

1
İstikrarlı, öngörülebilir ve 

sürdürülebilir bir ilaç finansman 
ve fiyatlandırma politikası 

oluşturulması

2
Küresel rekabetçiliği hedefleyen 

bir yerelleşme politikası 
uygulanması

3
Büyük projelere yönelik hibe 

sistemine dayanan etkin bir Ar-
Ge ve yaatırım teşvik sisteminin 

kurgulanması

4
Hızlı üretim ve ürün geliştirme 
için KÖİ modelinin uygulamaya 

geçirilmesi
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ÜRETİMİN ÖZEL SEKTÖRDE SATINALMANIN
KAMUDA OLDUĞU BİR YAPI KONUŞULUYOR
İlaç finansman ve geri ödeme politikalarının değişikliğinin ve referans fiyat uygulamasının Türkiye’nin 
artık aleyhine çalışan bir yapı nedeni ile acil çözüm gerektiren hale geldiği, Kamu maliyetlerini 
daha fazla artırmadan bunun nasıl çözülebileceği konusunun burada ya da farklı gruplarda sonuca 
ulaştırılmasına ihtiyaç olduğu söylendi. Tümüyle üretimin özel sektörde olduğu ve Kamu satınalma 
gücünün yüksek olduğu bir yapının konuşulduğu, bu yapılara destek vermeyen ya da bunlarla 
ilişkilendirilmeyen projelerin ilerleyen süreçlerde amacına hizmet etmediği ya da zayıf etki yarattığı 
ifade edildi. 
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PROJE BAZLI BÜYÜK DESTEKLERLE DAHA BÜYÜK 
DÖNÜŞÜM VE ATILIM SAĞLANABİLİR
İlaç endüstrisinin dönüşüm sürecinde öncelikli olarak nasıl bir iş modeli ile ilerlenmesi gerektiği 
sorulan katılımcıların yüzde 40’ı “savunma sanayinde 700 projeye 60 milyar dolar hacminde 
destek sağlanmaktadır, ilaç firmalarına da proje bazlı büyük destekler sağlanırsa daha 
büyük dönüşüm ve atılım sağlanabilir”, yüzde 38’i “platform odaklı yaklaşım, kümelenme ve 
teknoparklarla firmalar arası işbirliği desteklenmelidir” ve yüzde 22’si ise “özel sektör-kamu-
üniversite işbirliği desteklenmelidir” şeklinde seçenekleri işaretledi.

İlaç endüstrisinin dönüşüm sürecinde öncelikli olarak nasıl bir iş modeli ile 
ilerlenmelidir? 

1. Özel sektör-kamu-üniversite işbirliği desteklenmelidir.
2. Savunma sanayinde 700 projeye 60 milyar dolar hacminde destek 

sağlanmaktadır, ilaç firmalarına da proje bazlı büyük destekler sağlanırsa daha 
büyük dönüşüm ve atılım sağlanabilir.

3. Platform odaklı yaklaşım, kümelenme ve teknoparklarla firmalar arası işbirliği 
desteklenmelidir.

4. Diğer

2%

40%

22%

36%

1
Özel sökter-kamu-üniversite 

işbirliği desteklenmelidir

2
Savunma sanayinde 700 projeye 
60 milyar dolar hacminde destek 
sağlanmaktadır, ilaç firmalarına 
da proje bazlı büyük destekler 

sağlanırsa daha büyük dönüşüm 
ve atılım sağlanabilir

3
Platform odaklı yaklaşım, 

kümelenme ve teknoparklarla 
firmalar arası işbirliği 

desteklenmelidir

4
Diğer
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HER TÜRLÜ İLAÇ AR-GE YETKİNLİĞİNİN 
ARTIRILMASI KONUSUNA ODAKLANMALI
İlaç endüstrisinde dönüşüm için öncelikli hangi alana odaklanmak gerektiği sorulan 
katılımcıların yüzde 53’ü “temel araştırmalar ve klinik araştırmalar dahil her türlü ilaç Ar-Ge 
yetkinliğinin artırılması”, yüzde 33’ü “biyoteknolojik ilaç üretim yetkinliğinin artırılması” ve yüzde 
12’si ise “mevcut yerelleşme uygulamasının genişletilerek desteklenerek devam ettirilmesi” 
konusuna odaklanmak gerektiği yönünde seçeneği işaretledi. 

İlaç endüstrisinde dönüşüm için öncelikli hangi alana odaklanılmalıdır?

1. Temel araştırmalar ve klinik araştırmalar dahil her türlü ilaç Ar-Ge yetkinliğinin 
artırılması

2. Biyoteknolojik ilaç üretim yetkinliğinin artırılması
3. Aşı üretimine odaklanılması
4. Mevcut yerelleşme uygulamasının genişletilerek desteklenerek devam ettirilmesi
5. Diğer

12%

0%

33%

53%

2%

1
Temel araştırmalar, klinik 
araştırmalar, veri analizi 
gibi her türlü ilaç Ar-Ge 
yetkinliğinin artırılması

2
Biyoteknolojik ilaç üretim 

yetkinliğinin artırılması

3
Aşı üretimine odaklanılması

4
Mevcut yerelleşme 

uygulamasının 
genişletilerek 

desteklenerek devam 
ettirilmesi

5
Diğer
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İNŞAAT YERİNE AR-GE’YE YATIRIM YAPILMALI
Ar-Ge’nin odaklanılması gereken en önemli ayak olduğu belirtilerek örneğin amazon.com sitesinin 
kazancının yüzde 80’ini Ar-Ge’ye yatırdığı belirtildi. Savunma sanayi gibi üretim hedefi için anahtar 
kelimenin Ar-Ge olduğunun altı çizildi. Savunma sanayinin 2004 yılında yaptığı atılımın meyvesini 2020 
yılında aldığı ASELSAN, HAVELSAN’dan tutun yan sanayi firmalarına kadar tüm firmalara büyük ölçüde 
Ar-Ge desteklerinin verilmesi ile sonuçların alınmaya başladığı söylendi. Fatih Projesi örneği verilerek 
10 bin gence tablet dağıtmak yerine 10 bin yazılımcı yetiştirilseydi çok da verimli bir sonuç alınabileceği 
söylendi. Sağlık ile ilgili de popülist bir anlayışla hastane ve inşaat yatırımları yapmak yerine Ar-Ge’ye, 
biyoteknolojiye yatırım yapılması gerektiği, sağlık deyince hastane değil ilaç ve tedavinin anlaşılması 
gerektiği belirtildi. Burada bir vizyon değişikliğini ihtiyaç olduğuna değinilerek örneğin -270 derecede 
çalışan quantum bilgisayarlar ile birkaç iyi donanımlı genç biraraya getirildiğinde inovatif sonuçlar 
alınabileceği kaydedildi. Sağlık Bakanlığının dijital sağlık sistemi gibi bir sistem ile biyoteknolojide 
de hedefe yönelik ilaçlar, nanoteknolojik ilaçlar gibi ürünleri üretebilecek altyapıya ilişkin adımların 
atılması gerektiği ifade edildi. 

AR-GE İÇİN 4 ALANDA ÇÖZÜM GEREKİYOR
İlaç sektörünün inovasyon gerektiren bir sektör olduğunu altı çizilerek Ar-Ge’nin önemli olduğu 
ve gelişimi için de kaynak, eğitimli insan, üniversite-özel sektör-kamu işbirliği ve klinik araştırma 
merkezleri olmak üzere 4 alanda çözüm gerektiği kaydedildi. Kaynak konusunda global şirketlerde 
cironun yüzde 20’sinin ayrıldığı belirtilerek bu 4 konuda da Türkiye’de daha çok geliştirilmeye ihtiyaç 
olduğu söylendi. 

BİYOTEKNOLOJİK ÜRETİMDE EN ÖNEMLİ KONU İHRACAT 
Türkiye’de biyoteknolojik üretim konusunda 19-20 çok önemli yatırım olduğunun bilindiği ancak ve en 
önemli konunun bunların ihraç edilebilmesi olduğu, Türkiye’nin hacimsel olarak küçük kaldığı ifade 
edildi. Ancak ihracata başlanması için öncelikle kendi pazarında ürünün geliştirilip ruhsatlandırılması 
için gerekli ekosistemin kurulması gerektiğinin altı çizildi.
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ETKİN BİR AR-GE VE YATIRIM TEŞVİK 
SİSTEMİ KURGULANMALI 
İlaç endüstrisinin dönüşüm sürecinde kamunun öncelikli desteği ne olmalıdır diye sorulan 
katılımcıların yüzde 40’ı “büyük projelere yönelik hibe sistemine dayanan etkin bir Ar-Ge ve 
yatırım teşvik sisteminin kurgulanması”, yüzde 28’i “istikrarlı, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir 
ilaç finansman/geri ödeme politikası oluşturulması”, yüzde 18”i “dünyanın en büyük savunma 
şirketleri arasında 5 Türk firması bulunmaktadır, ilaç endüstrisinde de global düzeyde güçlü, 
küresel rekabet hedefleyen firmalar yaratılması” ve yüzde 14’ü ise “Savunma Sanayii için 
Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) gibi nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik programlar 
yapılması” şeklinde seçenekleri işaretledi. 

İlaç endüstrisinin dönüşüm sürecinde kamunun öncelikli desteği ne olmalıdır? 

1. Büyük projelere yönelik hibe sistemine dayanan etkin bir Ar-Ge ve yatırım teşvik 
sisteminin kurgulanması 

2. Savunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) gibi nitelikli işgücü 
yetiştirmeye yönelik programlar yapılması

3. Dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında 5 Türk firması bulunmaktadır. 
İlaç endüstrisinde de global düzeyde güçlü, küresel rekabet hedefleyen firmalar 
yaratılması

4. İstikrarlı, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir ilaç finansman/geri ödeme politikası 
oluşturulması

5. Diğer

28%

18%
14%

40%

0%

1
Büyük projelere yönelik 
hibe sistemine dayanan 

etkin bir Ar-Ge ve 
yatırım teşvik sisteminin 

kurgulanması

2
Savunma Sanayii İçin 
Araştırmacı Yetiştirme 
Programı (SAYP) gibi 

nitelikli işgücü yetiştirmeye 
yönelik programlar 

yapılması

3
Dünyanın en büyük 
savunma şirketleri 

arasında 5 Türk firması 
bulunmaktadır. İlaç 

endüstrisinde de global 
düzeyde güçlü, küresel 

rekabet hedefleyen firmalar 
yaratılması

4
İstikrarlı, öngörülebilir 

ve sürdürülebilir bir ilaç 
finansman/geri ödeme 
politikası oluşturulması

5
Diğer
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ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE OLANAK 
SAĞLAYACAK YENİ NESİL KÖİ İLE ENSTİTÜLER VE 
BENZERİ KURULUŞLAR KURULMALI 
İlaç endüstrisinin biyoteknoloji ve aşı alanında yetkinliklerini artırması için öncelikli ne yapmak 
gerektiği sorulan katılımcıların yüzde 44’ü “yeni nesil, uluslararası işbirliklerine olanak 
sağlayacak KÖİ ile enstitüler ve benzeri kuruluşların kurulması” seçeneğini işaretledi. Bu 
seçeneği yüzde 30’luk oran ile “daha etkin bir teşvik sistemi kurulması”, yüzde 17’lik oran ile 
“bu alanda hızlı ilerleme için teknoloji transferi desteklenmesi” ve yüzde 9’luk oran ile “nitelikli 
işgücü açığı giderilmesi” seçenekleri izledi. 

İlaç endüstrisinin biyoteknoloji ve aşı alanında yetkinliklerini artırması için 
öncelikli ne yapmak gerekmektedir?

1. Daha etkin bir teşvik sistemi kurulması
2. Nitelikli işgücü açığı giderilmesi
3. Bu alanda hızlı ilerleme için teknoloji transferi desteklenmesi
4. Yeni nesil, uluslararası işbirliklerine olanak sağlayacak KÖİ ile enstitüler 

ve benzeri kuruluşların kurulması 

44%

9%

30%

17%

1
Daha etkin bir teşvik sistemi 

kurulmalıdır

2
Nitelikli işgücü açığı giderilmelidir

3
Bu alanda hızlı ilerleme 
için teknoloji transferi 

desteklenmelidir

4
Yeni nesil, uluslararası 

işbirliklerine olanak sağlayan 
KÖİ ile enstitüler ve benzeri 

kuruluşların kurulması
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SAVUNMA SANAYİNDEKİ GİBİ ALIM GARANTİSİ 
İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE PROJE BAZINDA 
DEĞERLENDİRİLMELİ
Savunma sanayiindeki gibi alım garantisinin ilaç endüstrisinde proje bazında değerlendirilmesi 
gerektiğini düşünen katılımcıların oranı yüzde 74 oldu. Katılımcıların yüzde 11’i ilaç endüstrisinde 
savunma sanayiindeki gibi alım garantisi uygulanması gerektiği diğer yüzde 11’i ise tekel 
yaratacağı için uygulanmaması gerektiği yönünde görüş belirtti. 

İlaç endüstrisinde savunma sanayiindeki gibi alım garantisi:

1. Uygulanmalıdır
2. Tekel yaratacağı için uygulanmamalıdır
3. Proje bazında değerlendirilmelidir
4. Diğer

4%
11%11%

74%

1
Dönemsel olarak uygulanabilir

2
Tekel yaratacağı için 

uygulanmamalıdır

3
Proje bazında 

değerlendirilmelidir

4
Diğer
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KOORDİNASYON İÇİN SAVUNMA SANAYİ 
BAŞKANLIĞI GİBİ BİR BAŞKANLIK KURULMALI 
Savunma sanayisindeki koordinasyon sorununu çözen Başkanlık idari yapısının ilaç sektöründe 
nasıl uygulanması gerektiği sorulan katılımcıların yüzde 71’i “Savunma Sanayi Başkanlığı gibi ilaç 
ve medikal endüstriden sorumlu Başkanlık kurulmalı” yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 27’si 
ise “SEYK yeniden yapılandırılarak bu işlevi yerine getirecek bir konuma getirilir” seçeneğini 
işaretledi. 

Savunma Sanayisindeki koordinasyon sorununu çözen Başkanlık idari 
yapısı ilaç sektöründe nasıl uygulanmalıdır?

1. SEYK mevcut haliyle bu işlevi yerine getirir
2. SEYK yeniden yapılandırılarak bu işlevi yerine getirecek bir konuma 

getirilir
3. İlaç ve medikal endüstriden sorumlu Başkanlık kurulmalıdır 

(Savunma Sanayi Başkanlığı gibi)

2%

27%

71%

1 2 3
SEYK mecut haliyle bu işlevi yerine 

getirir
SEYK yeniden yapılandırılarak bu 
işlevi yerine getirecek bir konuma 

getirilir

İlaç ve medikal endüstriden 
sorumlu Başkanlık kurulmalıdır. 

(Savunma Sanayi Başkanlığı gibi)
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İLAÇ SEKTÖRÜNÜN YAPISINA ÖZEL BİR TEŞVİK 
MEKANİZMASI OLUŞTURULMALI
İlaç endüstrisinin ihracatta atılım yapabilmesi için nasıl desteklenmesi gerektiği sorulan 
katılımcıların yüzde 47’si “ilaç sektörünün yapısına özel bir teşvik mekanizması oluşturulması” 
seçeneğini işaretledi. Bu seçeneği yüzde 24’lük oran ile “Türkiye’de Unicorn potansiyeli olan 
startupların desteklenmesi” ve yüzde 11’lik oran ile “Turquality kapsamında ruhsatlandırma 
giderlerinin desteklenmesi ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik değişiklikler yapılması, 
Turquality’deki ilaç firmalarının artırılması” seçenekleri izledi. 

İlaç endüstrisinin ihracatta atılım yapabilmesi için nasıl desteklenmesi gerekir?

1. İlaç sektörünün yapısına özel bir teşvik mekanizması oluşturulması
2. Turquality kapsamında ruhsatlandırma giderlerinin desteklenmesi ve sektörün 

ihtiyaçlarına yönelik değişiklikler yapılması, Turquality’deki ilaç firmalarının 
artırılması

3. Türkiye’de Unicorn potansiyeli olan startupların desteklenmesi
4. Diğer

18%

11%

47%

24%

1
İlaç sektörünün yapısına özel bir 

teşvik mekanizması oluşturulması

2
Turquality kapsamında 

ruhsatlandırma giderlerinin 
desteklenmesi ve sektörün 

ihtiyaçlarına yönelik değişiklikler 
yapılması, Turquality’deki ilaç 

firmalarının artırılması

3
Türkiye’deki Unicorn potansiyeli 

olan start-upları desteklemek

4
Diğer
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SEYK BİR SÜREDİR TOPLANMIYOR
Katılımcıların yorumlarından genel itibari ile devletten teşvik edici, karar verici ve destekleyici rolünü 
artırmasını istediği sonucunun çıktığı belirtilerek SEYK’in sektöre önemli katkılarının olduğu ancak bir 
süredir toplanamadığı söylendi. SEYK üyelerinin de içinde olduğu daha geniş katılımlı ve karar verme 
mercilerinin de içinde olduğu bir idari yapıya ihtiyaç olduğunun görüldüğüne dikkat çekildi. 

İLAÇ SEKTÖRÜ NEYİ ÖNCELİKLENDİRMEK İSTİYOR?
Savunma sanayi örneği ile ilaç sektörü ele alındığında ilaç sektörünün burada ne yapmak, neyi 
önceliklendirmek istediğinin önemli olduğu söylenerek işin molekül bulmadan üretime, klinik 
çalışmalardan hammaddeye kadar çok geniş bir alanı kapsadığı söylendi. 

SEYK’İ DAHA İYİ İŞLETMEK GEREK
Savunma sanayinin başarısına bakıldığından ilk dikkat edilmesi gerekenin kurumsal yapısı olduğunun 
altı çizilerek bu yapının aynısını ilaç sektörüne taşımanın çok doğru gelmediği söylendi. Savunma 
sanayiinde aslında bu yapı ile bir koordinasyon sorununun çözülmüş olduğu ve ilaç sanayinde de 
hali hazırda SEYK adında bir mekanizma olduğu, Türkiye’de bir kurum çöplüğü yaratmamak gerektiği 
belirtilerek SEYK’i daha iyi işletmek gerektiği kaydedildi. İlaç sektörünün karmaşık bir alan olduğu ve 
burada tek bir kuruma giderek sorunun çözülemediği, sadece ihracat konusunda “Bir ülke nasıl ilaç 
ihracatı yapar?” sorusunun bile karmaşık bir soru olduğu söylendi. SEYK’in içinde Maliye Bakanlığı, 
Sanayi Bakanlığı, SGK, TİTCK gibi çok sayıda etkin ve ilgili kurum olduğu ve politika kurullarının 
da olacağı vurgulanarak burada karar alma mekanizmalarına eğilmek gerektiğine değinildi. İlaçta 
bağlantılar görülmeden alınan bir kararın iyi niyetle dahi olsa kötü bir sonuç doğurabileceği ifade 
edildi. 

PIC/S ÜYESİ OLARAK İKİLİ ÜLKE ANLAŞMALARI İLE İHRACATTA 
SEKTÖRÜN ÖNÜ AÇILMALI
İlaç sektöründe imalat için gereken tüm girdilerin ithal ürünler olduğu ve döviz bazında temin 
edilebildiği belirtilerek kur anlamda bir desteklenmeye ihtiyaç olduğu ifade edildi. Türkiye’nin 
PIC/S üyesi olduğu, iç piyasa desteklense de ilaç sektöründe ihracatın ikili ülke anlaşmaları ile 
önünün açılması gerektiği söylendi. PIC/S üyesi olduktan sonra ülkelerin ikili anlaşmalarla birbirini 
tanıması gerektiği, örneğin Fransa ve Almanya’yı hedef alarak birbirini tanıma konusunun gündeme 
getirilebileceğine işaret edildi. 
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TÜSAP TOPLANTILARI BAŞARILI BULUNUYOR
TÜSAP Toplantılarına ilişkin katılımcıların yüzde 100’ü toplantıları başarılı bulduklarını belirtirken 
yüzde 49’u hem video konferans hem de mekanlı olmak üzere hibrit bir modelle yapılmasını 
tercih ettiklerini belirtti. 

Bu toplantıyı başarılı buldunuz mu?

1. Evet
2. Hayır 

GENEL SON BÖLÜM

100%

0%

1
Evet

2
Hayır
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TÜSAP toplantılarının; 

1. Video konferans ortamında yapılmasını tercih ediyorum, 
2. Daha öncekiler gibi toplantı mekânlarında yapılmasını tercih ediyorum
3. Her iki alternatifi de içerecek hibrid bir formatta yapılmasını tercih 

ediyorum

TÜSAP toplantılarını faydalı buluyor musunuz?

1. Evet
2. Hayır

32%

19%

49%

1 2 3
Video konferans ortamında 
yapılmasını tercih ediyorum

Pandemi sonrası daha öncekiler 
gibi toplantı mekanlarında 

yapılmasını tercih ediyorum

Her iki alternatifide içerecek hibrit 
bir formatta yapılmasını tercih 

ediyorum

52%

48%

1
Evet

2
Hayır
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SAĞLIK POLİTİKALARI ANLAMINDA TÜSAP 
DEĞERLİ BİR DÜŞÜNCE KURULUŞU
TÜSAP’ın sağlık politikaları anlamında çok değerli bir düşünce kuruluşu olduğu belirtildi. Katılımcıların 
farklı şekillerde belirli konularda odaklı olduğu ve iyi bir yöntem üzerinden tartışmalar yürütüldüğü 
kaydedildi. 

AR-GE’YE YATIRIM YAPMAK GEREKİYOR
Savunma sanayi güzel bir başarı elde ettiği ancak bu yapının başka bir sektöre adapte edilmesinin 
kopya bir durum olacağı söylendi.  Her sektörün kendine özel öncelikleri olduğu belirtilerek ilaç 
sektörü için önemli olanın işin kuralını öğrenmek, tüm dünyada paydaşların neler yaptığını öğrenmek 
ve onlardan daha iyi bir ürün çıkarmak olduğu, bunun için de Ar-Ge’ye yatırım yapmak gerektiği  
kaydedildi. 
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TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN SAVUNMA SANAYİNİN 
SÜREÇLERİNİ YAPABİLİRLİĞİ DAHA FAZLA
Türkiye gerçekten savunma sanayinde dünyada parmakla gösterilen bir başarıya imza attı. Bu başarının 
gelecekte de devam edeceğini görüyor ve mutlu oluyorum. İlaç ve sağlık sektörüne gelince; Türk 
toplumunun bir özelliği vardır zorda olunca bazı şeyleri başarır. Kıbrıs Savaşı’nda da bazı ambargolar 
olmasaydı belki savunma sanayi de şu andaki haline gelemeyecekti. Bu anlamda COVID belki de 
sağlık sektöründe Kıbrıs’ta yaşadığımız gibi sorunlarımızın yüzeye daha fazla çıktığı bir alan oldu. 
Hizmet anlamında yapabileceğimizi de görmüş olduğumuz başarılı bir süreç geçirdik. Burada esasında 
Türkiye’nin sadece ilaç sektöründe değil, özellikle tıbbi malzeme ve cihaz konusunda da ufkunun çok 
daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. İlaç sektörü zaten üretim kapasitesi ve araştırma anlamında 
gerçekten kuvvetli bir sektör ancak daha riskli bir alan. Gelecekte de biyoteknoloji ile birlikte belki de 
farklılaşacak bir alan. Ama tıbbi cihazda düşündüğünüz zaman 2012’de analizi ile üretime hazır hale 
gelmiş bir ventilatör cihazını 45 günde Türk yatırımcısı ve mühendisleri ile birlikte şu anda hastalarımıza 
uygulayabilecek hale geldik. Bence tıbbi cihaz ve malzeme konusunda Türkiye’nin çok daha 
yapabilirlik düzeyinde olduğunu düşünüyorum. Bugün Dudullu’da bile dünyanın en iyi firmaları gibi 
üretim yapabilecek kateter atölyeleri var. Bunları iyi oturup düşünmek ve iyi hedef koymak lazım. Celal 
Hoca’nın sunumunda gösterdiği bir pramit var. Biz sağlıkta piramitleri üst üste değil yan yana dizmiş 
durumdayız. Özellikle tıbbi cihazda üst üste dizebilecek bir yapı ile bunları çok rahatlıkla yapabilir halde 
olduğumuza inanıyorum. İlaç sanayinde sanayinin mali gücünün bilim ile birleştirilmesi halinde bir şey 
yapılabileceğine inanıyorum ancak tıbbi cihazda savunma sanayindeki teknolojik bilgi ve know-how’ın 
da kullanılarak çok rahatlıkla kısa ya da orta vadede başarılı olunabileceğine inanıyorum.

Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
İstanbul İl Sağlık Müdürü
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İLAÇ SEKTÖRÜ İLE SAVUNMA SANAYİNİ BİREBİR 
KARŞILAŞTIRMAK DOĞRU OLMAZ
Savunma sanayinin gelmiş olduğu nokta bizim için gurur verici ve bize güzel bir rol model de oluyor. 
Ancak ilaç sektörü ile savunma sanayini birebir karşılaştırmak bize de haksızlık oluyor. Burada farklı ve 
benzer yönler var. Örneğin savunma sanayinde ürünün alıcısı devlet, tedarikçi az, kullanıcı sayısı sınırlı. 
Kurgu biraz daha kolay. Ancak sağlık sektörüne geldiği zaman DSÖ birden çok üretici olsun, tedarikçi 
olsun diyor. Ar-Ge süreçleri bizi daha da zorluyor. Bundan dolayı kurgumuz biraz daha karmaşık. Biz 
bu kurguyu daha iyi yönetmeliyiz. Anket değerlendirmelere bakacak olursak en ciddi eleştiri bize 
kurumlar arası koordinasyondan geldi. Bu koordinasyon sürecini iyi yürütebilirsek başarı sağlanabilir. 
Özellikle birada SEYK burada yeniden canlandırılabilir ya da güçlendirilebilir. Bu süreçte bence 
savunma sanayinin İcra Komitesi çok aktif çalışıyor. Biz de bu aktif komisyon gibi SEYK üzerinden bu 
süreci olumlu bir noktaya getirebiliriz diye düşünüyorum.  İnanıyorum ki zaman içinde süreç daha da 
olumlu hale gelecektir. 

Doç. Dr. Tolga TOLUNAY
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı 
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ÖZELLİKLE İLAÇ KONUSUNDA AR-GE’YE PAY 
AYRILMASI OLDUKÇA ÖNEMLİ
15 Nisan’da Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısından sonra bir açıklama yapmıştı. Pandemi 
süreciyle birlikte özellikle biyosavunma, siber güvenlik ve gıda arz güvenliği konusunda mutlaka kısa, 
orta ve uzun vadede politikalarımızın olması gerektiği ifade edildi. Tabi ilaç, aşı ve tıbbi cihaz konuları 
da dahil olmak üzere 5 konuda Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu olarak 
Kamu, özel sektör ve akademisyenlerden oluşan alt kurullar oluşturduk. Bu kurullar yaklaşık 4 aylık 
çalışma sonucunda Cumhurbaşkanlığına sunulmak üzere raporlarını hazırladı. Tıbbi cihaz, ilaç ve aşı 
konusunda bugün burada ortaya çıkan sonuç orada da konuşuldu. Savunma Sanayi Başkanlığı’nın 
bu başarısı örnek alınıp bu tarafta modellenmesi Sağlık Sanayi Başkanlığı gibi oluşumun bu süreci 
hızlandıracağı orada da ortaya çıktı. Ülkemizin gelişmişlik düzeyi göz önüne alındığı zaman diğer 
ülkelerin milli gelirinin yüzde kaçını Ar-Ge’ye ayırdığına bakılıyor. Biraz önce Amazon’un gelirinin yüzde 
80’ini Ar-Ge’ye ayırdığı ifade edildi. Bizim milli gelirimizin yüzde 1’i ancak Ar-Ge’ye ayrılabilmiş durumda. 
Bu oranın hızlı bir şekilde artması gerekiyor. Bu yüzde 1’lik kısım da daha ziyade kamu kaynakları ile 
yapılan Ar-Ge. Halbuki istenen bu değil. Özel sektörün Ar-Ge’ye pay ayırması gerekiyor. Özellikle ilaç 
konusunda da bu son derece önemli. 

Dr. Osman COŞKUN
Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve 

Yenilik Politikaları Kurul Üyesi
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Hakan YURDAKUL
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi 
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Türkiye’nin 2010-19 verilerine baktığımızda eşdeğer ve imal ilaç kullanımı istikrarlı bir şekilde 
artıyor, dış ticaret açığımız da düşüyor. İlaç ihracatı da düşük bir hızla da olsa artıyor. Küresel 
verilere baktığımız zaman ülkemizin ilaç ihracatındaki artış performansı en büyük 10 ihracatçı 
ülke toplamından daha iyi. İthalat ve dış ticaret açığına ithalatın azalması açısından baktığımızda 
en çok ithalat yapan ilk 10 ülkeden daha iyiyiz. Bunlar iyi hikayeler. 
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Sorunlu olan alanlara baktığımızda 2011-19 yıllarında küresel ilaç pazarı yüzde 17,7 büyümüş. 
En büyük pazara sahip ilk 10 ülke bu pazarın yüzde 79,73’üne sahip. Türkiye küresel pazarın 
sadece 0.5’ini oluşturuyor. Yani Pazar gücümüzü kullanarak sağlayacağımız çok büyük bir 
avantaj olmayabilir. Uluslararası küresel büyük firmaları çok sıkıştırdığınız zaman söylediği şey 
pazarın çok da büyük olmaması. İhracat yaptığımız ve büyüme potansiyelimizin oldukça büyük 
olduğu Ortadoğu, CIS, Kuzey Afrika gibi ülkelere baktığımızda buradaki ortalama payımız 
yüzde 1.1. Yani en fazla ilaç ihracatı yapabileceğimiz pazarlarda onların bizden aldığı toplam 
mal kendi ithal ilaçların yüzde 1.1’ini oluşturuyor. En iyi performe ettiğimiz 4 ülkeden Gürcistan’ın 
yüzde 26,4, Azerbaycan’ın yüzde 24,2, Özbekistan’ın yüzde 4,4, Kazakistan’ın yüzde 4 ve 
Irak'ın yüzde 3,5 oranında ilacını biz sağlıyoruz, geri kalan ülkeler yüzde 1’in altında. Yani ihracat 
performansımız ülke bazlı baktığımız zaman çok iyi durumda değil. 

Gelişen ve gelişmekte olan ekonomilerde ilaç fiyatlarına baktığımızda gelişmiş ekonomilerde 
fiyatlar düşüyor, gelişen ekonomilerde ise yükseliyor. Bizim fiyatlarımızda 2011-14 dönemlerinde 
düşme olmakla birlikte sonraki süreçte yükselmeye devam ediyor ve gelişen ve gelişmekte 
olan ülkelerin fiyatları yakınlaşıyor. Dolayısı ile bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin pazarları 
büyük uluslararası şirketler için daha büyük anlam ifade ediyor. 

Ar-Ge önemli, aşıyı üretebiliriz ya da üretemeyiz, Kamuda koordinasyon konusunda sorunlar 
olabilir ama buradaki esas yük özel sektörde. Özel sektörün ihracatı geliştirmesi ve artırması 
gerekiyor. Burada Kamunun yapması gereken en önemli şey ilaç fiyatlarını maskelemek sureti ile 
ihracatçılarımızın diğer ülkelerden fiyat baskısı almamasıdır. Bu kadar referans ülke olmamamız, 
bizden çok ucuza alırsın şeklinde kötü pazarlama yapmamamız. Fiyatları kamu sağlığı, kamu 
faydası nedeni ile içeride düşük tutmamız ama SEYK’in zamanında karar aldığı ve keza Ekonomi 
Politikalar Kurulu’nun da bir tavsiye olarak önerdiği fiyat maskelemesini çıkarmak lazım. İkinci 
olarak bahsedilen ikili anlaşmalarla kamunun ihracatı artırması lazım. Savunma sanayi ile 
ilaç sektörü arasında yapısal farklar var. Model son derece önemli. Savunma sanayinde ana 
yüklenici diye ASELSAN, HAVELSAN VE ROKETSAN’ın olduğu bir kavram var. Devlet orada 
üretimde bizatihi var ama ilaçta yok. Orada B2B türü bir satış mekanizması var ama burada 
çokça B2C’ye dönen bir satış mekanizması var. Savunma sanayindeki modeli ilaç sanayine 
uygulamak çok kolay ve mümkün değil ancak mutlaka örnek alınacak şeyler var. Kamunun ilaç 
maskeleme ve uluslararası ikili anlaşmaları yapması dışında özel sektörün kamunun ne yaptığı 
ya da nasıl yapacağı ile çok fazla vakit sarf etmek yerine ihracat, kümelenme, ölçeklenme ile, 
eşdeğer ilaçlarla, coin venture’larla Kamu’yu zorlarsa burada çok da ileri gidilebilicektir. Para 
varsa Ar-Ge de var, koordinasyon da var.
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SOHBET YAZIŞMALARINDAN
• Savunma sanayinde başarının en büyük sebebinin savunma sanayisinin dinamiklerinin, iş 

modellerinin çok iyi bilinmesi ve buna göre yol haritasının çıkarılarak ekosistemdeki boşluklara 
odaklanılması olduğu belirtildi. İlaç sektörünün de aynı şekilde nasıl işlediğinin tespit edilmesi 
gerektiği zira oldukça kompleks, çetrefil ve küresel bir sektör olduğu kaydedildi. Mesela ilaç ihracatı 
nasıl olur sorusunun cevabının kolay olmadığı, ilaca dair alınan her kararın ihracata etkisi olduğu 
ifade edilerek bütüncül yaklaşımın şart olduğuna değinildi. 

• İhracat ve ithalat verileri origin şirketin ülkesini değil origin ülkeyi esas aldığı için özellikle yabancı 
yatırımın daha yoğun olduğu ilaç sektöründe durumun tam olarak gösterilemediği belirtildi. Yani 
ABD'nin ilaç ithalatının ne kadarı ABD'li ilaç şirketlerinden geliyor sorusunun cevabının önemli 
olduğu, savunma sanayinde yabancı yatırımların ilaç kadar yüksek olmadığı ifade edildi. 

• Ar-Ge’ye kaynak ayırma anlamında local sektörün çok limitli olduğunu belirtildi.

• Sağlık sektörünün kümelenmelerinin maalesef istenen heyecanı yaşamadığı, Ar-Ge’lerin de 
alıcısındaki yaklaşım dolayısı ile ticarileşmediği belirtilerek savunma sanayiinde bahsi geçen 
yatırımlar ve isimlerin basın yoluyla herkesin ezbere bildiği, alıcı olan kamu tarafının sağlık 
bakanlığı’nın tersine daha aktif rol almış olduğu kaydedildi. Sağlık Bakanlığı’nın ilaç ve medikal 
kümelerle daha aktif bir süreç yürütmesi gerektiği belirtildi.

• Lokal üretim görünen birçok ürünün dahi maliyetinin çok büyük bir kısmının yurtdışına bağımlı 
olduğu API olduğu, varolan API fabrikaların ise Uzakdoğu ile rekabet edebilmesinin şu anda hiç 
mümkün olmadığı ifade edildi. 

• API konusunda dünyanın başka noktada olduğu, büyük pharma'ya ev sahipliği yapan Batı dünyasının 
bile fikri mülkiyet haklarını tüketmiş API'ler için çok uzun zamandır Çin ve Hindistan merkezli bir 
üretim/tedarik yöntemi kullandığı belirtildi. Bu alanda ölçek yakalanamadıkça makul fiyatlarla üretim 
yapmanın mümkün olmadığı ve petrokimya sanayinin nasıl yapılandığının da bu açıdan çok önemli 
olduğu kaydedildi.   

• Ar-Ge destekleri ile yeni ayağa kalkan sektörün toplu alım ihalelerine giremeyeceği ve hayat 
bulamayacağına dikkat çekildi. 

• Uluslar arası Pazarlara açılma konusunda da DEİK, TİM, Sanayi odaları arasında koordinasyon 
sorunu olduğu belirtildi. 
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• İl Sağlık Müdürlükleri’nin medikal ve eczaneleri maske ve dezenfektan gibi ürünleri gayet iyi bir 
şekilde denetlediği ancak sorunun İl Sağlık Müdürlükleri’nin ilgi alanı dışında olan market ve benzin 
istasyonları gibi alanlar olduğu kaydedildi.

• Ülkemizde iş yapmanın en önemli kritik faktörünün Savunma Sanayii ve THY örneğinde olduğu gibi 
liderin konuya birinci düzeyde sahip çıkması olduğu belirtilerek bu mekanizmayı devreye almadan 
yapılacak çabaların sonuç almaya yetmediği ifade edildi. 

• Marketlerde bazı ürünlerin bırakın UTS kaydını üretim yerinin bile yazmadığına işaret edildi.

• İlaç sektörü ile yapılması gerekenler; * Teknoloji bazlı platform yaklaşımıyla ölçek oluşturmak ve 
yeniden kullanabilmek (reuse), * Geçmiş-bugünden ziyade geleceğe odaklanmak ve gelecek 
teknolojilerinde de her şeye değil rekabetçi olunabilecek bazı ürünlere odaklanmak, * Şirketleri 
kümelenmelere zorlamak, * En önemlisi de üretim ve satın almada tek/en yetkili olmak ve 
uzmanlaşmış fonksiyonel/ürün bazlı bölümlere sahip olmak, şeklinde belirtildi.
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SEKRETERYA
Beşir Kemal ŞAHİN / Ekspoturk 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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