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Saygıdeğer Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcım, 
Sayın Kamu Temsilcilerimiz, 
Akademik Camiamızın Değerli Temsilcileri, 
Sektörümüzün Değerli Temsilcileri, 
Değerli Basın Mensupları, 
Sayın Konuklar, 
Hoş geldiniz... 
 
Öncelikle ilaçta Ar-Ge’nin gelişimine katkı sağlamak, sektörümüze yenilikçi açılımlar 

kazandırmak amacıyla düzenlediğimiz toplantımızda, sizlerle bir araya gelmekten büyük 

memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim.  

 

Bu toplantı, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın kuruluşunun 50 inci yılına denk 

gelmesi vesilesiyle bizler için ayrı bir öneme sahip.  

 

Ülkemiz, dört saatlik uçuş mesafesi ile 50 ülke, 1,5 milyar insan ve 23 trilyon dolarlık bir 

pazara kolayca ulaşılabilecek coğrafi ve ekonomik avantajlara sahip. Aynı zamanda 

hassas dengelerin olduğu, dünyanın en önemli ticaret ve enerji hatlarının kesiştiği 

stratejik bir noktada yer alıyor.  

 

Konumumuz etkisi ile sahip olduğumuz avantajların yanı sıra, bölgemizde yaşanan ve 

ülkemize de yansıyan sıkıntıları hepimiz üzüntüyle takip ediyoruz. Bu olumsuz koşullara 

rağmen, Türkiye ekonomisinde yakalanan istikrar ortamının devam ediyor olması gerek 

ülkemiz gerekse bölge için büyük bir önem taşımaktadır. 

 

İstikrarın korunması ve Türkiye ekonomisinin sağlıklı, sürdürülebilir bir büyüme süreci 

yakalayabilmesi için ise sanayimizin; yüksek katma değer sağlayan ileri teknolojiye 

dayanan bir yapıya dönüşmesi, rekabet gücünü ve verimliliğini artırması gerekmektedir.  

Daha fazla katma değerli üretim ve ihracat, ekonomimizin en yumuşak karnı olan cari 

açığın da panzehiri olacaktır.  
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Uzun yıllara dayanan uluslararası kalite standartlarında üretim deneyimine sahip olan 

Türk İlaç Endüstrimiz, Türkiye’nin 2023 sağlık ve ekonomi hedeflerinin 

gerçekleştirilmesinde stratejik öneme sahip öncü sektörlerden birisidir.  

 

Yüksek üretim kapasitesi, güçlü alt yapısı, nitelikli insan gücü ve yüksek teknolojisi ile 

gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek potansiyele sahip olan endüstrimizin ürünleri, 

150’den fazla ülkeye ihraç ediliyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise son üç senede 

%12,2’den %19’a yükseldi.  

 

İlaç endüstrisinin kilo başı ihracat değeri ise yaklaşık 35 dolar, Türkiye’nin kilogram 

başına ortalama ihracat değerinin yaklaşık 2 dolar olduğu göz önüne alındığında, 

sektörün katma değerinin ne kadar yüksek olduğu ortaya çıkıyor. 

Bu veriler doğrultusunda İEİS olarak, ülkemizin dünyanın önde gelen ilaç üreticilerinden 

ve ihracatçılarından birisi konumuna gelmesini ve endüstrimizin Ar-Ge yetkinliğinin 

artırılmasını hedef olarak belirledik. Gerekli koşullar oluşturulduğu takdirde, Türkiye ilaç 

endüstrimizin, mevcut birikimiyle üreteceği katma değerli ürünleri ihraç ederek, dış 

ticaret açığını azaltacağına inancımız tam. 

Endüstrimiz, son yıllarda Ar-Ge ve ihracat konusunda gittikçe artan bir heves ve çabaya 

sahip.  İlaç firmalarımızın Ar-Ge alanındaki yatırımlarının hızlandığını ve endüstrimizde 

akredite Ar-Ge merkezi sayısının arttığını gözlemliyoruz. 

Üzerinde durmamız gereken bir diğer alan ise biyoteknolojik ürünler. Biyoteknolojik 

ürünlerin dünya ilaç pazarındaki yeri gittikçe güçleniyor.  

Ülkemizde de dünyadaki gelişmelere paralel olarak biyoteknolojik ilaçların üretimine 

yönelik çalışmalar başlatıldı. Ancak, ülkemizde ne yazık ki biyoteknolojik ilaçların 

tamamına yakınını ithal ediyoruz.  
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Biyoteknoloji alanı, özellikle uzun yıllara dayanan bir üretim kültürümüzün bulunduğu 

konvansiyonel ilaç alanına göre, birikimimizin göreceli olarak daha az olduğu ve 

yetkinliklerimizin hızla geliştirilmesi gereken bir alan.  

Bu gerçeği göz önünde bulundurarak, ilaç firmalarının Ar-Ge merkezlerinde ve 

üniversitelerde biyoteknolojik ürünlere yönelik yapılan çalışmaların büyük önem 

taşıdığını belirtmekte fayda var.  

Bu tespitlere ve gelişmelere paralel olarak, kamu otoriteleri tarafından atılan destekleyici 

adımları memnuniyetle takip ediyoruz. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “İlaç Sektörü Strateji 

Belgesi” ile 10. Beş Yıllık Kalkınma planında ilaç endüstrisinde Ar-Ge yetkinliğinin 

artırılmasına özel atıfta bulunuluyor.   

 

Endüstrimize yönelik kamu desteğinin başka bir çıktısı ise, teşvik sisteminde, 

biyoteknoloji, onkoloji ve kan ürünleri gibi stratejik alanlara özel teşvikler açıklanması ve 

ilaç endüstrisinin büyük ölçekli yatırım teşviklerinden faydalanabilmesi için asgari yatırım 

tutarının düşürülmesi. 

 

Ek olarak, sağlık alanı, TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından belirlenen 

“Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi’nin öncelikli alanları içerisindedir. Bildiğiniz 

üzere, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 27 inci toplantısı, Cumhurbaşkanımız Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Medikal Biyoteknoloji ana gündemiyle 

gerçekleştirildi. 

 

Kamunun destek mekanizmaları, bu alanın gelişimi açısından son derece olumlu.  

Ancak destek, Ar-Ge faaliyetleri sonucunda üretilen ürünlerin, hastaların kullanımına 

sunulabilmeleri için ruhsat, fiyat ve geri ödeme uygulamaları açısından da devamlılık arz 

etmeli. Kritik bir başka konu ise, firmaların Ar-Ge’ye kaynak ayırmalarını sağlayabilecek 

fiyatlandırma ve geri ödeme sisteminin kurulması zorunluluğudur. 
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Değerli Konuklar, 

 

İEİS olarak Ar-Ge alanında öncü rol üstleniyoruz. Ar-Ge Çalışma Grubumuz, ilaçta       

Ar-Ge alanında yaşanan koordinasyon eksikliğinin giderilmesi ve sinerji yaratacak 

birliktelikler kurulması yönünde faaliyetlerini sürdürüyor.  

 

Üniversite-sanayi işbirliğinin ne denli önemli olduğunun bilinciyle bu alanın geliştirilmesi 

yönünde de yoğun çaba gösteriyoruz. Bu yıl ülkemizin önde gelen iki üniversitesi olan 

Hacettepe ve Gazi Üniversiteleri ile Ar-Ge alanında işbirliği protokolleri imzaladık.  

 

Protokoller kapsamında İEİS üyeleri ve akademi dünyası arasında işbirliğinin 

geliştirilmesi, çalışma alanlarının genişletilmesi hedeflendi. İşbirliklerimize farklı 

üniversitelerle devam edeceğiz.   

 

Bu toplantımızı takiben, üç ayda bir Ar-Ge bilgi paylaşımı toplantıları yapmayı 

hedefliyoruz. Toplantılar çerçevesinde, üniversitelerimizle endüstrimizi bir araya 

getireceğiz, birbirlerini tanımaları ve ortak çalışma alanları yaratmaları için ortam 

sağlayacağız. 

 

Üniversitelerimizin ilaçta Ar-Ge alanında sahip oldukları alt yapı ve insan kaynaklarına 

yönelik bir envanter eksikliğinin olduğu tespitlerimiz dahilinde, bu eksikliği gidermek için 

de çalışmalar yapıyor olacağız.   
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Değerli Konuklar, 

 

Ar-Ge ikliminin oluşmasında geç kalmış olmanın dezavantajlarını gidermek için yüksek 

düzeyde koordinasyonun sağlanması gerekiyor. Öğrenilmiş çaresizliğin üzerine 

gitmemizin, neden yapamayacağımıza değil nasıl yapacağımıza odaklanmamızın 

zamanı çoktan geldi.  Ulusal ilaç pazarında, sürdürülebilirliğin ve öngörülebilirliğin 

sağlanması, Ar-Ge yapan firmalara iç pazarda avantajlar sunulması çok önemli. İç ve dış 

Ar-Ge ortaklıklarını cesaretlendirmemiz, Ar-Ge alanında başarılı çalışmalar yapılmasına 

katkı sağlayacak.  

 

Bu çerçevede, ilaçta Ar-Ge alanında tüm paydaşları bir araya getirerek, ülkemiz için 

uygun Ar-Ge ikliminin sağlanmasını tetiklemek amacıyla bu toplantıyı düzenledik.   

 

Ar-Ge alanında ilerlememize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız toplantımızda, 

ülkemizden uzmanların yanı sıra ilaç endüstrisinin gelişimi açısından Türkiye’ye 

benzerlik gösteren ülkelerden de uzmanlar bulunuyor. Onların deneyimleri de şüphesiz 

bizlere ışık tutacak.  

 

Toplantımız kapsamında, ülke örnekleriyle ilaçta inovasyonun ekonomik önemi 

aktarılacak. İlaç Ar-Ge’sinde neredeyiz? İlaçta Ar-Ge faaliyetlerini artırmak için neler 

yapılabilir? sorularına yanıtlar aranacak, fikir alışverişi yapılacaktır. 

 

Ülkemiz ve ilaç endüstrimiz için önemli kazanımlar sağlayacağına içtenlikle inandığımız 

iki gün sürecek bu toplantının tüm paydaşlar açısından verimli olmasını diliyor, 

katılımınız için teşekkür ediyorum. 

 

 


