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Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı

İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ PANDEMİ DÖNEMİ
SANKİ ÇARKI BAŞA ÇEVİRDİ
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu’nun değerli üyeleri, Bakan yardımcılarımız, Rektör, Dekan ve diğer
akademisyen hocalarımız ile başta ilaç sanayi olmak üzere sağlık sektörümüzün idareci ve temsilcileri
ile birlikte davetimize ABD’den icabet eden Sayın Arda Ural’a hoş geldiniz diyerek 23. TÜSAP Vizyon
Toplantısını başlatıyoruz.
İlaç ve Eczacılık başlığı altında yapacağımız bu toplantının gündem konusu “İlaç Endüstrisinde Gelecek”
olarak belirlemiştik.
Gelecek deyince endüstri kendi açısından, ülkeler kendi açısından bakıyor. Endüstride ulusal ve küresel
anlamda büyük fırsatlar var ancak diğer yandan büyük tehditler de barındırıyor… Malum kimyasal
teknolojilerden biyoteknolojilere kayışla birlikte ilaç endüstrisinde hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Ancak
sadece olay bu mu? Genel ilaçlardan hedefe yönelik tedavilere ve kişiye özel ilaçlara ciddi bir kayış
söz konusu. Buna ayak uydurabilen ve uyduramayan ülkeler var. Enfeksiyon tedavilerinden, halka
yönelik yaygın tedavilerden kronik hastalıklara, kanser tedavilerine kayış var. Özellikle son günlerde
nadir hastalıklara yönelik ciddi bir odaklanma söz konusu. Yani içerik olarak sektörde hızlı bir değişim
yaşandığını hepimiz biliyoruz. Ancak özellikle içinde bulunduğumuz pandemi dönemi sanki çarkı başa
çevirdi. Tekrar çok basit bir viral enfeksiyonla ilaç mücadelesi ve arkasından salgını aşı ile önleme
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mücadelesi tüm dünyanın en önemli gündemi haline geldi. Şu anda da her ne kadar çok olumlu adımlar
atılsa da bilhassa ilaç açısından baktığımızda pandeminin başladığı 2020 yılının başından bugüne
kadar dünyada hakkında yayınlar yapılan en prestijli dergilerimizde yayınlar ve çeviriler yayınlanan
ilaçları teker teker gözden geçirdiğimizde dün yararlı denen ilaçlar bugün yararsız denmeye başlandı.
Bugün yararlı denilen yeni ilaçlar telaffuz ediliyor. Ancak 2 yıla kadar geçen sürede geldiğimiz noktada
henüz ilaçla bir tedavi yapabilir durumda değiliz. Dolayısıyla aslında tüm bu gelişmelere rağmen bazen
küçük bir organizma tüm bir sistemi alt üst edebiliyor. Başa dönebiliyoruz. Bu açıdan geleceğe yönelik
bakışta hep öngörülerimiz değil bazen karşılaştıklarımız bizi yönlendiriyor. Tabi ki sadece sektörün
içeriği ile olaya bakmak bir yana bu sektöre verilen fırsatların da göz önüne alınması lazım. Başta
ekonomi politikalarının yönlendirdiği ilaç geliştirme, tedarik ve tüketim ekosistemi geleceğimizi tayin
eden önemli faktörlerdir.
“İlaç Endüstrisinde Gelecek” ana temalı bu toplantımızın ana konuşmacısı EY Amerika Sağlık ve Yaşam
Bilimleri Sektörleri Başkanı Dr. Arda Ural. İEİS Genel Sekreteri ve aynı zamanda İlaç Sektörü TÜSAP
Yürütme Kurulu Üyesi Savaş Malkoç moderatörlüğünde toplantının ikinci bölümü devam edecek. Yine
her toplantıda olduğu gibi destek partnerlerimiz var. Verimli bir toplantı olması dileklerimle bu toplantıya
destek veren Türkiye İlaç Sanayicileri Derneği (TİSD), Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), İlaç
Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), Abbott, Amgen, Atabay, Eczacıbaşı, Janssen ve Roche firmalarına
teşekkür ediyorum.
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ANA KONUŞMACI

Dr. Arda URAL
EY Amerika Sağlık ve Yaşam Bilimleri Sektörleri Başkanı

COVID-19’UN TÜRKİYE SAĞLIK EKONOMİSİ
ÜZERİNDEKİ MALİ YÜKÜ
Konuşmamda genel itibari ile ilaç endüstrisinde gelecek konusunu konuşurken evrimsel bir çizgide
giden ilaç endüstrisine COVID’in etkisinin nasıl olduğundan ve ayrıca, biyoteknoloji endüstrisinde nasıl
kalıcı ve sürdürülebilir değişiklikler olacağından da sunumumda bahsetmeye çalışacağım.

TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2021 / İLAÇ VE ECZACILIK RAPORU

Gelecek söz konusu iken sizleri 5-10 yıl geriye götürmeyi düşündüm ama önce bir dünya tarihi içinde
ilaç ve bilimin ne kadar hızla değiştiği ve etkilediğini görmek açısından 10.000 yıl geriye bakacak
olursak, Nil Deltası’nda tarımsal devrimin olması ile birlikte insan nüfusunun nasıl etkilendiğini grafikte
görebilirsiniz. 9000 yıl öncesinden 1600’lere kadar 1 milyarın altında olan bir nüfus birdenbire yukarı
doğru bir çizgi çekmiş gibi dik bir artış ile ilerliyor. Anne başına 2.1 çocuk hesabından gitmek sureti ile
2060 yılında da 9,5 milyar gibi bir rakamda da duracağımızı gösteriyor. Burada önemli olan 20. yüzyılda
nasıl oldu da bu logaritmik patlama mümkün oldu, sorusudur.
Bu toplantıda bulunan herkesin yaptığı şey bu patlamanın mevcudiyetini korumayı sağlamak. Yani
hepimiz bu insan nüfusunun artması ve sağlıklı bir şekilde yaşaması için kariyerlerimizi harcıyoruz.
Sadece ilaçlar değil örneğin 1866’da İngiltere’de koleranın tespit edilmesi ile birlikte suyun klorlanması
sureti ile insan sağlığının korunması ya da sütün pastörize edilmesi ile çocuk ölümlerinin çok hızlı
bir şekilde üstesinden gelinmesi gibi süreçleri tarihte görmekteyiz. Aşılanma konusu da enteresandır.
Çin’e kadar giden bir geçmişi var. Aşıların ve antibiyotiklerin etkisi ile ilaçlar bu gelişim süreçlerinde rol
alıyor.

Son birkaç yüzyılda elimizde daha fazla veri olduğundan birçok iniş ve çıkışları bu dönemde görebiliyoruz.
Örneğin İngilizler oldukça iyi kayıt tuttuklarından dolayı buradaki 1720-1840 arasında tutulan doğumda
yaşam beklentisi kayıtlarda aristokratlar ile normal popülasyon arasında aristokrasinin lehine bir fark
olduğunu görüyoruz. Aristokrasinin hekimlere ve hijyen şartlarına daha rahat ulaşabildikleri için bu
gayet normal ancak bir sonraki görsele, yani bu tablonun öncesine baktığınızda anlaşılmayacak şekilde
aristokratların normal popülasyondan daha az yaşadıkları görebiliyoruz.
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Burada akla bunun nasıl olduğu sorusu geliyor? Az önce 1. görselde bahsettiğim linear ya da
eksponansiyel bir çıkış değil, inişli çıkışlı bir çıkış. Bunun sebebi de bilimin evrilmesi sırasında
her zaman her şeyin doğru yapıldığı anlamına gelmemesi. Bu analizi yapan Steven Johnson’ın bu
konudaki değerlendirmesi, o zaman bilimsel bir eğitimden ya da hipotezlerden geçerek vakaların
değerlendirilmemesi biçimindedir. Örneğin 2021 yılındaki bilginizle geriye baktığınızda Amerika’nın
kurucu başkanlarından George Washington’ın basit bir enfeksiyon olmasına rağmen tedavisinde
enflamasyonu engelleyeceğini düşünerek aslında Washington’ı öldürmüş oluyorlar. Yani bu gelişimin
bir linear çizgi olmadığını ve enteresan süreçlerden geçerek bugüne geldiğimiz söylemek istedim.

100 senede gelinen nokta ile bundan 10.000 sene önceki farka bakacak ve ilaç endüstrisi ve
biyoteknoloji ile ilgili hangi aşamalardan geçtiğimizi hatırlatacak olursak; 1900’lere geldiğimizde 17. ve
18. yy’larda tam ve iyi eğitilmemiş ancak adı hekim olan kişiler tarafından yapılan zararların çok hızlı bir
şekilde giderildiği açık.
1900’lerde hala daha kocakarı ilaçlarının kullanıldığı bir noktadayız. Hala deney, gözlem, hipotez,
araştırma ve test gibi kavramlar 20. yy’ın ikinci yarısında ortaya çıkıyor. FDA 1906’da ilaç ve gıda dairesi
olarak ve daha çok gıdayı kapsar biçimde, insanlar gıdalardan zehirlenmesin diye kuruluyor. Ancak daha
sonra ölümler olmaya başlayınca örneğin çocuklara uyusunlar diye opioid veriyorlar ya da kadınların o
zaman kullandıkları kozmetik ürünlerinde onları kör eden kimyasallar oluyor ve bu tip felaketler yaşana
yaşana bir bilinç ve etik ortam oluşuyor. Bunlar olurken de bir yandan bilimsel gelişmeleri görüyoruz.
1928’de Fleming’in Penisilin’i bulması, Penisilin’in genel insan kullanımına girmesi 20-30 sene sürüyor.
Ta ki 2. Dünya Savaşı’nda Müttefiklerin Fransa’ya yapacakları çıkarma sırasında Amerika fermante
takviminde Penisilini daha fazla üretebilsinler diye Phizer ve bir firma daha olmak üzere iki firma ile
anlaşma yapıyor. Hekimlerin enfeksiyonları tedavi edebilmesi için bir tane Penisilin’in insan sağlığı
envanterine katılabilmesi 30 yıl sürüyor.
DNA’nın 1953’te bulunması gibi 1950’lerde büyük bir hızlanma görüyoruz. 1961’de mesela haberci
RNA’yı buluyoruz. 1961’den 2019 yılına kadar haberci RNA ile ilgili ortada tedavi yöntemi ya da aşı
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yok. Bu gelişmelerle bunların halka açık yenilikçi tedavilerin gelişmesi arasında yani keşif ile kullanım
arasında hala daha uzun yıllar var. Bu süreç bizi 1990’lara getiriyor. Bu yıllar daha çok hipertansiyon,
antidepresyon SSRI - Selektif Seratonin Reuptake İnhibitörleri, ACE - Angiotensin Converting Enzyme
İnhibitörleri ya da şu an sigortasız iseniz parasız ve size posta ile gelen statinler... O zaman için çok
büyük katkılara yol açan fakat bugün artık ne fiyat ne de yenilikçilik olarak çok da konuşmadığımız birçok
tedaviler o zamanlar ilaç endüstrisinin “bloat buster” diye tabir ettiğimiz döneminde milyar dolarlara
aşan, yenilikçi small moleküllerden yani 10 bin kilodalton’dan ufak olan, hap olarak alınan kimyasal
bazlı ilaçlardan bahsettik. Kaldı ki 2000’lere geldiğimizde artık biyoteknolojinin daha iyi anlaşılması
Genentech’in 1970’lerde kurulmasından sonra 20-30 senelik bir süre aldığı o noktadan daha odaklı,
kişiye odaklı tedavilere gelinmesi... 2000’li yıllarda özellikle monoklonal antikorların ortaya çıkarılması
ve endüstriyelleşebilmesi ile çok daha odaklı gidilmesi sayesinde 2020’lerden itibaren değişik,
hızlandırılmış bir döneme girdik.

2000’li yıllarda hücre ve gen tedavisinde tek genin mutasyon bozukluklarına karşı gelen nadir
hastalıklarda kullanılması gibi birçok yeni açılım oldu ve çok heyecanlı döneme gelindi. Tüketici
açısından baktığımızda bizim bugün sağlığa ulaşımımız ile bundan 10, 20, 100 yıl öncesinde sağlığa
ulaşımımız arasında çok büyük farklar oldu. Sadece ilaçların kimya ve biyoloji ile tıpta yapılan yeniliklerin
ötesinde halkın bunları nasıl kullanacağı ile ilgili de oldukça büyük değişiklikler oldu. “İnsan odaklı
tedavi yöntemleri” diye baktığımız zaman eskiden sadece TV’nin karşısına geçip onu seyrederken şimdi
mobil cihazlarımızda neyi seyretmek istiyorsak onu Steam yöntemi ile seyrediyoruz. Mesele tersine
döndü. Doktor sizi görecek kavramından şimdi hasta sizi kabul edecek kavramına geldi. İnsanlara
odaklı tedaviler verilebilmesi lazım ki bu tedaviler sürdürülebilir olsun. Tedarik zinciri çok büyük önem
kazandı. Dolayısıyla bu tedarik zincirlerinin ne kadar kırılgan olduğunu da görme şansımız oldu.
Şu andaki aktif API dediğimiz içeriklerin yüzde 80’i Çin’den geliyor. Çin’den gelen tedarik zincirinin
kopması ile bugün bazı ilaçlarda -özellikle geçen sene- ulaşılamama olayı yaşandı. Şu anda tedarik
zincirleri ve tüm devletler “bu içeriği Uzakdoğu’dan ucuza almaktansa acaba yakına çekmenin bir
faydası olur mu” sorusunu masaya yatırdı. Bunu Çin’den, Hindistan’dan ucuza almak yerine nasıl olur
da kendi memleketimde otomasyon yöntemi ile yaparım şeklinde yerelleşmeye doğru giden bir süreç
var. Çok enteresan bir süreç ve daha da göreceğiz.
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Ayrıca sonuç odaklı tedaviler çok önemli. Tansiyon olsun, diyabet olsun 1990’larda kullanılan yöntemlerde
alıcı ile satıcı arasında bir işlem oluyordu bir kere olduktan sonra bitiyor ve gidiyordu. Özellikle sonuca
odaklı meselelerin ortaya çıkmasından sonra yaptığım araştırmaları karşılaştırdım. Bundan 10 yıl önce
firmalarla kullanıcılar arasında 12 tane sonuca odaklı müzakereler ve anlaşmalar olduğu halde, özellikle
sonuca odaklı meselelerin ortaya çıkmasından sonra yani şimdilerde 100’lerce var. Geçenlerde 962
adet saydık. Bu demek oluyor ki, sizin klinik çalışmalarınız bir ilacı üretirken örneğin yüzde 20’lik bir
gelişme sağlayacaksa alıcı ve satıcı arasında anlaştığı fiyattan işlem yürüyor ancak yüzde 20’nin üzerinde
bir gelişme varsa buna istinaden devletin sağladığı bir tasarruf var ve size bu tasarrufu eşitlikçi bir
şekilde paylaşalım diyor. Eğer sonuncu senaryoda siz yüzde 20’yi sağlayamadıysanız ödemeyi yapan
tüzel kişiliğe ya da devlete üretici olarak bir çek iletiyorsunuz, zira yüzde 20’lik gelişme taahhüdünüzü
gerçekleştiremiyorsunuz. Sonuç odaklı alım-satım önemli bir kavram olarak Avrupa’da zaten vardı,
önümüzdeki süreçlerde dünyanın geri kalan kısmında da göreceğiz.
Sürdürülebilirlik meselesi ile ilgili özellikle millennial kuşağının bu konuda çok hassasiyeti var ve ilaç
endüstrisi bu kişileri istihdam etmek istiyorsa ya da hisselerine bu kişiler tarafından yatırım yapılmasını
istiyorsa bunlara dikkat etmek durumunda.

Dijital devrimle birlikte korkunç bir veri üretimi oldu. 1 milyar gigabyte’tan bahsediyoruz. Bir hesaplamaya
göre aşağı yukarı bir hasta yılda 180 megabyte civarında veri üretiyor. Bu artık tıbbın veri ile desteklenen
bir dal olmasındansa klinisyenlerin daha çok verilere bakarak bu işi götürebiliriz noktasında geldiği
bir süreç. Bir anlamda sağlık endüstrisi ile teknoloji endüstrisinde bu bir yarış gibi. Sağlık endüstrisi
mi teknolojiyi önce öğrenecek, teknoloji endüstrisi mi sağlığı bunu birlikte göreceğiz. Ancak şu
aşamada benim kanaatimce bu koleberasyon çok başarılı gitmiyor. Korkunç devrimsel bir sonuç henüz
göremedik.
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Tüm bu bahsettiğimiz eğilimler nasıl oldu da COVID ile birlikte kesildi?
COVID’in geldiği noktada birincisi birçok ülkede sağlık sistemleri pandemiye hazır değildi. Çoğu
ekonomi sosyoekonomik olarak hazırdı fakat dünyada sağlık sistemlerini fonlayan devletler çok büyük
bir bedel ödüyor. Bunun etkilerini göreceğiz. Nitelik Amerika’da gördüğünüz bazı altyapı yatırımları,
3.5 trilyon dolar, 11 trilyon dolar gibi yatırımlar, paketler açılıyor. Bunların açılmasının sebebi vergiler
artırılarak şu anda yapılan yatırımların uzun yıllarda geri alınması. Bunu dünyanın her yanında göreceğiz.
G20’de şu anda Global Vergi Platformu konuşuluyor. Ekim ayında tekrar toplanacaklar. Burada da
tüm vergilerin dünya genelinde yüzde 15’e düşürülerek tüzel kişilerin dünyanın değişik yerlerinde
oturması ile birlikte sızan vergiyi nasıl geri alırız gibi bir endişe var. Likidite itibari ile COVID dünyayı iyi
yakaladı. Pazarlarda çok fazla likidite vardı ve o sebepten dolayı 2008 krizinden bu yana bir problem
olmadı. Teknoloji itibari ile COVID’in bize yaşattığı dönem dijitalleşme ve teknolojinin hızlanmasına yol
açacak. Bunun birçok örneğini gördük. Gerek yatırımcılar gerek sağlık sistemleri gerekse yenilikçi ilaç
gibi ilaç inovasyonu yapanlar gördü ki dijitali çok daha etkin kullanabilirler. Çünkü diğer endüstrilere
bakıldığında ilaç endüstrisi oldukça muhafazakar. İnsan sağlığını düşünüyorsanız ilk başta bu tip şeyleri
deneyen endüstri olmamanız gayet doğal. Ancak şu anda o açlık ve iştah var.
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Önümüzdeki 10 yıl...
Yatırımcıların tercihleri ve fonların nereye gittiği aşağı yukarı 10 yıllık süreçte nereye doğru gidileceğini
gösteriyor. Sağlık tarafında dijital sağlık fonlamalarının arttığı görülüyor.

Nadir hastalıklar, otoimmün hastalıklar, mental hastalıklar ve onkoloji grubundaki terapötik alanlar
önümüzdeki 10 yıllık süreçte ilgi çekiyor ve çekmeye devam edecek. Şu anda çok büyük alanda
yapılan klinik çalışmalar buraya odaklı. Jennifer Doudna, CRISPR Cas9 Gene Editing konusunda Nobel
aldı. Özellikle nadir hastalıklara bakarsak aşağı yukarı 7000 nadir hastalık var ve şu ana kadar yüzde
10 civarında tam tedavi olmayıp semptomları yönetmek itibari ile bu hastalıklar tedavisi edilebiliyor.
Örneğin nadir hastalıklarda gen editleme ile o problemi ortadan kaldırabiliyorsanız, yani genin o
proteini pompalamasını kestiğiniz anda problemi çözüyorsunuz. Kümülatif bir çözüm oluyor. Çok
heyecanlı ancak yolun çok başındayız. Hücre ve gen tedavisinin de çok büyük lojistik problemleri
olduğunu söylemek gerek. Hastadan alınan ve aferez ile gen tedavisi uygulanıp hastaya geri gelen
tedaviler var. Şimdi daha çok allojeniklere doğru geçiyoruz. Başka kişilerden alınıp mühendislikle
değiştirilen ve başka hastaya verilen tedavilerin arttığını görüyoruz. Protein katlama da çok önemli bir
konu. Google’nin bu konuda bir firması var: DeepMind. Yıllardır çözülemeyen problemleri çok hızla
çözmüş. Proteinler malum üç boyutlu yapılar. Bu yapıların katlanarak nasıl reseptörlere gideceği ile
ilgili çalışmalar çok önemli. Neticede geometriden bahsediyoruz. Buna bir örnek verecek olursak, şu
anda Delta varyantından bahsediyoruz. Alfa varyantı ile Delta varyantı arasındaki farka yani İngiltere
mutasyonu ile Hint mutasyonu arasındaki farka baktığımızda, bir aminoasidindeki mutasyon dolayısı
ile zıpkın proteinin açısı daha kapalı iken mutasyonla kollarını daha fazla açtığı için insandaki ACE 2
reseptörlerine daha hızlı ve efektif bağlandığını görüyoruz. Bunun sonucu olarak da 1200 katı daha
fazla viral yük oluşuyor. Yani bunlar esotekir ya da 25 yıl sonra olacak şeyler değil, şu anda içinde
yaşadığımız olaylar. Eminim siz ve bağlı olduğunuz kuruluşlar da bunlara yönelik araştırmalar ve
yatırımlar da yapıyordur.
Klinik çalışmaların yerelleştirilmesi konusu da önemli. Devletlerin özellikle ruhsatlama konusunda
bunları kabul edebilmesi artık önemli bir şey olacak. Zor kabul edilen şeylerden bir olmakla birlikte FDA
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bunu yapmaya başladı. Örneğin hastayı klinik çalışmaya eczanede kaydedebiliyorsunuz. Takiplerini
yapmak için illaki üniversite hastanesine gelmek zorunda değil. Bağlı bulunduğu sensörlerden ya da
taşınabilir cihazlardan hastalığın semptonlarını takip edebiliyorsunuz. Dolayısıyla çok daha verimli bir
şekilde hastayı itmeye devam ediyor. Ayrıca dijital terapötikler de önemli. Çok az sayıda örneği var.
Pankreasın suni olarak üretilmesi ya da mental sağlık konularında yuttuğunuz proteus pilini ile ilgili
saatiniz ile ilacı alıp almadığınızı göstermesi gibi... Bu konunun önü çok açık. Bu kimya, biyoloji ve
dijitalin bir araya geldiği bir ortam olacak.
İlaç ve biyoloji geliştiren yapay zeka, makine öğrenmesi, medikal nesnelerin interneti ve sesle komut
alan makineler gibi şeyler, herkesin en fazla dikkat ettiği, çocukların şu an üniversiteden çıktıkları zaman
çok iyi gelirlerle iş bulabildiği ve konunun profesyonellerinin çok zor bulunabildiği bir grup. Özellikle
medikal nesnelerin interneti 5G ortaya çıktıkça nasıl ki gelecekte arabaların yapay zeka ile birbiri ile
konuşması gibi insana gerek kalmadan trafik akacak diye düşünüyorsak burada da sensörlerden
dolayı hiçbir insan ya da hekim müdahalesine gerek olmadan nasıl olur da pankreas çalışır ya da
hipertansiyonunuz, diyabetiniz kontrol altına alınır. Önümüzdeki 10 yılın konusu bu olacak.

SORU-CEVAP VE YORUMLAR
Kanser kontrolünün ticari belirleyicileri hakkında ne düşünüyorsunuz (bireysel terapi, hücre
ve gen tedavisi gibi) ve ücretsiz kamu ve kişisel sağlık harcamaları açısından sürdürülebilir
olduğunu düşünüyor musunuz?
Gerek nadir hastalıklar gerekse gen tedavisi olsun -mesela bir göz hastalığının tedavisi 2 milyon dolardevletlerin ödemesi üzerinde büyük bir baskı olacak. Amerika özelinde konuşursak Amerika’nın daha
fazla yenilikçilik çekebilmesinin altında yatan sebeplerden biri en başta fiyat probleminin olmaması. 152
milyon Amerikalı özel sağlık sigortasında ve örneğin bu 2 milyon dolarlık harcamayı yapıp yapmamak
önemli değil. Yapacaklardır. Sigorta firmaları çok iyi fonlanmış ve özellikle sesi çok çıkan kendilerini ve
pozisyonlarını iyi ifade eden hasta grupları olduğu zaman medya ortamında bunlarla da tartışmamak
için genelde bu tip hastalıkları seçici de olsa kabul ediyorlar. Amerika’da devlet 65 yaşındaki kişileri
eğer düşük gelirli değilseniz sigorta etmiyor. 65 yaşından sonra da medicare dediğimiz sistem bunları
alıyor ve ödüyor. Şu aşamada çok önemli bir bariyer olan bu konu Amerika’da bir şekilde çözülmüş
durumda. Fakat her hastalığın hücre ve gen tedavisi olduğunda ya da bu 7000 hastalığın 5000’ine bir
tedavi olduğunda bu sistem kaldırır mı sorusuna “kaldırır” şeklinde cevap verecek bir durumda değiliz.
Çünkü bu çözümler jeneriği olabilecek hastalıklar değil. Chimeric Antigen Receptor (CAR-T) diye tabir
edilen T hücresi tedavisine gerçi yatırımcıların büyük ilgisi var ama kimyasal olarak bunu tekrarlamak
mümkün olmayacağı için bu tip hastalıkların biyoeşdeğerliliğini tespit edecek başka şeyler olmayacak.
Onun için insanlık burada bir denklem yapıyor. Bilim gelişiyor ancak diğer yandan bu harcamaları
fonlamak mümkün görünmüyor.
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Nadir hastalıkların tedavisi pahalı ama sayıları az. Ama diyabet gibi yaygın hastalıklarda
peptidler, peptidler, pahalı pompalar gibi destekli takiplerde büyük bütçeler gerekiyor. Bunların
GSS kapsamına alınması ve kamu tarafından sağlanmasını yönetilebilir buluyor musunuz?
7000 nadir hastalık var ve Amerika’daki Sağlık Dairesi’nin tanımı itibari ile kişi olarak baktığınızda
prevalansı toplam 200.000’den az olduğu zaman bu nadir hastalık olarak kabul edilir. Diyabet denince
10-20 milyon kişiden bahsediyorsunuz. Burada sağlık ekonomisi ve sonuca odaklı tedaviler konusuna
giriyoruz. Bu noktada örneğin İngiltere’ye baktığımız zaman NHS, 1 yıllık yaşamınızı uzatma karşılığında
bunun parasal değerinin hesabını yapıyor. Buna göre yılda 50.000 dolar gibi bir hesap koyuyor. Sizin
acile gitme, krize girme ya da büyük ameliyatlar olma olasılıklara bakılıp ortaya konulan tedavilerin
-pompa mı, ilaç mı, biyolojik mi ya da başka bir tıbbi cihaz mı- hesabı yapılıyor. “Bu 50.000 doların
altındaysa öderim üzerindeyse ödemem” diyor. Bu bir sağlık ekonomisi meselesine dönüşüyor. Daha
önce de söylediğim gibi hasta gruplarının sesini ne kadar gür çıkardığı da önemli. Ancak sonuçta
bunun bir bütçesi var. Bunun bir kritere bağlanması lazım.
Hücre ve genler çok pahalı inovatif ürünlere benziyor ve ucuzluk düzleminde kabul edilebilirliğin
çok yakınında tahmin etmek çok güç değil. Bu durumda pazara ödemenin sağlanması için nasıl
bir model uygulanmalı? Performansa dayalı geri ödeme konusunda neler düşünüyorsunuz, bir
risk mi?
Burada risk paylaşımlı bir mekanizma olacak. Faz 3 çalışmalarında hedeflenen klinik noktalar baz
oluşturularak dijital olarak da bu sonuçlara olumlu katkı sağlayabilecek girişimler bunun sonuç ortağı
olabilir.
Dendreon'u unutmamak gerek!
Dendreon örneğinde bundan 10 yıl önce prostat kanseri ile ilgili CAR-T dediğimiz bir tedaviyi yapmak
için istediler fakat bazı şeyleri yapmak için Amerika’da o kadar yenilerdi ki Amerika’daki bazı ruhsat
prosedürlerini bilmiyorlardı. Örneğin kan ya da başka bir şey olsun insan numunelerini bir eyaletten
diğer eyalete geçirmek için bazı ruhsatlar alınması lazım. Bu ruhsatlar olmadığı için ticari olarak
başarılarını gösteremediler. Büyük firmalar birçok kabiliyete sahip ancak yavaşlar, küçük firmalar
hızlılar ancak kendilerini koruyabilecek kabiliyetlere sahip değiller. Dendreon örneğinde firma aslında
teknolojisinden ziyade teknolojiyi etkin bir şekilde ticarileştirememesi ya da klinikte kullanamamasından
dolayı gitti. Nitekim New Jersey’deki fabrikalarını Novartis satın aldı. Dendreon çok güzel bir örnek. En
önde gidenler her zaman başarılı olmayabiliyor.
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Geriatride dünyada durum nedir?
Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor. Ortalama yaş Türkiye’de bile 32 oldu. Çin’de ortalama yaş 40’ın üzerinde.
Almanya ve Japonya'da 50'ye yaklaştı. 2050-60’da dünya nüfusunun plato olacağını da düşünürsek
geriatri ve dolayısı ile 75 yaş üstü hasta grubu önem kazanıyor.
Örneğin Alzheimer’da biraz tartışmalı da olsa Beta Amyloid hipotezinin ilk defa kendisini göstermesi
itibari ile 20 yıldır ilk defa bir ilaç -Aduhelm, Aducanumab- onaylandı. Lineer olarak bir etki göstermediği
için üzerinde çok konuşuluyor. Ancak geriatriyi ihmal etmek mümkün değil.
İlaç ve aşı konusunda Amerika kıtasından bakınca Türkiye’yi nasıl görüyorsunuz?
Burada birkaç taraf ve bu tarafların farklı beklentileri var. Devletin en az parayı ödeyip en iyi sonucu
almak, ilaç geliştiren yerli firma olarak iyi bir teşvikle fiyatı tutup dışarıya ihracat yapmak, çok uluslu
firmaların bir yandan Türkiye’de Ar-Ge geliştirip diğer yandan kendi teknolojisini Türkiye’ye satmak
ve son olarak hekim ve araştırmacı grupların da klinik çalışmalar için yurtdışından daha iyi teknoloji
gelmesi ile yetkinliğini artırmak gibi beklentileri var.
Bu tek çözümü olan bir sorudan ziyade karmaşık bir soru. Herkesin kazanabileceği bir çözümün
ne olabileceği düşünüldüğünde ilaç endüstrisi global bir endüstri, emtialaşmış bir endüstri değil ve
dolayısı ile Ar-Ge açısından baktığımızda daha büyük Ar-Ge bütçesi daha iyi sonuç anlamına gelmiyor.
Dijital tedaviler açısından baktığımızda ise Türkiye’de e-ticaret ve video oyun firmaları ciddi sermaye
çekiyor. Burada aslında özgün bir patentten söz etmek mümkün değil ancak kapitalist sistemde çarklar
dönüyor ve yatırımcısına, üreticisine ve devlete kazandırıyor. Türkiye’ye patent yapabilecek bilgiyi
çekmek gerekiyor. Çin 1990’larda biyoteknoloji konusunda bilgi kazansınlar diye birçok öğrencisini
yurtdışına yolladı ve bu insanlar 2000’li yıllarda ülkelerine döndü. 2010’lardan sonra totaliter bir rejim
olmasından dolayı bu geri gelmeler durdu. Ancak 2000’li yıllara geri dönecek olursak Çin’de yapılan
Car-T tedavileri klinik çalışma olarak Amerika’dan daha fazlaydı. Bu daha önce kanıtlanmış bir hipotez
olarak eğer ki dışarıdaki patentlenebilecek biyoteknolojiyi içeri çekebilirsek bu önemli ancak uzun
vadeli bir süreç. Kısa vadede ise eğer siz Türk sermayeli bir yatırımcıysanız ve yurtdışında biyoteknoloji
firmalarında küçük pozisyonlar alabilirseniz, onların yönetim kurullarında oturarak bir osmoz ile o
ekosistemden faydalanabilirsiniz. Bu fırsatta fonlamalar nasıl oluyor, seri A, B, C nasıl gerçekleştiriliyor,
hangi şekilde patentler yapılıyor, nerede karşı yatırımlar geliştiriliyor, kimler kazanıyor/kaybediyor ve
neden sorularına cevap alınabilecek değerli tecrübeler var. Eğer çok uluslu yabancı bir firmada çalışıyor
iseniz -Türkiye’de birçok yetkin hekim ve kuruluş var- Türkiye’ye klinik çalışma, Faz 2, Faz 3 çalışmaları
getirebilirsek Türk sağlık sisteminin yukarı taşınmasında bunlar çok faydalı olacaktır. Doğru yatırımcı
bilgisi ve doğru teşvikler ortaya konduğunda bunlar yapılabilecek şeylerdir.
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MODERATÖR SUNUŞ
Savaş MALKOÇ
İEİS Genel Sekreteri

İLAÇ ENDÜSTRİSİNİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK
ENGELLERDEN BİRİ FON SİSTEMİ
Ana konuşmacımızın sunumunda da bahsedildiği gibi trendleri görebilmeniz için fonun nereye gittiğin
görmeniz gerekiyor. Amerika’daki sistemde aslında bir fiyat sınırlaması olmadığından dolayı sanayinin
doğrudan ya da dolaylı olarak kendi fonlarını yaratma becerisine sahip olması önemli. Türkiye’de
yatırımcı fon sistemleri ABD’deki kadar gelişmediğinden Türk sağlık sisteminin ya da ilaç endüstrisinin
önündeki en büyük engellerden biri de belki budur.
Halihazırda uygulanmakta olan kur, fiyatlandırma ve geri ödeme politikaları nedeni ile maalesef sektör
özellikle ilave AR-Ge harcamaları ve yatırımlar için ihtiyacı olan finansal kaynağı kendi bünyesinde
oluşturmada sıkıntılar yaşamaktadır. Mevcut geri ödeme sistemindeki mevcut bakış açısı, “kamu
maliyesi üzerindeki ilaç yükünün azaltılması” ilkesi doğrultusunda şekillendiğinden, bu durum
firmalarımızın piyasadaki yoğun rekabet ortamı nedeniyle ilaç fiyatları üzerinde aşağı yönlü güçlü bir
baskı oluşturulmaktadır.
Geri ödeme sistemindeki fiyat düşürme baskısı, yukarıda özetlenen ilaçta uygulanan kur politikası ile
birleşince, özellikle yerli üretim yapan firmaların pazarda tutunmaları, yeni Ar-Ge yapmaları, yeni ürünleri
pazara sunmaları ve yeni yatırım yapmaları önünde finansal bir engel oluşturmaktadır. Bu nedenle,
ilaç harcamalarının sadece “maliyet” unsuru olarak değil ama toplum sağlığı ve verimliliğin artması
noktasında dışsallığı oldukça yüksek “beşeri sermaye yatırımı” olarak algılanması ve geri ödeme ve
alım politikalarının bu bakış açısına göre şekillendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Geri ödeme politikalarının Türkiye’nin küresel bir oyuncu olmasını desteklemek üzere sektörün genel
ekonomik aktivite içerisindeki payını artıracak şekilde belirlenmesi ve Ar-Ge, üretim, ihracat gibi
performans ölçütleri belirlenerek bu kriterler üzerinden uygulanacak politikaların sonuçlarının takibinin
yapılması gerekmektedir.
Sürdürülebilir, şeffaf ve maliyet değil ama yatırım bakış açısıyla diyazn edilecek bir geri ödeme sistemi,
ülkemizdeki ilaç endüstrisinin gelişimi açısından en önemli destek mekanizmalarından biri olacaktır.
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METODOLOJİ
Sağlık sektörünü temsil eden fikir önderlerine 23 farklı soru soruldu. Katılımcılar her soruyu
cep telefonuna indirilebilir uygulama ya da online bağlantıları üzerinden tercih ettikleri şıkları
işaretleyerek yanıtladılar. Kamuyu, STK’ları, özel sektörü ve üniversiteleri temsil eden 59 üst
düzey yöneticinin verdiği yanıtlar üzerinden hazırlanan sonuç grafikleri yine katılımcılar tarafından
yorumlandı. Katılımcıların yüzde 29’unu STK temsilcileri, yüzde 15’ini kamu yöneticileri oluşturdu.
Özel sektör yöneticileri yüzde 42,5’lik, sağlık alanına odaklanmış üniversiteler ise yüzde 13,5’lik
oranla yerini aldı.
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2021 SAĞLIK YATIRIMLARINDA
BÜYÜME YILI OLACAK
TÜSAP Vizyon Toplantılarının 23.’sü sağlık sektörüne yön veren 59 kişinin katılımı ile
gerçekleşti. Sağlık sektörünün bütüncül bir gözle gelişimini ölçümleyen “Türkiye için 2021 yılı
sağlık sektör yatırımları için öngörünüz nedir” sorusuna katılımcıların yüzde 67’sinin “Büyüme
yılı olacak” yanıtını verdiği görüldü. Katılımcıların yüzde 3’ü “Küçülme yılı olacak”, yüzde 30’u ise
“Önceki yılla aynı olacak” seçeneğini işaretledi.

Türkiye için, 2021 yılı sağlık sektörü için öngörünüz nedir?
1. Büyüme yılı olacak
2. Küçülme yılı olacak
3. Önceki yıl ile aynı kalacak

67%

30%

3%
1

Büyüme yılı olacak

2

Küçülme yılı olacak
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Önceki yıl ile aynı kalacak

2022 YILI DA SAĞLIK YATIRIMLARINDA
BÜYÜME YILI OLACAK
Türkiye için 2022 yılı sağlık sektör yatırımları için öngörüleri sorulan katılımcıların yüzde 77’sinin
“Büyüme yılı olacak” yanıtını verdiği görüldü. Katılımcıların yüzde 3’ü “Küçülme yılı olacak”,
yüzde 20’si ise “Önceki yılla aynı olacak” seçeneğini işaretledi.

Türkiye için, 2022 yılı sağlık sektörü için öngörünüz nedir?
1. Büyüme yılı olacak
2. Küçülme yılı olacak
3. Önceki yıl ile aynı kalacak

77%

20%

3%
1

Büyüme yılı olacak

2

Küçülme yılı olacak

3

Önceki yıl ile aynı kalacak
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ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA SAĞLIK
YATIRIMLARINDA BÜYÜME BEKLENİYOR
Önümüzdeki 5 yılın değerlendirilmesi istendiğinde katılımcıların yüzde 86’lık bir kesiminin
büyüme beklentisi içinde olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 24’ü ise Gayrisafi Milli
Hasıla (GSMH) büyüme hızının altında büyüyeceği yönünde görüş belirtti. Yüzde
31’lİk kesim GSMH ile aynı oranda büyüme beklerken, yine yüzde 45’lik 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

45%
31%
24%

1

GSMH büyüme hızının altında
büyüyecek

2

GSMH büyüme hızı ile aynı oranda
büyüyecek
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GSMH büyüme hızının üzerinde
büyüyecek

2022’DE SAĞLIK YATIRIMLARI ÖZEL SEKTÖR VE
KAMU SEKTÖRÜNDE ARTACAK
Sağlık yatırımlarındaki artış beklentisine ilişkin katılımcıların yüzde 55’i 2022 yılında sağlık
yatırımlarının hem kamu hem de özel sektörde artacağı, yüzde 7’si ise bunun tam tersi olarak
her ikisinde de azalacağı yönünde değerlendirme yaptı. Yüzde 21 oranında katılımcı özel
sektörde artış kamuda azalma seçeneğini, yüzde 17’lik bir kesim ise kamu yatırımlarında artış
özel sektör yatırımlarında ise gerileme beklentisini işaretledi.

Türkiye için, 2022 yılında sağlık yatırımları;
1.
2.
3.
4.

Özel sektör ve kamu sektöründe artacak
Özel sektör ve kamu sektöründe azalacak
Özel sektörde artacak kamu sektöründe azalacak
Özel sektörde azalacak kamu sektöründe artacak

55%

21%

17%

7%

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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2021 YILINDA TÜRKİYE İLAÇ PAZARI
TL BAZINDA BELİRLENEN İLAÇ BÜTÇESİNİ CİDDİ
ORANDA AŞACAK
Türkiye ilaç pazarı için 2021 öngörüleri sorulan katılımcıların yüzde 48’i TL bazında belirlenen
ilaç bütçesini ciddi oranda aşacak büyüme yılı olacağı ve reel olarak aynı düzeyde kalacağı
yönünde seçeneği işaretledi. Katılımcıların yüzde 40’ı ise TL bazında belirlenen ilaç bütçesini
aşmayacak kadar büyüme yılı olacağı ancak reel olarak küçüleceğini düşündü. Yüzde 12’lik
oranda katılımcı ise Türkiye ilaç pazarının 2021 yılında reel olarak büyüyeceği yönünde
öngörüde bulundu.

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

40%

48%

12%

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
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Reel olarak büyüme yılı olacak

İLAÇ SEKTÖRÜNÜN BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ VARSA
NEREDEN BÜYÜYECEĞİ İYİ İRDELENMELİ
Sadece nominal olarak düşünüldüğünde sağlık sektörünün büyüme görülebildiğini ancak
büyümenin enflasyona göre ayarlı mı ya da arkasında gerçekten bir büyüme olacak mı
gibi açılardan da bakmak gerektiği söylendi. İlaç sektöründe hemen hemen her yıl ilaç
bütçesinin bir miktar üzerine çıkıldığı ancak 20 yıllık bir süreçte ilaç bütçesinin büyüdüğüne
ya da reel olarak aynı düzeyde kaldığına tanıklık edilmediği belirtildi. Özellikle son 7 yıla
bakıldığında 2020’de ilaç sektörünün büyüme gibi bir beklentisi varsa nereden büyüyeceğinin
bayağı iyi irdelenmesi gerektiği kaydedildi. Pandemi nedeni ile 2020 ve 21’de hastaların
polikliniğe başvuru oranlarının azaldığı, ertelenebilen sağlık hizmetlerinin ertelendiği,
hatta bazen ertelenmemesi gereken sağlık sorunlarının ertelendiği ve tüm bunların
yansımasının rakamlarla görüldüğü ifade edildi. Büyümenin bir kısmının kaçınılmaz olarak kur
ayarlamasından kaynaklanacağı ancak reel olarak büyümenin mümkün görünmediği söylendi.

BELLİ TEDBİRLERİN HAYATA GEÇMEMESİ VE KUR ARTIŞI
İLAÇ BÜTÇESİNDE ARTIŞA NEDEN OLUYOR
İlaç bütçesi yapılırken yıl içinde uygulanması öngörülen belli tedbirlerin bütçeye eklendiği
ancak belli nedenlerden dolayı bu tedbirlerin hayata geçirilememesi nedeni ile yıl sonunda
tüm beklenen ilaç harcamaları aynı trendde gitse bile yıl sonu gerçekleşmesinin ilk baştaki
ilaç bütçesinin üzerinde olabildiği kaydedildi. Bunlara ilaveten kurun beklenenin çok üzerinde
olduğu yıllarda başta 4C harcamaları olmak üzere belli bir ilaç grubunda kur üzerinden
yapılan harcamalarda beklenin üzerinde hacim artışının olabildiği söylendi. Ayrıca bütçenin az
belirleniyor olduğu da eklendi.

TÜRKİYE’DE HARCAMAYI YÖNETEN DAHA ÇOK SGK
“TL bazında belirlenen ilaç bütçesini ciddi oranda aşacak büyüme yılı olacak ve reel olarak
aynı düzeyde kalacak” seçeneğini işaretleyenlerin aslında “reel olarak büyüyecek” demediği
ve burada da bir karamsarlık olduğu söylendi. Pandeminin ilaç tüketimine erişim engelleri
gibi nedenlerle baskısı olduğu ancak aşı bir kenara bırakılırsa SGK üzerinden değil ama
diğer kanallardan ilaç bütçesine ciddi katkısının da olduğu kaydedildi. SGK bu süreçte ne
kadar muhafazakar davranırsa davransın başta SMA olmak üzere son zamanlarda birçok
nadir hastalıkların ödeme listesine alındığı belirtildi. Sonuçta arzın da talebin de artış baskısı
yaptığı ancak bu harcamayı Türkiye’de yöneten daha çok SGK olduğu için SGK’nın bunu TL
olarak kontrol edemese de reel olarak baskılamaya çalıştığı ifade edildi. Son iki yılda artan bir
enflasyonun da olduğu göz önüne alındığında reel olarak baskılayarak aynı tutmaya çalışacağı
ama TL bazındaki artışı durduramayacağı öngörüsü paylaşıldı.
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2022 YILINDA DA TÜRKİYE İLAÇ PAZARI TL
BAZINDA BELİRLENEN İLAÇ BÜTÇESİNİ CİDDİ
ORANDA AŞACAK
Türkiye ilaç pazarı için 2022 öngörüleri sorulan katılımcıların yüzde 50’si TL bazında belirlenen
ilaç bütçesini ciddi oranda aşacak büyüme yılı olacağı ve reel olarak aynı düzeyde kalacağı
yönünde seçeneği işaretledi. Katılımcıların yüzde 45’i ise TL bazında belirlenen ilaç bütçesini
aşmayacak kadar büyüme yılı olacağı ancak reel olarak küçüleceğini düşündü. Yüzde 5’lik
oranda katılımcı ise Türkiye ilaç pazarının 2021 yılında reel olarak büyüyeceği yönünde
öngörüde bulundu.

Türkiye ilaç pazarı için 2022 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

45%

50%

5%
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
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Reel olarak büyüme yılı olacak

TÜRKİYE İLAÇ VE AŞI ENDÜSTRİSİNİN DÜNYA
İLAÇ PAZARINDA MEVCUT DURUMU YETERSİZ
Dünya ilaç pazarında Türkiye ilaç ve aşı endüstrisinin mevcut durumda rekabet gücünü yeterli
bulup bulmadığı sorulan katılımcıların yüzde 92’si yeter bulmadığı yönünde seçeneği işaretledi.

Dünya ilaç pazarında Türkiye ilaç ve aşı endüstrisinin mevcut durumda
rekabet gücünü yeterli buluyor musunuz?
1. Evet
2. Hayır

92%

8%
1

Evet

2

Hayır
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AR-GE YATIRIMLARI ULUSLARARASI PAZARDA
REKABET GÜCÜNE İLİŞKİN BİR IŞIK TUTAR
Türkiye’nin uluslararası rekabet gücü ile ilgili bir yorum yapabilmek için Ar-Ge bütçesindeki
planını gözden geçirmek, Ar-Ge yatırımları ve gerekli fonlamaların yapılıp yapılmadığına
bakmak gerektiği kaydedildi.

PANDEMİ TÜRKİYE’NİN YAPABİLME KAPASİTESİNİ GÖSTERDİ
Türkiye’nin dünya ilaç pazarındaki konumunun hiçbir zaman yeterli olmayacağı ancak
pandemi döneminin neler yapabilme kapasitesi olduğunu test etme fırsatı verdiği kaydedildi.
Pandemiden önce belki de sağlık sisteminin kamu ya da özel diye ayırt etmeksizin böyle
başarılı reaksiyonlar verebileceği ve hızlı davranabileceğini tahmin etmenin zor olduğu ifade
edildi. Bu hız ve reaksiyonu pandemisiz dönemlerde de sistematik ve düzenli hale getirmek
gerektiği söylendi. Pandemi esnasında tuvalet kağıdı yokluğu bile konuşulduğu halde ilaç ile
ilgili herhangi bir yokluğun konuşulmadığı ve burada Türkiye’deki ilaç üretme kapasitesinin de
iyi olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE ULUSLARARASI PAZARLARDA YETERLİ DEĞİL
Türkiye’nin inovatif ilaçta ön planda olmadığı ancak kimyasal ilaç ya da eşdeğer ilaç pazarında
fena bir durumda olmadığı belirtilerek biyobenzerlerde ise henüz yeni adımlar atmaya
başladığı söylendi.

TÜRKİYE AŞI PAZARINDA OLMASI GEREKENİN
ALTINDA BİR KONUMDA
Covid aşısı ile ilgili TÜSEB’in TÜRKOVAC’ı desteklediği ve aşının Faz 3 çalışmasının yapıldığı,
bunun dışında Sinovac’ın Faz 3’ünü desteklediği ve Biontech’in Faz 3’ünde de kısmi destek
sağladığı söylendi. Aynı şekilde TÜBİTAK’ın da Covid ile ilgili aşılarda destek sağladığı
ancak Türkiye’nin aşı pazarında olması gerekenin altında bir konumda olduğu ifade edildi.
TÜRKOVAC’ın üretiminde zorlanıldığı ve hala daha nihai bir duruma gelinemediği, seri üretim
ile ilgili sıkıntılar olduğu, Türkiye’de bunu yapabilecek 7-8 firma varken iş reel olarak yapmaya
geldiğinde istenilen konuma gelinmediği kaydedildi. Bunun Kamu ve özel sektör arasında
karşılıklı olarak çözüme ulaşması gerektiği eklendi.

TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2021 / İLAÇ VE ECZACILIK RAPORU

TÜRKİYE’NİN İLAÇ VE AŞI SEKTÖRÜNDE
ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ ARTACAK
Türkiye’nin ilaç ve aşı sektöründe önümüzdeki 5 yılda uluslararası rekabet gücünün ne
olacağına yönelik öngörüleri sorulan katılımcıların yüzde 60’ı artacağı yönünde seçeneği
işaretledi. Yüzde 22 oranında katılımcı aynı kalacağı ve yüzde 18 oranında katılımcı ise
azalacağı yönünde seçeneği işaretledi.

Ülkemizin ilaç ve aşı sektöründe uluslararası rekabet gücü
önümüzdeki 5 yılda;
1. Aynı kalacak
2. Artacak
3. Azalacak

60%

22%
18%
1

Aynı kalacak

2

Artacak

3

Azalacak
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KÜRESEL PAZARLARDA TÜRKİYE CİDDİ BİR OYUNCU DEĞİL
Önümüzdeki 5 yılın öngörüsünü yapabilmek için bugün yapılan/yapılacak birtakım seçimlerin
sonuçlarını öngörmek gerektiği belirtilerek örneğin kutu bazında Türkiye’de tüketilen ilacın
yüzde 80’inin Türkiye’de üretildiği ancak bununla birlikte Türkiye’nin küresel pazarlarda ciddi
bir oyuncu olmadığı söylendi. Yunanistan’ın ihracatı 3.2 milyar dolar, Slovenya’nın 8 milyar
dolar iken Türkiye’de bu rakamın 1.9 milyar dolar civarında olduğu vurgulandı. Türkiye’nin
ilaç alanında önce bölgesel ardından küresel bir oyuncu olabilmesi için endüstrinin önünün
açılması gerektiği vurgulandı.

FİYATLANDIRMA VE İLACA ERİŞİM ANLAMINDA YAŞANAN
GECİKME YENİLİKÇİ ÜRÜN VE KLİNİK ÇALIŞMALARIN TÜRKİYE’YE
GELMESİNİ GECİKTİRİYOR
Türkiye ilaç sektörü rekabet gücüne retavite anlamında bakmak gerektiği, klinik araştırmalar
açısından bakıldığında dünyada az miktarda kaynağın çekilebildiği ve ilaç fiyatlarının
Avrupa ortalamasının 4’te 1’ini oluşturduğu ve Türkiye’de yenilikçi ilaca erişimin de dünya
ortalamalarının gerisinde olduğu söylendi. Türkiye’deki ilaç firmalarının üretim kaliteleri iyi
olduğu halde bunu dünya çapında gerçekleştiremediği, yerlileşme anlamında yüzde 80’lerde
iken değer anlamında aynı katkının sağlanamadığı belirtildi. Türkiye’nin fiyatlandırma ve
ilaca erişim anlamında gecikmesinin yenilikçi ürün ve klinik çalışmaların buraya getirilmesini
geciktirdiği vurgulandı. Yetişmiş insan gücü ve hastanelere erişimin gücü ile Türkiye’nin çok
daha iyi atılımlar yapabileceğinin altı çizildi.
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İLAÇ VE AŞI SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI
REKABET GÜCÜNÜN ARTMASI NOKTASINDA
FİYAT POLİTİKALARI ÖNEMLİ BİR FAKTÖR
Türk ilaç ve aşı sektörünün gelişimini ve uluslararası rekabet gücünü artırmak için en önemli
faktörün ne olduğu sorulan katılımcıların yüzde 34’ü “Endüstrinin iç ve dış pazarlarda gelişimini
destekleyecek fiyat politikaları”, yüzde 24’ü “Ar-Ge yetkinliğinin artırılması”, yüzde 18’i
“Biyoteknoloji alanında gelişim” ve yüzde 13’ü “Kamu teşvik sistemi” seçeneklerini işaretledi.
“İhracat atılımı” yüzde 8 ve “Yerelleşme politikasının etkin uygulanması” yüzde 3 oranı ile en az
işaretlenen seçenekler oldu.

Uluslararası rekabet gücümüzü artırmak için önümüzdeki dönemde ilaç ve aşı
sektörünün gelişimi için en önemli faktör nedir?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Endüstrinin iç ve dış pazarlarda gelişimini destekleyecek fiyat politikaları
Kamu teşvik sistemi
Ar-Ge yetkinliğinin artırılması
Yerelleşme politikasının etkin uygulanması
İhracat atılımı
Biyoteknoloji alanında gelişim

34%
24%

18%

13%
3%
1

Endüstrinin iç ve dış
pazarlarda gelişimini
destekleyecek fiyat
politikaları

2

Kamu teşvik sistemi

3

Ar-Ge yetkinliğinin
artırılması

4

Yerelleşme
politikasının etkin
uygulanması

8%
5

6

İhracat atılımı

Biyoteknoloji alanında
gelişim
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CUMHURBAŞKANLIĞI KARARININ GEREĞİ
YERİNE GETİRİLMEDİ
İlaç endüstrisinde çalışmayı cazip kılmak ve girişimcileri risk almaya yüreklendirmek
gerektiği belirtilerek daha preklinik bir dönemdeki bir moleküle yatırım yaparken büyük
risklerin alındığı söylendi. Fiyat politikasından teşviklere, yerelleşmeden ihracata, Ar-Ge’den
biyoteknolojiye kadar tüm bunların ekosistemin bir parçası olduğunun altı çizilerek Türkiye’de
kur, fiyatlandırma ve geri ödeme politikalarının ilaç ekosistem üzerinde bir engel oluşturduğu
belirtildi. 2004’ten 2011’e kadar kamuyu, endüstriyi ve hastayı koruyan ve iyi çalışan bir
referans fiyat sistemi varken 2011’de idarenin mevcut mevzuatı uygulamama şeklinde
tasarrufta bulunduğu, konunun mahkemeye gittiği ve mahkeme kararının uygulanmadığı,
temyize gittiği ve temyiz kararının da uygulanmadığı ve 2015’te mecburen bir karar değişikliği
olduğu, defakto bir şekilde o günkü durumun mevzuat haline getirildiği söylendi. 2015’ten
bugüne değin 3 kez bu kararın gereğinin uygulandığı ancak geri kalan senelerde açık
mevzuat hükümlerine rağmen bu kararın gereğinin yapılmadığı ve olması gerekenin altında
kur seviyesinin belirlendiğinin altı çizildi. Yine 2019 yılında ise mevzuattaki %70 oranın sektör
aleyhine olacak şekilde %60 düzeyine indirilerek sektör üzerine kalıcı ilave bir yük getirildiği
vurgulandı.
İzlenen bu fiyat politikasının sektörün yatırım iştihanı azaltıcı yönde etki ettiği, ayrıca hem iç
pazarda hem de dış pazarlarda rekabet gücünü de olumsuz şekilde etkilediği belirtildi. İlaç
kuru belirlenmesi süreçlerindeki şeffaf ve öngörülebilir olmayan uygulamaların ilaç sektöründe
hem mevcut hem de potansiyel aktörlerin pazara olan güvenlerini sarsmakta olduğunun,
gelecek planlamalarını yapmalarını imkânsız hale getirdiğinin ve yeni yatırımlar bakımından
caydırıcı bir etki yarattığının da altı çizildi.

BİYOTEKNOLOJİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALARA
YETERİNCE AĞIRLIK VERİLMELİ
İlaç ve aşı sektöründeki en önemli gelişmelerin biyoteknoloji alanında gerçekleşeceğinin
altı çizilerek, pandeminin biyoteknoloji alanında Türkiye’de bilgi birikimi sağladığı söylendi.
Bu alanda TİTCK, TÜSEB,TÜBİTAK gibi kamu kurumlarının da katılımı ile yapılan BioTürkiye
etkinliğine dikkat çekilerek biyoteknoloji alanındaki çalışmalara yeterince ağırlık verildiğinde
uluslararası rekabet anlamında avantaj sağlanacağı söylendi.
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YURTİÇİ İLAÇ ÜRETİMİNİN UYGUN ŞEKİLDE
ARTMASINA YÖNELİK GEREKLİ EKOSİSTEM
MEVCUT DEĞİL
Türkiye’nin küresel çapta bir ilaç üretim ve ihracat üssü konumuna gelmesi için yurtiçi ilaç
üretiminin uygun şekilde artmasına yönelik gerekli ekosistemin mevcut olmadığı yönünde
seçeneği işaretleyen katılımcıların oranı yüzde 74 oldu.

Ülkemizi küresel bir ilaç üretim ve ihracat üssü konumuna
getirmek için, yurtiçi ilaç üretiminin uygun şekilde artmasına
yönelik gerekli ekosistem mevcut mudur?
1. Evet
2. Hayır

74%

26%

1

Evet

2

Hayır
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UYGULANAN MALİ POLİTİKALAR KÜRESEL
REKABETÇİ BİR ENDÜSTRİNİN GELİŞİMİ İÇİN
ELVERİŞLİ DEĞİL
Katılımcıların yüzde 91’i Türkiye’de ilaç ve aşı konusunda uygulanan mali politikaların
(fiyatlandırma ve geri ödeme) Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılama ve küresel rekabetçi bir
endüstrinin gelişimi için elverişli olmadığı yönünde seçeneği işaretledi.

Türkiye’de ilaç ve aşı konusunda uygulanan mali politikalar (fiyatlandırma
ve geri ödeme) Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılama ve küresel rekabetçi bir
endüstrinin gelişimi için elverişli midir?
1. Evet
2. Hayır

91%

9%
1

Evet
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2

Hayır

İLAÇ ENDÜSTRİSİNİN TÜRKİYE’DE
YATIRIM İŞTAHI YETERLİ DEĞİL
Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların küresel oyuncu haline gelebilmeleri için endüstriden
kazandıklarını tekrar endüstriye aktarmaları noktasında ilaç endüstrisinin Türkiye’de yatırım
iştahını yeterli bulup bulmadıkları sorulan katılımcıların yüzde 79’u “Hayır” seçeneğini işaretledi.

Ülkemizde faaliyet gösteren firmaların, küresel oyuncu haline gelebilmeleri
için endüstriden kazandıklarını tekrar endüstriye aktarmaları, başka bir
ifadeyle Ar-Ge harcamalarını ve üretimlerini artırmaları, istihdama katkı
sağlamaları ve ihracatı desteklemeleri gerekmektedir. Bu bakış açısıyla, ilaç
endüstrisinin Türkiye’de yatırım iştahını yeterli buluyor musunuz?
1. Evet
2. Hayır

79%

21%

1

Evet

2

Hayır

SEKTÖRÜN İŞTAHI YETERLİ ANCAK OLANAKLARI KISITLI
Sektörün iştahının yeterli ancak olanaklarının kısıtlı olduğu, ekosisteminin iyileştirilmesi
gerektiği belirtildi. İlaç ve diğer alanlarda alınan yatırım teşviklerine bakıldığında 4-5 yıllık
dönemde yukarı yönlü bir artış olduğu, yaratılan istihdam ve yatırım taahhüdü açısından
biyoteknoloji alanında 23 firmanın etkin olarak yatırım yaptığı söylendi.
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FİRMALARIN YATIRIM ORTAMI AÇISINDAN
SAĞLANAN KAMU DESTEKLERİ YETERSİZ
Katılımcıların yüzde 92’si firmaların yatırım ortamı açısından Türkiye’nin küresel anlamda ilaç
endüstrisinde en önde gelen ülkeler arasında yer alması için sağlanmakta olan kamu desteğinin
yeterli olmadığı yönünde seçeneği işaretledi.

Ülkemizin küresel anlamda ilaç endüstrisinde en önde gelen ülkeler arasında
yer alması için, sağlanmakta olan kamu desteğini firmaların yatırım ortamı
açısından yeterli buluyor musunuz?
1. Evet
2. Hayır

92%

8%
1

Evet

2

Hayır

VÜCUT İÇİNDE KALICI İMPLANT TENKONOJİSİ ÜRETEN
FİRMALARIN DA SORUNLARI VAR
İlaç ve aşının yanı sıra vücut içinde kalıcı implant teknolojisi üreten ortopedi ve
kardiyovasküler alanlardaki firmaların da ciddi sorunlarının olduğu ve global ölçekli bakış
açılarında onların da görüşlerinin alınması gerektiği söylendi.
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CARİ DÖVİZ KURU İLE İLAÇ AVRO KURU
ARASINDAKİ FARK ENDÜSTRİNİN ÖNÜNDEKİ EN
BÜYÜK RİSK
Cari döviz kuru ile ilaç avro kuru arasındaki farkın kısa ve orta vadede ilaç ve aşı endüstrisinin
önündeki en büyük risk olduğu düşünen katılımcıların oranı yüzde 37 oldu. Kısa ve orta vadede
endüstrinin önündeki en büyük riskleri katılımcılar yüzde 21’erlik eşit oranlarda “Ruhsatlandırma
alanında yaşanan sorunlar”, “Endüstriye yönelik yeterli kamu teşvik ve desteğin sağlanmaması”
ve “Geri ödeme politikalarının doğru kurgulanmaması” olarak işaretledi.

Kısa ve orta vadede ilaç ve aşı endüstrisinin önündeki en büyük risk nedir?
1.
2.
3.
4.

Cari döviz kuru ile ilaç avro kuru arasındaki fark
Ruhsatlandırma alanında yaşanan sorunlar
Endüstriye yönelik yeterli kamu teşvik ve desteğin sağlanmaması
Geri ödeme politikalarının doğru kurgulanmaması

37%
21%

1

Cari döviz kuru ile ilaç
fiyatlandırmada kullanılan avro
kuru arasındaki farklar

2

Ruhsatlandırma alanında
yaşanan sorunlar

21%

3

21%

Endüstriye yönelik yeterli kamu
teşvik ve desteğin sağlanmaması

4

Geri ödeme politikalarının doğru
kurgulanmaması
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RUHSATLANDIRMA KONUSU ÖNCELİKLİ OLMALI
Ruhsatlandırma alanında yaşanan sorunların öne çıktığı ve gerek konvansiyonel gerek
biyobenzerler ilaçlarda olsun firmaların ruhsat alamadığı, belirli büyüme ortamına
girebilmeleri için firmaların en önemli kaynaklarının yeni alabildikleri ruhsatlar olduğu
ifade edildi. Bu olmadığında firmaların ellerindeki imkanları kullanarak büyümeye çalıştığı
ve ruhsatlandırma durduğunda sektörün büyümesinin önünün tamamıyla kapanacağı
vurgulandı.

SORUNLARIN DAHA HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜME
KAVUŞACAĞI BİR SÜRECE GİRİLDİ
Pandemi ile birlikte ilaç ve aşı çalışmasının farklı bir boyut kazandığı ve geçmişte yaşanan
sorunların bu süreçte daha da belirgin olarak ortaya çıktığı söylendi. Çözüm konusunda
kamu ve özel sektörden iş birliklerinin ortaya çıktığı ve sorunların daha hızlı bir şekilde
çözüme kavuşacağı bir sürece girildiği ifade edildi.

İLAÇ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ İÇİN BU TOPLANTIDAN
VAZİFE ÇIKARILMALI
Bu toplantıda sektörü temsil eden ve yönetim kurulunun aldığı kararların icrasından
da sorumlu STK Genel Sekreteri konumunda 3 kişinin ve sektöre değer veren ilaç
politikalarından sorumlu Bakan Yardımcısı konumunda 2 kişinin olduğu belirtilerek
biyoteknolojik ilaç sektörünün gelişimi için burada vazife çıkarmak gerektiği vurgulandı.
İlacın büyük bir finansman gerektiği ve ilaçta küresel rekabet hedefleniyorsa kaynakların
doğru bir şekilde sağlanması gerektiği söylendi.

İLAÇ ENDÜSTRİSİ İLE POLİTİKA YAPI ARASINDA
BİR KOPUKLUK VAR
İlaç endüstrisi ile politika yapı arasında bir kopukluk olduğu, Türkiye’nin savunma
sanayiinde ilk 3’e girdiği ve ilaç sektöründe de bunun başarılabileceğine değinildi.
Türkiye’de iyi bir altyapı olduğu ve Türkiye’nin dışarıdaki beyin gücünü ülkeye çekmek
gerektiği vurgulandı.
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KAMU ÖNCELİKLİ OLARAK DENGELİ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR FİYAT POLİTİKASI
OLUŞTURMALI
Kamunun ilaç ve aşı endüstrisine öncelikli desteğinin ne olması gerektiği sorulan katılımcıların
yüzde 53’ü dengeli ve sürdürülebilir bir fiyat politikası oluşturulması seçeneğini işaretledi.
“Büyük projelere yönelik hibe sistemine dayanan etkin bir Ar-Ge ve yatırım teşvik sisteminin
kurgulanması, global düzeyde güçlü, küresel rekabet hedefleyen firmalar yaratılması” seçeneği
yüzde 26’lık ve “Ruhsatlandırma alanındaki sorunların çözüme kavuşturulması” seçeneği yüzde
21’lik oranda işaretlendi.

Önümüzdeki süreçte kamunun ilaç ve aşı endüstrisine
öncelikli desteği ne olmalıdır?
1.
2.
3.
4.

Dengeli ve sürdürülebilir bir fiyat politikası oluşturulması
Ruhsatlandırma alanındaki sorunların çözüme kavuşturulması
Yerelleşme politikasına devam edilmesi
Büyük projelere yönelik hibe sistemine dayanan etkin bir Ar-Ge ve yatırım
teşvik sisteminin kurgulanması, global düzeyde güçlü, küresel rekabet
hedefleyen firmalar yaratılması

53%

26%

21%
0%
1

Dengeli ve sürdürülebilir bir fiyat
politikası oluşturulması

2

Ruhsatlandırma alanındaki
sorunların çözüme
kavuşturulması

3

Yerelleşme politikasına devam
edilmesi

4

Büyük projelere yönelik hibe
sistemine dayanan etkin
bir Ar-Ge ve yatırım teşvik
sisteminin kurgulanması, global
düzeyde güçlü, küresel rekabet
hedefleyen firmalar yaratılması
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BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ
İÇİN UYGUN FİYAT VE GERİ ÖDEME POLİTİKALARI
OLUŞTURULMALI
Katılımcıların yüzde 35’i uygun fiyat ve geri ödeme politikaları oluşturulması ve yüzde 32’si
Kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanması konularını önümüzdeki 5 yılda, biyoteknolojik
ilaç sektörünün gelişimi için en önemli faktör olarak belirtti. Ruhsatlandırma alanında uygun
mevzuat ekosisteminin oluşturulması konusunun en önemli faktör olduğunu düşünen
katılımcıların oranı yüzde 26 olurken etkin bir teşvik sisteminin kurulması konusu yüzde 6 ile en
az işaretlenen seçenek oldu.

Önümüzdeki 5 yılda, biyoteknolojik ilaç sektörünün gelişimi için en önemli
faktör nedir?
1.
2.
3.
4.

Ruhsatlandırma alanında uygun mevzuat ekosisteminin oluşturulması
Uygun fiyat ve geri ödeme politikaları oluşturulması
Etkin bir teşvik sisteminin kurulması
Kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanması

35%

32%

26%
6%
1

Ruhsatlandırma alanında uygun
mevzuat ekosisteminin
oluşturulması

2

Uygun fiyat ve geri ödeme
politikaları oluşturulması

3

Etkin bir teşvik sisteminin
kurulması
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4

Kamu-üniversite-sanayi
işbirliğinin sağlanması

ÜRETİM BANDI OLAN FABRİKALARI TEKNOKENTLERİN İÇİNE
ALACAK BİR FORMÜL OLUŞTURULMALI
Aşı ya da ilaç ile ilgili Ar-Ge çalışması için Kamu-üniversite-sanayi iş birliği ile ilgili
olarak, üniversitelerin teknoloji geliştirme bölgeleri (teknokent) olduğu, burada da
firmalarında vergi, SGK gibi birtakım avantajlar sağladığı ancak bunların şu ana kadar
üniversitelerin arazisi içine kurulmuş alanlar niteliğinde olduğu söylendi. Bundan
dolayı yazılım şirketleri gibi üretim bandı daha az olan şirketlerin buralarda yer bulduğu
belirtildi. Sanayi Bakanlığının yapacağı küçük bir değişiklikle bir şirket üniversite
ortaklığında bir aşı geliştiriyorsa ya da yeni bir ilaç molekülü üzerinde çalışılıyorsa ve
diğer yandan şirketlerin kendi fabrikalarını da teknoloji geliştirme bölgelerinin içine
alacak yeni bir formül oluşturulabilirse bunun üniversite ve sanayiyi mecburi olarak bir
araya getireceği ve buradan ciddi bir vergi desteği sağlanabileceği söylendi. Bu ortamı
sağlayacak hareketlerin sinerji yaratacağı ve gerek firmalara gerekse üniversitelere bir
ivme kazandıracağı belirtildi.

MEVZUAT EKOSİSTEMİ OLUŞTURULMALI
Biyoteknoloji platformunun burada vurgulanan tüm problemlere öncelik verdiği
belirtilerek biyoteknolojik ilaç sektörünün tüm dünyada bazı değişikliklere de girdiği
söylendi. Tüm dünyanın biyobenzer ilaçların önemini iyi anladığı ve bu ilaçları sağlık
sektörüne mümkün olduğu kadar çabuk ve efektif bir şekilde verme peşinde olduğu
ifade edildi. Türkiye’de bunun yapılması ve uygun bir mevzuat ekosisteminin oluşması
gerektiğine dikkat çekildi. Dünyadaki uygun bir mevzuat ekosistemini geliştirmiş
ülkelerin biyoteknolojik ilaç sektöründe ne kadar öne geçtiğinin rahatlıkla görüldüğü
kaydedildi. Bunun en bariz örneğinin Güney Kore olduğu ve Güney Kore’nin ilk
önce kendi ülkesine uygun, bilimsellikten ve ilacın güvenilirliğinden taviz vermeden
geliştirilmiş olan ürünlerin en kısa zamanda hastalara verilebilecek bir mevzuat
sistemini oluşturduğuna ve bu sayede biyoteknoloji sektörünü geliştirdiğine dikkat
çekildi. Türkiye’de hala böyle bir mevzuatın oluşturulmaya çalışıldığı söylendi.

FİNANSMAN VE KAYNAK KONUSUNDA SOMUT ÖNERİLER
ORTAYA KONMALI
Türkiye’den küresel anlamda rekabet edecek bir ilaç ve ilaç sektörü çıkarılacaksa
nasıl finanse edileceği ve kaynak yaratılacağı konusunda da somut önerilerin ortaya
konması gerektiği vurgulandı.
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BİYOTEKNOLOJİ ALANINDA İLERLEME İÇİN
ETKİLİ STRATEJİ VE EYLEM PLANI GEREK
Katılımcıların yüzde 44’ü biyoteknoloji alanında ilerleme için etkili strateji ve eylem planları
olmadığı, diğer yüzde 44’ü ise kısmen olduğu yönünde görüş belirtti. Yüzde 12’lik oranda
katılımcı biyoteknoloji alanında ilerleme için etkili strateji ve eylem planları olduğu yönünde
seçeneği işaretledi.

Biyoteknoloji alanında ilerleme için etkili strateji ve eylem planları var mıdır?
1. Evet
2. Kısmen
3. Hayır

44%

44%

12%

1

Evet

2

Kısmen
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3

Hayır

İLAÇ VE AŞI SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ İÇİN
KAMUNUN TÜM BİRİMLERİ ETKİN BİR
KOORDİNASYON İÇİNDE DEĞİL
Katılımcıların yüzde 93’ü kamunun tüm birimlerinin ilaç ve aşı sektörünün gelişimi için
etkin bir koordinasyon içinde olmadığı yönünde seçeneği işaretledi.

Kamunun tüm birimleri ilaç ve aşı sektörünün gelişimi için etkin bir
koordinasyon içinde midir?
1. Evet
2. Hayır

93%

7%
1

Evet

2

Hayır
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SAĞLIK ENDÜSTRİLERİ BAŞKANLIĞI
ENDÜSTRİNİN GELİŞİMİNE OLUMLU KATKI
SAĞLAYABİLİR
Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulmasının endüstrinin gelişimine olumlu katkı sağlayacağını
düşünenlerin oranı yüzde 50 iken, diğer yüzde 50’lik kesim belirgin bir fark yaratmayacağı
konusunda görüşü işaretledi.

Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulması endüstrinin gelişimine nasıl
yansıyacaktır?
1. Çok olumlu
2. Olumlu
3. Belirgin bir fark yaratmayacaktır

43%

50%

7%
1

Çok olumlu

2

Olumlu
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3

Belirgin bir fark yaratmayacaktır

SAĞLIK ENDÜSTRİLERİ BAŞKANLIĞI KURULMASI
NOKTASINDA EN KRİTİK KONU KARAR ALMA
MEKANİZMASININ HIZLANDIRILMASI
Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulması noktasında en kritik konunun ne olduğu sorulan
katılımcıların yüzde 38’i “Karar alma mekanizmasının hızlandırılması”, yüzde 31’i “Sektör
temsilinin sağlanması” ve yüzde 24’ü ise “Kamu kuruluşları arasında denge ve koordinasyonun
sağlanması” seçeneğini işaretledi.

Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulurken en kritik konu:
1.
2.
3.
4.

Sektör temsilinin sağlanması
Kamu kuruluşları arasında denge ve koordinasyonun sağlanması
Yeterli kaynağın yaratılması
Karar alma mekanizmasının hızlandırılması

38%

31%
24%
7%
1

Sektör temsilinin sağlanmasıdır

2

Kamu kuruluşları arasında denge
ve koordinasyonun
sağlanmasıdır

3

Yeterli kaynağın yaratılmasıdır

4

Karar alma mekanizmasının
hızlandırılmasıdır
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SAĞLIK ENDÜSTRİLERİ BAŞKANLIĞI DÜŞÜNCESİ KAMU,
ÜNİVERSİTE VE ÖZEL SEKTÖRÜN ORTAK KARARI İLE OLUŞTU
Sağlık Endüstrileri Başkanlığı’nın oluşumu ile ilgili Sağlık Politikaları Kurulu ve Bilim Teknoloji
ve Yenilik Politikaları Kurulu’nun ortak çalışma yaptığı, bunun başlangıcında ülkemizde
savunma sanayinin yakaladığı başarı grafiğinin örnek alındığı ve bu örneklerle birlikte
Sağlık Endüstrileri Başkanlığı’nın sağlıkta da savunma sanayine benzer bir ivme ile hızlı bir
gelişim sağlayabileceği kanaatinin oluştuğu söylendi. Bu çalışmalar yapılırken konuyla ilgili
kamu, üniversite ve özel sektör temsilcilerinin davet edildiği ve ortak karar sonucunda bu
çalışmanın ortaya çıktığı ifade edildi. Sağlık Endüstrileri Başkanlığı’nın savunma sanayinde
daha hızlı olarak gelişmeler kaydedeceği, ülke olarak ilk 10 ekonomi içinde yer almak
isteniyorsa biyoteknoloji, nanoteknoloji, robotik teknoloji ve yapay zeka gibi inovasyonların
olması gerektiği kaydedildi.

AVRUPA’NIN EN DÜŞÜK FİYATININ YÜZDE 20-25’İ
ARALIĞINDA OLAN BİR FİYAT YAPISI İLE BU İŞ ZOR
Türkiye’de ciddi anlamda yapılanmalar ve oluşumlar gerçekleştiği ancak ilacı
fiyatlandırırken Avrupa’nın en düşük referans fiyatındaki Euro kurunun 4.57 ile TL’ye
çevrilerek fiyatlandırıldığı, bunun üzerinden orijinal ürünlerde yüzde 41, patent koruması
bitmiş ürünlerde de -ki zaten en düşük referansın bile yüzde 60’ını alabildikleri ve
sonrasında 4.58 ile TL’ye döndükleri, yüzde 28’de üzerine Kamu kurum iskontosu
uygulandığı belirtilerek Avrupa’nın en düşük fiyatının neredeyse yüzde 10-15’i aralığında
olan bir fiyat yapısı ile Sağlık Endüstrileri Başkanlığı da kurulsa işlerin zor olduğu söylendi.

SAĞLIK ENDÜSTRİLERİ BAŞKANLIĞI KONUSUNDA
SEKTÖR TAM TEMSİL EDİLMELİ
Türkiye’de doktorlar ve sağlık çalışanlarının teknik olarak çok güzel işler ve başarılı işlemler
yaptığı ancak kurallara uyma, işlemi sıralı olarak düzgün ve algoritmalara uyarak yapabilme
ve sonrasında sürekli olarak kontrolleri sağlama gibi kolay halledilebilir süreçlerde eksiklik
olduğuna değinildi. Sağlık Endüstrileri Başkanlığı konusunda da sektörün tam temsil
edilmesinin uygun olacağının altı çizildi.
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DİJİTALLEŞME KONUSUNDA HIZLANMAYA
İHTİYAÇ VAR
Dijitalleşme sürecinde ilaç ve aşı endüstrisinin geldiği aşama sorulan katılımcıların yüzde 50’si
dijitalleşme konusunda geç kalındığını ve henüz başlangıç aşamasında olunduğunu belirtirken
yüzde 31’i gerekli hızda ilerlendiği yönünde görüş belirtti. Yüzde 19’luk kesim dijitalleşme
konusunda endüstrinin iyi bir aşamada ancak hızlanmaya ihtiyaç olduğu yönünde seçeneği
işaretledi.

İlaç ve aşı endüstrisi dijitalleşme sürecinde hangi aşamadadır?
1. Henüz başlangıç aşamasındadır ve geç kalınmıştır
2. Gerekli hızda ilerlenmektedir
3. İyi bir aşamadadır ancak hızlanmaya ihtiyacı vardır

50%
31%
19%

1

Henüz başlangıç aşamasındadır ve
geç kalınmıştır

2

Gerekli hızda ilerlenmektedir

3

İyi bir aşamadadır ancak
hızlanmaya ihtiyacı vardır
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İLAÇ VE AŞI ENDÜSTRİSİNİN DİJİTALLEŞME
SÜRECİNİN ETKİNLEŞMESİ İÇİN STRATEJİ
PLANINA İHTİYAÇ VAR
İlaç ve aşı endüstrisinin dijitalleşme sürecinin etkinleşmesi için öncelikli olarak bu alanda bir
strateji planı oluşturulması gerektiğini düşünen katılımcıların oranı yüzde 92 olurken, yüzde
4’lük oranda katılımcı özel teşviklerin sağlanması gerektiği seçeneğini işaretledi.

İlaç ve aşı endüstrisinin dijitalleşme sürecinin etkinleşmesi
için öncelikli olarak ne yapılmalıdır?
1. Bu alanda bir strateji planı oluşturulmalıdır
2. Özel teşvikler sağlanmalıdır
3. Diğer

92%

4%
1

Bu alanda bir strateji planı
oluşturulmalıdır

2

Özel teşvikler sağlanmalıdır
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4%
3

Diğer

SEKTÖRÜN BAŞVURU VE TAKİBİNİ
KOLAYLAŞTIRACAK DİJİTAL ALT YAPI YETERLİ
DEĞİL
İlaç sektörünü yakından ilgilendiren ilaçların ruhsatlandırılması, fiyatlandırılması ve geri
ödenmesi gibi konularda sektörün başvuru ve takibini kolaylaştıracak dijital alt yapının yeterli
olmadığını düşünen katılımcıların oranı yüzde 62 olurken yüzde 38 oranında katılımcı bunun
aksine yeterli olduğu yönünde seçeneği işaretledi.

İlaç sektörünü yakından ilgilendiren ilaçların ruhsatlandırılması,
fiyatlandırılması ve geri ödenmesi gibi konularda sektörün başvuru ve takibini
kolaylaştıracak dijital alt yapı yeterli midir?
1. Evet
2. Hayır

62%
38%

1

Evet

2

Hayır
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DİJİTALLEŞMEDE İLAÇ KONUSU FİKRİ HAKLAR
İTİBARİ İLE DAHA MAHREM
Kurumsal uygulamaların biraz daha geliştirilebileceği ancak dünya ile kıyaslandığında
Türkiye’nin dijital anlamda şanslı olduğu belirtilerek ilaç konusunda fikri hakların da korunması
gereken alanları içermesi itibarı ile daha mahrem olduğu ve somut ihtiyaçlara odaklanarak
hızlı yol alınabileceği söylendi. Sağlıkta dijitalleşme açısından bakıldığında ise ticarileşme
alanında çok hızlı yol almak gerektiği veri ve teknik altyapının big data ya da derin öğrenme
için oldukça güçlü bir şekilde oluştuğu ancak bunun ticarileşmesi ve dünya ölçeğinde bir
iş modeline dönüşmesi ve kamu datalarının anonimleşerek paylaşılması konusunda ağır
davranıldığı kaydedildi.

TÜRKİYE’DE PROJE DAĞITIMINDA ADALETLİ BİR SİSTEM YOK
Sağlık ile yazılımcılar ve mühendislerin bir arada olduğu teknolojiyi birleştiren derin
öğrenme ile ilgili üniversite uygulamasından bahsedilerek derin öğrenme ile ilgili proje
yapıldığı ve bunun Bakanlıkta beklediği söylendi. Sağlıkta dijitalleşme konusunda derin
öğrenme projesi kabul edilse belki kuantum bilgisayarların da kurulabileceği belirtildi.
Türkiye’de proje dağıtımında adaletli bir sistem olmadığı, bazı kurumların istediği projeyi
alma konusunda önlerinin açıldığı, bazı kurumların da sürekli geri döndüğü ve bunun proje
fikri olanları yaraladığı ifade edildi. Bu projenin 2018 yılında daha yapay zeka ile ilgili konular
gündeme gelmeden önce verilmiş bir proje olduğundan bahsedilerek Gazi Üniversitesi ve
ODTÜ’nün daha sonra Nöron (yapay zeka, beyin bilgisayar) diye bir konsorsiyum kurduğu,
bu konsorsiyuma bu proje ile entegre olunmak istendiği ancak söylenen her şeyin duvara
söylenmiş gibi döndüğü, bu konuda vakıf üniversitelerine üvey evlat muamelesi yapıldığı
belirtildi.

GELECEĞİN İHTİYAÇLARINI ÖNGÖRECEK
TEKNOLOJİLER YAPILMALI
Bilimin tahmin edilebilirlik ve öngörülebilirlik yeteneği olduğu ve felaket olmadan önce
müdahale edebilme olanağından faydalanılamadığı söylendi. SGK’nın para toplama
konusunda çok güzel bir yazılım yaptığı ve şu anda SGK sisteminde bununla fiyatlandırmayı
başardığı ama bundan daha önemlisinin proje üretebilecek, dijitalleştirebilecek, geleceğin
ihtiyaçlarını öngörecek teknolojilerin yapılması gerektiği vurgulandı. Geleceğin ihtiyaçlarını
öngörmeyip kriz yöneten bir bürokrasi olduğu, fırtınaya yakalanan geminin çok iyi kurtarıldığı
ancak gemi fırtınaya yakalanmadan önce önlem almanın çok daha avantajlı olduğunun altı
çizildi.
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TÜSAP TOPLANTILARI BAŞARILI BULUNUYOR
TÜSAP Toplantılarına yönelik fikirleri sorulan katılımcıların tamamı toplantıları faydalı bulurken
bu toplantı özelinde katılımcıların yüzde 88’i toplantıyı başarılı bulduğunu belirtti.

Bu toplantıyı başarılı buldunuz mu?
1. Evet
2. Hayır

88%

12%
1

Evet

2

Hayır

TÜSAP toplantılarını faydalı buluyor musunuz?
1. Evet
2. Hayır
100%

0%
1

Evet

2

Hayır
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KATILIMCI LİSTESİ
Ahu UYSAL GÜNEY, Eczacıbaşı İlaç Pazarlama, Pazar Erişim Müdürü
Akif Tolga SÖZEN, MASSİAD Başkanı
Bahadır KURAN, Atabay İlaç ve Kimya, Resmi İlişkiler Direktörü
Başak YILMAZ, Janssen Türkiye, Dış İlişkiler Direktörü
Bilgen DÖLEK, Amgen Türkiye & Gensenta, Pazara Erişim ve Sağlık Politikaları Direktörü
Burak AVAL, Roche Türkiye, Erişim Stratejileri Lideri
Burcu Çağrı ÇAKIR, SGK, GSS Genel Müdür Danışmanı
Demet KÖKOĞLU, Eczacıbaşı Monrol
Demet RUSS, Janssen Türkiye, Genel Müdür
Doç. Dr. Tolga TOLUNAY, Sağlık Bakan Yardımcısı
Doğan TAŞKENT, Atabay İlaç ve Kimya, Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Arda URAL, Amerika Sağlık ve Yaşam Bilimleri Sektörleri Başkanı, Ernst & Young LLP
Dr. İrfan Uncay ALKAN, SGK, GSS İlaç Daire Başkanı
Dr. Kağan KARAKAYA, Sağlık Bakan Danışmanı
Dr. Mahmut TOKAÇ, İVEK Vakfı İcra Kurulu Başkanı
Dr. Mete HÜSEMOĞLU, AİFD Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Osman COŞKUN, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi
Dr. Reşat BAHAT, OHSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Sami TÜRKOĞLU, TİSD Genel Sekreteri
Dr. Seyit KARACA, TOBB Sağlık Sektör Meclis Başkanı
Dr. Ümit DERELİ, AİFD Genel Sekreteri
Dr. Yüksel AKKAYA, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Emin FADILLIOĞLU, Eczacıbaşı İlaç Sanayi, Genel Müdürü
Fatih YEDİKARDEŞ, Daiichi Sankyo Türkiye, Genel Müdürü
Feyzullah AKBEN, TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
Güldem BERKMAN, Amgen Türkiye & Gensenta, Genel Müdürü
Güray KARACAR, Sanofi Türkiye, Iran, Levant Pazara Erişim ve Kurumsal İlişkiler Direktörü
Harun Türker KARA, Sağlık Bakan Danışmanı
Hüseyin ÇELİK, E. Sağlık Bakanı Müsteşar Yardımcısı
Hüseyin SELVİ, Sanofi Türkiye, Pazar Erişim Direktörü
Kemal YAZ, TÜMDEF Genel Başkanı
Kübra YILMAZ TAN, TÜSEB Biyoteknoloji Enstitüsü Uzmanı
Merve ÖZTÜRKOĞLU, Sanofi Türkiye, Pazar Erişim Lideri
Murat BARLAS, İEİS Biyoteknolojik İlaç Platformu Başkanı, Liba ilaç
Mücahit YİNANÇ, İVEK Başkan Yardımcısı
Müge SATIR, Eczacıbaşı İlaç Pazarlama, Genel Müdürü
Orkun ERKUS, Roche Türkiye,Pazar Erişim ve Sağlık Politikaları Direktörü
Pelin YUNUSOĞLU, Sanofi Genzyme Türkiye, Iran, Levant Genel Müdürü
Pınar ÖZEKEN, Daiichi Sankyo Türkiye, Pazar Erişim ve Ruhsatlandırma Direktörü
Prof. Dr. Gülden Zehra OMURTAG, Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İlhan SATMAN, TÜSEB Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü Başkanı
Prof. Dr. Naim KADIOĞLU, London North West Üniversitesi
Prof. Dr. Nevzat TARHAN, Üsküdar Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Nuri AYDIN, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü
Prof. Dr. Osman Hakan GÜNDÜZ, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN, Sağlık Bakan Yardımcısı
Prof. Dr. Simten MALHAN, Başkent Üniversitesi¬ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Teyfik DEMİR, Sağlık Bakan Danışmanı
Prof. Dr. Toker ERGÜDER, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Program Yöneticisi
Prof.Dr. Semra ŞARDAŞ, İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan V.
Savaş MALKOÇ, İEİS Genel Sekreteri
Seda TÜRKSEVER, Roche Türkiye, Sağlık Politikaları Müdürü
Sevgi ÖKTEN, Abbott, Global Kamu İşleri Direktörü
Şule KINÇAK, Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü
T. Ufuk EREN, TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
Ufuk IBİS, Roche Türkiye, Fiyatlandırma ve Pazar Erişim Müdürü
Yelda ULU COLİN, Abbott, Genel Müdürü
Zeynep ATABAY TAŞKENT, Atabay İlaç ve Kimya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Zeynep GÜVENEL GÖZÜM, Pfizer Türkiye
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TÜSAP YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı (Başkan)
Dr. Şuayip BİRİNCİ / T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Op. Dr. Reşat BAHAT / OHSAD Genel Başkanı
Prof. Dr. Haluk ÖZSARI / Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri
T. Ufuk EREN / Volitan Global CEO
Feyzullah AKBEN / Ajansfa YK Başkanı
Prof. Dr. Teyfik DEMİR / TOBB Teknoloji Üniversitesi
Savaş MALKOÇ / İEİS Genel Sekreteri
Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU / İstanbul İl Sağlık Müdürü

SEKRETERYA
Beşir Kemal ŞAHİN / SATUR CEO'su

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

TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2021 / İLAÇ VE ECZACILIK RAPORU

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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