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YÖNETİCİ ÖZETİ 

29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan On Birinci 

Kalkınma Planı özel ihtisas komisyonlarının oluşturulmasına ilişkin 2017/16 sayılı Başbakanlık 

Genelgesi ile On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarını Kalkınma Bakanlığı 

koordinasyonunda yürütmek üzere özel ihtisas komisyonları ve çalışma grupları kurulmuştur. 

Bu kapsamda kurulan Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarını 

Tıbbi Cihaz Çalışma Grubu ve İlaç Çalışma Grubu olmak üzere iki çalışma grubu ile 

yürütmüştür.  

On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı 

koordinatörlüğünde kamu ve özel sektör kuruluşları, meslek kuruluşları, üniversiteler ve sivil 

toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan “İlaç Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. İlaç Çalışma 

Grubu’nun yaptığı toplantılarda, Türkiye ilaç endüstrisinin mevcut durumu ve gelişme alanları 

ile On Birinci Kalkınma Planı dönemi ve 2023 için vizyon, hedef ve politikaları belirlenmiştir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda, “On Birinci Kalkınma Planı İlaç Çalışma Grubu Raporu” 

hazırlanmıştır.  Raportörlük görevi 6. Plandan itibaren bu görevi üstlenen İlaç Endüstrisi 

İşverenler Sendikası tarafından yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin belirlemiş olduğu Vizyon 2023 hedefleri ile uyumlu olarak 

Türkiye ilaç endüstrisi, 2023 yılı vizyonunu “Ülkemiz ilaç endüstrisinin küresel pazardaki 

rekabet gücünü artırmak ve dünya ilaç değer zincirinde ülkemizi daha üst konuma taşımak” 

olarak belirlemiştir. Bu vizyona, aşağıda yer alan 7 temel bileşen çerçevesinde belirlenecek 

eylemlerle ulaşılması amaçlanmaktadır. 

1. Ar-Ge yetkinliğimizi artırarak ürün geliştirmek ve ihracat odaklı daha yüksek katma değerli 

ürünler üretmek 

2. Özellikle biyoteknoloji alanında olmak üzere Ar-Ge, üretim, nitelikli insan kaynağı ve 

mevzuat konularında ülkemizde gerekli ekosistemi oluşturmak, 

3. Kimyasal, bitkisel, biyolojik ve radyofarmasötik (nükleer) hammaddelerin üretimine 

yönelik altyapı geliştirmek, 

4. Teşvik sistemini ülkemizin temel ve klinik araştırmaları da yapabilen, referans alınan 

yenilikçi ürün de geliştirebilen küresel bir üretici ve ihracatçı olmasını sağlayacak şekilde 

sektöre özel olarak tasarlamak, 



x 

 

5. Klinik araştırmalarda küresel bir oyuncu olma yolunda bölgesinde lider bir ülke konumuna 

gelmek, 

6. Ruhsatlandırma uygulamalarında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) 

dünyada referans alınan otoriteler arasında yer almasını sağlamak, 

7. Fiyatlandırma ve geri ödeme sisteminde öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak 
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1. GİRİŞ 

İlaç endüstrisi; insan yaşamını doğrudan etkileyen sağlık ve tedavi hizmetleri 

sunması, yüksek katma değer ve ileri teknolojiye dayanan yapısı, deneyimli ve nitelikli 

insan gücü, uzun yıllara dayanan üretim kültürü ve ihracat potansiyeliyle ülkemizin 

hedeflediği sanayi dönüşümünün başarıya ulaşmasında stratejik öneme sahip öncü 

sektörlerden birisidir.  

Endüstri, yaklaşık 500 kuruluş, uluslararası standartlarda ve ileri teknoloji ile 

üretim yapan 91  tesis ve 29 akredite Ar-Ge merkezi ile Türkiye ekonomisine katkı 

sağlayan bir sektördür. 11 binden fazla ürünü halkım ıza sunan endüstri, Avrupa 

Birliği (AB), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri 

başta olmak üzere 160’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin 1 Ocak 

2018 tarihinden itibaren, üyeleri arasında ABD, Almanya, Avustralya, İsviçre, Japonya 

ve Kanada’nın da bulunduğu Uluslararası İlaç Denetim Birliği (PIC/S) üyeliğine kabul 

edilmesi sektörün küresel etki alanının artması ve net bir ihracatçı olması hedeflerine 

yönelik önemli bir gelişmedir. 

Kamunun stratejik sektörler arasında değerlendirdiği ilaç endüstrisi, ileri teknolojiye 

dayanan, yeniliğin sürekli olduğu, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile değişimlere hızla ayak 

uydurması gereken bir endüstridir. Bu yapı içinde, rekabet gücünü korumak, ek olarak yeni 

tıbbi ürünler geliştirmek ve inovasyonu sürdürebilmek için firmalar endüstriden kazandıklarını 

tekrar endüstriye aktarmak durumundadır. Geçmişten günümüze de ülkemiz ilaç firmaları 

endüstriden kazandıklarını tekrar endüstriye aktarmışlardır. Fiyat ve maliyet odaklı kamu 

politikaları, endüstrinin Ar-Ge ve üretim yatırımları yapmak ve küresel pazarlara açılmak için 

yeterli öz kaynak yaratma kapasitesini azaltmaktadır. Bu bakımdan mali sürdürülebilirlik için 

kamunun ilaç bütçesine daha fazla kaynak ayırması, bütçeyi daha etkin kullanması ve ilaç 

fiyatlandırma ve geri ödeme politikalarını endüstri açısından daha öngörülebilir ve 

sürdürülebilir hale getirmesi önem arzetmektedir. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde kamu sağlık hizmetlerine ve hekime erişimdeki 

artış, ortalama yaşam süresindeki yükselme, artan ve yaşlanan nüfus gibi dinamikler 

önümüzdeki dönemde ilaç tüketimini kaçınılmaz olarak artıracaktır. Küresel rekabetin giderek 

güçlenmekte olduğu günümüzde, kamu sağlık bütçesi ile ilaç sanayinin gelişmesini sağlayacak 
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ve küresel ölçekte rekabet gücünü ve ihracatını artıracak sanayi politikalarının bir bütün olarak 

ele alınmasına ihtiyaç vardır. 

2. MEVCUT DURUM ANALİZİ 

Kamu, üniversite ve ilaç endüstrisi tarafından yürütülen bu ortak çalışmada; dünyada ve 

Türkiye’de ilaç sektöründe mevcut durum incelenerek, endüstrinin sürdürülebilirliğinin 

gözetilmesi halinde ulaşılabilecek 2023 vizyon ve hedefleri belirlenmiş ve bu çerçevede, ilaç 

değer zincirinin üç temel aşaması olan Ar-Ge’nin, üretimin ve ihracatın artırılmasına yönelik 

öneriler ortaya konmuştur. 

Modern tıptaki ilerlemelerle yaşam kalitesinin ve süresinin yükselmesi dünya genelinde 

nüfusun hızla artmasını tetiklemektedir. Tıpta ve ilaç sektöründeki gelişmelerle birlikte yıllar 

itibarıyla çocuk ölüm oranları azalmış, doğumda beklenen yaşam süresi uzamıştır. 2015 yılında 

7,3 milyara ulaşan küresel nüfusun önümüzdeki yıllarda giderek artması beklenmektedir.  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde 2005 yılında 68 yıl olan 

doğumda beklenen yaşam süresi 10 yılda %5  artarak 2015 yılında 71’e ulaşmıştır.   

2.1. Sağlıkta ve İlaç Endüstrisinde Küresel Gelişmeler 

Grafik 1: Doğumda Beklenen Yaşam Süresi1 
 

                                           

                                                           
1 Kaynak: WHO (Dünya Sağlık Örgütü), OECD Sağlık İstatistikleri 
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2.1.1. Dünya İlaç Pazarı 

Dünya ilaç pazarının 2015 ve 2016 yıllarındaki %9 seviyesindeki büyümesini takiben 

önümüzdeki 5 yıl içerisinde %5-6 seviyelerinde artış ile satışlarının 1,5 trilyon ABD Dolarına 

ulaşması öngörülmektedir. IQVIA verilerine göre, önümüzdeki dönemlerde büyümenin 

onkoloji, otoimmun hastalıklar ve diyabet tedavilerine yönelik olması beklenmektedir. 

Günümüzde ABD, Çin, Japonya ve Almanya en büyük ilaç pazarları arasındadır. 2017 

yılında dünya ilaç pazarında 16. sırada bulunan Türkiye’nin önümüzdeki 5 yıl içerisinde 15. 

sırada olması beklenmektedir. 

Grafik 2: Dünya İlaç Pazarı2 

 

  

                                                           
2 Kaynak: IQVIA 
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Tablo 1: Terapi Alanları ve Bölgelere Göre Bileşik Bazda Yıllık Büyüme3 

 

Terapi Alanları 

2017 Harcama 

Miktarı ($) 

2012-2017 

(CAGR) 

2022 Harcama 

Miktarı ($) 

2017-2022 

(CAGR) 

Onkoloji 81,1 11,8% 115-130 7-10% 

Diyabet 72,2 16,9% 105-115 8-11% 

Ağrı Kesici 76,1 5,7% 80-95 2-5% 

Otoimmun 47,5 16,8% 65-75 7-10% 

Solunum 38,5 4,8% 40-50 2-5% 

Antibiyotik ve Aşılar 38,3 3,2% 40-48 1-4% 

Kardiyovasküler 40,6 -1,8% 36-44 (-2)-1% 

HIV 26,7 11,5% 32-40 5-8% 

Ruhsal Hastalıklar 36,1 -2,6% 32-38 (-2)-1% 

Antiviraller 23,8 25,0% 16-20 (-7)-(-4%) 

Diğerleri 368,3 5,1% 445-460 3-6% 

Bölgelere Göre Dağılım  

  
2017 Harcama 

(Milyar Dolar) 

2013-2017 

(CAGR) 

2022 Harcama 

(Milyar Dolar) 

2018-2022 

(CAGR) 

Dünya 1.135,10 6,2% 1415-1445 3-6% 

Gelişen Ülkeler 753,2 5,8% 915-945 2-5% 

  ABD 466,6 7,3% 585-615 4-7% 

  AB5 154,4 4,4% 170-200 1-4% 

    Almanya 45,1 4,9% 51-61 2-5% 

    Fransa 33,1 1,3% 36-40 0-3% 

    İtalya 29 5,5% 34-38 2-5% 

    İngiltere 25,7 6,9% 29-33 2-5% 

                                                           
3 Kaynak: IQVIA (Therapy Prognosis, Eylül 2017) 
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    İspanya 21,5 4,6% 24-28 1-4% 

  Japonya 84,8 2,0% 85-89 (-3)-0% 

  Kanada 20,7 3,9% 23-27 1-4% 

  Güney Kore 13,7 4,5% 15-19 3-6% 

  Avustralya 13,1 4,7% 12-16 1-4% 

Gelişmekte Olan Ülkeler 269,6 9,7% 345-375 6-9% 

  Çin 122,6 9,4% 145-175 5-8% 

 Grup 2 67,3 11,2% 89-93 7-10% 

   Brezilya 33,1 11,5% 38-42 5-8% 

   Hindistan 19,3 11,0% 26-30 9-12% 

   Rusya 14,9 10,8% 20-24 7-10% 

  Grup 3 79,7 8,9% 95-125 6-9% 

Diğer Ülkeler 112,3 2,0% 125-155 2-5% 

Tablo 2: İlaç Pazarı Büyüklük Sıralaması4 

  

                                                           
4 Kaynak: IQVIA (Market Prognosis, Eylül 2017) 
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2.1.2. Dünya İlaç Sektörü Ar-Ge Çalışmaları 

Küresel ilaç endüstrisinin 2016 yılında Ar-Ge harcaması %5,9 büyüme ile 157 milyar 

ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılına kadar 181 milyar ABD Dolarına ulaşması 

beklenmektedir.   

Grafik 3: Dünya İlaç Sektörü Ar-Ge Harcamaları5 

2.1.3. Dünya İlaç Endüstrisi Dış Ticareti 

Dünya ilaç ihracatında önde gelen ülkeler; Almanya, İsviçre, ABD, Belçika ve 

İrlanda’dır.  Bu ülkelerin ihracatı dünya ihracatının yarısından fazlasını oluşturmaktadır.  

Dünya ilaç ithalatında 2017 yılında en önde gelen ülkeler ise ABD, Almanya, Belçika ve 

İngiltere’dir. İhracatın ithalatını karşılama oranları incelendiğinde İrlanda, İsviçre, Almanya, 

Hollanda, Belçika ve Fransa’da bu oranın yüksek olduğu görülmektedir. Türkiye’de ise bu oran 

%18 seviyesindedir. 

5 Kaynak: Evaluate Pharma “World Preview 2017, Outlook to 2022” Raporu 
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Tablo 3: Ülkelerin Dış Ticaret Verileri6 

 

2.2. Türkiye’de Sağlık ve İlaç Alanında Gelişmeler 

Ülkemizde sağlık hizmetlerine ve tedaviye erişimde büyük yol kat edilmiştir. Kişi başı 

hekime müracaat sayısı 2002 yılından bu yana  %177 artmıştır. 2017 yılı SGK ve TÜİK 

verilerine göre Türkiye’de nüfusun  %98,7’si genel sağlık sigortası kapsamındadır.  

Grafik 4: Doktora Erişim ve Demografik Yapı7 

  

 

Türkiye’nin demografik yapısı incelendiğinde yıllar itibarıyla 0-14 yaş grubunun, nüfus 

içerisindeki payı azalmaktayken, 65 yaş ve üzeri nüfusun payının arttığı görülmektedir. 

 

                                                           
6 Kaynak: İEİS, International Trade Center 
7 Kaynak: İEİS 
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Grafik 5: Yıllara Göre Türkiye’de 0-14 ve 65 Yaş ve Üzeri Nüfus Oranları8 

Sağlık hizmetlerine ve ilaca erişimin iyileşmesiyle sağlık hizmetlerinden duyulan 

memnuniyet ile ilgili durum Grafik 5’te görülmektedir. 

Grafik 6: Kamu Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı9 

2.2.1. Türkiye İlaç Pazarı 

2017 yılına bakıldığında ilaç pazarı; hastane ve eczane kanalında toplam %20,2 büyüme 

ile 24,54 milyar TL’ye ulaşmış, kutu ölçeğinde ise %3,4 büyüme ile 2,22 milyar kutu satış 

gerçekleşmiştir. Hastaneler 2017 yılında toplam pazarın %13,1’ini, kutu bazında ise %12,7’sini 

oluşturmaktadır. ABD doları bazında bakıldığında ise toplam ilaç pazarı büyüklüğümüz 2010 

yılındaki 8,9 milyar ABD Dolarından 2017 yılında % 24,4 azalarak 6,7 milyar ABD Dolarına 

gerilemiştir. 

8 Kaynak: Sağlık Bakanlığı 2016 Yılı Sağlık İstatistik Yıllığı 
9 Kaynak: TÜİK 
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Grafik 7: Türkiye İlaç Pazarı 10 

 

2.2.1.1. Referans – Eşdeğer İlaç Pazarı 

Referans ilaç pazarı 2017 yılında %20,1 büyüme ile 16,69 milyar TL’ye ulaşmıştır. 

Eşdeğer ilaç pazarında ise %20,3 artış oranı ile 7,85 milyar TL’lik satış gerçekleşmiştir. 

Grafik 8: Türkiye İlaç Pazarı 11 

 

                                                           
10 Kaynak: IQVIA, İEİS 
11 Kaynak: IQVIA, İEİS 
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2.2.1.2. İthal – İmal İlaç Pazarı 

2017 yılında ithal ürünlerde değerde %17,4 büyüme, kutuda ise %0,9 küçülme 

gerçekleşmiştir. Buna karşılık, imal ürünler 2017 yılında %23,6 ile ilaç pazarının üstünde 

büyüme kaydederek pazar paylarını artırmıştır. Kutu ölçeğinde ise imal ürünlerde %4,5 büyüme 

gerçekleşmiştir.  

Grafik 9: İthal - İmal İlaç Pazarı 12 

2.2.2. Ar-Ge 

        İlaç Ar-Ge süreci keşif-temel araştırma ve klinik araştırmalar olmak üzere iki ana 

aşamadan oluşmaktadır. İlaç Ar-Ge çalışmaları hastalıklar ve nedenleri üzerine yapılan 

araştırmalarla başlamaktadır. 

 İlaç Ar-Ge’sinin ilk aşamaları olan keşif öncesi temel araştırma sürecinde bilim 

insanları, hastalıkların yapıları ve nedenleri üzerine gen, protein ve hücre seviyesinde 

araştırmalar yürütmektedir. Genomik, proteomik ve biyoinformatik teknolojilerindeki 

gelişmeler hastalıkların yapılarını moleküler düzeyde anlamaya imkan sağlamaktadır. Bu 

çalışmalar sonucu soruna yol açabileceği öngörülen ‘hedef’ler ortaya konmakta ve bu 

‘hedef’lere yönelik moleküller ve etki mekanizmaları üzerine çalışılmaktadır. Keşif 

çalışmalarının ilk aşamalarında yaklaşık 5.000-10.000 molekül üzerinde tarama ve çalışmalar 

yürütülmektedir. Bu sayı ilerleyen aşamalarda elenerek test aşamalarına geçilmektedir. 

Potansiyel moleküller arasından, seçilen hedef ile uyumlu molekülün keşfi ve laboratuarda test 

12 Kaynak: IQVIA, İEİS 

7,61 7,57 7,14
7,75 8,57

10,06

11,35

13,33

5,78 6,03 5,78 6,00
6,47 

7,49 

9,07 

11,21 

2

4

6

8

10

12

14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
İthal İmal

TL(Milyar)

İthal-İmal İlaçlar (Değer)

0,33 0,37 0,38 0,39 0,40 0,43 0,43 0,43

1,29 
1,42 1,45 1,47 1,52 

1,63 
1,72 1,79

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
İthal İmal

Kutu(Milyar)

İthal-İmal İlaçlar (Kutu)



11 

 

edilmesi ile klinik öncesi çalışmalar sürdürülmektedir. Klinik öncesi araştırmaları başarı ile 

geçen aday moleküller klinik araştırma fazlarına geçiş yapmakta ve insanlar üzerinde çalışmalar 

devam etmektedir. Bu Ar-Ge süreci 10-15 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. 5.000-10.000 aday 

molekül ile başlayan süreç, en güvenilir ve etkili tek molekülün ürüne dönüşmesi ile son 

bulmaktadır. Bu uzun süreçten de anlaşılacağı üzere her Ar-Ge yatırımından başarılı bir ilacın 

ortaya çıkma garantisi yoktur.  Ayrıca, ilaç endüstrisi dünyada Ar-Ge’ye en fazla yatırım yapan 

sektördür ve Ar-Ge harcamalarının toplam satışlara oranı %15’in üzerindedir.  

Ar-Ge ile referans ilaç geliştirmek isteyen ülkelerin herşeyden önce bu süreci ve maliyeti 

göz önüne alması ve yatırım riskini alacak kişi ya da kurumlara kurumsal destek ve 

öngörülebilir bir ekosistem (start -up firmalarından başlayan üniversite-kamu ve özel sektör 

işbirliğini içeren) sunabilmesi gerekmektedir.  

İlaç sektöründe Ar-Ge, yukarıda detaylıca anlatılan yeni bir molekülün keşfini veya 

mevcut moleküller üzerinden geliştirilen yeni formülasyonlara ve kombinasyonlara dayalı 

olarak tedaviye farklı seçenekler sunan katma değerli eşdeğer ürünleri ortaya çıkaran 

translasyonel (çevrimsel) laboratuvar ve klinik çalışmaları içermektedir. 

Ülkemizde referans alınacak yenilikçi ürün geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Aynı 

zamanda eşdeğer ilaç alanında mevcut bir ürünün farklı doz veya formunun geliştirilmesi, 

kontrollü salım sistemleri, sabit doz kombine ürünler, hasta uyuncunu kolaylaştıran ambalaj 

sistemleri alanlarında inovatif faaliyetler yürütülmektedir.  

Tüm dünyada kimyasal kaynaklı ilaç üretimi, bilim ve teknoloji alanındaki yeni 

gelişmeler kapsamında hızla yerini biyoteknolojik ilaçlara bırakmaktadır. Gerçekleştirilen 

çalışmalar sonucunda, 100’ün üzerinde hastalık canlı organizmalar kullanılarak üretilen, 

“biyoteknolojik ilaçlarla” tedavi edilmektedir. İleri teknoloji ve biyolojik sistemler kullanılarak 

üretilen bu ilaçlar, kimyasal yöntemlerle elde edilen ilaçların tedavi edemediği çeşitli 

hastalıkları da tedavi edebilmektedir. 

Bununla birlikte DSÖ raporuna göre dünya nüfusunun yüzde 80’i ilk basamak tedavide 

bitkisel ürünleri tercih etmektedir. Tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin küresel 

pazar büyüklüğü ve bu alandaki ürün çeşitliliği gün geçtikçe artış göstermekte ve bu alandaki 

Ar-Ge faaliyetleri daha önemli hale gelmektedir.    

Türkiye ilaç endüstrisi, uzun yıllara dayanan üretim kültürü, yüksek katma değer ve ileri 

teknolojiye dayanan yapısı, deneyimli insan gücü ve ihracat potansiyeliyle, ülkemizin sanayi 
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dönüşümüne önemli katkı sağlayacak öncelikli sektörler arasında yer almaktadır. İlaç firmaları 

Ar-Ge faaliyetlerine ayırdıkları payı artırmakta ve birçok farklı alanda inovatif faaliyetler 

göstererek  geleceğe yatırımlar yapmaktadır.  

İlaç endüstrisi,  2018 Ekim ayı itibariyle 30 akredite Ar-Ge merkezi ve 1.272 çalışanı ile 

ülkemizin sanayi dönüşümüne önemli katkı sağlayacak öncelikli sektörler arasında yer 

almaktadır. Ar-Ge alanında gerçekleştirilecek ilerlemeyle birlikte küresel düzeyde daha 

rekabetçi bir ilaç sektörü oluşturulacak ve bu şekilde sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilaç dış ticaret 

dengesi sağlanacaktır. İlaç Ar-Ge harcaması, TÜİK verilerine göre 2009 yılındaki 92 milyon 

TL düzeyindeki pazar %139 artışla 2016 yılında 219 milyon TL’ye ulaşmıştır. Bu artış, bileşik 

bazda yıllık (CAGR) %13, üretici fiyatları bazında %43 oranında reel bir büyümeye işaret 

etmektedir. İlaç Ar-Ge’sinden söz edildiğinde klinik araştırmalar toplam Ar-Ge harcamasının 

%60’ını oluşturmaktadır. Türkiye’de de 2017 yılında endüstri destekli klinik araştırmalara 523 

milyon TL yatırım yapılmıştır.  

2009 yılında 3 olan akredite Ar-Ge merkezi sayısı, 2018 Ekim ayı itibariyle 30’a 

yükselmiş durumdadır. 

Grafik 10: Akredite Ar-Ge Merkezi Sayısı 13 

 

 

Kaynak: BSTB, İEİS 

                                                           
13 Kaynak: BSTB, İEİS 
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2.2.3. Biyoteknolojik İlaçlar  

Dünya ilaç pazarının en önemli gelişim alanlarından birisi de canlı sistemleri kullanarak 

üretilen biyoteknolojik ilaçlardır. Tüm dünyada bitkisel ve kimyasal kaynaklı ilaç üretimine ek 

olarak, bilim ve teknoloji alanındaki yeni gelişmeler kapsamında biyoteknolojik ilaçların payı 

artmaktadır. Bugün dünyada biyoteknolojik ilaçların kullanım oranı %20'leri aşmıştır ve 

artmaya devam etmektedir.  Ülkemizde de dünyadaki gelişmelere paralel olarak biyoteknolojik 

ilaçların geliştirilmesi, üretimi ve hastaların bu ilaçlara erişiminin artırılması önemlidir. 

Biyoteknolojik ilaç kapsamında çeşitli tedavi alanlarında kullanılmakta olan ilaçlar arasında 

rekombinant teknoloji kullanılarak üretilen hormonlar, büyüme faktörleri, 

immunomodülatörler, monoklonal antikorlar (mAb’lar), kan koagülasyon faktörleri ve 

rekombinant aşılar bulunmaktadır. Bu ürünler referans biyoteknolojik ilaçlar ve biyobenzer 

ilaçlar olarak ikiye ayrılır. Referans biyoteknolojik ilaç inovatör firma tarafından pazara 

sunulan ilk üründür. Referans biyoteknolojik ilaçların patent gibi fikri mülkiyet hakları bittikten 

sonra biyobenzer ilaçlar pazara sunulabilmektedir. Biyobenzer ilaç ise referans biyoteknolojik 

ürün ile kalite, etkililik ve güvenlilik açısından benzerliği gösterilerek onaylanan biyoteknolojik 

ürünlerdir. 

Biyobenzer ilaçların sayısının gittikçe artması doktor ve hastalara alternatif tedavi 

sunacak, tedavi maliyetlerini azaltacak ve hastaların ilaca erişimini artıracaktır. Bu ürünler, 

sürdürülebilir bir sağlık sistemi için önemli fırsatlar yaratmaktadır. Dünyadaki gelişmelere 

paralel olarak ülkemizde de biyoteknolojik ilaçların stratejik açıdan önceliklendirilmesi zorunlu 

görünmektedir. 

Ülkemizde biyoteknolojik ilaç geliştirme ve üretimine yönelik ciddi adımlar atılmaktadır. 

Halihazırda Türkiye’de üretilen 6 biyobenzerin yanı sıra 2018-2024 yılları arası dönemde de 

20 adet hücre geliştirme, 1 adet biyolojik etkin madde edinimi, 15 adet formulasyon ve 3 adet 

dolum aşamalarından itibaren biyobenzer üretimi gerçekleşecektir. Sağlık Bakanlığımız bu 

süreci çok yakından takip etmektedir. Bu ürünlerin bir kısmı kısa bir süre içinde pazara 

sunulacaktır. 

Türkiye ilaç pazarında, tüm formlarıyla birlikte  208 adet referans biyoteknolojik (sadece 

farklı markalar sayıldığında 93 adet), 46 adet biyobenzer ilaç (farklı marka olarak 17 adet) 

olmak üzere toplam 254 adet (110 farklı marka) biyoteknolojik ilaç bulunmaktadır. Biyobenzer 

ilaçlar içerisinde imal statüsünde olan 17 adet (farklı marka olarak 6) ilaç bulunmaktadır. 
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Bunlardan ikisi biyolojik etkin madde edinimi ile ikisi hücre geliştirme yoluyla üretilmekte, 

diğer ikisinin ise dolumu Türkiye’de yapılmaktadır. 

Biyoteknolojik ilaç pazarı, 2017 yılında %21 artışla 4,1 milyar TL’ye ulaşmış olup ilaç 

pazarı içerisinde %16,9’luk bir paya sahiptir. Referans biyoteknolojik ürünler incelendiğinde 

2016 yılında 3,3 milyar TL düzeyinde olan pazar, 2017 yılında %20 büyüyerek 3,9 milyar TL 

olmuştur. Biyobenzer ilaç pazarı ise 2017 yılında %54 artış göstererek 190 milyon TL’ye 

ulaşmıştır.  

Kutu ölçeğinde ise biyoteknolojik ilaçlar 2017 yılında %7,9 artışla 27,7 milyon kutu hacmine 

ulaşmıştır. 2017 yılında referans biyoteknolojik ürünlerin kutu satışı %4,3 oranında, biyobenzer 

ürünlerin satışı ise %31,3 oranında artmıştır. 

Biyobenzer ilaçlar biyoteknolojik ilaçlar içerisindeki payını hem değer hem de kutu 

bazında artırmaktadır. 

Türkiye’de absiksimab, enoksaparin sodyum, epoetin alfa, filgrastim, infliksimab, insülin 

glarjin, rekombinant insan epidermal büyüme hormonu, rituksimab, somatropin ve trastuzumab 

içeren biyobenzer ürünler ruhsatlandırılmış olup, bunlardan Türkiye’de çeşitli üretim 

aşamalarından itibaren üretimi olanlar; enoksaparin sodyum, epoetin alfa, filgrastim, 

infliksimab ve insülin glarjin etkin maddelerini içermektedir. Referans biyoteknolojik ilaçların 

patent sürelerinin bitmesiyle beraber biyobenzer ürünlerin sayısının ilerleyen dönemlerde daha 

hızlı artması beklenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

  



15 

 

Grafik 11: Türkiye Biyoteknolojik İlaç Pazarı14 

 

Biyoteknolojik ilaçlar, canlı sistem ve organizmalar kullanılarak üretilmektedir. Bu 

ilaçlar, rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak prokaryotik ve ökaryotik hücrelerde, 

transforme memeli hücreleri de dâhil olmak üzere biyolojik olarak aktif proteinleri kodlayan 

genlerin kontrollü ekspresyonu, hibridoma ve monoklonal antikor yöntemleri ile elde edilen 

ürünleri kapsar.  

Biyoteknolojik ürünlerin hammaddesi kimyasal kaynaklı olmayıp canlı organizmalardan 

üretildiği için bu ürünlerin hem geliştirilmesi hem de üretilmesi önemli bir inovasyon, 

teknolojik birikim ve yatırım gerektirmektedir.  

Ülkemiz ilaç endüstrisinin küresel pazardaki rekabet gücünü artırmak için Ar-Ge ve 

yüksek teknolojili üretim gerektiren biyoteknolojiye yönelmek zorunlu hale gelmiştir. 

Biyoteknolojik ilaçlar daha önce etkin bir şekilde tedavi edilemeyen veya tedavisi olmayan 

önemli çoğu kronik hastalıklarda tedaviyi sağlayan ve dünya üzerinde sağlık sisteminde gittikçe 

payı artan bir konumdadır.  

Yine bu ilaçlar, kişiye özel tedavinin önem kazandığı son dönemde hastalığın sebebine 

inen hedefe yönelik bir tedavi avantajı sağlamaktadır. Karmaşık, pahalı ve zor süreçlerle elde 

edilen bu ürünler, konvansiyonel yöntemlerle tedavisi sağlanamayan hastalıkların tedavisine 

olanak sağlamaktadır. 

                                                           
14 Kaynak: IQVIA, İEİS 
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Rekombinant DNA teknolojisi ürünü peptit protein ilaçlar, monoklonal antikorlar, 

nükleik asit temelli ilaçlar, hücresel tedavi ürünleri bugünün ve geleceğin ürünleri olarak 

görülmektedir. Bu ilaçlar yeni bir üretim teknolojisi geliştirerek konvansiyonel yöntemlerle 

rekabet edemediğimiz alanlarda rekabete açık yeni bir alan açmakta ve katma değeri yüksek bir 

alan oluşturmaktadır. 

Ülkemizde de dünyadaki gelişmelere paralel olarak biyoteknolojik ilaç alanında 

çalışmalar yoğunlaşmıştır. 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 alandır. Firmalar, uzun vadeli 

bakış açısıyla, geri dönüşü yıllar sürecek, yüksek maliyetli yatırımlar yapmaktadır.  

Biyoteknoloji alanında küresel rekabetçiliği hedefleyen bir yetkinliğin kazanılması 

vizyonu doğrultusunda biyoteknolojik etkin maddenin (ana hücreden itibaren) elde edilmesine 

kadar olan bütün aşamaları içerecek şekilde biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesinin ve 

üretiminin desteklenmesi gerekmektedir.  

Biyoteknolojik ilaç geliştirmek ve üretmek için yapılacak Ar-Ge; biyoloji, mühendislik, 

temel ve dahili tıp bilimleri, bilgisayar mühendislikleri, moleküler biyoloji, biyoinformatik ve 

genetik gibi pek çok disiplinin birlikte çalışmasını gerektirmektedir. Bu uzmanların birlikte 

çalışması inovasyona uygun bir ekosistem oluşturulmasına yardımcı olacaktır.  

2.2.4. Hammadde 

İlaç hammadde ve ara maddelerinde yüksek oranda ithalata bağımlılık bulunmaktadır.  

Genel olarak ithal edilen ve yüksek teknoloji gerektiren ürünlerin ülkemizde üretilmesi hem 

endüstrinin cari açık yükünü hem de hammadde/ara madde açısından bağımlılığını azaltacaktır. 

İlaç sektöründe genelde antibiyotikler, analjezikler olmak üzere bir kısım ilaç etkin 

maddesi üretiliyor olsa da ilaç hammaddelerinin %80’inden fazlası ithalat ile sağlanmaktadır.  

Bitkilerin sağlık ve tıbbi amaçlarla kullanımının insanlık tarihiyle başladığı bilinmekle 

birlikte, bitkilerin tedavi amacıyla kullanımları dışında, kozmetik, gıda, baharat, aromatizan 

olarak kullanımları da gün geçtikçe artış göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 

yaklaşık 20.000 bitki tıbbi amaçla kullanılmaktadır. Dünyada bitkisel droglar için başlıca ticaret 

merkezleri ABD, Almanya, Çin, Fransa, Hong Kong, İngiltere, İspanya, İtalya ve Japonya’dır. 

Ülkemizde var olan toplam bitki sayısı 10.000’in üzerinde olup, bu bitkilerin 3.000 civarı 
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endemiktir. Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitki ihracatı yıllara göre değişmekle birlikte 50 

civarında bitki ve bitki grubunda 279,2 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmektedir. Ancak, 

söz konusu bitkilerin Gümrük Tarife Pozisyonunun farklı alt kırınımlarında yer alması ve 

kullanım amacına göre bir düzen altında verilmemesi nedeniyle özellikle “diğerleri” 

kapsamında yer alan bitki isimleri ve miktarları tespit edilememektedir. Tıbbi ve aromatik 

bitkilerin 2015 yılı dış ticareti 280 milyon ABD Dolar ihracat ve 254 milyon ABD Dolar ithalat 

şeklinde gerçekleşmiştir. 

Ülkemizde 91 ilaç üretim tesisi, 11 radyofarmasötik ürün üretim tesisi ve 10 hammadde 

üretim tesisi faaliyet göstermektedir. Bu 10 hammadde üretim tesisi içinden 2 tanesi bitkisel 

hammadde üretimi yapmaktadır.  

Problemler 

 Beşeri tıbbi ürün hammadde üretim tesisi mevcut olsa da maliyet ve rekabetten dolayı 

hammadde üretimi yapan firma sayısı yetersizdir. Hammaddelerde dışa bağımlılığın 

devam etmesi durumunda ülkemizin dünya pazarındaki rekabetin bir parçası olması 

mümkün gözükmemektedir.  

 Sadece ülkemizde değil dünyada da hammadde tedarikinde Çin ve Hindistan’a 

bağımlılık söz konusudur. Ancak, Hindistan’da kaliteli üretim problemi, Çin’de ise 

çevre kirliliğine bağlı üretim kısıtlaması yaşanmaktadır. Söz konusu tehlikenin fırsata 

dönüştürülmesinde geç kalınmaması gerekmektedir. 

 İlaç hammaddesi üretiminde gerekli olan ucuz ve kaliteli temel kimyasallarının 

tedarikinde sorun yaşanmaktadır. 

 Aynı bitkisel hammadde içeren ürün gruplarının farklı şekillerde piyasaya arz edilmesi 

kullanan hastaların doğru ürüne ulaşmasının önündeki en önemli engeldir.  

 Bitkisel hammadde temininde tohumluğun yeterli olmaması, bitkisel hammadde 

üretiminde önemli bir engeldir. 

 İlaç sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile üniversitelerin çeşitli bölümlerindeki 

araştırmacıların birlikte çalışmasına yönelik interdisipliner projelerde koordinasyon 

yetersizliği mevcuttur. 

 Özel sektörün stratejik ürün gruplarında birbirini tekrar eden projeler geliştirmesi, Ar-

Ge ve üretim sürecini sınırlamaktadır. 
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2.2.5. Üretim 

Türkiye ilaç endüstrisi uluslararası standartlarda ve ileri teknoloji ile üretim yapan 91  

ilaç, 11 radyofarmasötik ürün üretim tesisi ve 10 hammadde üretim tesisi ile Türkiye 

ekonomisine önemli katkıda bulunan bir sektördür.  

Sanayi üretim endeksi verilerine göre, üretimin 2012-2017 yılları arası dönemde imalat 

sanayinde %17,6, orta teknoloji seviyesindeki kimya sektöründe %19,3, ilaç sektöründe ise 

%52,3 arttığı görülmektedir. 

Grafik 12: Sanayi Üretim Endeksi Değişimi 2012-201715 

 

2.2.6. İstihdam 

TÜİK ve İEİS verilerine göre, 2017 yılında endüstride yaklaşık 35.000 kişi çalışmaktadır. 

Aşağıdaki grafikte endüstrideki istihdam verisinin yıllar itibarıyla nasıl değiştiği görülmektedir. 

Global bütçe dönemi süresince uygulanan sıkı fiyat politikaları kaçınılmaz olarak istihdam 

verilerini de olumsuz etkilemiştir. Nitekim endüstride istihdam edilen kişi sayısında 2010 

yılından bu yana ciddi azalma olmuş ve sektör ancak 2015 yılında 2010 yılındaki insan kaynağı 

seviyesine ulaşmıştır. 

İlaç endüstrisi, yüksek öğrenim görmüş çalışan oranıyla ve kadın istihdamıyla da diğer 

sektörlerden olumlu yönde ayrışmaktadır.  

                                                           
15 Kaynak: TÜİK, İEİS 
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Grafik 13: İlaç Endüstrisinde İstihdam16 

 

2.2.7. İhracat  

Kaliteli insan gücü ve yüksek teknolojisiyle gelişmiş ülkelerle rekabet eden Türk ilaç 

endüstrisinin ürünleri, Avrupa Birliği (AB), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Kuzey 

Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere  160’dan fazla ülkeye ihraç edilmektedir. 

2006 yılında 348 milyon ABD Doları seviyesinde olan ilaç ihracatı %158 artışla 898 

milyon ABD Doları değerine ulaşmıştır. 

2006-2017 arası dönemde ilaç ihracatı miktarı incelendiğinde ilaç ihracatının 2006’daki 

15,6 milyon kilodan 2017’de %374 artış oranı ile 43,8 milyon kilograma ulaştığı 

görülmektedir. 

İlaç ihracatı miktar olarak artmakta, fakat bu artış uygulanan sıkı fiyat politikaları 

sebebiyle toplam ihracat rakamlarına yansımamaktadır. Nitekim 2006 yılından bu yana ilaç 

ihracatının kilogram başına düşen fiyatı %46 azalma ile 38 ABD Dolarından 20 ABD Dolarına 

gerilemiştir. Türkiye’deki düşük fiyat politikaları ve bu fiyatların ihracatta referans alınması, 

ilaç ihracatının artmasının önündeki en büyük engellerden birisidir. 

Bu dönemde ilaç ithalatı ise %44 artış göstermiştir. Bu duruma bağlı olarak ihracatın 

ithalatı karşılama oranı %18 olmuştur. 

 

                                                           
16 Kaynak: TÜİK, İEİS 
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Grafik 14: İlaç Endüstrisinde İhracat Değeri17 

 

 

Grafik 15: İlaç Endüstrisinde İhracat Miktarı 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Kaynak: TÜİK, İEİS 
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Grafik 16: İlaç Endüstrisinde İhracat Kilo Fiyatı18 

 

 

Grafik 17: İlaç Endüstrisinde İthalat Değeri 

 

Kaynak: TÜİK, İEİS 

 

 

                                                           
18 Kaynak: TÜİK, İEİS 

37,7
33,1

36,7 35,4
38,7

21,7

34,6
31,2

28,1
25,2 24,7

20,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ABD Doları

3.446
3.939

4.830 4.565
4.946 5.214

4.482 4.620 4.898 4.762 4.708 4.976

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

İthalat (Milyon ABD 

Doları)



22 

 

Grafik 18: İlaç Endüstrisinde İhracatın İthalatı Karşılama Oranı19 

 

İlaç ihracatı, 2006’dan bu yana %158 düzeyinde artmıştır. Aynı dönemde, Türkiye’nin 

toplam ihracatının %84 oranında arttığı düşünülürse, bu ortalamanın üstünde bir yükseliş son 

derece umut verici bir gelişmedir. 

2.3. Türkiye’de İlaç Politikaları 

2.3.1. Kamu İlaç Harcamaları 

2008 yılında başlayan ve şiddeti giderek artan küresel ekonomik kriz, ülkemiz 

ekonomisini de etkilemiştir. Kriz ile birlikte kamu maliyesinin yaşadığı zorlukları aşmak 

amacıyla 2009 yılında radikal düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede global bütçe 

uygulamasına geçilmiştir. Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde iyileşen hizmet kalitesine 

ve sağlığa erişimin artmasına bağlı olarak artan sağlık harcamaları, başta ilaç fiyatlarına yönelik 

önlemlerle olmak üzere kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. 2010-2012 dönemini kapsayan 

global ilaç bütçeleri tespit edilmiş ve ilaç fiyatları 2010 yılında düşürülmüştür. 2011 ve 2012 

yıllarında da bütçenin aşıldığı gerekçesiyle ek fiyat indirimlerine gidilmiş, kamu iskontosu 

artışları yapılmıştır.  

Aşağıdaki grafik, kamu ilaç harcamalarının GSYİH içerisindeki payının 2009 yılındaki 

%1,61 seviyesinden nasıl aşağılara indiğini göstermektedir. 

                                                           
19 Kaynak: TÜİK, İEİS 
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Grafik 19: Kamu İlaç Harcamalarının GSYİH İçerisindeki Payı20 

 

2.3.2. Fiyatlandırma ve Geri Ödeme Politikaları 

2004 yılı, İlaç Fiyatlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile kaynak fiyat 

uygulamasına geçilen ve köklü değişikliklerin yaşandığı bir yıl olmuştur. Bu kapsamda, 

Avrupa Birliği’nde  seçili 5 ülkedeki ilaç fiyatları arasından en ucuz olanlar ülkemizdeki 

fiyatlar için kaynak olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu ülkeler Fransa, İtalya, İspanya, 

Portekiz ve Yunanistan olarak belirlenmiştir. Belirlenen kaynak fiyatlara ayrıca değişik 

ilaç grupları için farklı düzeylerde tavan oran uygulanmaya başlanmıştır. Eşdeğeri 

olmayan referans ilaçlar kaynak fiyatın %100’ünü almaktayken, eşdeğeri olan bir 

referans ürün ile bunun eşdeğerleri, fabrika satış fiyatı 4,87 TL ve üzerinde ise kaynak 

fiyatın %60’ını alma hakkına sahiptir. Fiyat korumalı ürünlerde ise fabrika satış fiyatı 

9,31 TL ve üzerinde olan ürünler kaynak fiyatın %80’i oranında fiyat alabilmektedir. 

 

 

 

                                                           
20 Kaynak: BÜMKO, TÜİK, İEİS 
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Tablo 4: Kaynak Fiyat Oranları21 

İlaç 
Depocuya Satış Fiyatı 

(TL) 

2017 (%) 

Eşdeğeri olmayan Referans 

4,86 ve altı 100 

4,87-9,30 100 

9,31 ve üstü 100 

Eşdeğeri olan Referans ve Eşdeğer 

4,86 ve altı 100 

4,87-9,30 60 

9,31 ve üstü 60 

Fiyat Korumalı Ürün 

4,86 ve altı 100 

4,87-9,30 100 

9,31 ve üstü 80 

       

Türkiye’de SGK tarafından finansmanı sağlanan ilaçlar ile finansmanının sağlanılması 

talebinde bulunulan ilaçların türleri, dozları, kullanım süreleri ile bu ilaçların ödeme usul ve esasları 

İlaç Geri Ödeme Yönetmeliğince tanımlanan İlaç Geri Ödeme Komisyonu  (İGÖK) kararı ve 

kurallarına göre  Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A); Alternatif  Geri Ödeme 

Yönetmeliğince tanımlanan Alternatif Geri Ödeme Komisyonu (AGÖK) veya Yurtdışı İlaç Listesi’ne 

eklenilmesi  kararı ve kurallarına göre geri ödeme listesine eklenmektedir.  

Sağlık Bakanlığı’ndan alınan fiyat sonrasında İGÖK kapsamında değerlendirilerek Bedeli 

Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) giren  ürünler için SGK Sağlık Uygulama Tebliğ ilgili maddesi 

kapsamında kamu kurum iskontosu adı altında fiyat indirimleri uygulanmaktadır.(Tablo 6) 

Alternatif geri ödeme bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Alternatif geri ödeme kurumca 

finansmanı sağlanan/sağlanacak olan sağlık alanındaki ürün ve hizmet gruplarının, ihtiyaç duyulan 

alanlarda mevcut ödeme usul, esas ve kuralları dışında mali veya tıbbi olarak getireceği faydaya göre 

ödeme kapsamına alınması veya mevcut ödeme usul, esas ve kurallarının değiştirilmesi ile 

yurtdışından temin edilen, ülkemizde imal edilemeyen veya bulunmayan ürün gruplarının üretiminin, 

ithal ürünlerin yerli üretime geçmesinin, piyasada bulunurluğunun sağlanması hususlarının teşvik 

                                                           
21 Kaynak: TİTCK Fiyat Tebliği 
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edilmesi amacıyla oluşturulan geri ödeme yöntemlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslara 

dayalı bir anlaşma olarak tanımlanmaktadır. 

Tablo 5: İlaçta Kamu Kurum İskonto Oranları22 

İlaç  2018 Baremler (DSF) İskonto 

Eşdeğeri Olmayan Referans 

DSF ≤ 4,86 0 

4,86<DSF≤9,3 10 

9,3<DSF≤14,01 31 

14,01<DSF 41 

  

  

Eşdeğeri Olan Referans ve Eşdeğer 

DSF≤ 4,86 0 

4,86<DSF≤9,3 10 

9,3<DSF≤14,01 18 

14,01<DSF 28 

  

  

Fiyat Korumalı Ürün 

DSF≤9,3 0 

9,3<DSF≤14,01 10 

14,01<DSF  

Kaynak Fiyat Yok 40 

Kaynak Fiyat Var ve İmalat 28 

                                   

Kaynak fiyatlar, Avro cinsinden takip edildiğinden bunların TL’ye dönüştürülmesi 

için Fiyat Değerlendirme Komisyonu tarafından ilaç fiyatlarının tespitinde kullanılan 

Avro değerinde yapılacak değişiklikler ilan edilen Avro değerinin bir önceki yıla göre 

artış yönünde olması durumunda komisyon kararının ilanından itibaren 5 gün sonra, ilan 

edilen Avro değerinin bir önceki yıla göre düşüş yönünde olması durumunda ise 

komisyon kararının ilanından itibaren 45 gün sonra yürürlüğe girmektedir. 

Fiyatlandırmada kullanılacak bir Avro değeri  bir önceki yılın Resmi Gazetede ilan edilen 

                                                           
22 Kaynak: SGK Sağlık Uygulama Tebliği 
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günlük avro döviz satış kuru gerçekleşmeleri esas alınarak hesaplanacak olan yıllık ortalama 

avro değerinin %70 olarak belirlenen uyarlama katsayısı ile çarpılması suretiyle 

belirlenmektedir. Bu değer 2017 yılı için 2,3421 TL olarak uygulanmış ve 2018 yılında ilgili 

ilgili kararnamede geçici bir madde ile yapılan değişiklikle 2018 yılı için, bir önceki dönemde 

uygulanan bir avro değerinin (normal koşullarda %23 olması gerekirken) %15 fazlasını 

geçemez hükmü ile sınırlandırılarak 2,6934 TL olarak belirlenmiştir. Sektörün yaşadığı 

olumsuzluğun kısmen telafi edilmesi amacıyla, 25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanan düzenlemeler çerçevesinde iskontosuz ürünlerde %2,5 oranında fiyat artışı, 

iskontolu ürünlerde ise %2,5 fiyat artışı olacak şekilde iskonto iyileştirmesi yapılmıştır ancak 

sektör, mevzuattan doğan hakkını tam olarak elde edememiştir. Buna benzer belirsizlik ve 

öngörülemezlikler ilaç sektörünü olumsuz etkilemektedir. İlaç kurunun kademeli olarak güncel 

kura getirilmesi için çalışılmalıdır.  

2.3.3. Ruhsatlandırma 

Bir beşeri tıbbi ürünün Türkiye’de pazara sunulabilmesi için TİTCK tarafından 

ruhsatlandırılmış olması gerekmektedir. Bu nedenle Türkiye sınırları içinde yerleşik bulunan 

gerçek veya tüzel kişilerin, bir ürünü pazara sunmak amacıyla ruhsat alabilmek için gereken 

bilgi ve belgeleri, her bir farmasötik form için ayrı ayrı hazırlayarak Kuruma sunmaları 

gerekmektedir.  

TİTCK bünyesinde görev yürüten Öncelik Değerlendirme Kurulu tarafından ruhsat 

başvurusunda bulunulan ürünler, tedavide veya teşhiste ilk olan, yenilik getiren veya kamu 

sağlık harcamalarını azaltmak veya ilacın topluma hızlı bir şekilde ulaşmasını temin etmek 

üzere halk sağlığı açısından ihtiyaç duyulan veya ülke politikaları açısından stratejik önemi haiz 

ürünlere ait başvurular dikkate alınarak önceliklendirilmektedir. Öncelik Değerlendirme 

Kurulu Kararları doğrultusunda öncelik/yüksek öncelik kararı verilen ürünlerin, sırası ile 

180/150 gün içerisinde ruhsatlandırılması gerekmektedir.  

Ruhsat başvurularının değerlendirilmesinde takvimlendirme uygulamasına geçilmiş olup 

Kurumun değerlendirme kapasitesi kadar ürünün belirlenen dönemlerde ruhsatlandırma 

sürecine alınması temin edilmiştir. 

Ülkemizde ilaçların ruhsatlandırma işlemleri, Avrupa Birliği mevzuatına uyum 

çalışmaları çerçevesinde hazırlanan ve 19 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren, takip eden yıllar 
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içinde güncellenerek son şeklini 14 Kasım 2013 tarihinde alan Beşeri Tıbbi Ürünler 

Ruhsatlandırma Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır.  

Mevcut durumda, taslak Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği üzerinde 

Bakanlık çalışmaları devam etmektedir. Taslak çalışmada yine AB mevzuatına uyum esası 

gözetilmelidir. Bu temel mevzuat alanının hem ülkemizin hem insanlarımızın çıkarlarını en 

yüksek düzeyde gözeten ve TİTCK’nın küresel bir ilaç otoritesi olma vizyonu ile örtüşen bir 

şekilde 2018 yılı içerisinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir.  

Bu yönetmelik çerçevesinde; 

• Ruhsatlandırma prosedürü, CTD (ortak teknik doküman) başvurusu ve değerlendirme 

kriterleri açısından standardize edilmiş, 

• Ambalaj içerisinde prospektüs yerine hastaların anlayabileceği şekilde düzenlenen 

kullanma talimatının yer alması sağlanmış, 

• 30 günlük ön inceleme sonrası onay süreci, inceleme esnasında yaşanan süre 

durdurmaları hariç olarak 210 gün ile sınırlandırılmış, 

• Ortak pazarlama (co-marketing) anlaşma yapılabilmesine imkân sağlanmış, 

• 1 Ocak 2005’ten sonra ilk defa ruhsatlandırılan referans ilaçlara gümrük birliği 

alanında patent süreleri ile sınırlı olan 6 yıl süreli veri münhasıriyeti tanınmıştır. 

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında 

Yönetmelik" gereğince ilaçlara yönelik advers etki bildirimleri zorunlu hale gelmiştir. 

Mart 2010 tarihinden itibaren hâlihazırda ruhsatlı olan ve ithal olarak gelecek 

ruhsatlı/ruhsatsız tüm beşeri tıbbi ürünlerin üretim yerleri ülke ayrımı yapılmadan Sağlık 

Bakanlığı tarafından İyi Üretim Uygulamaları açısından denetlenmektedir. 2013 yılından 

itibaren biyoteknolojik/biyobenzer ürünlerin etkin maddeleri ile etkin maddesi biyolojik 

kaynaklı olan biyolojik ürünlerin etkin madde üretimi yapılan tesisleri de denetlenmektedir. 
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Şekil 1: Ruhsatlandırma Süreci Akış Diyagramları  

 

2.3.4. Teşvik Sistemi 

2.3.4.1. Ar-Ge Teşvik Sistemi 

2.3.4.1.1. 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 

Kanun:  

 12 Mart 2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra, uygulamayı 

daha cazip hale getirmek ve bazı uygulama zorluklarını gidermek amacıyla yasal değişiklikler 

yapılmıştır. Yapılan bütün değişiklikleri içeren Yönetmelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
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Bakanlığı tarafından güncellenmiş, 10 Ağustos 2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda Ar-Ge faaliyetleri, kültür, insan ve toplumun 

bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar 

tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre 

uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme 

sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel 

ve teknik içerik taşıyan ve yurt içinde gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Bu kanunda yer alan destek 

ve teşviklerden faydalanmak için Ar-Ge merkezi belgesi almak isteyen mükelleflerin aşağıdaki 

şartları yerine getirmesi gerekmektedir: 

• İlaca yönelik faaliyet gösteren Ar-Ge merkezlerinde 15 tam zamanlı Ar-Ge personeli 

istihdam edilmesi, 

• Yeterli varlık, insan kaynağı, fikri hak, proje ve bilgi kaynakları, yönetim yeteneği ve 

kapasitesi bulunması,  

• Ar-Ge merkezinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş olması ve tek bir yerleşke veya 

fiziki mekân içinde yer alması, 

• Personelin Ar-Ge merkezinde çalıştığı sürenin fiziki kontrolünü yapacak 

mekanizmalara sahip olunması, 

• Konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve 

projelerinin bulunması, 

• İlaç ruhsatlandırma öncesindeki en az iki Ar-Ge (preklinik, Faz I, II, III, 

Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik) aşamasının yurt içinde gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir.  
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Tablo 6: 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlanan Ar-Ge Teşvikleri23 

23 Kaynak: 5746 Sayılı Kanun, İEİS 

Kurumlar/ Gelir Vergisi 

İndirimi 

Belirli Ar-Ge harcamaları %100 oranında vergi matrahından 

indirilmektedir. Ayrıca, belirlenmiş kriterlere göre, önceki seneye 

nazaran %20 artış sağlayan firmalara, Ar-Ge harcamalarının bin 

önceki seneye göre artışının yarısı oranında tekrar indirim 

yapılabilmektedir. 

Ücret Gelir Vergisi Stopaj 

Desteği 

Aldıkları eğitim konusu ve seviyesine göre, Ar-Ge personelinin 

ücretinden kesilen gelir vergisinin %95 ile %80 arasından değişen 

orandaki tutarı ödenecek vergiden indirilerek işverene destek 

sağlanmaktadır. 

Sigorta Primi İşveren Hissesi 

Desteği 

Ar-Ge personeli için ödenecek sigorta primi işveren

hissesinin yarısı devlet tarafından karşılanmaktadır. 

Damga Vergisi İstisnası 
Ar-Ge konusu işler için düzenlenen kağıtlar üzerinden

hesaplanan damga vergisi istisna kapsamındadır. 

Gümrük Vergisi İstisnası 
Ar-Ge ile ilgili ithal edilen eşyalar için gümrük vergisi 

istisnası vardır. 

KDV Desteği 
Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan makine ve

techizat bedelleri KDV’den istisnadır. 

Ücret Gideri Desteği 

Temel bilimler alanında (matematik, fizik, kimya, biyoloji) 

lisans seviyesinde eğitim alan Ar-Ge personeline ödenen

ücretin, toplam Ar-Ge personel sayısının %10’unu aşmamak 

kaydıyla, asgari ücrete denk gelen tutarı (2018 yılı için

2.029,50 TL) 2 yıl süreyle devlet tarafından karşılanmaktadır. 

Rekabet Öncesi İşbirliği 

Desteği 

Birden fazla kuruluşun, Bakanlığın belirlediği teknoloji 

alanlarında yapacağı rekabet öncesi iş birliği projeleri için,

proje bütçesinin %50’sine kadarki kısmı, Bakanlığın bütçesi 

ile sınırlı olmak üzere geri ödemeksizin karşılanabilir. 

Teknogirişim Sermayesi 

Desteği 

Belirli eğitim şartını sağlayanlar kişiler için, iş planının kabul 

edilmesi durumunda 100 bin TL’ye kadar nakdi teknogirişim 

sermaye desteği sağlanabilmektedir. 
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2.3.4.1.2. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknopark) Kanunu ile Sağlanan 

Destekler:  

2.3.4.1.2.1 Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Destekleri: 

 Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim 

sektörlerinin işbirliği sağlayarak ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik 

bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim 

yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği 

artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun 

üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere 

uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) kararları da dikkate 

alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş 

imkanı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak 

yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamaktır. 

TÜBİTAK arafından sağlanan hibe destekler programları aşağıda sıralanmıştır. 

1000 - Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik 

Destek Programı 

   1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 

   1002 - Hızlı Destek Programı 

   1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Program 

1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı 

1008 - Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı 

1505 - Destek Programı Üniversite Sanayi İş birliği 

3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

3501 - Kariyer Geliştirme Programı 

ERA-NET Projeleri Programı 

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları (TEYDEP) 

SAN-TEZ (Sanayi Tezleri) Programı 
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2.3.4.1.2.2 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Tarafından Sağlanan Geri Ödemeli 

Krediler:  

Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği (kredi oranı %50) ve ortak Teknoloji Projeleri 

Geliştirme Desteği (kredi oranı %50)’dir. 

2.3.4.1.2.3. Ar-Ge Sonrası Destek ve Teşvikler: 

6518 Sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra, Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, 

geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların ticari 

sürece dahil olmasından sonra da vergi teşvikleri sağlanır hale gelmiştir. 

2.3.4.2. Yatırım Teşvikleri 

2.3.4.2.1. 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamındaki Yatırım Teşvikleri:  

Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda 

tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın 

artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek 

bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası 

doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, 

kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin 

desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. İlaç endüstrisinde yatırım teşvikleri: İlaç 

endüstrisi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına 

göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer aldığından öncelikli yatırım kapsamında yer 

almakta ve 5. bölge teşviklerinden yararlanmaktadır. Ayrıca aşağıda belirtilen kriterlerin hepsi 

birlikte sağlandığı takdirde yatırım “stratejik yatırım” kapsamına girmekte, dolayısıyla vergi 

indirimi yoluyla daha yüksek oranda yatırıma katkı sağlanmaktadır. Ancak bu kriterin 

sağlandığının ispatı açısından uygulamada zorluklarla karşılaşıldığından çok az sayıda teşvik 

bu kapsamda değerlendirilmiştir. Bu iki teşvik çeşidine göre sağlanan teşvikler aşağıda tablo 

olarak sunulmuştur. 

2018 yılına özgü olarak, yatırım döneminde vergi indirimi %100 olarak sağlanacaktır. 

Ayrıca yine 2018 yılına özgü olarak, yatırım teşviki kapsamında yapılan inşaat harcamalarına 

ilişkin KDV’nin, indirim yoluyla giderilememesi halinde, iade edilmesine ilişkin uygulamaya 

2018 yılında da devam edilecektir. 
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Tablo 7: İlaç Yatırımlarına İlişkin Yatırım Teşvikleri24 

 

2.3.4.2.2. Proje Bazlı Yeni Yatırımlara Sağlanan Teşvikler:  

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklikler 

Yapılmasına Dair Kanun 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Çok 

önemli teşvik ve destekler içeren bu düzenlemenin kapsamı aşağıda sunulmaktadır. 

Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kriterlere uygun olması ve Ekonomi Bakanlığı 

tarafından desteklenmesine karar verilmesi şartıyla (en önemli şart, yatırımın 100 milyon 

ABD Dolarının üzerinde olma zorunluluğudur) proje bazlı yatırımlara;  

1. Yatırım tutarının %200’üne kadar vergi indirimi yoluyla katkı sağlanması, 

2. Ücretlerden kesilen gelir vergisinin muhtasar beyannameden indirilmesi suretiyle işverene 

aktarılması, 

3. Gümrük vergisi muafiyeti, 

4. 49 yıl süreyle bedelsiz hazine taşınmazı tahsisi, 5 yıl süreyle belirli sayıda istihdam garantisi 

verilmesi halinde taşınmazın bedelsiz devri, 

                                                           
24 Kaynak: 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, İEİS 



34 

 

5. 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesinin karşılanması, 

6. İşletme döneminde, 10 yıla kadar, enerji tüketiminin %50’sinin karşılanması, 

7. Sabit yatırım finansmanı için kullanılan kredi faizi ya da hibe desteği, 

8. Özel önem taşıyan personele ödenen ücretin belirli bir bölümünün 5 yılı geçmemek üzere 

karşılanması, 

9. Üretilecek ürünlere, süresi ve miktarı Bakanlar Kurulunca belirlenecek alım garantisi, 

10. Bürokratik işlemlere ilişkin kolaylık sağlanması öngörülmektedir. 

Ancak bu yatırım tutarı şartının çok yüksek olması nedeniyle, ilaç endüstrisi açısından ilgili 

teşvikten yararlanmak pek mümkün görünmemektedir. 

2.3.5. Yerelleşme Politikaları 

İthal sanayi ürünlerinin yerlileştirilmesi ve başarılı bir sanayi atılımı için 24 Ocak 2018 

tarih ve 30311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 

Başbakan Yardımcısı Başkanlığında Yerlileştirme Yürütme Kurulu oluşturulmuştur. 

Söz konusu Kurul, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Başkanlığında, Ekonomi, 

Gümrük ve Ticaret, Kalkınma, Maliye, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanları ile gündeme göre 

ilgili Bakanların katılımlarıyla, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı sekretaryasında 

faaliyet göstermektedir. 

Yerlileştirme Yürütme Kurulu ile başarılı bir sanayi atılımı için;  

 Sanayimizin ithalat bağımlılığını azaltması, 

 Ülkemizin rekabet gücünü artıracak programların hayata geçirilmesi amacıyla 

çalışmalar yürütülmesi,  

 Yurt içi sanayimizin uluslararası pazarlara entegre olarak geliştirilmesi,  

 Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin sanayi ve ihracatımız içerisindeki payının 

arttırılması hedeflenmektedir.   

Sağlık Bakanlığının önderliğinde ilaç sektöründe yerelleşme ve teknolojik dönüşüm 

hamleleri uygulamaya konulmaktadır. Bu kapsamda, 2016 yılında hayata geçirilen ‘İlaç 

Sektöründe İthalden İmale Geçiş Uygulaması’ ile bir önceki Kalkınma Planı hedef ve 

eylemlerinden yola çıkarak ilaç pazarında yurt içi üretimin payının değer olarak %40’lardan 
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%60’a çıkarılması hedeflenmektedir. Sektör adına büyük önem taşıyan bu projenin 

birinci ve ikinci aşaması başarıyla tamamlanmış olup sürekli olarak güncelleme 

çalışmaları da devam etmektedir. Üçüncü aşamaya yönelik çalışmalar da sürmektedir. 

Dördüncü ve beşinci aşamaya yönelik hazırlık çalışmalarına da başlanmıştır. İlk 4 aşama 

sonunda 6 milyar TL’lik ithal ürünün, yurt içinde üretiminin sağlanması 

hedeflenmektedir. 

Şekil 2: Yerelleşmeden Beklenen Faydalar 

 

 

2.3.6. Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi (SEYK) ve Türkiye Sağlık Enstitüleri 

Başkanlığı (TÜSEB) 

2.3.6.1. Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi (SEYK) 

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Öncelikli Dönüşüm Programları arasında yer 

alan “Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı” altında yer alan “Sağlık 

Endüstrileri Yönlendirme Komitesi oluşturulacaktır” eylemi doğrultusunda, 2015/19 

Başbakanlık Genelgesi gereğince SEYK kurulmuştur.  

Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi üyeleri:  

 Sağlık Bakanlığı Müsteşarı (Başkan), 

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı,  

 Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı,  
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 Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı,  

 Maliye Bakanlığı Müsteşarı, 

 Hazine Müsteşarı,  

 SGK Başkanı, 

 TÜBİTAK Başkanı, 

 TÜSEB Başkanı’dır. 

Komitenin görevleri; sağlık endüstrileri alanındaki yatırım, üretim, ihracatın artırılması 

ve teknolojinin geliştirilmesi için fiyatlandırma, geri ödeme, ruhsatlandırma, kamu alımları, 

kamu destekleri, ticaret politikaları, sağlık teknolojisi politikaları, veri yönetimi, özel kesimle 

diyalog gibi hususları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmek ve koordine etmek; 10. 

Kalkınma Planı Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı Eylem Planı ile Hükümet 

Eylem Planlarında yer alan ilgili eylemlere ilişkin gerekli koordinasyon, izleme ve 

değerlendirme faaliyetlerini yürütmek; ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerine yönelik olarak ortak veri 

kullanımını sağlayacak veri alt yapısının geliştirilmesini ve ilgili kurumlar arasında eşgüdümü 

sağlamak; gündemindeki konularla ilgili karar vermek ve gerekli gördüğü konuları Ekonomi 

Koordinasyon Kuruluna arz etmektir. 

2.3.6.2 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) 

         Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Öncelikli Dönüşüm Programları arasında yer 

alan“Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı” altında yer alan “Bilimsel ve idari 

olarak bağımsız, araştırma ve geliştirme sonucunda üretime geçebilecek ürünlerin tüm 

süreçlerini yönetebilecek yeterlilik ve yetkiye sahip olacak Türkiye Sağlık Enstitüleri 

Başkanlığı oluşturulacaktır” eylemi doğrultusunda TÜSEB, 2015 yılında kurulmuştur. Bilim 

ve teknoloji alanında, serbest rekabete dayalı, şeffaf ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde, bilimsel 

araştırmalar yapılacak ve desteklenecektir. Üniversite ve sanayi işbirliği modeli ile bilginin 

ürüne dönüştürülerek, planlı ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlanması amaçlanmaktadır. 

TÜSEB, sağlık bilim ve teknolojileri alanında ülke ihtiyaçları doğrultusunda aşağıda 

kurulmuş olan araştırma enstitülerine, gerektiğinde yenilerini ekleyerek sağlık araştırmaları 

sahasında, yapılanmasını tamamlayacak ve işbirliği ağını kuracaktır. 
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Bu amaçla kurulan ilk enstitüler: 

 Türkiye Kanser Enstitüsü 

 Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü 

 Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü 

 Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü 

 Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü’dür. 

TÜSEB, bu amaç ve ilkeler doğrultusunda sağlık bilimleri alanında yurt içi ve yurt 

dışı araştırma ve işbirliği yapmak, bilimsel kalkınmaya katkıda bulunmak ve ülkemizde 

bilimsel araştırmalar için ekosistem oluşturmak hedefleriyle kurulmuştur. 
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3. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ 

3.1. İlaç Sektörü Vizyonu 

Türkiye ilaç endüstrisinin 2023 yılı vizyonu, ‘Ülkemiz ilaç endüstrisinin küresel 

pazardaki rekabet gücünü artırmak ve dünya ilaç değer zincirinde ülkemizi daha üst 

konuma taşımak’ olarak belirlenmiştir.  

3.2. Öncelikli Hedefler ve Eylemler 

Bu vizyona, aşağıda yer alan 7 temel bileşen çerçevesinde belirlenecek eylemlerle 

ulaşılması amaçlanmaktadır. 

1. Ar-Ge Yetkinliği: Ar-Ge yetkinliğimizi artırarak ürün geliştirmek ve ihracat odaklı daha 

yüksek katma değerli ürünler üretmek, 

2. Biyoteknolojik İlaç: Özellikle biyoteknoloji alanında olmak üzere Ar-Ge, üretim, 

nitelikli insan kaynağı ve mevzuat konularında ülkemizde gerekli ekosistemi oluşturmak,  

3. Hammadde ve Yardımcı Madde Üretimi: Kimyasal, bitkisel, biyolojik ve 

radyofarmasötik (nükleer) hammaddelerin üretimine yönelik altyapı geliştirmek, 

4. Teşvik Sistemi: Teşvik sistemini ülkemizin temel ve klinik araştırmaları da yapabilen, 

referans alınan yenilikçi ürün de geliştirebilen küresel bir üretici ve ihracatçı olmasını 

sağlayacak şekilde sektöre özel olarak tasarlamak, 

5. Klinik Araştırmalar: Klinik araştırmalarda küresel bir oyuncu olma yolunda bölgesinde 

lider bir ülke konumuna gelmek, 

6. Ruhsatlandırma: Ruhsatlandırma uygulamalarında TİTCK’nın dünyada referans alınan 

otoriteler arasında yer almasını sağlamak, 

7. Fiyatlandırma ve Geri Ödeme: Fiyatlandırma ve geri ödeme sisteminde öngörülebilir 

ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak,  

3.2.1. Ar-Ge Yetkinliği 

Bu alanda ana hedef Ar-Ge yetkinliğimizi artırarak ürün geliştirmek ve ihracat odaklı 

daha yüksek katma değerli ürünler üretmek olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda 

belirlenen hedefler şöyledir: 
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1. Kamu ve özel sektörün Ar-Ge altyapılarının güçlendirilmesi, 

2. Üniversitelerin nitelikli bilgi üretimine ve bu bilginin ticarileştirilmesine yönelik 

kapasitelerinin artırılması,  

3. Nitelikli insan kaynağı ihtiyacının belirlenmesi ve bu kaynağın oluşturulmasına yönelik 

girişimlerde bulunulması, 

4. Teşvik mevzuatının etkinleştirilmesi ve dolaylı teşviklerin yanında doğrudan teşvik 

sağlayan bir sistemin kurgulanması, 

5. Ar-Ge desteklerinde etkin bir performans takip sistemi oluşturulması,  

6. Sanayi, kamu, üniversite, girişimci arasındaki işbirliği ve koordinasyonun artırılması, 

7. Yenilikçi girişimlerin (start-up) geliştirilmesi, 

Eylem Önerileri 

1) Kamu ve özel sektörün Ar-Ge altyapılarının güçlendirilmesi gerekmektedir.  

2) Üniversitelerin nitelikli bilgi üretimine ve bu bilginin ticarileştirilmesine yönelik 

kapasitelerinin artırılması,  

 Biyoteknolojik ilaçlarla ilgili disiplinlerde endüstriyel Ar-Ge çalışmalarına uygun bir 

format ile multidisipliner eğitim programları kurgulanması, 

 Öğretim üyelerinin aynı anda hem üniversitede araştırmasını yapacak hem de projesini 

özel sektör Ar-Ge biriminde sürdürecek bir yapılanmanın kurulması, 

 Paydaşlar arasında ortak proje sayısının artırılması için envanter çıkarılması, 

 Kurumların sahip olduğu hastalıklara ilişkin verilerin Ar-Ge politikalarının 

oluşturulmasına yönelik olarak paylaşılmasının/kullanılmasının sağlanması, 

 GLP/İLU (Good Laboratory Practice/İyi Laboratuvar Uygulamaları) belgesine sahip 

pre-klinik araştırma laboratuvarlarının kurulması ve var olan araştırma 

laboratuvarlarının akredite edilmesi için destek verilmesi, 

 Uluslararası akreditasyona ve kalite sistemine sahip deney hayvanı üretim 

merkezlerinin kurulması, mevcut merkezlerin akredite edilmesi ve desteklenmesi, 

 Preklinik araştırmalardan sorumlu kurumun belirlenmesi ve mevzuat çalışmalarının 

yapılması, 
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 Ürün analizleriyle ilgili pilot bölgelerde ve üniversitelerde uluslararası akredite analiz 

laboratuvarları kurulması, 

3) Nitelikli insan kaynağı ihtiyacının belirlenmesi ve bu kaynağın oluşturulmasına 

yönelik girişimler yapılması, 

 Üniversitelerde Ar-Ge’ye yönelik ödeneklerin artırılması, araştırma altyapısının 

güçlendirilmesi,   

 Üniversitelerde Ar-Ge’yi destekleyecek kadroların artırılması, 

 Tersine beyin göçünü sağlayacak altyapının oluşturulması ve yabancı uyruklu/Türk 

vatandaşı uzmanların ülkemiz Ar-Ge merkezlerine gelişinin ve çalışmalarının 

desteklenmesi ve kolaylaştırılması, 

 Üniversite ve fakültelerin mevcut niteliğinin artırılmasına yönelik politikaların 

geliştirilmesi, nitelikli işgücü talebinin belirlenerek mevcut eğitim içeriğinin bu yönde 

düzenlenmesi, yeni bölümler, enstitüler, programlar açılması, 

 Araştırmacıların küresel araştırma ağları ile işbirliğinin sağlanması, 

 Üniversitelerde Ar-Ge merkezlerinin rasyonel kullanımını sağlayacak politikaların 

geliştirilmesi ve söz konusu merkezlerin sahip olduğu altyapı, teçhizat ve kabiliyetlerin 

esnek bir şekilde talep eden araştırmacıların ve özel sektörün kullanımına açılması, 

 Üniversite ile özel sektör arasında işbirliğinin teşvik edilmesi, özel sektör çalışanlarının 

üniversitelerde proje bazlı olarak çalışabilmesine yönelik kalıcı mekanizmaların 

oluşturulması, 

 Ar-Ge altyapısı ve insan kaynağı envanterinin çıkarılması ve talep edenlerle 

paylaşılması. 

4) Teşvik mekanizmasının etkinleştirilmesi ve dolaylı teşviklerin yanında doğrudan 

teşvik sağlayan bir sistemin kurgulanması, 

Ar-Ge alanında, rekabet ettiğimiz ülkelerin teşviklere ayırdıkları kaynak hem çok 

yüksektir hem de daha etkin yöntemler içermektedir. Bu ülkeler incelendiğinde, vergisel 

teşviklerin yanında doğrudan teşviklerin daha hızlı ve kesin sonuçlar doğurduğu görülmektedir. 

Bu doğrultuda, ülkemizdeki teşvik sistemine doğrudan teşvikleri içerecek bir kurgunun 

eklenmesi firmaların Ar-Ge faaliyetlerinin artmasını ve ürün geliştirmelerini sağlayacaktır. 
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Desteklenmesi uygun bulunan Ar-Ge projelerinde proje bedelinin %100’üne kadar uzun 

vadeli faizsiz kredi olanağı verilmeli ya da risk paylaşımlı doğrudan destek modelleri 

geliştirilmelidir. 

Ayrıca teşvik mevzuatının etkinleştirilmesi için aşağıdaki hususlar hayata geçirilmelidir. 

5746 Sayılı Kanun Kapsamındaki Ar-Ge Desteği 

1. Ruhsat öncesinde yapılan klinik araştırmaların her fazı ilaç Ar-Ge sürecinin 

önemli bir aşaması olduğundan ilgili mevzuatlarda gerekli düzenlemelerin yapılması ve 

klinik araştırmaların (Faz 4 hariç) koşul aranmaksızın Ar-Ge faaliyeti kapsamına 

alınması, 

2. Klinik araştırma öncesi ilaç ar-ge çalışmalarının yapılabilmesi için uluslararası, 

akredite preklinik merkezlerinin kurulması; hayvan deneylerinin yapılması için 

laboratuvarların kurulması, 

3. Ar-Ge projelerinde proje bedelinin %50’sine kadar uzun vadeli faizsiz kredi 

olanağının verilmesi, 

4. Ar-Ge yatırımları kapsamında yapılan harcamaların KDV ve stopajdan muaf 

tutulması büyük önem arz etmektedir. 

TÜBİTAK/TÜSEB Destekleri 

 Değerlendirme süreçleri ve destek kabulünden sonraki sözleşme süreçleri kısaltılmalıdır.  

 Değerlendirme kriterleri sanayinin mevcut durumu gözetilerek belirlenmelidir. 

 TÜBİTAK’ın klinik araştırmalara verdiği desteklerin miktarı arttırılarak daha etkin 

kullanılması sağlanmalıdır.  

 TÜSEB’in sağlık sektörüne yönelik destekleri vermeye başlaması/devralması süreci 

hızlandırılmalıdır.  

 Özellikle monoklonal antikor projelerinde destek başvuruları ürün bazlı 

değerlendirilmelidir. 

 Monoklonal antikorlara yönelik ihtiyaç bazlı özel destek çerçeveleri geliştirilmelidir. 
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5) Ar-Ge desteklerinde etkin bir performans takip sistemi oluşturulması, 

 Performans kriterlerinin belirlenmesi,  

 İzleme ve değerlendirme mekanizmasının oluşturulması.  

6) Sanayi, kamu, üniversite, girişimci arasındaki işbirliği ve koordinasyonun artırılması, 

 Teknoloji Transfer Ofislerinin etkinliğinin ve kapasitelerinin artırılması, 

 Türkiye’de üretilecek ürünler için ülkemizde yapılan Ar-Ge harcamalarının ilgili 

firmanın Türkiye’de yaptığı ciroya oranının % 6’yı aşması durumunda bu firmalara 

ilave teşvik öngören bir sistemin kurgulanması, 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Dijital Dönüşüm Yol Haritası 

çalışmaları ile kimya ve ilaç odak sektörü kapsamındaki faaliyetler ile entegrasyon 

sağlanması.  

7) Yenilikçi girişimlerin (start-up) geliştirilmesi, 

 Sanayi ve yenilikçi girişimler arasında ara yüz oluşturulması ve bu konudaki 

farkındalığın artırılması, bu ve benzer işbirlikleri için Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği 

Platformu (KÜSİP)’nun etkin şekilde kullanılması,  

 İlaç alanında Sağlık yenilikçi girişimleri havuzu oluşturulması ve periyodik olarak 

“Sağlık Start-Up Türkiye Fuarı” dahil olmak üzere düzenlenecek çeşitli etkinliklerle 

girişimci, sanayici ve yatırımcılarla yenilikçi girişimlerin bir araya getirilmesi,  

 Kuluçka merkezlerinin ve yenilikçi girişim kümelenmelerinin oluşturulması, 

 Yenilikçi girişimler ile bu konuda tecrübeli, yurt dışında görev yapan yabancı 

uyruklu/Türk vatandaşı bilim insanları arasında etkin bir işbirliği ortamının 

oluşturulması.  

3.2.2. Biyoteknolojik İlaç 

Bu alanda amaç; özellikle biyoteknoloji alanında olmak üzere Ar-Ge, üretim, nitelikli 

insan kaynağı ve mevzuat konularında ülkemizde gerekli ekosistemi oluşturmak olarak 

belirlenmiştir. 
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Bu amaç doğrultusunda belirlenen hedefler şunlardır: 

 Biyoteknoloji alanında yol kat etmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizin ihtiyaçları 

çerçevesinde kalite, etkililik ve güvenliğe ilişkin uluslararası kabul görmüş 

standartlarda bir mevzuat oluşturulması,  

 Biyoteknoloji alanında daha etkin bir teşvik sistemi kurulması,  

 Bu alandaki nitelikli işgücü ihtiyacını gidermek üzere çalışmalar yapılması,  

 Kamu-üniversite-sanayi-yatırımcı işbirliğinin güçlendirilmesi,  

 Sağlık profesyonellerinin biyoteknolojik ilaçlara ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyinin 

artırılması, 

 Bu ilaçların ülke ihtiyacı için üretiminin yanı sıra ihracatlarının da hedeflenmesi, 

 İlgililer arasında rekabet öncesi işbirliği alanlarının belirlenerek bu alana yönelik 

teşviklerle işbirlikleri oluşturulması. 

3.2.2.1. Mevzuat Altyapısı 

Mevzuatın bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile ülke ihtiyaçları dikkate alınacak şekilde 

düzenli olarak takibi ve ihtiyaç halinde güncellenmesi sağlanmalıdır.   

Bu kapsamda: 

 Bilimsellik ve toplum sağlığı gözetilerek yeni ürünlerin pazara giriş sürecini kısaltacak 

uygulamalar benimsenmelidir.  

 Bilimsel temele dayalı ve kalite kavramından ödün vermeyen mevzuat sistemi 

sürdürülmelidir. 

 Ülkemizde üretilecek ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılacak ilaçlara yönelik 

teşvik edici mekanizmaları içeren mevzuat oluşturulmalıdır. 

 Türkiye’nin tüm dünya pazarlarına girebilmek için ICH, PIC/S ve Gümrük Birliği gibi 

uluslararası mekanizmaları da kullanarak ihracat potansiyelini geliştirmek amacıyla 

mevzuat altyapısı oluşturulmalı/geliştirilmelidir.  
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3.2.2.2. Biyoteknolojik İlaç İhracat Potansiyeli 

Ülkemizin ilaçta küresel bir tedarikçi ve net ihracatçı olmasını sağlama hedefi 

doğrultusunda biyoteknolojik ilaçların ülke ihtiyacının yanı sıra ihracatı da hedefleyen 

üretimlerinin yapılması gereklidir. Biyoteknolojik ilaçların ülkemizde geliştirilmesi ve 

üretilmesi sadece hastaların bu ilaçlara erişimini artırmayacak aynı zamanda dış ticaret açığını 

azaltarak ülke ekonomisine de kayda değer bir katkı sağlayacak ve bu alandaki bilgi ve teknoloji 

birikimimizi artıracaktır. Bu hedef doğrultusunda yapılması gereken iyileştirmeler şöyledir: 

 Ülkemizde geliştirilecek ve üretilecek ilaçların klinik araştırmalarının planlaması 

sırasında, endüstrinin hedeflediği pazarların da dikkate alınması ile bu ürünlerin  ihracatı 

kolaylaştırılabilir.   

  Biyoteknolojik ilaçların ihracatının tüm dünyaya kolaylıkla yapılabilmesi için bu 

ürünlerin ruhsatlandırılmasında kaliteli, güvenli, etkili ürüne erişimi sağlayacak 

uluslararası standartlar ülkemiz standartları olarak belirlenmelidir. Bu standartların 

sağlanabilmesi için sektöre yeterli düzeyde doğrudan nakdi desteğin verilmesi 

sağlanmalıdır. 

3.2.2.3. Yurt İçi ve Yurt Dışı Nitelikli İşgücü  

 Eğitim ve nitelikli insan gücünün artırılmasına yönelik belirli yerlerde biyoteknolojik 

ilaç geliştirilmesi yönünde çok disiplinli merkezlerin kurulması ve biyoteknolojik 

üretim yapan firmalara yeni mezunlar yetiştirilmesi gereklidir. Yüksek lisans ve doktora 

düzeyinde eğitim almış araştırmacı nitelikli eleman ve ara eleman (teknisyen) 

yetiştirilmesi önemlidir. 

 Bazı ülkelerde olduğu gibi mevcut kaynağın kullanılarak yeni mezunların teknik 

anlamda eğitilmesi (yurt içi, yurt dışı) iyi bir ekip kurulmasını sağlayacaktır; eğitim 

ihtiyacı belirlenmeli ve bunlar ölçülebilir olmalıdır. Var olan mekanizmaların yeniden 

gözden geçirilmesi, ihtiyacın ve düzenlenmesi gereken alanların belirlenmesi açısından 

önemlidir.  

 Biyoteknoloji alanında işgücü açığını kapatmak için özel sektörün işbirliği 

mekanizmaları geliştirmesi gerekmektedir. Yüksek lisans ve doktora tezlerinin 

endüstrinin ihtiyacına yönelik belirlenmesi çok önemlidir. Bu konuda YÖK ve 
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endüstrinin işbirliğinin devamlılığı ve artırılması gerekmektedir. Web tabanlı eğitim 

programları artırılmalıdır. 

 TÜSEB tarafından dünyada biyoteknoloji alanında tecrübeli uzmanlar tespit edilerek 

ülkemizde eğitim vermeleri/sektörde çalışmalarının sağlanması için gerekli doğrudan 

destek mekanizmaları oluşturulmalıdır.   

3.2.2.4. Rekabet Öncesi İşbirliği Alanları 

 Biyoteknolojik ilaç geliştirmenin ve üretmenin maliyeti yüksektir. Firmaların bu alanda 

mali güçlerini, insan kaynaklarını ve bilgi birikimlerini birleştirmeleri başarılı sonuçlara 

ulaşılmasını sağlayabilecektir. Kamu bu alana da destek sağlayarak kuruluşlar arası 

işbirliğini sağlamalıdır.  

 Rekabet öncesi işbirliği alanlarının belirlenerek kamunun bu alanlarda 

kolaylaştırıcı/destekleyici önlem alması ve bu altyapının kurulmasını sağlayacaktır. 

3.2.3. Hammadde Üretimi 

Kritik ilaç etkin madde ve yardımcı maddelerinin üretimine yönelik kimyasal 

hammaddelerin üretimi ve ilaç üretiminde kullanılacak tıbbi aromatik bitkilerin tespitinin ve 

ülkemizde üretiminin teşvik edilmesi ana amaçlardandır. 

Burada alınacak uygulamalarda yine de “ölçek ekonomisi” kavramı dikkate alınmalı, tüm 

etkin maddelerin yerel üretiminden ziyade gerçekten ölçek ekonomisi yakalanabilecek alanlara 

odaklanılması ve ilk aşamada bu alanların belirlenmesi için çalışmalar yapılması 

hedeflenmelidir. 

Kimyasal, bitkisel, biyolojik ve radyofarmasötik (nükleer) hammaddelerin üretimine 

yönelik altyapı geliştirmek olarak belirlenen amaç doğrultusunda aşağıdaki eylemler 

belirlenmiştir: 

 Yeni petrokimya yatırımlarında stratejik ilaç hammadde üretimi dikkate alınmalıdır.  

 İlgili araştırma merkezlerinin merkez otorite tarafından yetkilendirilerek stratejik ürün 

gruplarında yönlendirici rol alması sağlanmalıdır. 
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 Kritik ilaç etkin madde ve yardımcı maddelerin üretimine yönelik kimyasal 

hammaddelerin tespiti ve ülkemizde üretiminin teşvik edilmesine yönelik projeler 

geliştirilmelidir. 

 Yurtiçi hammadde üreticilerinin enerji maliyetleri ve bazı vergisel hususlarda 

desteklenmesine yönelik çalışmalar başlatılmalıdır.   

 Yerli hammadde ile üretilen bitmiş ürünlerin teşvik edilmesi için geri ödeme fiyatları 

belirlenirken ilacın, imal/ithal hammadde ile üretilmesine göre katkı sağlayacak 

politikalar belirlenmelidir. 

 Yerli ilaç hammadde üreticilerinin ilgili ürün gruplarında yurt dışı ruhsat başvuruları 

desteklenmelidir.  

 Yerli ilaç hammadde üreticilerinin kümelenmesi teşvik edilmelidir. 

 Katma değeri yüksek ilaç etkin maddelerinin üretimine yönelik ilgili birimlerdeki 

araştırma faaliyetlerine ilişkin destek programlarının oluşturulması gerekmektedir. 

Ayrıca, analiz ve pilot üretim altyapılarının geliştirilmesine yönelik ihtiyaçların 

belirlenerek, gerekli düzenlemelere başlanmalıdır. 

 Tıbbi ve aromatik bitkilerin kültüre alınması, ekstre edilmesi, ticarileşmesi 

desteklenmelidir.  

 Bitkisel ilaç hammaddesi üreten firmaların desteklenmesine yönelik çalışmalar 

yapılmalıdır. 

 Bitkisel tıbbi ürünlerin Ar-Ge ve üretimine yönelik kamu ve üniversitelere ait enstitü, 

araştırma merkezlerinin yapacağı analizlerin belirlenmesi sonrası gerekli altyapıların 

birbirini tekrar etmeyecek şekilde oluşturulmasına başlanmalıdır. 

 Tıbbi bitkilerin ruhsatlandırma ve sınıflandırma süreçlerinde ilgili bakanlıkların 

yetkilerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

 Tescilli tohum üretimi ve ıslah çalışmaları desteklenmelidir. 

 Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tıbbi amaçlı kullanılacak bitkilerin kemotip 

düzeyinde tescil çalışmaları desteklenmelidir. 
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 Ülkemizde yetişen ve tıbbi değeri olan bitkisel ham maddeler TİTCK tarafından tespit 

edilmiş olup bu bitkilerin tedarik süreçlerinde devamlılığı sağlamak için Tarımsal 

Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile işbirliği sağlanmalıdır. 

 Tek pencere sistemi üzerinden GTIP numaraları ayrılamayan ve tek bir GTIP numarası 

ile ülkemize girişi yapılan farklı ürün gruplarına ait alt sınıflandırmanın yapılması ve 

ihtiyaçların belirlenmesine yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile görüşmelere 

başlanmalıdır. 

 Tıbbi bitki araştırmacı sayısı ve kalitesinin yükseltilmesine yönelik projeler 

geliştirilmelidir. 

 Özellikle endemik olanlara öncelik verilmek üzere bitkisel başlangıç materyalinden 

orijinal molekül eldesine yönelik çalışmalar başlatılmalıdır. 

 TİTCK ve TÜBİTAK tarafından geleneksel bitkisel tıbbi ürün üretimine yönelik 

başlatılan Ar-Ge projesinin tamamlanması sonrası, ilgili altyapının sürdürülebilirliğini 

sağlayacak fon desteği sağlanmalı ve ortaya çıkan ürünlerin ticarileşme sürecinde 

teknoloji transferi yapılacak sanayici teşvik edilmelidir. 

 Ülkemizde yapılan ve yapılacak nükleer santrallerde radyofarmasötik ürün hammaddesi 

tedariki de düşünülerek planlamalar yapılmalıdır.  

3.2.4. Teşvik Sistemi  

Bu alanda amaç; teşvik sisteminin ülkemizin temel ve klinik araştırmaları da yapabilen, 

referans ürün de geliştirebilen küresel bir üretici ve ihracatçı olmasını sağlayacak şekilde 

sektöre özel olarak tasarlanması şeklinde belirlenmiştir.  

Türkiye’nin ilaçta küresel net ihracatçı olmasını sağlamak amacı doğrultusunda 

düzenlenmesi gereken alanlar şöyledir: 

   1. İdari hukuki düzenlemeler,  

   2. Proje bazlı teşvikler, 

   3. 5746 sayılı kanun kapsamındaki Ar-Ge desteği, 

   4. TÜBİTAK destekleri, 
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   5. Yatırım teşvikleri (2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kapsamındaki yatırım 

teşvikleri), 

   6. İhracat. 

3.2.4.1. İdari Hukuki Düzenlemeler 

Bu alanda aşağıdaki düzenlemelere ihtiyaç vardır: 

 Öngörülebilir bir yatırım ortamının sağlanması, 

 Genel ve sektörel uygulama ve mevzuatın uluslararası standartlara uygun, yatırımcıyı 

koruyan, öngörülebilir ve şeffaf olması,   

 Yeni yatırımlara yönelik teşvik düzenlemeleri yanı sıra, Türkiye’de halihazırda kapsamlı 

yatırımları ve bu alanda hedeflenen büyüme/kalkınma hedeflerine doğrudan/dolaylı 

katkısı olan yatırımcıları da tanıyan ve destekleyen bir sistem oluşturulması, 

 Mevzuatta geniş yorum yetkisi bırakmayacak, anlaşılır ve objektif kriterlerle tanımlanmış, 

ölçülebilen bir teşvik yapısı oluşturulması gerekmektedir.  

3.2.4.2. Proje Bazlı Teşvikler 

 İlaç sektörüne yönelik “proje bazlı teşvik” alanlarının Türkiye’nin vizyonu 

çerçevesinde belirlenen ihtiyaçlarına ve yaşam bilimlerindeki önceliklerine göre 

belirlenmesi gerekmektedir.  

 Bu teşvik sisteminde önceliklendirilecek alanların belirlenmesi amacıyla, ilaç değer 

zinciri katma değeri yüksek halkaları’nn tanımlanması, ilaç sektörüne yönelik proje 

bazlı teşviklerin ve ilaç değer zincirinin ilgili tüm aşamalarına yönelik verilecek 

teşviklerin bütüncül bir vizyonla ele alınması gerekmektedir. 

 Bu çerçevede mevcut Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi (SEYK) hukuki alt 

yapısı güçlendirilmelidir.  

 Yatırım planlayan firmaların yatırım kararlarına yönelik tüm teşvik süreçlerinin tek 

muhatap üzerinden yürütülmesinin sağlanması firmalar açısından büyük kolaylık 

sağlayacaktır. 

  Proje Bazlı Teşvikler 100 milyon ABD Dolarından 50 milyon ABD Dolarına 

çekilmelidir. 
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3.2.4.3. Yatırım Teşvikleri (2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kapsamındaki Yatırım 

Teşvikleri) 

1. Stratejik yatırımlara uygulanan KDV istisnası ve iadesi aynı şekilde öncelikli 

yatırımlara da uygulanmalıdır. 

2. Proje bedelinin %50’sine  kadar uzun vadeli faizsiz kredi olanağının 

verilmelidir. 

3. Kurumlar vergisi indirimi nakden iade edilmeli ya da yatırımcının kamuya olan 

borçlarından mahsubu sağlanmalıdır. 

4. İlaç üretiminde kullanılan tüm girdilere en fazla  %8 KDV uygulanmalıdır. 

 3.2.4.4. İhracat 

İhracatın artırılması için aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.  

1. İhracat potansiyelinde, ürünlerimizi Türkiye’den ithal edecek ülkenin / ülkelerin 

ruhsatlandırma süreçleri ve ihracat fiyatları belirleyici olmaktadır. İhracat sürecinde, ithal izni 

alınması ve/veya ürün ruhsatlandırılması aşamalarında ilgili ülke otoritesi ile ilişkilerde TİTCK 

desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. 

2. Ayrıca Türkiye’nin, ürünün imal edildiği ülke olarak referans alınması nedeniyle, 

ithalatı yapan ülkedeki ürün fiyatlarında bir düşüşe sebebiyet verilmemesi, bir diğer deyişle 

gerçekleştirilen ihracatın, diğer ülkenin / ülkelerin halihazırda geçerli olan fiyatlarına olumsuz 

etki etmemesi zorunludur. Firmaların bu çerçevede bir mağduriyet yaşamamasını temin etmek 

üzere bir modelin / sistemin TİTCK ve SGK tarafından geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

3. Eximbank ihracat taahhüdü kapamasında yapılan ilaç ihracatı 2 kat olarak dikkate 

alınmalıdır. 

4. İhracat sigortası kapsamındaki ülkeler Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini 

kapsayacak şekilde genişletilmelidir. 

5. Ticaret ataşeliklerinin öncelikleri arasına ilaç sektörünün ihracat potansiyelini artırması 

eklenmelidir. 

6. Diğer ülkelerle yapılan ikili sağlık anlaşmalarında ilaç sektörünün ihracat 

potansiyelinin artırılması dikkate alınmalıdır.  

7. Klinik araştırmalar da hizmet ihracatı kapsamına alınmalıdır. 
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8. Yurt dışı fabrikalara yapılan teknoloji transferinin ve ruhsat dosyası satışlarının hizmet 

ihracatı kapsamına alınması gerekmektedir. 

9. Yurt dışı ruhsat süreçlerinde karşılaşılan harç vb. giderler teşvik kapsamında nakdi 

olarak desteklenmelidir. 

10. Türkiye ilaç endüstrisinin yurt dışındaki ruhsatlı ürün sayısının arttırılmasının 

sağlanması amacı ile doğrudan nakdi destekler verilmelidir.  

11. Türkiye ilaç endüstrisinin hedef coğrafyalarda tanıtılması ve pazara girişini sağlamak 

amacıyla özel programlar oluşturulması (Örnek olarak; bölge ve ülke ziyaretlerinin organize 

edilmesi, uluslararası fuarlara katılım sağlanması ve bu fuarların Türkiye’de düzenlenmesinin  

teşvik edilmesi) sağlanmalıdır. 

3.2.5. Klinik Araştırma 

Bu alanda amaç, klinik araştırmalarda küresel bir oyuncu olma yolunda bölgesinde lider 

bir ülke konumuna gelmek olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda belirlenen hedefler 

şöyledir: 

 Klinik araştırma taraflarının ve kamuoyunun klinik araştırmalar konusunda farkındalık 

düzeyinin artırılması, 

 Klinik araştırmalarda uluslararası standartların sağlanması için ilgili taraflar (etik kurul, 

araştırmacı vb.) düzeyinde akreditasyon/sertifikasyon çalışmalarına başlanması,  

 Klinik araştırmaların başlatılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri 

Genel Müdürlüğü ile yapılan sözleşme ve onay süreçlerinde standardizasyonun 

sağlanması ve sürecin hızlandırılması, 

 Başta şehir hastaneleri olmak üzere uygun hastanelerde Klinik Araştırma Birimlerinin 

kurulması, bu birimlerde klinik araştırma personellerinin (klinik araştırma hemşiresi, saha 

görevlisi vb.) istihdam edilmesi ve hastane altyapılarının (otomasyon, arşiv ve faturalama 

sistemleri gibi) klinik araştırmalara daha uygun hale getirilmesi için desteklenmesi, 

 Klinik araştırmalarda standart tedavi kapsamındaki ilaç ve varsa cerrahi işlemin/girişimin 

kamu tarafından ödenebilmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması,  

 Klinik araştırmalara sağlanan desteklerin artırılması, araştırıcıların çalışana ait 

ödeneklerden daha fazla pay almasının sağlanması, döner sermaye kesintilerinin 

azaltılması ve bu alanda standardizasyonun sağlanması, 
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 Klinik araştırmalarda uluslararası desteklerden (AB fonları ve NIH fonları gibi) 

yararlanmanın artırılması için uluslararası düzeyde Türkiye’nin görünürlüğünü artıracak 

ağlara (network) üyeliklerin sağlanması,   

 Ruhsat öncesinde yapılan klinik araştırmaların her fazı ilaç Ar-Ge sürecinin önemli bir 

aşaması olduğundan ilgili mevzuatlarda gerekli düzenlemelerin yapılması ve klinik 

araştırmaların (Faz 4 hariç) koşul aranmaksızın Ar-Ge faaliyeti kapsamına alınması, 

 Klinik araştırmada ve etik kurulda yer almanın performans ve/veya akademik 

atama/yükseltme kriterlerine eklenmesi, 

 Etik Kurulların işleyiş açısından standardizasyonlarının sağlanması, 

 Türkiye’nin klinik araştırmalara yönelik güçlü yönlerinin uluslararası yayınlar ve 

toplantılar ile tanıtılması, 

 Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri ile Hemşirelik Yüksekokullarının lisans ve 

lisansüstü müfredatına klinik araştırma süreçlerini anlatan derslerin eklenmesi. 

3.2.6. Ruhsatlandırma 

Belirlenen vizyon doğrultusunda, kamu politikalarında ana amaç ruhsatlandırma 

uygulamalarında TİTCK’nın dünyada referans alınan otoriteler seviyesine getirilmesi olarak 

belirlenmiştir.  Bu amaç doğrultusunda belirlenen hedefler şöyledir: 

1. ICH üyesi olunması, 

2. PIC/S ile başlayan uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi ve uygun karşılıklı tanıma 

anlaşmalarının yapılması, 

3. Ruhsatlandırma sürelerinde gelinen seviyenin korunması,  

4. Ruhsatlandırma süreçlerinde şeffaflığı ve hızlı değerlendirmeyi destekleyecek teknolojik 

veri sistemlerinin geliştirilmesine devam edilmesi, 

5. Ruhsatlandırma süreçlerine ilişkin düzenlemelerin ilaçlara erişimi hızlandıracak şekilde 

uluslararası standartlar takip edilerek geliştirilmesi, 

3.2.7. Fiyatlandırma ve Geri Ödeme 

  İlaç fiyatlandırma ve geri ödeme sürecinde öngörülebilir ve sürdürülebilir bir 

sistem oluşturmak ana amaç olarak belirlenmiştir. Bu alanda belirlenen hedefler 

şunlardır: 
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1. Fiyatlandırma ve 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, 

2. İhracat ve ülkemizdeki yatırım ortamı üzerinde olumsuz etkileri olan ilaç 

fiyatlandırmasına esas döviz kuru ile cari kur arasındaki farkın plan dönemi sonuna 

kadar kapatılması,  

3. Mevcut geri ödeme değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi,  

4. Geri ödemeye giriş sürelerinin öngörülebilir olmasının sağlanması, 

5. Fiyatlandırma ve geri ödeme politikalarının oluşturulmasında mevcut verilerin 

kurumlar arasında etkin ve şeffaf bir şekilde paylaşılması ve kullanılması, 

6. İlaç Takip Sistemi’nin çıktılarının etkin kullanılması, 

7. Geri ödeme ve fiyatlandırmaya ilişkin kararlarda Sağlık Teknolojileri Değerlendirme 

çalışmalarının etkinliğinin artırılması için bağımsız bir STD yapısının kurulması,  

8. İlaç geri ödeme alanında, sektörün de yer aldığı alt çalışma grupları oluşturulması, 

bütçenin etkin kullanımının sağlanması,  

9. İlaç ve sağlık harcamalarının detaylı makro veri şeklinde kamuoyu ile paylaşılması, 

10. Fiyat ve geri ödeme politika değişikliklerinin endüstri ile işbirliği içinde hedeflerle 

uyumlu olacak şekilde revize edilmesi, 
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4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Türkiye ilaç endüstrisinin 2023’te üretim ve ihracat merkezi olma vizyonu hem 

Türkiye’nin hem de ilaç endüstrisinin hedefleriyle örtüşmektedir. İlaç endüstrisi yüzyıllık bir 

geçmişe, yüksek üretim teknolojisine ve kapasitesine sahip stratejik bir sektördür. Daha yüksek 

katma değerli konvansiyonel ürünler ve biyoteknolojik ilaç geliştiren ve üreten, bunları daha 

fazla ihraç eden küresel bir oyuncu haline gelmek ilaç endüstrisinin ana hedefleri arasında yer 

almaktadır.  

Mali disiplin odaklı ilaç politikaları, sanayimizde hedeflenen dönüşümü 

geciktirmektedir. Sektörün ülkemizin hedeflerine ulaşmak için belirlenen katkıyı 

yapabilmesine teminen hak ettiği değeri elde edeceği, kazandığını yeniden endüstriye 

yatırabileceği dengeleyici fiyat ve geri ödeme politikalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Küresel 

rekabet gücümüzü korumak, hızla değişen dünyaya ayak uydurmak, Ar-Ge ve ilaç endüstrisinin 

geleceği olan biyoteknolojide iddialı bir oyuncu olmak için büyük yatırımlar gerekmektedir. 

Değişimi sağlayacak bu yatırımlar için kamu ve özel sektör kaldıraç etkisi yaratacak 

politikalarla bir arada çalışmalıdır. İlaç politikaları oluşturulurken, ilaca en ekonomik 

koşullarda erişim kadar, ilaç endüstrisinin gelişimi de öncelikli olarak ele alınmalıdır. Sadece 

fiyat politikaları bazında değil, farklı alanlarda uygulamaya konulan politikalarda da bir ahenk 

sağlanmalıdır. Bunun sağlanabilmesi için de stratejik bir sektör olarak belirlenen ilaç 

sektörünün GSMH’den aldığı payın giderek düşmesinin önüne geçilmelidir. Buna ek olarak 

fiyat, geri ödeme, ruhsat, ihracat, teşvik politikalarının aynı düzlemde, daha etkin bir 

koordinasyonla oluşturulması; ilaç endüstrisinin 2023 vizyonu doğrultusunda küresel bir 

oyuncu olması yolunda sektöre ivme kazandıracaktır.  

Uluslararası standartlarda rekabetçi kamu politikaları ile ilaç sektörü sanayi 

dönüşümünü tamamlayacak, yatırımlarına hız kazandıracaktır. Böylece, endüstri Ar-Ge 

yetkinliğini artırmış, biyoteknoloji alanı da dahil olmak üzere çok daha güçlü, daha yüksek 

katma değerli ilaç geliştiren ve üreten, Türkiye’ye ek istihdam, ekonomiye katkı sağlayan ve 

net ihracat yapan küresel bir oyuncu olabilecektir.  

Kamu desteği, üniversite işbirliği ve endüstrinin gücü sayesinde ve belirlenecek stratejik 

yaklaşımla 2023 yılında, endüstrinin ihracatı bugünkü seviyesinden çok farklı olabilecek, 

ihracatın ithalatı karşılama oranı ve ilaç sektörünün ülkemiz ekonomisine katkısı çok daha 

yüksek seviyelere ulaşabilecektir. 
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Türkiye ilaç sanayinin dönüşümü için sadece maliyet odaklı politikaların yeterli 

olmayacağına ve mutlaka ülkemiz için üretilecek olan fikirlere ve bunların çeşitli aşamalarda 

ticarileşmesine ve küreselleşmesine odaklanılmalıdır.  



TIBBİ CİHAZ 

ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 

Temmuz 2018 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Sağlık Endüstrisi, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nca (BTYK) öncelikli sektörler 

arasına alınmış ve 10. Kalkınma Planı ile birlikte gelişimi çeşitli kamu kurumları tarafından da 

desteklenen, Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi (SEYK) ile Bakanlar ve Başkanlar 

düzeyinde ele alınan stratejik bir sektör olarak görülmektedir.  

  Tıbbi Cihaz sektörü, gelişim hızı, patentlenme oranları, yatay teknolojik platformların 

yüksek katma değerli ticarileştirme potansiyeli ve sağlık hizmet sunumunu dönüştürücü gücü 

ile Sağlık Endüstrisinin önemli bir bileşenidir. Sağlık Harcamalarının sürekli arttığı günümüz 

ekonomilerinde, sağlık endüstrisinin güçlenmesi, sürekli tüketen konumdan üreten konuma 

geçmenin önemi tartışılmaz bir yerdedir. Ana tüketicisinin kamu olması, kamunun sektör 

üzerinde yönlendirici gücünü artırmakta ve kamunun sektörün gelişmesinden sağladığı 

doğrudan ve dolaylı faydayı artırmaktadır.  

Tıbbi Cihaz sektörünün, bu kalkınma planı döneminde karşılaşacağı en büyük değişiklik 

AB pazarına giriş koşullarını düzenleyen yeni AB tüzüğü (MDR) olacaktır. Bu tüzüğün 

gerekliliklerini zamanında karşılayabilen üreticilerin küresel rekabet avantajına sahip olması 

mümkünken, bu gerekliliklere dair ekosistemin klinik araştırma, insan gücü ve akredite test ve 

laboratuvarlar gibi unsurlarının eksik kalması halinde üreticilerin önemli finansal yükler ile 

karşı karşıya kalması ve de varlıklarını sürdürememeleri riski de mevcuttur. Tüzüğün 

tanımladığı kalite yönetimi ve denetim süreçlerinde görev alması beklenen kalifiye insan 

kaynağının niceliksel yetersizliği, klinik araştırma ve klinik değerlendirme gibi üreticimiz için 

görece yeni olan süreçler, imalatçı ve ürün için tanımlanmış tekil cihaz kimliği (UDI) gibi 

kodların üretilmesi, EUDAMED’e kayıt gibi gerekliliklerin üreticiyi zorlaması beklenmektedir.  

Dünya tıbbi cihaz pazarının 2020 yılında 435,8 milyar dolar olacağı ve ortalama 6,1 

bileşik büyüme hızı ile büyüyeceği tahmin edilmektedir. Türkiye tıbbi cihaz pazarının 2020 

yılında ortalama 2 milyar dolar civarında olacağı tahmin edilmekte ve ağırlıklı büyüklüğün sarf 

malzemeler ile tanısal görüntüleme segmentlerinde olacağı görülmektedir.  

Tıbbi Cihaz sektörünün ana alıcısının kamu olması, kamu alımları ile üretimin teşvikini 

sağlayacak bir kaldıraç olarak da görülmektedir. Aynı nedenle, kamudan alacakları sürekli 

olarak biriken tıbbi cihaz sektöründe sermaye birikimi olmamakta, bu da sektörün mecbur 

olduğu dönüşümü gerçekleştirmesini zorlaştırmakta ve katma değeri artıracak inovasyona 
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dönük risk almasını engellemektedir. Ayrıca, yenilikçi yerli ürünlerin gelişmesinin önünde 

klinik çalışmaların fonlanması zorluğu, geri ödeme sistemine giriş gibi unsurlar bulunmaktadır. 

On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında Kalkınma Bakanlığı 

koordinasyonunda Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu kurulmuştur. 

Komisyon çalışmalarını İlaç Endüstrisi ve Tıbbi Cihaz Endüstrisi olmak üzere iki çalışma grubu 

altında yürütmüştür. Tıbbi Cihaz Endüstrisi Çalışma Grubu iki kez toplanarak rapora girdi 

sağlayacak politikalar üzerinde görüş alışverişinde bulunmuştur. Sektör vizyonunu “Tıbbi cihaz 

sektöründe katma değerli ürünler ile dünya markası olmak.” olarak belirlemiştir. 

Yurtiçi tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme ihtiyacının değer olarak % 30’unun yerli üretimle 

karşılanması ve bu oranın gelişen tıp teknolojileri karşısında korunması 2023 yılı hedefi olarak 

belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşmak üzere belirlenen beş politika alanı ise Yeni İş Modelleri İçin 

Finansman Yöntemlerinin Geliştirilmesi; Yatırım, Üretim ve İhracat Kapasitesinin Arttırılması; 

Sağlıkta Dijitalleşme Alt Yapısının Geliştirilmesi; Değer Odaklı Sağlık Teknolojileri Ekosisteminin 

Oluşturulması ve Tıbbi Cihaz Regülasyon Süreçlerinin İyileştirilmesi olarak tanımlanmıştır. 



65 

 

1. GİRİŞ 

Tıbbi Cihaz sektörü, OECD ISIC Rev. 3 2011 sınıflandırmasında, havacılık ve ilaç 

endüstrileri ile birlikte ileri teknoloji olarak sınıflandırılmaktadır. Yüksek katma değerli bir 

sanayi kolu olarak sağlık endüstrisinin önemli bir girdisini oluşturan tıbbi cihaz sektörü 

yarattığı ekonomik değerle ülkelerin gündeminde stratejik olarak yer almaktadır. Ancak, geniş 

ürün yelpazesi nedeniyle tüm tıbbi cihazların ileri teknoloji olduğunu iddia etmek mümkün 

değildir. Tıbbi cihaz sektörü, düşük, orta ve ileri teknoloji ürünlerini kapsamaktadır.   

  Tıbbi Cihaz Sektörü şırıngadan, tomografi cihazına, biyoenformatik ya da mühendislik 

ürünü hücrelerden oluşan cihazlara kadar çok çeşitli ürün gruplarını ve teknolojileri içeren bir 

sektördür ve kapsamı ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmektedir. Tıbbi cihaz alanı 

multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu alan bilişim, mekanik, elektronik, fizik, 

kimya, tıp ve eczacılık bilimlerinden faydalanmaktadır. Çok geniş bir yelpazeyi kapsadığından 

tıbbi cihazlarla ilgili genellemeler yapmak zordur. Tanım farkları nedeniyle tıbbi cihazlara dair 

istatistikî veriler elde etmek ve bunları diğer ülkeler ile kıyaslamak yalnızca Türkiye’de değil, 

tüm dünyada karmaşık ve özel çaba isteyen bir iştir.  

Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Mevzuatı Avrupa Birliği (AB) ile tam uyumludur. Bu 

nedenle tanımlar AB’nin kullandığı tanımlar ile örtüşmektedir. Tıbbi cihazların tanımlanması 

için kullanılan terminolojinin tutarlılığı ve uyumlaştırılması, düzenleyici otoriteler arasında 

cihazlara ilişkin bilgi alışverişinde bulunulması için de önemlidir.  

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Türkiye’deki yetkili otorite olup, AB ile 

ortak bir tanım kullanmaktadır. Buna göre,  

Tıbbi cihaz; İnsanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik 

veya metabolik etkiler ile sağlamayan fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından 

desteklenebilen ve insan üzerinde; 

 Hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi ya da 

 Yaralanma veya sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya 

mağduriyetin giderilmesi ya da 

 Anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine 

başka bir şey konulması veyahut 

 Doğum kontrolü 
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amacıyla kullanılmak üzere imal edilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, imalatçısı 

tarafından özellikle tanı ve/veya tedavi amaçlı kullanılmak üzere imal edilmiş ve tıbbi cihazın 

amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan yazılımlar da dahil, her türlü araç, alet, 

teçhizat, yazılım, aksesuar veya diğer malzemeleri, olarak tanımlanmıştır.  

Tıbbi cihaz düzenlemelerinin uluslararası uyumlaştırılmasına duyulan ihtiyaç 

doğrultusunda Küresel Uyumlaştırma Görev Gücü (GHTF) 1992 yılında kurulmuştur. 

Başlangıçta beş kurucu üyenin (ABD, Avrupa Birliği, Japonya, Avustralya ve Kanada) tıbbi 

cihaz düzenleyici otoritelerinden temsilcilerin yer aldığı bu gönüllü grup 2006'da Asya 

Uyumlaştırma Çalışma Grubu (AHWP), Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) ve 

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) ’nu içerecek şekilde genişletilmiştir. Grup, yasal 

düzenlemelerin küresel anlamda birbirine yakınsaması ve ortak bir paydada buluşması için 

çalışmaktadır.25 

Dünyada kabul gören iki adlandırma ve sınıflandırma sistematiği bulunmaktadır: 

“Evrensel Tıbbi Cihaz Sınıflandırma Sistemi” (Universal Medical Device Nomenclature 

System-UMDNS)26 ve “Küresel Tıbbi Cihaz Sınıflandırması” (Global Medical Device 

Nomenclature-GMDN). 27 GMDN kodları, Türkiye’de Ürün Takip Sistemi kaydı sırasında 

istenilmektedir. Bu iki sınıflandırmanın dışında, farklı amaçlarla kullanılan başka kodlama 

sistemleri de bulunmaktadır. Sağlık sektöründe, “Uluslararası Hastalıkların Sınıflandırılması ve 

İlgili Sağlık Sorunları” (International Classification of Diseases-ICD) kodları hastalıkların ve 

sağlık sorunlarının uluslararası platformda yeknesak bir biçimde temsil edilebilmesini sağlayan 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından geliştirilmiş istatistiki kodlar bütünüdür. Türkiye’de 

bazı malzemelerin geri ödemesi gerçekleştirilirken ICD kod sistemi kullanılmaktadır. Birleşmiş 

25 Global Atlas of Medical Devices, DSÖ, 2018 
26 UMDNS, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan Acil Bakım Araştırma Enstitüsü (ECRI) tarafından 

geliştirilmiştir. UMDNS çok hiyerarşik olup, tıbbi cihazları adlandıran terimlere dayalı olarak birbiriyle ilişkili bir kelime 

olarak geliştirilmiştir. Terimlere, içsel anlam taşımayan ardışık numaralandırma kullanarak 5 haneli bir kod atanır. Terimler, 

içsel anlam taşımayan ardışık numaralandırma kullanarak 5 haneli bir kod atanır. Kod, amaçlanan kullanımın tanımı ve 

tanımıyla ilişkilendirilir. İlişkilendirilmiş özellikler sınıflandırma için ek nitelikler sağlar. Güncelleme, ECRI’nin kullanımı ve 

dış müşteriler ve lisans sahipleri için ECRI uzmanlarından oluşan çekirdek bir grup tarafından yapılmaktadır. 
27 GMDN, Avrupa Standartlar Komitesi (CEN) ve dünya çapında tıbbi cihaz uzmanları - üreticiler, sağlık otoriteleri ve 

düzenleyiciler - tarafından ISO 15225 uluslararası standardına dayanılarak geliştirilmiş ve kar amacı gütmeyen bir şirket 

tarafından yönetilmekte ve sürdürülmektedir. Tıbbi cihaz düzenleyicilerinin ve endüstrinin temsil edildiği bir Mütevelli 

Heyeti'ne rapor veren GMDN Ajansı, sürekliliği sağlamak için, GMDN kodlarının lisanslanması ve satışı yoluyla gelir elde 

etmektedir.  GMDN oldukça hiyerarşik bir sistemdir. Ürün tanımlama, bir terim (tıbbi cihaz adı) ile ilişkili benzersiz sayısal 

beş basamaklı sayılar, amaçlanan kullanımları ve cihaz kategorisini (cihaz uygulaması, teknolojisi veya diğer ortak özellikleri 

temel alan) içeren bir tanımla yapılır. Esas olarak benzer jenerik özelliklere sahip tüm spesifik tıbbi cihazların tanımlanması 
çapraz referans yoluyla mümkündür. 
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Milletler Standart Ürün ve Hizmet Kanunu (UNSPSC)28 ise tıbbi cihazlar için kullanılan diğer 

bir kod sistemidir.  

Yer yer bu kod sistemlerinin de yeterli olmadığı söylenebilir. DSÖ’nün 2017 yılında 

yaptığı çalışmaya göre 90 ülkede tıbbi cihazlar için en az bir resmi terminoloji sistemi 

kullanılmakta iken 84 ülkenin hiçbir resmi ulusal sınıflandırma sistemi yoktur. Resmi 

adlandırma sistemine sahip 90 ülkenin % 26'sı ulusal bir sistem, % 12'si yalnızca UMDNS, 

%10'u yalnızca GMDN ve % 3'ü birden fazla sistem kullanmaktadır. 

Şekil 3. Tıbbi Cihazlar İçin Ülkelerin Resmi Adlandırma Sisteminin Varlığı ve Türü 

 

Kaynak: Global Atlas of Medical Devices, DSÖ, 2018 

 TİTCK ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin 

üretim bandından satılıp kullanıldığı yere kadar tekil ürün takibini sağlayabilmek ve son 

kullanıcıya kadar ürünü izleyebilmek amacıyla Ürün Takip Sistemini (ÜTS) kullanmaktadır. 

ÜTS tıbbi cihazları ve kozmetik ürünleri kayıt altına almak, bu ürünleri izlemek için alt yapı 

oluşturmak, hasta güvenliği ve halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak, denetimlerin 

sağlıklı ve etkin yürütülmesini sağlamak, ürün kaynaklı tehlikelere karşı hızlı önlem alınmasını 

sağlamak, güvensiz ürünlerin hızlı bir şekilde piyasadan ve kullanımdan kaldırılmasını 

sağlamak amacını gütmektedir. ÜTS, aynı zamanda ürettiği büyük veri ile sektörün 

büyüklüğünün ölçülmesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sistemi entegrasyonu ile ithalat ve 

                                                           
28 UNSPSC, beş hiyerarşik seviyeye bölünmüş, açık, küresel, çok sektörlü bir sınıflandırma sistemidir. 1998'de Birleşmiş 

Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Dun & Bradstreet Corporation (D & B) tarafından geliştirildi ve 2003'ten beri kar 

amacı gütmeyen bir organizasyon olan GS1 US tarafından yönetilmektedir. 



68 

ihracata ilişkin bilgilerin daha sağlıklı hale getirilmesinde ve tıbbi cihazlara ilişkin politikaların 

geliştirilmesinde destek olabilecek önemli bir proje ve veri kaynağıdır.   

Tıbbi cihazlar, NACE kodları altında ayrı bir sektör olarak tanımlanmamış olup plastik, 

kimya, tekstil, elektronik, makina gibi sektörlerin altında yer almaktadır. Tıbbi cihazların In 

Vitro Tıbbi Tanı Cihazları (IVD) segmenti ise biyokimya ve ileri teknoloji kimya alt 

başlıklarında ve kimyasallar başlığı altında yer almaktadır. 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) ise ürün bazında oldukça detaylı veri 

sağlamakta ve bu nedenle iyi tanımlanmış kategoriler şeklinde yorumu mümkün kılmaktadır. 

Ancak şirketlerin ürünlerine ilişkin GTİP kodlarını birebir olmaktan ziyade yakın şekilde beyan 

etme olasılıkları nedeniyle bu verilere dayalı istatistiklerin de güvenilirliği konusunda 

tereddütler söz konusudur. ÜTS’nin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veri tabanları ile 

entegrasyonu sayesinde bu sorunun da azalacağı ve zamanla giderileceği düşünülmektedir.  

Bu çalışma raporu, ülkemizde ve dünyada tıbbi cihaz alanındaki mevcut durumu 

özetleyen, yönelimlere değinen ve gelişmelere ayak uydurmak için regülasyon, teknolojik alt 

yapı, sektörel işbirliği, insan kaynağı ve finansal sürdürülebilirlik perspektifinden gereklilikleri 

ortaya koyan bir şekilde sektörün tüm taraflarının katkılarıyla hazırlanmıştır.  
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ 

2.1 Dünyada Genel Durum 

2.1.1 Dünyadaki Gelişme Eğilimleri 

Sağlık endüstrisi, yeni teknolojilerin ve artan ihtiyaçların bir sonucu olarak tüm dünyada 

büyümekte ve dünya ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Tıbbi cihaz sektörünün en temel 

amacı herkes için erişilebilir, kaliteli, daha iyi bir sağlık hizmet sunumuna katkı sağlamaktır. 

Bu ise sürekli gelişen teknoloji ile finansman arasındaki dengeye dayanmaktadır. Teknolojinin, 

sağlık endüstrisinin ilaç, tıbbi cihaz, hizmet sunumu da dâhil olmak üzere tüm bileşenlerinde 

dönüştürücü bir etkisi olacağı öngörülmekle birlikte, kurumların bu dönüşüme ayak 

uydurmaları için regülasyonların, satın alma ve geri ödeme kurallarının, piyasa gözetim ve 

denetiminin ve sağlık hizmet sunumunun da aynı hızda bu değişikliğe ayak uydurabiliyor 

olması gerekmektedir.  

Sağlık endüstrisinde; büyük veri, yapay zeka, nesnelerin interneti, üç boyutlu baskı, 

eşzamanlı/uzaktan tedavi ya da takip, biyosensörler ve simülasyon gibi değişimin temel taşı 

olacak teknolojik eğilimler gelecek vizyonu olarak öne çıkmaktadır. Büyük veri, üç boyutlu 

baskı, genetik veri, teletıp, hazmedilebilir cihazlar gibi teknolojilerin sektöre yansımaları 

olacaktır. Bu teknolojik dönüşümün potansiyel yansımaları aşağıda kısaca incelenmiştir.  

Büyük veri ve nesnelerin interneti gibi tüm endüstrilerde bir değişim yaratması beklenen 

bu gelişmeler sağlık alanında hizmetin sunumunu da değiştirecek etkiye sahip olacaktır. Tıbbi 

cihaz üreticilerinin cihazları ile ilgili uzaktan toplayacakları veriler, cihaz verimliliğini, 

güvenlilik ve kalite analizlerini etkileyecektir. Google, Qualcomm, IBM, Dell gibi şirketlerin 

sağlık endüstrisine artan ilgisi düşünüldüğünde tıbbi cihaz sektöründe bilgi teknolojilerinin 

dönüştürücü bir etkisi olması beklenmektedir. Nesnelerin internetinin, büyük veri analizi ile 

desteklendiğinde sağlık hizmet sunumunda bir paradigma değişikliğine yol açması 

beklenmektedir.   

Hazmedilebilir (ingestible) cihazlar sayesinde vücuda iliştirilen sensörlerin gereksiz 

kalması beklenmektedir. Üç boyutlu baskının kişiselleştirilmiş üretim için kullanılması ve 

enjeksiyon kalıplarının yerine geçmesi de önümüzdeki on yıllar için beklenen bir gelişme 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde de uygulamaları görülen bu teknoloji, ortopedik 

implantlar ve dişçilik alanında kullanılmaktadır; ancak sarf malzemeler ve doku mühendisliği 

gibi alanlarda da uygulamaların yaygınlaşması beklenmektedir.   
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Teknolojinin gelişmesi ve artan genetik verinin de yardımıyla sağlık hizmet sunumunda 

etkililiğin artması, karar verme süreçlerine hasta katılımında artış ve sağlık hizmetlerinin 

kişiselleşmesi söz konusudur.  Kişiye özel hastalık tanıları ve ilaçlar ile buna dayalı sağlık 

hizmet sunumunun standart haline gelmesi mümkündür. Yaşlanan nüfus nedeniyle artacak 

hastalık yükleri hükümetleri maliyet etkin çözümlere iteceğinden hizmet sunumunun odağı 

hastalıkların bütüncül önlenmesi ve yönetimine kayacaktır. Özellikle kanser, kardiyovasküler 

hastalıklar ya da demans gibi hastalıklara genetik yatkınlıklarının belirlenmesine yönelik 

testlerin kullanımı beklenmektedir. Kişiye özgü sağlık planları ve belli hastalıkların 

önlenmesine ve erken müdahaleye odaklanan bir sağlık hizmet sunumu gelişmektedir.  Tedavi 

seçeneklerinin kişiye özel niteliği nedeniyle tedaviye karar verme süreçlerinin karmaşıklaşıp, 

bunun tedavi kararlarının algoritmalar aracılığı ile yapılmasına yol açması beklenmektedir. Bu 

dönüşümün sağlık sigortacılığına da yansımaları olacaktır.  

Sağlık hizmet sunumunun tele-tıp uygulamaları aracılığı ile uzaktan takip ve evde bakıma 

giderek daha fazla yönlenmesi, nesnelerin interneti yardımıyla önleyici tedavilerin artması 

beklenmektedir. 

Dünya nüfusundaki büyüme ve yaşlanma; ekonomik gelişme, kentleşme ve yaşam 

stilinde batılılaşma ile birlikte, sağlık ve bakım ürün ve hizmetlerine olan talebin artması 

beklenmektedir. Nüfusun yaşlanması ile kronik hastalıkların da artması sağlık hizmetlerine ve 

dolayısıyla tıbbi cihazlara olan talebi artıracaktır.29 

Avrupa Patent Ofisinin (EPO) 2018 yılı raporuna göre, 2016 yılında ilaç ve 

biyoteknolojinin 9 ve 10. sırada olduğu Şekil 2’de, tıbbi teknolojiler, önceki yıla göre %2,1’lik 

düşüşe rağmen hala en çok patentlenen teknoloji alanı olarak önde görünmektedir. Takip eden 

teknolojilerin de tıbbi teknolojilerde yansıması ve karşılığı olduğundan söz edilebilir.  

29 Dünyada ve Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörü Ve Strateji Önerisi, TTGV, 2013 
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Şekil 4. Avrupa Patent Başvuruları, Öne Çıkan Teknik Alanlar, 2016 Yılı Verisi 

 

Kaynak: Avrupa Patent Ofisi 2018 

Tıbbi teknoloji alanında son 5 yılda yapılan patent başvurularının sayısı ve artış hızı Şekil 

3’te görülmektedir. Grafikten de anlaşılacağı gibi, Avrupa Patent Ofisi’ne tıbbi teknoloji 

alanında yapılan PCT (uluslararası) patent başvuruları 2013 yılında %2,7, 2014 yılında %4,2, 

ve 2015 yılında %11,5’lik bir büyüme göstermiştir. 2016 yılında görülen %2,1’lik düşüşe 

rağmen tıbbi teknoloji alanı Avrupa Patent Ofisi’nde en çok uluslararası patent başvurusu 

yapılan alan olarak öne çıkmaktadır.30 

Şekil 5.Avrupa Tıbbi Teknolojiler Patent Başvuruları 

Kaynak: Avrupa Patent Ofisi 2018 

                                                           
30 AB ülkeleri, Norveç ve İsviçre’yi de içermektedir. Başvuru Sahibinin yerleşik olduğu ülke dikkate alınmıştır. EPO, Dünya 

Patent Ofisi (WIPO) verilerinden yararlanarak bu istatistikleri hazırlamıştır.  
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2.1.2 Uluslararası Yükümlülükler: Yeni AB Tıbbi Cihaz Tüzüğü ve In Vitro Tıbbi Tanı 

Cihazları Tüzüğü’ne Uyum 

Avrupa Birliği’nin tıbbi cihazlarla ilgili 3 temel direktifi, “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” 

(93/42/EEC), “Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği” (90/385/EEC 

“Vücut Dışında Kullanılan (in-vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği” (98/79/EC) olarak 

Sağlık Bakanlığı tarafından uyumlaştırılmış ve halen yürürlüktedir. Ancak Avrupa Birliği 

tarafından, ürün güvenliğini artırmak ve gelişen teknolojilere cevap vermek amacıyla söz 

konusu direktiflerde değişikliğe giderek 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Tüzüğü (MDR) ve 

2017/746 sayılı In Vitro Tıbbi Tanı Cihazları Tüzüğünü (IVDR) yayınlanmıştır. “Vücuda 

Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Direktifi” 90/385/EEC ve “Tıbbi Cihaz Direktifi” 

93/42/EEC tek bir düzenleme ile birleştirilmiştir.  Özellikler ve risk profili açısından tıbbi 

cihazlara benzer olan, tıbbi bir amaç taşımayan, belirli, implante edilebilir veya diğer invaziv 

ürünlerde (ör: düzeltici olmayan kontakt lensler, estetik amaçlı implantlar, liposuction 

ekipmanları vb.) tüzük kapsamına alınmıştır. Yeni düzenlemede; belgelendirme kuruluşları, 

klinik değerlendirme, satış sonrası gözetim, şeffaflık, ürün bilgilendirmesi ve incelemeleri 

konuları başta olmak üzere önemli değişiklikler getirilmektedir. Bu düzenlemelerin üreticilere 

klinik araştırmalarda getirdiği yeni yükümlülükler nedeniyle de ürün güvenliğine ek olarak tıbbi 

cihazlarda inovasyonun artması da hedeflenmektedir.  

Bu tüzükler ile “CE işareti ile piyasaya arz öncesi ön-onay” yaklaşımı yerine “yaşam 

döngüsü boyunca takip” yaklaşımı ön plana çıkmaktadır.  Klinik veri ve klinik değerlendirmeye 

verilen önem artmış; cihazların denkliği daha sıkı değerlendirilecek olup, klinik güvenlilik ve 

performansın ispatının zorlaşması öngörülmektedir. Ürün güvenliğini, kalitesini ve kullanım 

performansını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla oluşturulan yeni regülasyonlarda, üreticileri 

ürünlerini devamlı olarak geliştirmeye teşvik etmesinin amaçlandığı görülmektedir. Bu 

bağlamda, üreticilere habersiz denetim yapma zorunluluğu başta olmak üzere üreticinin güvenli 

ürün üretmesi ve bu durumun kanıt dokümanlar ile gösterilmesi noktasında belgelendirme 

kuruluşlarına yeni sorumluluklar yüklenmektedir.   

TİTCK tarafından yeni tüzüklerin dilimize çevrilerek uyumlaştırılması için çalışmalar 

devam etmektedir. Tıbbi Cihaz Tüzüğü’nde genel olarak 3 yıllık bir geçiş süreci öngörülmüş 

olup 2020 yılında, In Vitro Tıbbi Tanı Cihazları Tüzüğü’nde ise genel olarak 5 yıllık bir geçiş 

süreci ile 2022 yılında bağlayıcı hale gelecektir. Bu düzenlemelerle; 
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 Onaylanmış kuruluşlar için atandıkları yetkinliklere uygun denetçiler ile 

çalışmasının zorunlu kılınması ve özellikle de onaylanmış kuruluşlarda çalışacak 

personelin niteliğinin belirlenmesi, 

 Klinik araştırmalarda eşdeğerliğe ilişkin şartların tanımlanması ve sıkılaştırılması, 

 Piyasaya arz sonrası klinik değerlendirme gerekliliklerinin tanımlanması, 

 Uygunluk değerlendirme süreçlerinin detaylandırılması, 

 Tıbbi cihazların tekil takibi,  

 Tıbbi cihaz imalatçı, ithalatçı, bayilerin ve ürünlerin kaydı, 

 Avrupa Tıbbi Cihaz Veri Bankası’nda (EUDAMED) yer alacak olan verilerin 

kapsamı ve paylaşımı ile ilgili kuralların belirlenmesi, 

 Sınıflandırma kurallarında değişiklikler ve ürün güvenliğini artırmak için bazı tıbbi 

cihazların risk sınıflarının yükseltilmesi, 

 Klinik araştırmalar, kayıt, piyasa gözetim ve denetiminin nasıl yapılacağına dair 

detaylı açıklamalar ve bu çalışmaların izlenebilirliğinin sağlanması, 

 Yükümlülükler, yeniden işleme, CE işaretlemesi, serbest dolaşım 

gibi konular düzenlenmiştir.31 

Yeni AB tüzüğüne uyum sürecinin üreticiler ve onaylanmış kuruluşlar için zorlu, 

maliyetli ve pek çok açıdan riskli olacağı öngörülmektedir.  Bu tüzük ile üretici bünyesinde 

kalite yönetimi ve denetim süreçlerinde yer alması gereken kalifiye insan kaynağının 

yeterlilikleri ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Bu kapsamda görev alabilecek nitelikli insan 

kaynağının yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. TİTCK, uygunluk değerlendirme 

kuruluşları ve üreticilerin insan kaynağı seçiminde üretim deneyiminin öne çıkması, kalite 

yönetimi sertifikaları ve sorumlu olunan tıbbi cihazlar ile ilgili derinlemesine uzmanlaşma 

beklenmektedir.  

 Klinik değerlendirmelerin klinik verilere dayandırılması ve piyasaya arz sonrası yapılan 

klinik takip çalışmalarının teknik dosyaya eklenmesi gerekliliği, klinik araştırma yerine 

geçecek olan eşdeğerlik/denklik iddiasının ispatına ilişkin gereklilikler de yeni tüzükte 

tanımlanmış ve detaylandırılmıştır. Buna göre, Sınıf III cihazların belgelendirilmesinde klinik 

                                                           
31 Emergo, 2017. 
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değerlendirme denklik uygulamasının kaldırılması ile üreticilere mevcut ve yeni ürünleri için 

klinik araştırma yapma zorunluluğu getirilmiş olacaktır.  

Yeni tüzük, AB içi uyumlaştırma ve sorunların çözümü için koordinasyon sağlaması 

beklenen Tıbbi Cihaz Koordinasyon Grubu’na atıfta bulunmakta ve bu grubun alt çalışma 

grupları aracılığıyla çalışmaktadır. TİTCK ülkemizi temsilen bu grupta yer almaktadır.   

Yeni tüzük ile tıbbi cihaz olmadıkları halde bu tüzüğün gerekliliklerini yerine getirmesi 

gereken cihazlar da tanımlanmış ve buna göre güzellik merkezlerinde kullanılan bazı cihazlar, 

tıbbi cihazların dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu için kullanılan malzemeler de tüzük 

kapsamında değerlendirilmiştir.   

Bu tüzük ile şeffaflığı artırmak ve ulusal kayıt gerekliliğini ortadan kaldırmak amacıyla 

Avrupa merkezli bir veri tabanı (EUDAMED) tanımlanmıştır. Tıbbi cihaz üreticisi, ithalatçısı 

ya da bayisi olan iktisadi işletmelerin, tıbbi cihazları kimden tedarik ettiklerini ve bu cihazları 

kimlere sağladıklarını tanımlama mecburiyeti getirilmiştir. Üreticiler cihazlarını cihazın tekil 

kimliği (Unique Device Identification-UDI) ile kaydedeceklerdir. UDI sistemine kademeli 

olarak geçilerek Sınıf III risk sınıfındaki cihazlar ile tekil takip uygulamasına başlanacaktır. 

Yüksek riskli cihazlar için klinik verilerin güvenlilik ve performans özeti kamuya açık hale 

getirilecektir. EUDAMED veri tabanında ilgili iktisadi işletmeler, onaylanmış kuruluşlar 

tarafından verilen sertifikalar, klinik araştırmalar ile uyarı ve piyasa gözetimi ve denetimine 

ilişkin kayıtların tutularak bu bilgilerin büyük bir bölümünün kamuya açık hale getirilmesi için 

düzenlemeler yapılmıştır. Ülkemizde bu işlevi yerine getirmek üzere bir kayıt ve izleme sistemi 

(Ürün Takip Sistemi) oluşturulmuş ve EUDAMED ile veri paylaşımı yapılması için görüşmeler 

devam etmektedir.  

Mevcut mevzuatta yer alan ve kılavuzlarla32 tanımlanmış olan; tıbbi cihazların 

performans ve güvenliğinin pazara arzından sonra da sürekli olarak gözetlendiği bir süreci 

içeren “Satış Sonrası İzleme (Post Marketing Surveillance-PMS)” faaliyetlerinin de yeni tüzük 

ile daha sıkı takip edilmesi gereği doğacaktır.  

PMS yalnızca yasal bir zorunluluk olmayıp aynı zamanda üreticilere, cihazlarının 

piyasaya çıktıktan sonra gösterdiği performans konusunda veri sağladığından, kanıta dayalı 

pazarlama için bir imkân sağlar. PMS verileri daha yüksek kalite standartlarına erişmeyi sağlar 

32 MEDDEV 2.12-1 Rev.8 Guidelines on a Medical Devices Vigilance System; MEDDEV 2.12/2 Rev.2 Guidelines on Medical 

Devices. Post Market Clinical Follow-Up Studies, Avrupa Komisyonu 
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ve olası olumsuz olayları ve geri toplama faaliyetleri gibi cihazla ilgili yaşanabilecek sorunların 

takibinde ve azaltılmasında önemlidir.  PMS faaliyetleri, geriye yönelik olduğunda reaktif ve 

ileriye dönük olduğunda proaktif olarak adlandırılır. Reaktif PMS; vijilans verileri ve müşteri 

şikâyet analizi gibi çalışmalarla, proaktif PMS ise piyasaya arz sonrası klinik takip çalışmaları 

yoluyla gerçekleştirilmektedir. 

Tıbbi cihazlar için olumsuz olaylar, cihazın kullanımından sonra gerçekleşebilecek 

ciddi yaralanmaya veya ekstrem durumlarda ölüme kadar varabilen durumlardan oluşmaktadır. 

Olumsuz olayların takibi ile sağlanan veriler; piyasaya arz öncesi yapılan klinik çalışmalara 

kıyasla daha spesifik bir hasta grubu üzerinden elde edilmesi nedeniyle cihazın performans ve 

güvenliliğinin sağlanmasında ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesinde oldukça önemlidir. 

Vijilans sistemi aracılığıyla daha önce tespit edilemeyen ciddi istenmeyen olaylar rapor 

edilebilir ve ileride oluşabilecek riskleri önlemek adına düzeltici önleyici faaliyetler yürütülerek 

cihaz güvenliği ve performansının devamlılığı sağlanabilir.33 

Satış sonrası klinik takip çalışmaları olarak da adlandırılabilecek, piyasaya arz sonrası 

klinik değerlendirmeler PMS sisteminin ileriye yönelik ve sürekli gelişimi hedefleyen ayağını 

oluşturmaktadır. Bu yolla, cihazın uzun vadede klinik performans ve güvenliğinin incelenmesi 

sağlanır.  

Tüzük ile mevcut Tıbbi Cihaz Direktifinin klinik araştırmalar ve klinik 

değerlendirmelerle ilgili hükümleri geliştirilmiş ve klinik araştırmaların yürütülmesi süreci 

daha da sıkı hale getirilmiştir. 

Tüzükte klinik araştırma için sponsor kavramı getirilmiştir. Pratikte üreticiler için klinik 

araştırmalar yürüten bir sözleşmeli araştırma kuruluşu olmakla birlikte imalatçının kendisi, 

onun yetkili temsilcisi veya bir başka kuruluş da sponsor olarak görülebilir. Tüm cihazlar için 

yeni ya da farklı klinik kanıt ve özellikle implantlar gibi yüksek risk sınıfına alınan ya da yüksek 

risk sınıfında yer alan cihazlar için “yeni” klinik veri gereksinimleri doğmaktadır. Klinik veri 

değerlendirme raporlarında, mevcut ürünlerin eşdeğerlik kanıtlama kriterleri daha da sıkı hale 

geleceğinden, değerlendirmeye alınan cihazlar için kendisiyle doğrudan ilişkili klinik kanıt 

gösterilmesi gerekecektir.  Ayrıca, zorunlu takip özet raporları hazırlanarak deneyimlenen 

                                                           
33 Adviqual, 2017 Bülteni 
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klinik performansın sürekli ve proaktif olarak güncellenerek belgelendirme kuruluşları ve diğer 

paydaşlara aktarılması beklenmektedir. 

TİTCK tarafından yetkilendirilen altı onaylanmış kuruluşun da yeni tüzük nedeniyle 

görev ve sorumlulukları genişleyecektir. Onaylanmış kuruluşların nitelikli insan gücünü 

geliştirmeleri, daha fazla sayıda habersiz denetim gerçekleştirmeleri ve vijilans 

değerlendirmelerini daha etkin yapmaları beklenmektedir. Buna bağlı olarak sayılarının 

azalması ya da yetkili oldukları cihaz gruplarının daralması riski bulunmaktadır.  

AB’nin diğer ülkeler ile yaptığı karşılıklı tanıma anlaşmaları; tıbbi cihaz alanında 

yetkilendirilmiş onaylanmış kuruluşların tanınmasına34 ve uygunluk değerlendirme sürecinde 

endüstriye fayda sağlayacaktır. Ancak karşılıklı tanıma anlaşmaları sınırlı sayıda ülke ile 

yapılmakta özellikle tıbbi cihaz alanında sınırlı sayıda uygunluk değerlendirme kuruluşu bu 

anlaşmalarda yer almaktadır. Kanada, Japonya, İsrail ve ABD ile yapılan anlaşmalarda tıbbi 

cihaz alanı kapsam dışıdır. İsrail ve Japonya ile İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) için 

tanıma anlaşması mevcuttur. 

Avusturalya’nın tanıdığı 36 uygunluk değerlendirme kuruluşundan Çekya, İtalya ve 

İngiltere’de yerleşik 3’ü tıbbi cihaz alanında yetkilendirilmiştir. Yeni Zelanda’nın tanıdığı 33 

uygunluk değerlendirme kuruluşundan Çekya, İtalya ve Fransa’da yerleşik 3’ü tıbbi cihaz 

alanında yetkilendirilmiştir.  

Ülkemizin bu süreçte uygunluk değerlendirme kuruluşlarını güçlendirerek AB dışı 

ülkelerde de tanınması; hem üreticiler hem de onaylanmış kuruluşlarımız açısından yeni 

tüzüğün getirdiği zorlukları fırsata çevirebilir, tıbbi cihaz sektöründe marka algısının 

geliştirilmesine katkı sağlayabilir ve dış ticareti kolaylaştırıcı bir etken olabilir.  

34 Avrupa Komisyonu, 2018. 



77 

 

2.1.3 Dünya Tıbbi Cihaz Pazarına Genel Bakış  

Şekil 4’te ABD, İsviçre, Almanya, Japonya gibi tıbbi cihaz sektörü gelişmiş ülkelerin, 

kişi başına düşen sağlık harcamalarının ve gayri safi yurt içi hasıladaki payının OECD 

ülkelerinin ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. Türkiye ise OECD ülkeleri arasında 

kişi başı sağlık harcamaları açısından sonlarda yer almaktadır.  Şekil 5’te ise Türkiye’nin ve 

OECD ortalama tıbbi malzeme harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı 

gösterilmektedir. Buna göre Türkiye’nin toplam sağlık harcamalardaki tıbbi malzeme 

harcamalarının oranının OECD ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir.  

Şekil 6. GSYİH’nın Payı Olarak ve Kişi Başı (SGP, $) Sağlık Harcaması, 2016   

 

Kaynak: OECD, 2018 
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Şekil 7. Yıllar İtibariyle İlaç ve Tıbbi Malzeme Harcamalarının Toplam Sağlık 

Harcamaları İçindeki Payı (%) 

Kaynak: OECD, 2018 

Ek 1’de ülkemiz tıbbi cihaz pazarına ilişkin bilgilerin yer aldığı tablolar gösterilmektedir. 

Tablo7’de dünya tıbbi cihaz pazarının 2015 yılında yapılan tahminlere göre 2020 yılında yıllık 

ortalama % 6,1 oranında büyümeyle 435,8 milyar Dolar olacağı ve bu pazarın içinde en büyük 

payın ise 104,3 milyar Dolar ile tanısal görüntüleme alanına ait olacağı görülmektedir. Ancak, 

en büyük yıllık ortalama bileşik büyüme beklentisi 6,6 ile Sarf malzemeler kategorisinde 

beklenmektedir. Tablo 8’de kişi başı Dünya tıbbi cihaz pazarının 2020 yılında yıllık ortalama 

5,2 büyümeyle 68,13 Dolar olacağı görülmektedir, yine pazar büyüklüğü ile Tanısal 

Görüntüleme kategorisi öne çıkarken, sarf malzemelerin büyüme hızının diğer kategorilerden 

yüksek olduğu görülmektedir. Diğer ekipmanlar kategorisi, çok çeşitli cihaz gruplarını 

barındırmakta, büyüme hızı ve pazar büyüklüğü açısından bu iki kategoriye yakın 

görülmektedir.  Tablo 9’un incelenmesinden görüleceği üzere, sarf malzemeler kategorisinde 

en yüksek büyüme beklentisi olan alt-gruplar, ‘ilkyardım kutu ve kitleri’ (8,9) ile ‘iğneli iğnesiz 

şırıngalar (7,5) dır. Tanısal Görüntüleme kategorisi içinde en yüksek büyüme beklentisi MRI 

ve sintigrafi cihazlarında olup, Diğer ekipmanlar kategorisi içinde Endoskopi Cihazları (8,4) ve 

Transfüzyon Cihazları  (7,8) oldukça yüksek büyüme beklentisi görünen alt-gruplar olmuştur.  
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Şekil 8.Ülkelere Göre Dünya Tıbbi Cihaz Pazarı (Toplamın Yüzdesi Olarak, 2020 Tahmini) 

  

Kaynak: Worldwide Medical Devices Forecast to 2020. BMI Research Kasım 2015 

Tablo 10 ile dünya genelinde tahmini tıbbi cihaz pazarı büyüklüğüne bakıldığında, 2020 

yılında en büyük pazarın 182.304 milyon dolar ile ABD olması Türkiye’nin ise 2.632 milyon 

dolar ile 24. büyük pazar olması beklenmektedir. ABD’nin tek başına dünya pazarının % 

41,83’ünü oluşturması beklenirken, Almanya, Japonya, Çin, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, 

Kanada, Güney Kore, Brezilya, Meksika, İspanya, Rusya, Hindistan, Hollanda ve 

Avustralya’nın dünya pazarının %43,14’ü, Türkiye’nin de içinde bulunduğu diğer 59 ülkenin 

ise dünya pazarının %15,01’ini oluşturması beklenmektedir.   

Tablo 11’de, 2020 yılında beklenen kişi başı tıbbi cihaz pazarı büyüklüklerine 

bakıldığında, Çin, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Meksika gibi ülkelerin büyük pazarlarının 

nüfuslarından kaynaklandığı, kişi başına düşen tıbbi cihaz pazarına bakıldığında 50 doların 

altında kalmalarının beklendiği görülmektedir. Buna karşılık, 2020 yılında pazar büyüklüğü 

olarak önemli büyüklüğe erişmesi beklenmeyen İsviçre, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve 

Finlandiya’nın ise kişi başına düşen tıbbi cihaz harcamalarının 200 Doların üzerinde olmasının 

beklendiği görülmektedir. Bu tablolardan, ABD, Japonya, Kanada, Güney Kore ve Avrupa 

Birliği’nin genel olarak kişi başı tıbbi cihaz harcaması ve tıbbi cihaz pazarı olarak cazip pazarlar 

olarak öne çıktıkları söylenebilecektir. 
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2.2 Türkiye’de Genel Durum 

İnsanlığın yükselen refah ve eğitim düzeyi ile beraber artan bir yaşam kalitesi ve sağlık 

hizmeti beklentisi de oluşmuştur. 2013 ve 2015 yıllarında yapılan Bilim ve Teknoloji Yüksek 

Kurulu  (BTYK) toplantılarında sağlık teknolojileri alanı; bu alanda üreten bir ülke olabilmek 

amacıyla stratejik sektörlerden sayılmış ve öncelikli alanlara dâhil edilmiştir. 35  

2.2.1 Kapsam ve Mevzuat 

Tıbbi cihazlarla ilgili yapılan tüm yasal düzenlemeler ve izlenilen politika, tıbbi cihaz 

sektörünün yenilikçi yapısının geliştirilmesini ve rekabet edebilirliğini sağlarken, aynı zamanda 

halk sağlığının ve hasta güvenliğinin en üst düzeyde korunmasını amaçlamaktadır. Tıbbi 

cihazların güvenlik ve performansları ile ilgili kurallar, 1990’lı yıllarda Avrupa Birliği’nde 

(AB) üç ana tıbbi cihaz direktifi olarak yayınlandı. Türkiye’de tıbbi cihaz düzenlemeleri, 

Avrupa Birliği müktesebatına uyum programı doğrultusunda AB ile eşgüdümlü bir seyir 

izlemiştir. Avrupa Birliğinin “malların serbest dolaşımı” ilkesine tabi olan tıbbi cihazlarla ilgili 

üç ana direktif Türkiye’de uyumlaştırılmıştır. Bunlar; 

 Aktif implante edilebilir tıbbi cihazlarla ilgili 20 Haziran 1990 tarihli 90/385/EEC sayılı

Konsey Direktifi; Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği olarak.

 Tıbbi cihazlarla ilgili 14 Haziran 1993 tarihli 93/42/EEC sayılı Konsey Direktifi; Tıbbi

Cihaz Yönetmeliği olarak,

 In-vitro tıbbi tanı cihazları ile ilgili 27 Ekim 1998 tarihli 98/79/EC sayılı Avrupa

Parlamentosu ve Konsey Direktifi; Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları

Yönetmeliği olarak yayımlanmış ve zaman zaman revize edilmiş ancak halen

yürürlüktedir.

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair 

Kanun - Amaç ve Kapsamı  

4703 sayılı Kanun diğer alanlarda olduğu gibi tıbbi cihaz alanında piyasaya arz ve ürün 

güvenliğine ilişkin dayanak oluşturan temel kanundur.  Bu kanunun kapsamı; ürünlerin 

piyasaya arz koşulları, üretici ve dağıtıcıların yükümlülükleri, uygunluk değerlendirme 

35 BTYK 25. Toplantısı, 2013/106(Y) Karar gerekçesi 
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kuruluşları, onaylanmış kuruluşlar, piyasa gözetimi ve denetimi, ürünün piyasaya arzının 

yasaklanması, toplatılması, bertarafı ve bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimlerdir.  

4703 sayılı Kanunda ithalatçılara da üretici yükümlülükleri getirilmektedir. Üreticilerin 

piyasaya arz ettikleri ürünlerin teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olması zorunludur.  

Üretici, piyasaya arz ettiği ürünlerle ilgili teknik düzenlemelerin gerektirdiği tüm belgeleri 

mevzuatlarda belirtilen süre içerisinde saklamak ve gerektiğinde yetkili kuruluşlara sunmakla 

yükümlüdür. Üretici, ürünün öngörülen kullanım süresi içerisinde; ürünlerle ilgili riskler 

hakkında tüketicilere gerekli bilgiyi sağlamak, gerektiğinde ürünlerden numuneler alarak test 

etmek, ürün şikâyetlerini soruşturarak denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmek ve 

riskleri önlemek amacıyla ürünlerin toplatılması ve imhası da dâhil tüm önlemleri almakla 

yükümlüdür.   

Tıbbi cihazlarla ilgili teknik düzenlemeler, yetkili kuruluş olarak Sağlık Bakanlığı Türkiye 

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun sorumluluğundadır. 4703 sayılı Kanun ile yetkili kuruluşlara 

“ürünlerin teknik uygunluğunun denetlenmesi amacıyla” onaylanmış kuruluş atama yetkisi 

verilir. Ürünlerin teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadığının yetkili kuruluşlar 

tarafından denetlenmesi veya denetlettirilmesi faaliyetleri PGD kapsamını oluşturur.  İlgili 

teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi bir ürünün güvenli olmadığına dair kesin 

belirtilerin bulunması halinde, bu ürünün piyasaya arzı, kontrol yapılıncaya kadar yetkili 

kuruluşça geçici olarak durdurulur. Kontrol sonucunda ürünün güvenli olmadığının tespit 

edilmesi hâlinde, masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere, yetkili kuruluş özetle; 

 Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, 

 Piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin piyasadan toplanmasını, 

 Ürünlerin, güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğu durumlarda, taşıdıkları risklere 

göre kısmen ya da tamamen bertaraf edilmesini, 

 Ülke genelinde gazete ve televizyon aracılığıyla risk altındaki kişilere alınan önlemlerin 

duyurulmasını sağlar.  

CE Uygunluk İşareti ve Yönetmeliği  

4703 sayılı Kanuna dayalı olarak hazırlanan CE işareti yönetmeliği, CE işaretinin bir 

ürüne iliştirilmesi ile ilgili usul ve esaslarını belirler ve CE işareti ürünün ilgili teknik mevzuata 

uygun olduğunu ve asgari güvenlik koşullarını sağladığını gösteren bir işarettir. Bu kapsamda 
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ısmarlama üretilen cihazlar ve klinik araştırma cihazları hariç olmak üzere tıbbi cihazlara da 

CE işareti iliştirilmektedir.   

Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri 

Tıbbi cihaz yönetmeliklerinin kapsamında olmayan ürünler aşağıda sıralanmaktadır: 

 İn-vitro tıbbi tanı cihazları, (Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği

ile düzenlenmiştir.)

 Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar,  (Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi

Cihazlar Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.)

 Tıbbi ürünler (ilaçlar),

 Kozmetik ürünler,

 İnsan kanı türevleri hariç olmak üzere; insan kanı, kan ürünleri, insan kaynaklı plazma

veya kan hücreleri ile insan hücresi, dokusu, nakil organları veya bunlardan imal edilen

ürünler,

 Cansız hayvan dokuları ve cansız hayvan dokularından imal edilen ürünleri içeren tıbbi

cihazlar hariç olmak üzere, hayvan kökenli doku ve hücreler

Piyasaya arz edilen in-vitro tıbbi tanı cihazları yönetmeliği ve vücuda yerleştirilebilir 

aktif tıbbi cihazlar yönetmeliği dışında kalan tüm tıbbi cihazlar, tıbbi cihaz yönetmeliğine 

uygun olmak zorundadır. Bu yönetmelikte tıbbi cihazların piyasaya arzı, temel gerekler, 

uyumlaştırılmış standartlar ve korumaya ilişkin tedbirler düzenlenmiştir. Risk düzeyine 

bakılmaksızın tüm tıbbi cihazlar, 93/42/AT Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğin Ek-1’inde tanımlanan 

temel gereklere (ürünün kendisiyle ilgili) uymak zorundadır. AB tarafından yayımlanan 

uyumlaştırılmış standartlara uygun olarak imal edilen tıbbi cihazların, temel gerekleri 

karşıladığı kabul edilir.  

Bu yönetmelik ile sınıflandırma, uygunluk değerlendirme işlemleri, uyarı ve kayıt sistemi 

ve piyasaya arz sonrası süreçlere ilişkin hükümler de bulunmaktadır. Tıbbi cihazlar kullanım 

yeri, kullanım amacı ve taşıdığı risk düzeyine göre Sınıf I, Sınıf IIa, Sınıf IIb ve Sınıf III olarak 

dört sınıfa ayrılır.  

Sınıf I ürünler, yönetmelikte en düşük risk düzeyine sahip ürünler olup kendi içerisinde 

Sınıf I steril, Sınıf I ölçüm özelliği bulunan ve Sınıf I diğer olarak üçe ayrılır. Sınıf I diğer 

kapsamındaki ürünler dışında kalan tüm tıbbi cihazlar piyasaya arz edilmeden önce mutlaka bir 
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onaylanmış kuruluş tarafından belgelendirilmek zorundadır. Sınıf IIa, Sınıf IIb ve Sınıf III tıbbi 

cihazlara CE işareti iliştirilmesi için yönetmelikte tanımlanan uygunluk değerlendirme işlemleri 

yapılmak zorundadır. 

Sınıf ayrımı yapılmaksızın bütün tıbbi cihazlar için klinik değerlendirme yapılmış 

olmalıdır. Klinik değerlendirme tıbbi cihaz yönetmeliğinin ilgili ekine göre imalatçılar 

tarafından yapılmak zorundadır. Değerlendirilen klinik veriler; klinik araştırmalardan, literatür 

bilgilerinden, klinik deneyimler ve raporlardan elde edilebilir. Tıbbi cihaz klinik araştırmaları, 

Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine ve Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliğine uygun olmak 

zorundadır. 

Onaylanmış Kuruluşlar, steril olmayan ve ölçüm özelliği bulunmayan Sınıf I tıbbi 

cihazlar hariç diğer tüm tıbbi cihazların uygunluk değerlendirme işlemlerinde yer alır.  Tıbbi 

cihaz alanında faaliyet gösteren onaylanmış kuruluşlar, tıbbi cihazların teknik düzenlemelere 

uygun olup olmadığını kontrol ederek mevzuata uygun olan tıbbi cihazları EC sertifikası 

düzenlerler. Onaylanmış kuruluşlar yetkili otoriteler tarafından atanıp denetlenir. Türkiye’de 

yerleşik onaylanmış kuruluşlar; 4703 Sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve 

Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri ve Tıbbi Cihazlar Alanında 

Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ’e uygun olarak faaliyet göstermek 

zorundadır.  

Tıbbi cihazların kullanımı sırasında yaşanan, olumsuz olaylarla ilgili 

imalatçılar/ithalatçılar TİTCK’ya bilgi vermek ve gerekli acil tüm tedbirleri almakla 

yükümlüdür. Uyarı sistemi kapsamında yapılacak bildirimler ile imalatçıların, ithalatçıların, 

dağıtıcıların ve kullanıcıların tüm sorumlulukları tıbbi cihazlar uyarı sistemine ilişkin usul ve 

esaslar hakkında tebliğ ile düzenlenir. 

In-vitro Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği; vücut dışında kullanılan (in-vitro) tıbbi tanı 

cihazları ve aksesuarlarını kapsayıp bu ürünlerin tasarımına, imalatına, piyasaya arzına, hizmete 

sunulmasına, denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenler. Genel laboratuvar kullanımına 

yönelik cihazlar, bir sağlık kuruluşunda üretilip kullanılan in-vitro tıbbi tanı cihazları ve başka 

bir gerçek/tüzel kişiye devredilmeden yakındaki tesislerde kullanılan in-vitro tıbbi tanı cihazları 

ve araştırma amaçlı ürünler yönetmeliğin kapsamı dışındadır. 

In-vitro tıbbi tanı cihazları “Liste A”, “Liste B”, “kişisel test cihazları” ve “IVD diğer” 

olmak üzere dört ana gruba ayrılır. Liste A ve Liste B grubu cihazlar yönetmeliğin Ek-2’sinde 
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tanımlanmıştır. Kişisel test cihazları imalatçılar tarafından ev ortamında herhangi bir kişi 

tarafından kullanılabilecek şekilde üretilen cihazlardır. Liste A, Liste B, kişisel test cihazları 

dışında kalan tüm IVD’ler IVD diğer olarak sınıflandırılır. Liste A, Liste B, kişisel test cihazları 

için yönetmelikte tanımlanan uygunluk değerlendirme işlemleri yapılır. Bu ürünlerin uygunluk 

değerlendirme sürecinde bir onaylanmış kuruluş yer almak zorundadır. IVD diğer sınıfında yer 

alan ürünler imalatçı tarafından düzenlenen uygunluk beyanı ile piyasaya arz edilirler. 

Piyasaya arz edilen tüm vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar, vücuda yerleştirilebilir 

aktif tıbbi cihazlar yönetmeliğine uygun olmak zorundadır. Bu yönetmeliğin içeriği tıbbi cihaz 

yönetmeliğinin içeriğine paraleldir.  

Sağlık Uygulama Tebliği  

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT), “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu” ve “Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde uygulama 

kural ve kriterlerini de içerecek şekilde fiyatlara ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.  

 SUT ile Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan 

genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, kurumca finansmanı sağlanan 

sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas usulleri ve bedelleri, 

hastaya özel olarak kullanılan tıbbi cihazların ödeme kural/kriterleri ile karşılanma bedelleri 

düzenlenir.  

Ayrıca sağlık hizmet sunucularına ödenmesi gereken muayene, dâhili ve cerrahi 

branşlarda sık karşılaşılan hastalıkların tanı ve tedavisi sırasında hizmet içeriği bakımından 

hasta bazında çok fazla değişiklik göstermeyen ve bu nedenle yaklaşık maliyeti önceden tahmin 

edilebilen tüm işlemlere ödenmesi gereken fiyat belirlenir. Tanıya dayalı fiyatlandırma denilen 

bu usulde belirlenen paket fiyatına poliklinik, operasyon ve girişimler ile kullanılan ilaç ve tıbbi 

malzemeler dâhildir. Hastaya özel kullanılan ve Sosyal Güvenlik Kurumunca bedeli 

karşılanacağı düzenlenen tıbbi cihazlar SUT’ un 3. bölümünde yer almaktadır. 

Sektörel Özgünlükler 

Tıbbi cihazlar; araştırma, onay ve belgelendirme, ticarileşme (üretim, pazarlama, satış ve 

dağıtım), geri ödeme ve piyasa gözetim-denetim gibi aşamalardan geçmektedir. Şekil 7’de bir 

tıbbi cihazın tasarımından kullanım dışına bırakılmasına kadarki tüm süreç gösterilmektedir. 
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Burada piyasaya arz öncesi ve sonrası süreçler yer almakta olup her bir aşamaya ilişkin kural 

ve kriterler mevzuatlar çerçevesinde belirlenmektedir.  

Şekil 9. Tıbbi Cihaz Yaşam Döngüsü 

 

 

Araştırma aşaması  

Tıbbi cihaz sektörü yeniliğin hızlı olduğu, teknolojik gelişmenin odağında, çok disiplinli 

bir alandır.  Gelişmiş ülkelerde tıbbi cihaz sanayinin Ar-Ge’ye ayırdığı pay diğer sanayilere 

göre çok yüksektir ve tıbbi cihaz firmalarının Ar-Ge harcamalarının toplamını söyleyebilmek 

oldukça güçtür. Ancak küresel ölçekte, tek başlarına dünya pazarlarında %60’ının üstünde pay 

sahibi olan en büyük on firmanın 2011 yılında Ar-Ge’ye ayırdıkları bütçeleri toplam 19,8 

milyar ABD Dolarıdır ve bu miktar toplam gelirlerinin % 10’undan fazladır.36 Ar-Ge sürecinin 

tüm endüstriler için içerdiği risk, finans ve insan kaynakları gereksinimleri tıbbi cihazlar için 

de mevcuttur. Ancak çıkan ürünün insanlar üzerinde kullanılabilmesi için daha uzun süren 

klinik araştırma ve veri toplama aşaması bulunmaktadır. Klinik faydayı ispatlamak için yapılan 

testler çok daha fazla maliyetlidir. Teknolojinin çok hızlı değiştiği bu sektörde ürünün ortalama 

teknolojik ömrü yaklaşık 2 yıldır. Genellikle bu süreden sonra ürün üzerinde en azından küçük 

iyileştirmeler yapılmaktadır. Sektör firmalarında, genellikle artırımsal inovasyon (incremental 

innovation) kültürünün yerleştiği görülmektedir. 

Onay ve Belgelendirme Aşaması  

Tıbbi cihazlarına AB pazarı için EC belgelendirilmesi Sınıf I haricindeki tıbbi cihazlar 

için Yetkili Otoriteler tarafından atanmış Onaylanmış Kuruluşların aracılığı ile 

gerçekleştirilmektedir. Yeni AB tüzüğü ile 90/385/EEC ve 93/42/EEC Direktifleri birleştirilmiş 

                                                           
36 Kiper ve diğerleri,2013, sf. 42 



86 

olup 26 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yeni yükümlülükler getirilen ve mevzuata uygun 

yapılanan onaylanmış kuruluşların yeniden atanması söz konusudur. Bu düzenleme ile 

Onaylanmış Kuruluşlar’a ürün güvenliğinin artırılmasına yönelik belgelendirme sürecinde ve 

sonrasında yeni sorumluluklar getirilmiştir.  

Onaylanmış Kuruluşların da üreticiler gibi yeni tüzüklere uyum sürecinde zorlanacakları, 

yetkilendirildikleri tıbbi cihaz gruplarında daralma ve yetkilendirilme süreçlerinin uzaması gibi 

riskler öngörülmektedir.  Onaylanmış kuruluşların yeni tüzüğe göre yetkilendirilmesi için 

yaptığı başvurunun Avrupa Komisyonu, Tıbbi Cihaz Koordinasyon Grubu ve Yetkili Otorite 

tarafından ön-değerlendirmesinin ardından başvuru sahibi Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu 

dışındaki üye ülkelerden gelen iki uzmanın da dâhiliyle oluşan Ortak Değerlendirme Ekibi 

(JAT) aracılığıyla değerlendirilecek ve başvurunun sonlanması için ilgili onaylanmış kuruluşa 

yerinde ziyaret gerçekleştirilecektir. Yapılan ziyaret sonrası Tıbbi Cihaz Koordinasyon 

Grubunun değerlendirmesi de dikkate alınarak Yetkili Otorite tarafından ataması yapılacaktır.  

Tıbbi cihazların piyasaya arz edilebilmesi için hazırlanması gereken teknik dosya içeriği 

ilgili direktifler, ürün tipi ve harmonize standartlara göre değişebilir. Ancak genellikle, 

üreticinin, üretim sahasının ve tasarım yerinin adresi, Uygunluk Beyannamesi, GMDN kodu, 

üretim akış şeması, üretimde kullanılan makinelerin listesi, hammadde tedarikçilerinin 

sertifikaları,  ürünün ve aksesuarların tanımı, kullanım amacı, kullanım  kılavuzu, sınıflandırma 

ve gerekçeleri, kullanılan standartların listesi, temel gereksinimler, risk analizleri, ön klinik 

değerlendirmesi, ürün ömrü, stabilite ve paketleme validasyonu, ürünün teknik özellikleri, 

klinik veriler ve klinik değerlendirme raporunun bulunması  gerekmektedir.  

Üretici tıbbi cihazın 93/42/AT Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin EK I’ inde belirtilen temel 

hükümleri sağladığını ve temel performansının nasıl ispatlandığını bir kontrol listesi ile detaylı 

bir şekilde açıklamalıdır. Ek I kapsamında tıbbi cihazı ilgilendiren harmonize standartlar, test 

raporları, teknik dosyanın ilgili bölümleri, kalite yönetim sistemindeki dokümanlar referans 

gösterilmelidir. Bu süreçte zorunlu olarak yaptırılan testler, ülkemizde büyük ölçüde 

yaptırılamaması nedeniyle üreticiye yüksek mali yük getirmektedir.  

Ticarileşme süreci 

Şekil 8’de bir ürünün geliştirilmesinden piyasaya arz edilinceye kadar sürecin şematik 

gösterimi yer almaktadır.  
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Şekil 10.Tıbbi Cihaz Sektöründe Ticarileşme Yol Haritası 

Buluş
Pazar 

araştırması
Ürün 

geliştirme
İmalat

Regülasyon 
uyumu

Piyasaya arz

Fikri mülkiyet 
hakları

 

Üretim aşaması 

Değer zincirinde rekabetçiliği tayinde farklı etmenlerin varlığı söz konusudur. Bu 

etmenler arasında; 

1)  Merkezi satın almalar sonucu oluşan fiyatlar ve sipariş büyüklükleri,  

2) Piyasa liderlerinin “disruptive” (bozucu) teknolojilere karşı kendilerini korumak için 

doğrudan rekabete veya şirket satın alma yoluna gidiyor oluşu, 

3) Zincirin yukarı aşamalarındaki tedarikçi baskısından kurtulmak için, dışarıdan temini 

zorlayıcı malzemeleri dışlamaya yönelik tasarımlara öncelik verilmesinden söz edilmektedir. 

Dünyada ve Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörü (2014) raporunda aktarılan 4 firma üzerinde 

yapılmış küçük bir analiz ile firmanın “mevcut stratejik tercihin, zincirde konumlanırken 

yatırım sermayesi gereksinimlerini asgari düzeylerde tutabilmek için; imalatı olabildiğince 

manuel ve yalın tutma, yazılıma odaklanan know-how ve düşük kapasiteli imalat yapıldığı” 

sonucu çıkmaktadır. Bu üç faktörden herhangi birinde değişiklik yaparak gelişme istenecek 

olursa, firmanın girdi teknoloji payının daha yüksek olmasını ve bunun bedelini kabullenmesi 

gerekecektir.  

Sektörde bilgi üretiminde; tasarım, uygulama ve ticarileştirme adımlarının yer aldığı 

anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle firmalar “sorun alanına odaklanma”, “temel bilgiler” ve 

“teknoloji uyarlama” konularına fazla eğilmemektedir. Kendi ürünlerini geliştirmeye yönelik 

yapılan test aşamalarında ise dışarıdan hizmet alımına başvurulmaktadır. Bu hizmetler klinik 

çalışmalar ya da belgelendirme süreçlerine ilişkin test süreçleri olabilir. Firmaların Ar-Ge 

süreçlerinde ilişkileri akademik araştırıcılarla sınırlı kalmakta, sektörün diğer kuruluşlarıyla 
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yatay ve dikey bilgi ilişkileri formel yollarla ve uzun vadeli olarak fazlaca 

geliştirilmemektedir.37 

Pazarlama aşaması 

Tıbbi cihazlar, çoğunlukla sağlık meslek mensupları tarafından kullanım amacına göre 

seçilen ve daha çok kamu tarafından satın alınan ürünlerdir. Tanıtım faaliyetleri sağlık hizmet 

mensuplarına yapılmaktadır. Tıbbi cihazların tüm pazara erişebilmesi için ulusal ölçekte bir 

bayi ağı yapılanmasına ihtiyaç vardır. Yerel pazarların yeterli ölçekte olmadığı ve üretimin 

verimliliği açısından ihracat beklentisi olan bazı cihazlar için de uluslararası pazarlama ağ 

yapılarına da ihtiyaç duyulmaktadır. Sektörde tanıtım ve pazarlama maliyetleri en az Ar-Ge 

maliyetleri kadar yüksektir.   

Satış ve dağıtım aşaması 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2010 yılında yayınladığı rapora göre dünya tıbbi cihaz 

pazarının %89’unu 30 şirket paylaşırken, kalan %11’lik pazarda 27.000 şirket yer almaktadır.38 

Bu pazar yapısı içinde, büyüyen bir tıbbi cihaz sektörüne erişebilmenin yolu, küresel 

oyuncuların dışında kimsenin olmadığı tekelleşmiş segmentlerde değil, yenilikçi ürünler 

aracılığı ile farklılaşmaktan geçmektedir. Dünya pazarlarına giriş için iç pazarda mevcudiyet 

nerdeyse her zaman bir ön şarttır. İç pazarın çoğunlukla üretimi verimli ölçeklere çekebilmek 

için yeterli olmadığı için üreticilerin ihracat kapasitesini de artırması gerekmektedir.  

Türkiye’de nüfusun neredeyse tamamı Genel Sağlık Sigortası kapsamında sigortalı ve 

sağlık hizmetlerinin finansmanı; özel, üniversite ve devlet hastanelerinde kamu tarafından 

yapılmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaygın değildir. Satış çoğunlukla Kamu İhale 

Kanunu kapsamında gerçekleşmektedir.  

Geri Ödeme Aşaması 

Geri Ödeme, tüm tıbbi cihazlar için geçerli bir süreç değildir. Ancak kalp pilleri, 

implantlar vb. iyileştirici tıbbi sarfları ve pakete dâhil tıbbi sarfları içeren sayıları 300.000 

barkodu geçen ürünü içermektedir. Genellikle tek kullanımlık geleneksel teknoloji ürünler 

olarak algılanan tıbbi sarflar, göz içi lenslerden stentlere, ortopedik implantlardan beyin 

37 Kiper ve diğerleri,2013, sf. 147-163 
38 WHO, 2010 
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pillerine pek çok orta ya da ileri teknoloji ürünü olabilecek kişiye özel kullanılan iyileştirici 

tıbbi sarfları da içermektedir. Tıbbi sarflar tıbbi cihaz pazarı içinde en büyük paya sahiptir. Bu 

rapor kapsamında yararlanılan Espicom verileri, iyileştirici tıbbi sarfları tıbbi sarf kategorisi 

dışında ayrı kategorilerde değerlendirmiştir. Ortopedik implantlar gibi iyileştirici tıbbi sarflar 

ile tıbbi sarf kategorileri birlikte incelendiğinde geri ödeme sistemine dahil olan tıbbi sarfların 

tıbbi cihaz pazarı içinde en büyük paya sahip oldukları görülebilir. Tıbbi sarfların Türkiye’de 

üretilebiliyor olması ve ihraç edilmesinin geri ödeme sistemi aracılığı ile yapılan sağlık 

harcamalarının ülke içinde kalmasına ve dolaylı olarak istihdama ve sosyal güvenlik sistemine 

katkıda bulunacağı söylenebilir.  

Piyasa Gözetim ve Denetim aşaması 

Piyasa Gözetim ve Denetimi ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün 

piyasada iken, ürünün tabi olduğu teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini ve 

güvenli olup olmadığını denetlemek veya denetlettirmek, güvenli olmayan ürünlerin güvenli 

hale getirilmesini sağlamak ve gerektiğinde yaptırımlar uygulanması amacıyla Sağlık Bakanlığı 

tarafından yapılacak her türlü faaliyeti kapsar. Uygun olmayan tıbbi cihazların, gerektiğinde 

tedbirler alınması yoluyla uygun hale getirilmesini ya da piyasadan çekilmesi veya toplatılması 

süreçlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yönetir.  

2.2.2 Türkiye Tıbbi Cihaz Pazarı 

Ülkemiz tıbbi cihaz ihtiyacının büyük kısmını ithalatla sağlandığı fakat bunun yanında 

üretimde iyi olduğu ürün grupların bulunduğu ve ülke genelinde medikal kümelenmeler ve 

üniversite-sanayi işbirliği ile önemli adımların atıldığı bir pazara sahiptir. Türkiye tıbbi cihaz 

pazarı 400 milyar Dolar büyüklüğündeki dünya tıbbi cihaz pazarının % 0,8’ini oluşturmakta ve 

son yıllarda know-how yoğunluklu ürünlerin geliştirilmesinde önemli gelişmeler söz 

konusudur. Dünyada sağlık sektörünün gösterdiği hızlı büyümeye paralel olarak Türkiye’de de 

sektör büyük bir ivme ile gelişmekte ve Türkiye ekonomisi üzerinde önemli bir etki 

yaratmaktadır. Türkiye’nin sağlık harcamaları (Ek-1,Tablo 12), 2015 yılında 104 milyar TL 

civarında olup, 2016 yılında %14,5 oranında artarak, 119 milyar TL’yi aşmıştır.  

Türkiye tıbbi cihaz pazarına ilişkin temel veriler Ek-1’de Tablo 13’te yer almaktadır. 

Espicom 2017 verilerine göre 2016 yılı toplam pazar büyüklüğü 2,3 milyar dolar olup tıbbi 

cihaz pazarının toplam sağlık harcamalarının % 6’sını oluşturduğu görülmektedir. Pazarın 
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ithalatla karşılanma oranı % 85,1 ve sektörde 2017 yılında % 2,8lik bir küçülme beklendiği 

görülmektedir. Bu küçülmede ülkemizdeki döviz kurundaki artışın önemli etkisi olduğu 

düşünülmektedir.   

TOBB 2016 verilerine göre bölge ve il bazında kapasite raporu kayıtlı olan üretici sayısı 

574’tir. Bu kapsamda 2016 yılı itibariyle Marmara Bölgesi’nde 244, İç Anadolu Bölgesi’nde 

183, Ege Bölgesi’nde 81, Karadeniz Bölgesi’nde 19, Akdeniz Bölgesi’nde 23, Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde 17, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 7, kapasite raporuna sahip firma olduğu 

görülmüştür. En çok firmanın bulunduğu ilk üç şehir; İstanbul (216), Ankara (147) ve İzmir 

(69)’dir. Şekil 9’da Türkiye tıbbi cihaz üretici yoğunluk haritası yer almaktadır.  

Şekil 11.Kapasite Raporuna Göre Tıbbi Cihaz Üretici Firmalarının İller Bazında 

Dağılımı (2016) 

BMI tarafından yayımlanan Türkiye Tıbbi Cihaz Pazarı Raporu’na göre, 2,015 milyar 

Dolarlık tıbbi cihaz pazarının 555 milyon Dolar olan kısmı diğer kategorisinde yer almaktadır. 

Bunu,  495 milyon Dolar ile sarf malzemeler ve 330 milyon Dolar ile Tanısal Görüntüleme 

kategorileri izlemektedir. Şekil 10’da yer alan bilgilere göre ülkemiz tıbbi cihaz pazarında en 

büyük paya sahip tedarikçi ülkeler ABD (%21,1), Almanya (%15,5) ve Çin (%10,8)’dir.  
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Şekil 12.Türkiye’nin En Çok İthalat Yaptığı Ülkeler 

 

 

Şekil 11’de yer alan TÜİK verilerine göre 2016 yılında tıbbi cihaz alanında ülkemizin 

ihracatın ithalatı karşılama oranının artan bir ivme ile %19,3’e ulaştığı görülmektedir. BMI 

tarafından yayımlanan Espicom raporlarına göre ise Türkiye toplam ithalat 1,979 milyar Dolar 

ve toplam ihracat 374 milyon dolar civarında olup ihracatın ithalatı karşılama oranı %18,9 

olarak elde edilmektedir.  Şekil 12’de risk sınıflarına göre ülkemizdeki imal durumu özetleyen 

grafikler yer almaktadır. Toplam ürün sayısı 3.094.085 olup bunun 1.304.239 adedi imaldir. 

Kayıtlı toplam firma sayısı 5.949 ve bunun 1.666’ı üretici firmadır. Sınıf I, IIa, IIb ve III 

ürünlerin ürün bazlı imal oranı sırasıyla % 52.8, % 9.9, % 44.2 ve % 35.7’dir. Bu değerlere göre 

aslında yüksek riskli ürünler için de ülkemizde önemli bir üretim potansiyelinin olduğu 

söylenebilir.  Yeni tıbbi cihaz direktiflerinin yüksek riskli ürünler için özellikle klinik araştırma 

zorunluluğu gibi zorlayıcı hükümleri içermesi regülasyon uyumu ve üreticilerimizin yeni 

kurallara hazır olması bağlamında daha yoğun çalışmalar yapılmasını gerektirdiği 

düşünülebilir.  
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Şekil 13.Türkiye Tıbbi Cihaz Dış Ticareti 

Şekil 14. Risk Sınıflarına Göre Ürün Bazlı İmal Durumu 

Kaynak: TİTCK, ÜTS, 2018 
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Tablo 1. TİTUBB Sistemine Kayıtlı Firma Istatistikleri 

Firma Faaliyet Alanı İmalatçı 

Sayısı 

İthalatçı 

Sayısı 

Bayii Sayısı 

Eczane - - 9.303 

İşitme Cihazı Uygulama Merkezi - - 1.224 

Ismarlama Ortez-Protez Uygulama Merkezi 285 3 290 

Optisyenlik Müessesesi - - 2.033 

Üretici/İthalatçı/Bayi/İhracatçı 1.361 1.803 4.917 

Kaynak: TİTCK, ÜTS, 2018 

 

 

Tablo 2. ÜTS’de Kayıtlı Merkez Sayıları ve Düzenlenen Belge Sayıları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TİTCK, ÜTS, 2018 
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2.2.3. Ulusal Politikalar 

 Yürürlükteki tıbbi cihaz yönetmeliklerine göre ülkemizde piyasaya arz edilmeden önce 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’na kayıt edilmekte olan tıbbi 

cihazlar, TİTUBB sistemi yerine, 12.06.2017 tarihinde faaliyete geçen Ürün Takip Sistemi 

(ÜTS)’ne kayıt edilmeye başlanmıştır. ÜTS, kamu alımları kapsamında Kamu İhale 

Kurumu’nun (KİK) Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), geri ödeme açısından Sosyal 

Güvenlik Kurumu’nun Medikal Ulak (MEDULA), firma bilgisi açısından Maliye 

Bakanlığı’nın Vergi Dairesi Tam Otomasyonu Projesi (VEDOP), Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’nın Merkezi Sicil Sistemi (MERSİS), firmaların ruhsat bilgileri açısından Çekirdek 

Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS), firmaların geçmiş verilerinin aktarılması açısından TİTUBB 

ve kişilerin kimlik sorgulamalarının yapılması açısından İç İşleri Bakanlığı’nın Merkezî Nüfus 

İdare Sistemi (MERNİS) ile entegrasyona sahiptir.  Geçiş süreci tamamlanıp, ÜTS tamamıyla 

işlevsellik kazandığında, sektöre ilişkin oldukça büyük bir veri kaynağı olacaktır. Türkiye İlaç 

ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından oluşturulan ÜTS, tekil takip için dünyada aktif olarak 

kullanılan ilk tıbbi cihaz veri tabanıdır.   

ABD’de uygulamaya konulan ve yeni AB tıbbi cihaz tüzüğü ile uygulanması planlanan 

tıbbi cihazların tekil takibi konusunda Türkiye AB’den daha ileride bir noktada yer almaktadır. 

Hatta ABD’de daha önceden uygulamaya geçilmesine rağmen ülkemizdeki tekil takibi yapılan 

ürün sayısı çok daha fazladır. ABD’de tekil takip sürecine yüksek riskli ürünler ile başlanmış 

olup ülkemizde de benzer şekilde tekil takip süreci şekillendirilmiştir. Yalnız optik ürünler; 

kare kod uygulamasının yaygın olması ve ürün başına SGK tarafından geri ödenmesi nedeniyle 

tekilleştirmenin zaten sağlanmış olması tekil takip kapsamına hemen dâhil edilmiştir.  

 ÜTS’nin kullanıma açılmasından sonra ilk olarak optik ürünlerin tekil takibine başlanmış 

olup 2 Temmuz 2018 itibariyle aktif implante edilebilir tıbbi cihazların (90/385/EEC 

yönetmeliği kapsamındaki tüm ürünler) tekil takibi zorunlu hale getirilmiştir. 1 Ekim 2018 

tarihinde ise sınıf III risk sınıfındaki tüm ürünlerin tekil takibi zorunlu hale gelecektir. Bu 

bağlamda sürecin sorunsuz tamamlanması için sağlık hizmet sunucuları ve firmalar ile 

bilgilendirme çalıştayları gerçekleştirilmiş olup, teknik altyapı, firmalar ve sağlık hizmet 

sunucularından gelen geri dönüşlere bağlı olarak TÜBİTAK ile birlikte geliştirilmektedir. Nihai 

hedef ÜTS’de kayıtlı tüm ürünlerin tekil takibinin sağlanması ve özellikle modüllerden biri 

olan vatandaş odaklı hizmetlerin daha etkin kullanılmasıdır. Bu kapsamda ÜTS mobil 

uygulaması vatandaşın kullanımına açılmış ve e-devlet hizmetlerine dahil etme çalışmaları 
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devam etmektedir. Hâlihazırda vatandaşlarımız ürünün karekodu veya barkod numarasını 

sorgulamak suretiyle kayıt bilgilerine erişebilmekte olup ürünün güvenli ürün olarak piyasaya 

arz edildiği bilgisine ulaşabilmektedir.  

Optisyenlik Müesseseleri, İşitme Cihazları Ismarlama Ortez Protez Uygulama 

Merkezleri,  Diş Protez Laboratuvarları ve Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi 

Cihaz Kurumu tarafından İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla ruhsatlandırılmaktadır.  Ayrıca 

üretim yerleri için “İyi Üretim Uygulamaları”na ilişkin kılavuz çalışması ile üretim yerlerinin 

geliştirilmesi için üreticiye yol gösterici olunması hedeflenmiştir.  

Tıbbi cihaz sektörüne ilişkin piyasa gözetim ve denetim (PGD) faaliyetleri; TİTCK 

tarafından yürütülmektedir. Hem hasta güvenliği için hem de haksız rekabete karşı önemli bir 

araç olan PGD ile tıbbi cihazların üretim yerleri, satış merkezleri ve gerektiğinde onaylanmış 

kuruluşlar ile sertifikalandırma süreçlerinin denetimi yapılmaktadır. 

BTYK’nın 6 Ocak 2015 tarihinde yapmış olduğu 28. toplantısında Ulusal Bilim, 

Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 kapsamında sağlık alanına ivme kazandırılması 

gerektiği kararı alınmıştır. Bu doğrultuda TÜBİTAK tarafından sağlık alanı özelinde medikal 

biyoteknoloji konusu öncelikli konu olarak belirlenmiş; ilaç, aşı, biyomalzeme, biyomedikal 

ekipmanlar ve tıbbi tanı kiti olmak üzere beş alt konuda teknoloji yol haritaları hazırlanmıştır.  

BTYK kararları ile Tıbbi cihaz sektörü öncelikli sektörler arasına alındıktan sonra tıbbi 

cihaz tüketimimizin %20’sini yerli üretimle karşılama hedefi Onuncu Beş Yıllık Kalkınma 

Planı ile üst politika belgelerinde de yer almıştır. 08/04/2015 tarihli ve 29320 sayılı Resmî  

Gazete’de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Karar kapsamında  yüksek teknoloji sanayi sınıfında yer alan ürünlerin 

üretime yönelik yatırımlar, öncelikli yatırım kapsamında yer almış, sağlık endüstrisi de bu 

sınıfta değerlendirilerek yerli/yabancı ayrımı yapılmaksızın tüm yatırımcıların ilaç ve tıbbi 

cihaz üretimi hususunda öncelikli yatırımlardan yararlanabilmesi sağlanmıştır. Tıbbi cihaz 

alanında teşvik sisteminden yararlanılabilmesi için yapılması gereken asgari yatırım tutarları 

bölgelere göre aşağıdaki gibidir. 
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Tablo 3. Tıbbi Cihaz Alanında Teşvikten Yararlanılması için Yapılması Gereken Asgari 

Yatırım Miktarları 

I. Bölge II. Bölge III. Bölge IV. Bölge V. Bölge VI. Bölge

1 Milyon TL 1 Milyon TL 500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 2015 

Bütün bölgelerde büyük ölçekli yatırımlar teşvik edilmektedir ve rekabet gücünü 

arttıracak teknoloji ve araştırma-geliştirme potansiyeli daha yüksek yatırımların 

gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Teşvik programı kapsamında Türkiye’de üretim yapısının 

dönüşümüne katkı sağlamak üzere tasarlanan stratejik yatırımların teşviki uygulaması, özellikle 

yurt içi üretim kapasitesinin ithalattan az olduğu ara mallarının veya ürünlerin üretimini 

özendirmeyi hedeflemektedir. Stratejik yatırım olarak tanımlanan bu nitelikteki yatırımlar 

bölge ayrımı gözetilmeksizin tüm bölgelerde bölgesel ve büyük ölçekli yatırımların teşviki 

uygulamalarına göre daha avantajlı şekilde desteklenmektedir. Tıbbi cihaz alanında verilen 

yatırım teşviklerine ilişkin Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan veriler Tablo 5’te ve tıbbi cihaz 

yatırım teşviklerinin yıllara göre dağılımı Tablo 6’da verilmektedir.   

Tablo 4. Tıbbi Cihaz Destek Sınıfına Göre Yatırım Teşvikleri 

Yatırım Teşvik Belge 

Sayısı 

Sabit Yatırım (TL) İstihdam (kişi) 

Bölgesel 42 209.399.494 858 

Genel 20 27.904.407 225 

Öncelikli 59 327.177.428 1.423 

Genel Toplam 121 564.481.329 2506 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Haziran 2017 

Tablo 5. Yıllara Göre Tıbbi Cihaz Yatırım Teşvikleri 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Verilen 

Destek 

Sayısı 

11 9 16 19 16 22 14 14 

İstihdam 

(Kişi) 
272 186 498 357 295 260 430 208 

Sabit 

Yatırım 

(TL) 

43.154.188 31.585.465 116.577.373 97.966.536 65.034.635 69.897.185 65.674.004 74.591.943 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Haziran 2017 
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Sanayi işbirliği programları; kamu alımları yoluyla sanayide yerlileşme, yenileşme ve 

teknoloji transferinin sağlanması, üretim ve teknoloji yeteneğinin geliştirilmesi, ürün ve hizmet 

kalitesinin artırılması, uluslararası karşılıklı işbirliği ve yatırım imkânlarının oluşturulmasını 

amaçlayan bir kamu alım politikası aracıdır. Bu çerçevede, dünyada da yerli sanayinin ve 

teknolojinin gelişmesine büyük katkı sağlayan bir sanayi politikası aracı olarak uygulanmakta 

olup, birçok ülkenin, kamu alımları gerçekleştirirken sanayi işbirliği, sanayi katılımı, offset, 

sanayi dengesi, yerli katkı gibi farklı isimler altında çeşitli uygulamalara başvurduğu 

görülmektedir.   Ancak ülkemizde, Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair 

Yönetmelik’in yayımını müteakip yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferi içeren muhtelif 

kamu alımları yapılmış olmasına rağmen, söz konusu alımlarda bugüne kadar herhangi bir 

sanayi işbirliği programı uygulaması yapılamamıştır.  Bu kapsamda, sanayi işbirliği 

programları için yeni bir uygulama modelinin geliştirilmesi ve mevzuat düzenlemesinin 

yapılmasına yönelik çalışmalar icra edilmiş ve “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına 

İlişkin Yönetmelik” hazırlanarak 17 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir.  

Bu yönetmelik” ile; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (u) Bendine 

Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına 

Dair Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır. Sanayi katılımı ve teknoloji yönetimi sürecinin, 

merkezi bir yapıda idareler ile koordineli bir şekilde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından yürütülmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Ulaştırma, enerji ve sağlık sektörleri 

başta olmak üzere kamunun büyük maliyet gerektiren yüksek teknoloji içeren alımlarında; 

ihaleler kapsamında, tasarım, üretim, entegrasyon, test, kalifikasyon, sertifikasyon ve nitelikli 

insan kaynağı açısından yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanımına, 

gerçekleştirilecek faaliyetlerin sadece yüklenici ile sınırlı kalmayıp, yan sanayi, KOBİ’ler, 

üniversiteler ve araştırma merkezlerinin de katılımını sağlayacak şekilde yayılmasına, teknoloji 

transfer faaliyetlerinin katma değer yaratacak ve yerlileşmede öncelikli alanlara 

yoğunlaşmasına imkan verecek sanayileşme modellerinin hazırlanması hedeflenmektedir. 
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2.2.4. Onuncu Kalkınma Planı Döneminin Değerlendirilmesi 

Onuncu Kalkınma Planı çalışma grubu raporunda, bahsi geçen plan dönemi için tıbbi 

cihaz sektöründe, ülkemiz toplam tıbbi cihaz tüketiminin 2018 yılında yüzde 20 yerli üretimle 

karşılama yetkinliğine ulaşma hedefi belirlenmişti. Aşağıdaki tabloda tıbbi cihaz sektörü için 

belirlenen performans göstergeleri bulunmaktadır. Buna göre 2018 yılı için ihracatın ithalatı 

karşılama oranı % 20, üretim yapan tıbbi cihaz şirketi sayısının 2130 ve sektörde yürütülen 

klinik araştırma sayısının 88 olması hedeflenmekteydi.  

Tablo 6. Tıbbi Cihaz Sektörü Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı Hedefleri 

Gösterge Adı 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tıbbi cihazda ihracatın 

ithalatı karşılama oranı (%) 

16,3 17 18 18,5 19 20 

Tıbbi cihaz üreten şirket 

sayısı 

1794 1855 1943 2025 2097 2130 

Klinik araştırma sayısı 29 36 45 56 70 88 

Bu performans göstergelerinden klinik araştırma sayısı beklenen performansı yakalamış 

ve 2014 yılından bugüne hedeflerin üzerinde seyretmiştir. Şekil 13’deki değerler incelendiğinde 

klinik araştırmalar için 2017 yılı hedefine ulaşıldığı görülmektedir. 

Şekil 15. Ülkemizde Onay Verilen Tıbbi Cihaz Klinik Araştırma Sayıları 

13

29

44

81 79

72

82

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Onuncu Kalkınma Planında sağlık alanının üç odağı arasında Sağlık Endüstrilerinde 

Yapısal Dönüşüm, Sağlık Turizminin Geliştirilmesi ve Sağlıklı Yaşam Kültürünün Teşviki 

bulunmaktaydı. Tıbbi cihaz endüstrisi bunlardan Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm 

odağı ile doğrudan ilişkilidir. Bu kapsamda Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Öncelikli 

Dönüşüm Programı geliştirilmiştir. 

Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı 4 bileşenden oluşmuştur ve aşağıda 

sıralanmıştır: 

1. Bileşen: Kamunun Yönlendirme Kapasitesinin Güçlendirilmesi (Sorumlu: Sağlık 

Bakanlığı) 

2. Bileşen: Ar-Ge ve Yenilik Alanının Geliştirilmesi (Sorumlu: Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı) 

3. Bileşen: İş ve Girişim Ekosisteminin Geliştirilmesi (Sorumlu: Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı) 

4. Bileşen: Üretim ve İhracatın Desteklenmesi (Sorumlu: Ekonomi Bakanlığı) 

Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm Eylem planının birinci bileşeni altındaki, Politika 1: İlaç 

ve Tıbbi Cihaz Sektörlerinde Orta ve Uzun Vadeli Stratejilerin ve Yol Haritalarının 

Hazırlanması kapsamında “Tıbbi Cihaz Sektör Stratejisi Belirlenmesi” eylemi ile ilgili TİTCK 

tarafından çalışmalar yürütülmüş, taslak belge onay aşamasındadır.  

İlaç ve tıbbi cihaz alanında sağlık, sosyal güvenlik, sanayi politika ve uygulamalarında 

eşgüdüm ve yönetişimin geliştirilmesi amacıyla Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi’nin 

(SEYK) kurulmasına ilişkin 2015/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi 23 Aralık 2015 tarihli ve 

29571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Komite 31 Aralık 2015 tarihinde görevine 

başlamıştır. SEYK tarafından gerçekleştirilen toplantılarda; Yerli Plazmadan Plazma Ürünleri 

Üretimi Projesi, Tıbbi Cihaz Yerlileştirme Çalışması, Hepatit-A Aşısı Yerlileştirme Çalışması, 

İlaçta Yerlileşme Çalışması kapsamında İthalden İmale Geçiş Projesi, Tıbbi Malzemelerinin 

Yerelleşmesi Kapsamında İthalden İmale Geçiş Projesi, Rekombinant DNA Teknolojisi İle Kan 

Ürünleri Üretimi Projesi gündeme alınmıştır. Değişen hükümet sistemi sebebiyle Başbakanlık 

Genelgesi mülga olmuş ve 13/12/2018 tarihli ve 2018/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 

ile Komite yeniden teşekkül ettirilmiştir. 
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SEYK, sağlık endüstrileri alanındaki yatırım, üretim, ihracatın arttırılması ve teknolojinin 

geliştirilmesi alanlarında başta fiyatlandırma olmak üzere ticaret politikaları, veri yönetimi vb. 

politikaların değerlendirerek yönlendirici ve karar verici bir gündemle çalışmalarını 

sürdürmektedir. SEYK toplantılarında Tıbbi Cihaz konusunda Yerlileştirme ve Sarf 

Malzemelerinin Türkiye’de üretilmesi gibi iki ana başlık göze çarpmaktadır. Sarf Malzemeleri 

pazarının 5 milyarı bulduğu, bunun yaklaşık 2,5 milyarının Kamu Hastaneleri Genel 

Müdürlüğü (eski TKHK) bütçesi, geri kalanın da üniversiteler ve özel sektör tarafından 

kullanıldığı göz önüne alındığında, bu tıbbi sarfların Türkiye’de üretilmesi konusu SEYK 

gündeminde yer almaktadır. SEYK’in sağlık yatırımlarından beklentisi, 

 Teknoloji transferi

 Yerli üretime hızlı geçiş

 Kalifiye personel istihdamı

 Ülkemiz merkezli Ar-Ge faaliyetleri

 İhracat ve

 Cari açığın kapatılmasıdır.

Politika 2 kapsamında, bilimsel ve idari olarak bağımsız, araştırma ve geliştirme 

sonucunda üretime geçebilecek ürünlerin tüm süreçlerini yönetebilecek yeterlilik ve yetkiye 

sahip olacak Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) 2015 yılında kurulmuştur. 

TÜSEB’in bilim ve teknoloji alanında, serbest rekabete dayalı, şeffaf ve eşitlik ilkeleri 

çerçevesinde, bilimsel araştırmalar yapması ve bunları desteklemesi, üniversite ve sanayi 

işbirliği modeli ile bilginin ürüne dönüştürülerek, planlı ve sürdürülebilir kalkınmaya destek 

sağlanması amaçlanmaktadır. Günümüze kadar TÜSEB çatısı altında aşağıdaki enstitüler 

kurulmuştur: 

 Türkiye Kanser Enstitüsü

 Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü

 Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü

 Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü

 Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü

 Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü

 Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü
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TÜSEB, Türk Kanser Gen Projesi, Türkiye Genom Projesi, ve Yerli Aşı Projesi’ni 

destekleyeceğini duyurmuştur. TÜSEB ayrıca Türk Tıp Dünyası Kurultayları organize 

etmektedir. Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü, Sağlık Endüstrisi Politika Birimi’nin 

görevleri arasında ise Farmasötik politikaları, Tıbbi cihaz politikaları, Sağlık bilgi sistemleri ve 

Biyoteknoloji ve genom teknolojisi yer almaktadır. Ancak henüz bu birimler aktif çalışır hale 

gelmemiştir. 

 TÜSEB’in kuruluş misyonu ve hedefleri içinde sağlık endüstrilerinde ürün 

ticarileştirilmesine katkı yapması beklenmekte, piyasaya arz öncesi ve sonrası klinik 

araştırmaların fonlanması ve yenilikçi fikirlerin desteklenmesi amacıyla sağlık teknolojileri 

alanında üniversite sanayi işbirliğini hızlandıracak bir yapı olarak kurgulanmıştır. Enstitüler 

kurulma aşamasında olduğundan endüstri bağlarının kuvvetlendirilmesi gerekliliği göze 

çarpmaktadır.  

Biyoteknolojik ilaç, biyomalzemeler, biyomedikal ekipman alanlarında araştırma 

altyapıları geliştirilmesi kapsamında 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine 

Dair Kanuna ilişkin ikincil mevzuat Ağustos 2015'de yayımlanmıştır. Kalkınma Bakanlığı 

tarafından Ağustos 2017'de Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve Genom Araştırma 

Merkezi; Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi; Sabancı Üniversitesi. 

Nanoteknoloji Araştırma Merkezi ve ODTÜ MEMS Araştırma Merkezi olmak üzere 4 

araştırma altyapısına yeterlik verilerek destek sağlanmaya başlanmıştır. Yeni araştırma 

altyapılarının sisteme dahil edilmesine yönelik olarak 2018 yılı araştırma altyapıları proje 

çağrısı kapsamında "Nörobilim, Biyomedikal Cihaz ve Aşı" alanlarında proje başvuruları Şubat 

2018 itibarıyla alınmış olup değerlendirilmektedir. Sağlık Endüstrileri Araştırma Altyapıları 

Ortak Platformu kurulmasına ilişkin olarak 6550 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde 

platformların kurulması ve desteklenmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu 

düzenlemelere göre bir platformun kurulabilmesi için yeterlik almış bir araştırma altyapısının 

bulunması gerekmektedir. Önümüzdeki dönemde yukarıda bahsi geçen yeterlik almış 

altyapıların kurumsal kapasitelerini oluşturduktan sonra bir platform kurmaları yönünde 

çalışmalar yapılması beklenmektedir.  

TİTCK tarafından SEDA Sağlık Endüstrileri Dönüşüm ve Araştırma Platformu 

kurulmuştur. Söz konusu platformun araştırma altyapılarıyla işbirliğinin/etkileşiminin 

geliştirilmesi önem taşımaktadır. "Mükemmeliyet Merkezleri Destek Programı" TÜBİTAK 
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tarafından oluşturulmuş olup, Haziran 2018 itibarıyla çağrıya çıkılmış ve sonuçlar 

açıklanmıştır. Söz konusu programla, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının özel 

sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak geliştirdikleri 

ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının 

oluşturulması hedeflenmektedir. 1. Faz desteği almaya hak kazanmış işbirliklerinde ilaç, aşı, 

biyomedikal cihaz, kanser, rejeneratif tıp gibi sağlık endüstrilerinin gelişimine hizmet edecek 

alanlarda araştırma programları bulunmaktadır. 

2.2.5. Hedeflere Ulaşılmasının Önündeki Başlıca Sorunlar 

Tıbbi cihaz sektörü ulaşım, işgücü, hammadde ve enerji maliyetlerinin yüksekliği, 

nitelikli işgücü ihtiyacı, fikri mülkiyet hakları, adalet ve vergi sistemi gibi yatay alanlardaki 

sorunlardan etkilenmektedir. Tıbbi cihaz sektörüne ilişkin süreçlerle ilgili yaşanan başlıca 

sorunlara aşağıda değinilmektedir: 

Araştırma aşaması ile ilgili sorunlar 

 Ar-Ge’nin finansmanı sorunu tüm sektörler için önemli bir odak noktası iken, durum 

tıbbi cihazlar için daha da kritik önem taşımaktadır. Klinik araştırmanın finansmanı için yeterli 

kaynak ayrılmamakta, klinik araştırmayı fonlayan özel ve sistemli bir yapı bulunmamakta, 

klinik araştırma yerine daha çok klinik değerlendirme adı verilen piyasaya arz sonrası muadil 

ürün kıyaslamaları yaygındır. Piyasaya arz öncesi klinik araştırmanın zorunluluk haline geldiği 

yeni AB tüzüğü ile birlikte (MDR), yeni ikame ürün geliştirirken ihtiyaç duyulacak klinik 

çalışma için literatür taraması ve kıyaslama yeterli olmayacaktır. Bu düzenleme ile 

eşdeğerliliğin tüm süreçleri ile ispatlanmadığı hallerde ve eşdeğerliğin ispatının zorluğu 

nedeniyle klinik faydanın ispatlanması gerekliliği doğmuştur. Yeni bir ürünün, ikame ya da 

değil, piyasaya arz öncesi geçerli ve güvenilir olduğunu kanıtlamak için kapsamlı klinik 

araştırmaların yapılması gerekliliği ve bu durumu fonlamakla yükümlü bir kuruluşun aktif 

olarak mevcut olmayışı tıbbi cihaz sektörünün katma değeri yüksek, orta-üst teknolojiye 

sıçramasının önünde engel olarak görülmektedir. Mevcut ürünlerin, piyasaya arz sonrası klinik 

veri toplaması ve satış sonrası izleme faaliyetlerinin de klinik araştırma kapsamında 

değerlendirilerek SGK tarafından geri ödeme sisteminin dışında bırakılıyor olması önemli bir 

sorunken, yeni AB tüzüğünün getirdiği klinik araştırma yükümlülükleri özellikle Sınıf III ve 

IIb ürünler için üreticilere zorluklar yaratacaktır.  
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Onay ve Belgelendirme aşaması ile ilgili sorunlar  

Belgelendirme kuruluşlarının, yeni AB tüzüğüne uyum çerçevesinde yeniden 

değerlendirilerek yetkilendirilecek olması tıbbi cihaz sektörünü de etkileyecektir. Bu süreçte 

AB birimlerinin oldukça aktif olarak görevli olması, tüm onaylanmış kuruluşların yeniden 

yetkilendirilmeleri gerekliliği, bu değerlendirmelerde öncelik sırası ve sürelerinin belirsizliği 

Türkiye’de yerleşik onaylanmış kuruluşların atanmalarını geciktirebilir.  Onaylanmış kuruluş 

denetimlerinin zorlaşacak olması ve onaylanmış kuruluşlarda çalışabilecek insan kaynağının 

niteliğinin yükseltilmiş olması onaylanmış kuruluşlarımızın belge verebilecekleri kapsamları 

daraltabilir. Öte yandan bu yeniden değerlendirme süreci, iyi hazırlanmış ve yetkin onaylanmış 

kuruluşların varlığı sağlanabilirse, karşılıklı tanıma anlaşmalarına dâhil olma fırsatı sunabilir.  

Teknik dosya hazırlanması aşamasında alınan test ve belgelendirme hizmetleri ile 

danışmanlık hizmetleri her zaman yerli kaynaklarla karşılanamamaktadır. Tıbbi cihazın 

niteliğine göre yapılması gereken testler çok çeşitlilik göstermektedir. Numune testleri, teknik 

dokümantasyon değerlendirmesi ve tip incelemesi bağlamında onaylanmış kuruluşlar 

tarafından belgelendirmeye esas olarak istenen testler söz konusudur. Bu testler, Risk Analizi 

ve Test Standartlarına, LVD (Alçak Gerilim Yönetmeliği) Standartlarına, Biyo-uyumluluk 

Standartlarına, Mikrobiyolojik ve Kimyasal Standartlar ve diğer tıbbi cihaz standartlarına  

(Oftalmik implantlar, yara örtüleri, akciğer ventilatörleri vb. ürün gruplarına özgü standartlar) 

bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Bu testlere ilişkin maliyetlerin yerli malı belgesi alınması 

esnasında girdi teşkil etmeyişi, ürüne katma değer katan bu unsurların değerlendirilememesine 

neden olmaktadır.  

Ayrıca belgelendirme amaçlı testlerin Türkiye’de yapılamaması halinde, üreticilerin 

yararlanabilecekleri bir destek mekanizması bulunmamaktadır. Türkiye’de geçerli bir test 

hizmeti veren yerli işletme/laboratuvar bulunmaması halinde, üreticilerin bu ürünü dışarıdan 

edinme süreleri ve maliyetleri külfetli olabilmektedir.  

Üretim aşaması ile ilgili sorunlar  

İmalat sanayinin genelinde olduğu gibi tıbbi cihaz sektörü de girdi maliyetleri ve iş yapma 

kolaylığını etkileyen unsurlardan etkilenmektedir. Özellikle ucuz iş gücü gerektiren emek 

yoğun orta ve alt teknoloji segmentindeki tıbbi cihazların rekabet gücü zayıflamaktadır. Sağlık 

teknolojilerinin tüketicisi kamu olduğundan maliyet etkin çözümleri ucuza satın almak tüm 

dünyada artan sağlık maliyetleri nedeniyle önemlidir. Bu nedenle hem geleneksel ürünlerin, 

hem de ileri teknoloji ürünlerin, pazarda yer alabilmek ve yerlerini koruyabilmek için iş gücü, 
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elektrik, hammadde gibi maliyetlerin yanı sıra test ve belgelendirme maliyetlerini düşürmeleri 

gerekmektedir. Aynı zamanda küresel rekabetçiliğin bilgiye dayalı olduğu tıbbi cihaz 

sektöründe klinik araştırmalar ve piyasaya arz sonrası klinik değerlendirmenin de sürdürülüyor 

olması zorunluluk haline gelmiş olup bunun da üreticilerin maliyetlerini artıran bir unsur 

olacağı görülmektedir. Öte yandan, kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerinin sektöre 

sürekli borçlu olmasının sürdürülemez bir finansal ortam yaratmış olduğu, vadesi belirsiz 

ödemelerin yarattığı belirsizliğin şirketlerin küçülmesine ve üretimi azaltmalarına neden olduğu 

söylenebilir. Sektörün en kronik sorularından biri geç ödemeler sorunudur. Kamu alacaklarına 

faiz işletilemiyor olması, bu alacakların tahsilinde haciz yolunun kapalı olması ve yeni 

ihalelerde teminat olarak kabul edilmemesi şirketlerin satış yapsalar bile sağlıklı büyümesini 

engellemektedir. Sermaye birikiminin olmaması ileri teknoloji için yatırım yapmayı ve mevcut 

kapasiteyi büyütmeyi engellemektedir.   

Hammadde alımlarının % 18 KDV ile yapılması ve üretilen mamul ürünlerin ise % 8 

KDV ile satılması sektörün sıkıntı duyduğu önemli bir sorundur. Tüm diğer üretim giderlerinin 

de (elektrik, doğalgaz, yakıt, yemek, vb.) % 18 KDV olması nedeniyle sektörün yüklü miktarda 

KDV alacakları birikmektedir. Buna karşın ithalatçı şirketlerin % 8 KDV ile ürün alıp % 8 

KDV ile satmaları haksız rekabet yaratmaktadır.  

Dövizdeki yükseliş ve dalgalanma fiyat ve maliyet istikrarını bozmaktadır. Bu da ihale 

taahhütlerini yerine getirmede veya uzun dönemli ihalelere fiyat vermede belirsizliklere ve 

sorunlara yol açmaktadır.  Geri ödeme sistemine dâhil olan ürünler için dövizdeki yükseliş, 

SUT fiyatlarının daha sık güncellenmesini gerektirmektedir.  

Kamunun tedarik planlarını duyurması, yerli üreticinin bu planlar kapsamında üretim 

planlaması yapabilmesini sağlaması ve yerli ürünlerin kamu ihalelerinde dışlayıcı şartnameler 

ile ihale dışı bırakılmasına karşı önlem alınması gerekmektedir. İhalelerin üreticinin üretim 

hacminin çok üstünde talepler ile çıkması, yüksek teminatlar gerektirmesi ya da şartnamenin 

dışlayıcılığı, yerli ürünlerin temin edilebilmesine uzun yıllardır engel olduğu bilinmektedir.  

Yerli ürünler için tedarik yöntemlerinde ve geri ödeme süreçlerinde yenilikçiliğin 

desteklenmesi gerekmektedir. Kamu alımlarında yerli ürünlerin tüketiminin artırılması 

hedeflenmelidir. 

Pazarlama aşaması ile ilgili sorunlar 

Tüm dünyada yeni ürün ve yeni üreticilere karşı bir kullanıcı direnci mevcuttur. Bu 

özellikle yenilikçi ürünlerin pazarlama maliyetlerini artıran bir unsurdur. Ekonomi 
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Bakanlığının ihracat desteklerinin sektörün ihtiyaç duyduğu pek çok kalemde destek sağladığı 

görülse de sektörün bu desteklerden (Ur-Ge programı hariç) yararlanma oranı düşüktür. 

Şirketlerin bu desteklerin gerektirdiği finansal performansı kamu alacaklarının belirsiz vadeleri 

gibi sermaye birikimini engelleyen alım süreçleri nedeniyle gösteremedikleri düşünülmektedir.    

Yerli ürüne ilişkin güvensizliğin kırılması ve marka algısının güçlendirilmesi 

gerekmektedir. Bazı ABD ve AB firmalarına OEM üretim yapan şirketlerin dışarıda 

markalanarak geldiğinde yarattığı marka algısından kaynaklı katma değerin farkına 

varılmalıdır.  

Satış ve dağıtım aşaması ile ilgili sorunlar 

Rekabetin sürdürülebilirliği açısından ihalelerin/alımların büyük ölçeklerde yapılması 

kamu açısından pazarlık unsuru olarak görülse de özellikle büyük ihalelere giriş şartlarını 

teminat ve adet olarak yerine getirmekte finansal yetersizlik ya da kapasite sorunu yaşayan 

küçük-orta ölçekli üreticiler teklif verememekte ve ihale dışı kalmaktadır.  Kamu İhalesi yolu 

ile yapılan satın almalardan, şartnamelerin zaman zaman bazı markaları dışarıda bırakacak 

kadar dar ve belirleyici olmaktan çok uzak olması dolayısı ile kaliteden ödün vermek pahasına 

en düşük fiyatlı ürüne gidecek şekilde yapılması sektörün rekabetçiliğini olumsuz 

etkilemektedir. Yenilikçi olmayan konvansiyonel ürünler için çeşitli hastanelerin farklı 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek çeşitlilikte şartname havuzu oluşturulmasının rekabetçiliği 

geliştireceği düşünülmektedir. 

Satışı yapılmış bir tıbbi cihazın ödeme vadesinin belirsiz olması, kamu alacaklarına faiz 

işletilememesi ve haczedilememeleri tıbbi cihaz sektörünün finansal istikrarını bozmaktadır. 

Üreticiler, tedarikçilerine ödeme yaptıktan, işçilik ve enerji gibi işletme maliyetlerini 

karşıladıktan ve vergilerini ödedikten sonra belirsiz vadelere katlanmak zorunda kalmaktadır. 

Bu durumun bir yansıması olarak sektöre yeni girmekte olan start-up şirketlerin risk 

sermayesine erişimlerini de olumsuz etkilemektedir.  

İhalelerde yerli üreticiye sağlanan %15’lik fiyat avantajının hastane bütçesinden 

karşılanıyor olması, fiyat avantajı uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Hastaneleri ve doktorları 

yerli ürün kullanmaya teşvik edecek mekanizmalar eksiktir.  

 Geri ödeme aşaması ile ilgili sorunlar  

Sosyal Güvenlik Kurumu, yenilikçi ürünlerin geri ödeme sistemi içine alınması 

konusunda oldukça tedbirli davranmaktadır. Ürünlerin geri ödeme listelerine dâhil olma süreci 
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ve koşullarını belirleyen kılavuzların özellikle yenilikçi ürünler için esnek olmadığı 

düşünülmektedir. Ar-Ge sonucu ülkemizde geliştirilmiş yeni ve inovatif ürünlerin geri ödeme 

sistemine daha hızlı dâhil edilmesi hususunda mekanizmalar geliştirilmesi gerektiği 

düşünülmektedir.  

Sağlık Uygulama Tebliği ile belirlenmiş olan fiyatlarda ilaçtakine benzer şekilde 

güncelleme yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Örneğin, 2014 yılında yapılan değişiklik ile 

Omurga Cerrahisi alan grubuna ait 328 tıbbi malzemeden 6 tanesinde artış ya da eksilme 

şeklinde fiyat değişikliği yapılırken, Beyin Cerrahisi alan grubuna ait 268 tıbbi malzemeden 

5’inde ve Kardiyoloji branşına ait 420 tıbbi malzemeden 5’inde, Kalp Damar Cerrahisine ait 

636 tıbbi malzemeden 10 tanesinde artış ya da eksiltme şeklinde fiyat değişikliği olmuştur. 

Değişen döviz ve girdi maliyetlerinin fiyata yansıtılamaması, aynı kalitede ürünün teminini 

güçleştirmektedir.  

Ar-Ge süreçlerinin ardından ürün geliştiren yeni girişimcilerin kayıt bildirimlerini nasıl 

yapacakları, geri ödeme süreçlerine nasıl dâhil olacakları konusunda bilinçlendirme konusunda 

hazırlanan kolay ulaşılabilir dokümanlar yaygınlaştırılmalıdır. Bu da yeni girişimcilerin 

piyasaya girmesini zorlaştırmakta hem de Ar-Ge ekosisteminde yer alan destekleyici finans 

kaynaklarına erişimlerini sınırlamaktadır.   

SGK’nın sağlık hizmet sunucularına daha kısa sürede ödeme yapmasına karşın üniversite 

hastanelerinin alacakların ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı hastanelerin çok 

daha uzun vadelerle ödeme yaptığı görülmektedir. Ödeme vadelerinin belirsizliği sektörün 

yatırım, Ar-Ge, klinik araştırma, dış ticarete yönelik belgelendirme gibi büyümeye yönelik 

adımlar için kaynak ayıramamasına, sermaye birikiminin oluşmamasına ve hatta aksine 

kapasiteyi düşürmelerine neden olmaktadır. 

Piyasa Gözetim Denetim ile ilgili sorunlar 

Sağlık harcamalarını azaltma çabası, düşük SUT fiyatları ya da kamu ihalesi yoluyla 

şartnamelerde fazla genellemeler nedeniyle en ucuz ürünü almanın bir sonucu olarak, kullanılan 

ürünlerde kalitenin düşmesi riski görülmektedir. Ürünün cinsine göre bu nitelikte kalite düşüşü, 

ürün güvenliğini riske atacak düzeyde ise PGD süreçlerinin uygulanması beklenmektedir. Ürün 

güvenliğinin üst düzeyde korunması için etkin bir PGD sürecinin işletilmesi önemlidir.  
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3. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ  
 

3.1. Uzun Vadeli Hedefler  

Sağlık Endüstrisinde Yapısal Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu Tıbbi Cihaz çalışma 

grubu sektör vizyonunu “Tıbbi cihaz sektöründe katma değerli ürünler ile dünya markası 

olmak” olarak belirlemiştir. Bu vizyonu gerçekleştirebilmek için sektöre ilişkin verilerin 

sağlıklı bir şekilde toplanması ve sektörü ölçülebilir ve dolayısı ile daha iyi yönlendirilebilir bir 

yapıya kavuşturmak oldukça önemlidir. Sektörün büyümesi; iç piyasada güçlü bir şekilde var 

olması ve dış pazarlara açılması ile mümkündür. Katma değeri yüksek ürünler ile dünya 

pazarlarında yer alabilmek için sektörel inovasyon sisteminin kurgulanması ve yeni girişimler 

için sektöre özgü destek mekanizmalarının devreye girmesi gerekmektedir. Dünya markaları 

arasında sayılan firmaların yaratılması; kanıta dayalı ürün geliştirme ve etkin pazarlama 

stratejileri ile mümkündür. Bunu sağlamak amacıyla klinik çalışma ve klinik değerlendirme 

cazip hale getirilmeli ve kolay erişilebilen ve teşvik edilen bir altyapı sağlanmalıdır. Bir 

sektörün başarısı ancak nitelikli insan gücünün artırılması ile mümkündür.  Bu nedenle hayat 

boyu öğrenme yaklaşımı ile sürekli kendini geliştiren kalifiye insan kaynaklarının 

desteklenmesi sektörü küresel vizyona taşımada önemli görülmektedir.  

Ülkemizde artan ve yaşlanan nüfus, ortalama yaşam süresinde yükselme, sağlık 

hizmetlerinde iyileşme, artan refah düzeyi ve farkındalık gibi faktörler nedeniyle tıbbi cihaz 

talebinin artması sosyal güvenlik harcamalarında ve cari açık üzerinde baskı oluşturmaktadır. 

Ülkelerin, sağlık harcamaları ile tıbbi cihaz üreticilerini destekleyerek tıbbi teknoloji alanında 

üretime destek olmak ya da bu ürünlerin net ithalatçısı durumunu kabullenip bu kalemlere 

harcadığı bütçeyi minimize etmek gibi iki politika ekseninden birini seçmekte olduğu 

görülmektedir. Tıbbi teknoloji alanında ileride olan ABD, Japonya, Almanya gibi ülkelerin 

sağlık harcaması, sağlık harcamalarının GSYH’ya oranı, bu oran içinde tıbbi cihazlara ayrılan 

oranlarda da OECD ortalamasının üstüne olduğu bilinmektedir. Tıbbi teknoloji alanında öncü 

bir üretici ülke durumuna gelmek için, tıbbi teknoloji alanında üretim yapan şirketlerin sermaye 

birikimi sağlamasına olanak veren koşullar yaratılarak, bu sermaye birikiminin Ar-Ge’ye 

aktarılmasına imkân sağlanması gerekmektedir.  

Bu kapsamda orta vadede mevcut yerli üretimin klinik çalışmalarla desteklenerek üretim 

kapasitesi ve kalitesinin geliştirilmesi, Ar-Ge ve girişim ekosisteminin desteklenmesi ve katma 

değeri yüksek ürünlerin ticarileşmesi gerekmektedir.  
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3.2. On Birinci Kalkınma Planı (2023 Yılı) Hedefleri 

Sağlıkta dijitalleşme, evde sağlık, yapay zeka, kişiselleştirilmiş tıbbi teknolojiler, kanser, 

obezite ve geriatri alanında yenilikçi uygulamalar gibi katma değeri yüksek alanlarda tıbbi cihaz 

şirketlerinin gelişimine uygun bir yatırım ve klinik araştırma ortamı yaratarak, mevcut 

üreticilerimizin ürünlerine ilişkin klinik araştırma & değerlendirme ve akredite testler ile 

üretimlerini geliştirerek ülkemizin tıbbi cihaz ihtiyacı %30 oranında yerli imkanlarla 

sağlanabilir. Ancak çok hızlı gelişen tıp teknolojileri ile birlikte düşünüldüğünde yeni tıbbi 

cihaz direktifleri ve getireceği yükümlülüklerin bu hedef ulaşılmasını olumsuz etkileyebileceği 

düşünülmektedir.  

Tıbbi cihaz üreticilerinin bu direktiflere uyum sağlamaları ve geçiş dönemi sonrası 

sayılabilecek 2020 yılında ülkemizde rekabetçi bir şekilde üretime devam ediyor olabilmeleri 

bu plan dönemi için öne çıkan bir hedef olarak görülmektedir. Bunu sağlayabilmek için sağlık 

hizmet sunumu ve araştırma hastanelerinde, piyasaya arz sonrası klinik değerlendirmenin takip 

edilerek yerli üretici için veri havuzu oluşturulması hedeflenmektedir. Benzer şekilde, klinik 

çalışmayı da içerecek şekilde tıbbi cihaz ar-ge’sine ayrılan payın yükseltilmesi ve ülkemizde 

geliştirilen tıbbi cihazların ticarileşme oranları takip edilerek bu oranın yükseltilmesi 

hedeflenmektedir.  
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3.3. Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar 

Orta ve uzun vadede yüksek katma değerli ürün üretebilen, küresel pazarlara ürün ve 

hizmet sunabilen ve yurtiçi tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını karşılayabilen bir 

üretim yapısına geçilmesi ancak uzun zamandır süregelen kemikleşmiş sorunların çözümü ile 

mümkündür. Mevcut üreticilerin varlığının korunması, büyümesi ve ürettikleri katma değerin 

artması için yeni finansal modeller geliştirilmeli ve finansal yükü azaltmak için tamamlayıcı 

sağlık sigortacılığı geliştirilmelidir. Üniversite Hastanelerinin üzerindeki mali yüklerin 

hafifletilerek, üniversite hastanelerinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için gerekli görülen 

tedbirler alınmalıdır.  

Sektöre yönelik verilerin konsolidasyonu, dönüşümü ve veri tabanlarının birbiri ile 

konuşabilirliğinin tam anlamıyla sağlanması gerekmektedir. Büyük veri üreten ÜTS, EKAP ve 

SGK verilerinin yapay zeka unsurlarıyla karar destek mekanizmalarına kaynak sağlaması alım 

ve geri ödeme süreçlerinde sayıları, amaçlanan klinik fayda ve benzer ürünlerle farklılıkları 

açısından izlenmesi çok zor olan bu verinin akılcı şekilde işlenmesine yardımcı olabilir. Tıbbi 

cihaz sektörüne ilişkin geçmiş dönemlere ait istatistiklerin paylaşılması, gelecek dönemlere dair 

projeksiyon yapılabilmesine imkan sağlayacaktır.   

Kümelenme yapıları desteklenmeli, Sağlık Özel İhtisas Bölgelerinin oluşturulması teşvik 

edilmelidir. Planlı şekilde ve küresel rekabet edebilirlik gözetilerek mevcut yerli üreticilerin 

büyümesini sağlayacak kamu alım garantili üretim modelleri çoğaltılmalıdır. Kamu tarafından 

alım yapılacak ürünlere ilişkin bilgilendirme; araştırma ve ürün geliştirmeye de imkân verecek 

şekilde önceden yapılmalıdır. 

Sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağı, yeni ve çok sayıda açılmış olan 

biyomedikal mühendisliği bölümlerinin öğrencilerinin niteliğinin geliştirilmesi için sürekli 

eğitim merkezleri, mesleki yeterlilik sertifikaları, mesleki yabancı dil, sözleşmeli öğrencilik 

modelleri gibi yöntemler teşvik edilmelidir. Bu öğrencilerin başka disiplinlerde yüksek lisans 

ve doktora programlarına devam etmeleri, disiplinlerarası bir sektör olan tıbbi cihaz alanında 

kamu ve özel sektörün gelişimini destekleyecektir.   

Ülkemizde finansal hizmetlerin çeşitliliği ve esnekliği olumlu olmakla birlikte 

finansmana erişim zorluğu, yasal çerçeve ve risk sermayesi fonlarının zayıflığı ise firmaları 

mali açıdan zorlamaktadır. Yüksek faiz oranları, teminat gereklilikleri, karmaşık prosedürler ve 

kanuni çerçevedeki sorunlar özellikle KOBİ’lerin kredi almalarını engelleyen faktörlerdir. 
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Maddi teminat gösterme şartlarının esnetilmesi, şahıslar ve firmalar hakkındaki teminat 

bilgilerinin bir veri tabanında toplanması ve tasfiye durumundaki risklerin azaltılması gibi 

hususlarda gerekli yasa değişikliklerinin yapılması, bankaların kredi arzı ile KOBİ’lerin banka 

kredisi taleplerini artırabilir. 

Bilgi değer zinciri ve teknoloji çevrimi perspektifinden bakıldığında tıbbi cihazlar 

alanında ‘bilgi kümeleri’ oluşturmak ve ‘teknoloji yetkinliği’ kazanmak için alınabilecek 

tedbirler aşağıdaki gibi özetlenebilir:  

Ulusal tıbbi cihaz sanayisi için uzlaşılmış stratejik hedefler ve bu kapsamda edinilmesi 

gereken teknoloji setleri belirlenmeli ve ulusal / uluslararası alanda rekabet edebilecek odak alt 

sektörlerin seçimi ve bunlar için özel programlar tasarlanmalıdır.  

Önceliklendirilmiş alt-segmentler için değer zinciri analizleri yapılmalıdır. Tıbbi cihazlar 

için belirlenen konularda öncü firmaların koordinasyonunda, KOBİ’ler, araştırma merkezleri 

gibi ilgili aktörlerin katılımı ile büyük proje konsorsiyumlarının oluşumu desteklenmelidir. 

Tıbbi cihaz ve sağlık endüstrisine yönelik yarışma ve ödül mekanizmalarının artırılması, 

yenilikçi fikirlerin ticarileşme süreçlerinin takibi sağlanmalıdır. Klinik araştırmaları 

yönlendirme destek sisteminin ve buna yönelik veri tabanlarının oluşturulması sağlanmalıdır.  

Tıbbi cihazlar ile ilgili çok amaçlı ağ yapıların oluşturulması (pazarlama, araştırma, ara 

ürün vb.), bölgesel ve disiplinlerarası tıbbi cihaz araştırma ve geliştirme merkezleri ile 

platformlarının kurulması, sektöre özgü endüstri bölgesi ve bilim parkları kurulması, savunma 

sanayii gibi ihtisas OSB’lerle etkileşimin artması için coğrafi olarak yakın bölgelerde sağlık 

ihtisas OSB’lerinin kurulması, tıbbi cihaz alanında uzmanlaşmış patent vekilleri ve 

uzmanlarının niteliğinin ve niceliğinin geliştirilmesi, teknolojik yeniliklerin regülasyonlara 

hızlıca yansıtılması ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yeniliklere ve ülkede geliştirilen 

yeni teknolojilere göre kapasite gelişiminin sağlanması önerilmektedir. 

Yüksek katma değerli ürün üretilebilmesi için mevcut Ar-Ge ekosisteminin özelde tıbbi 

cihaz ve daha geniş anlamda sağlık endüstrisi için uygun bir sektörel inovasyon sistemi 

yaklaşımı benimsenmelidir. 

İnovasyona yönelik destek programlarının ürünün üretim zincirinde katma değeri en 

yüksek aşamalardan biri olan tasarım aşamasını da kapsaması gerekmektedir. Özellikle tıbbi 

cihazlara yönelik Ar-Ge faaliyetlerinde endüstriyel tasarımın da destek kapsamında 

değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.  
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Firmalarda fark yaratabilecek teknoloji değerlemesi, pazarlanması ve iş modeli 

inovasyonuna ilişkin eğitim ve danışmanlık faaliyetleri desteklenmelidir. İnovasyon faaliyetleri 

hasta ve kullanıcı odaklı ve taleplere göre yaşam kalitesi ve sağlığı iyileştirme temel hedefiyle 

tasarlanmalı, karşılanmamış tıbbi ihtiyacı ortaya çıkarıp yenilikçi çözümler üreten fikirlerin 

ticarileşme aşamasına kadar takip edilmeli ve verilen destekler bunları motive etmelidir. 

İnovasyon prosesleri, sektörün özelliği nedeniyle tıbbi cihaz dışında diğer sektörlerin (IT, 

malzeme, robotik vb.) bilgi ve deneyimlerini de katacak şekilde entegre bir süreç olarak 

tasarlanmalı ve bu amaçlı fon ve destekler sağlanmalıdır. Özellikle çoklu kullanım alanı olan 

ve tıbbi cihazlar için de kritik teknoloji alanlarında (lazer, ultrason, spektroskopi gibi) özel 

araştırmalar tıbbi cihazların gelişimi için de ayrı bir öneme sahiptir. 

İnovasyon süreçlerinde klinisyen, diğer hastane profesyonelleri ile üniversite ve araştırma 

kurumlarını da katacak entegre Ar-Ge süreçlerini öne çıkaracak ve destekleyecek sistemler 

geliştirilmelidir. İnovasyon süreçleri tüm sağlık sistemini dikkate alan bütüncül (yaşam boyu 

fiziksel, psikolojik, sosyal unsurları dikkate alan) bir yaklaşımla ele alınmalıdır. İnovasyon 

faaliyetleri maliyette etkinliği artıracak ve kamu sağlığı ve ihtiyaçlarını öne alacak şekilde 

tasarlanmalıdır. Kamu sağlık ihtiyaçlarını ve önceliklerini ortaya çıkaracak araştırmalar 

yapılmalıdır. 

Klinik Araştırmanın hatta hizmet standardı olmuş (standard of care) uygulamalara dair 

piyasaya arz sonrası klinik değerlendirmenin bile fonlanmıyor olması, ülkede klinik araştırma 

kültürünün gelişmemesine neden olmakta, yerli üreticinin yenilikçi ürün geliştirmesinin önünde 

bir engel olduğu görülmektedir. Ülkemizde klinik araştırma kültürünün gelişmesi için klinik 

araştırmanın etkili bir şekilde desteklenmesi gerekmektedir. Tıp fakülteleri ve mühendislik 

fakülteleri arasındaki disiplinlerarası işbirliğinin zayıflığı araştırma ekosisteminin zayıflığı ile 

birleştiğinde, sağlık teknolojileri alanında geliştirilen az sayıda ürünün de araştırma 

aşamasından belgelendirme aşamasına geçemediği görülmektedir. Piyasaya arz öncesi klinik 

çalışmalar, test ve belgelendirme süreçleri ve piyasaya arz sonrası klinik değerlendirme, piyasa 

denetim ve gözetimi deneyimleri (raporlar, tescil kayıtları, klinik takipler vb.) şeffaf bir şekilde 

toplanmalı, regülasyon amaçları ve sağlık teknolojilerini daha ileri götürecek değerlendirmeler 

için kullanılmalıdır. 

Tıbbi cihazların küresel bir sektör olması nedeniyle özellikle yeni tür cihazlarla ilgili 

girişimlerde bu alanda deneyimli uluslararası işbirlikleri tasarlanmalı ve desteklenmelidir. 
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3.4. Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler 

Politika 1: Yeni İş Modelleri İçin Finansman Yöntemlerinin Geliştirilmesi 

Pazara erişimin kolaylaştırılması 

o Alternatif geri ödeme modellerinin araştırılması ve ülkemize uyarlanması

o Tıbbi cihazlarda fiyatlandırmaya yönelik argümanların araştırılarak ülkemize

uyarlanması ve ilaca benzer şekilde fiyatların yıl bazlı güncellenebilmesi,

 Performans Göstergesi: Referans fiyat uygulaması ile fiyatı belirlenen

ürün sayısı / yüzdesi

o Yenilikçi tıbbi cihazların pazara erişimini kolaylaştırıcı teşvik 

mekanizmalarının oluşturulması

 Performans Göstergesi: Fonlanan yenilikçi tıbbi cihaz sayısı

o Belgelendirmeye esas olup ülkemizde yapılamayan test ve analiz işlemlerinin

teşvik veren kurum veya kuruluşların destek mekanizmaları içinde

değerlendirilmesi

 Performans Göstergesi: Teşvik verilen test ve analiz işlem sayısı

Finansman yönteminin geliştirilmesi 

o Tamamlayıcı sağlık sigortası ile sağlık finansmanının geliştirilmesi ve SGK ile

anlaşmalı özel hastanelerde hastaya yansıtılan işlem fiyatı farkı benzeri bir

uygulamanın iyileştirici tıbbi sarflar için uygulanabilmesi

 Performans Göstergesi: TSS’li birey sayısı, fiyat farkı alınabilen yerli

iyileştirici tıbbi sarf sayısı, fiyat farkı alabilen özel hastane sayısı

o SGK’nın tıbbi cihaz tedarikine yönelik olarak sağlık hizmet sunucularına

yapmış olduğu ödemelerin amacına uygun kullanıldığının takip edilerek,

SGK’nın ödeme vadesine yakın bir vadede tıbbi cihaz firmalarına ödemelerin

gerçekleştirilebilmesi,

 Performans Göstergesi: Geri ödeme vadesindeki azalma
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Sağlık Teknolojileri Değerlendirme faaliyetlerinin arttırılması 

o Yerli üreticilerin rekabet gücünü artırmak amacıyla tıbbi cihazlar için 

karşılaştırmalı sağlık teknolojileri değerlendirme raporları hazırlanması, 

 Performans Göstergesi: STD raporu sayısı / STD talebi olan yerli 

üretici sayısı 

Politika 2: Yatırım, Üretim ve İhracat Kapasitesinin Arttırılması 

Nitelikli insan gücünün artırılması 

o Sağlık kümelenmelerinin üniversite, özel ve eğitim-araştırma hastaneleri ile 

afiliye olması  

 Performans Göstergesi: Afiliasyon protokolü sayısı, afiliye kurumlar 

nezdinde yapılan klinik araştırma sayısı 

o Yeni tıbbi cihaz direktiflerine göre ürün belgelendirme süreçlerinde görev alan 

nitelikli personel sayısının artırılması 

 Performans Göstergesi: Personel niteliğini artırmaya yönelik yapılan 

eğitim sayısı ve yararlanan kişi sayısı 

o Laboratuvar test ve analiz süreçlerinde görev alan nitelikli personel sayısının 

artırılması 

 Performans Göstergesi: Personel niteliğini artırmaya yönelik yapılan 

eğitim sayısı ve yararlanan kişi sayış 

o Mevcut akademik programların sanayiye ve sektöre yönelik olarak 

güçlendirilmesi  

 Performans Göstergesi: Müfredatlara eklenen sektöre yönelik ders 

sayısı ve ders alan öğrenci sayısı 

o Üniversite kamu sanayi işbirliği ile personel niteliğinin artırılmasına yönelik 

eğitim ve sertifikasyon programlarının artırılması  

 Performans Göstergesi: Eğitim ve sertifikasyon program sayısı 

o Tıpta uzmanlık eğitiminde ve tez çalışmalarında sanayi işbirliğinin arttırılması 

 Performans Göstergesi: Endüstriye yönelik tez sayısı  
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o Akademik kariyerde ilerleyebilmek için patent/lisans gibi tıbbi cihaz sektörüne

yönelik kriterlerin güçlendirilmesi, döner sermaye eliyle gelir mekanizmalarının

oluşturulması

 Performans Göstergesi: Akademik personelin aldığı patent/lisans

sayısı

o Türk bilim insanlarının sağlık endüstrileri ile ilişkili küresel çalışmalara

entegrasyonunun sağlanması ve işbirliğinin artması.

 Performans Göstergesi: Küresel çalışmalara katılan araştırmacı

sayısı

Ar-ge ve üretim süreçlerinin desteklenmesi 

o Tıbbi cihaz ar-ge, pre-klinik, prototip, üretim ve üretim sonrası süreçlere yönelik

akredite analiz, doğrulama, test ve ölçüm faaliyetlerini içeren mükemmeliyet

merkezlerinin kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi

 Performans Göstergesi: Mükemmeliyet merkezi sayısı

o Ticarileşme sürecinin hızlandırılması için teşvik ve fikri mülkiyet hakları gibi

konularda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması

 Performans Göstergesi: Tıbbi cihaz alanında başvuru sayısı ve alınan

patent sayısı, bilinçlendirmeye yönelik yapılan faaliyet sayısı

o Tıbbi cihaz alanında klinik branş bazlı tematik kümelenmelerin oluşturulması

 Performans Göstergesi: Klinik branş bazlı kümelenme sayısı

o Yalnızca üniversite işbirliğinde “bozdurulabilecek” inovasyon kuponu

(innovation voucher)  uygulamasının hayata geçirilmesi

 Performans Göstergesi: Kullanılan kupon değeri, kupon adedi,

kupon kullanan firma sayısı

o Tıbbi cihaz alanında Sağlık Start-up Projesi kapsamında girişimcilerin

yönlendirilmesi, süreçlere ilişkin daha etkin bilgilendirme sağlanması ve

ürünlerin daha hızlı ticarileşerek pazara sunulmasına katkı verilmesi

 Performans Göstergesi: Sisteme dâhil olan girişimci sayısı, yatırım

desteği alan start-up firma sayısı, ticarileşen ürün sayısı
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o Başta savunma sanayisi olmak üzere diğer sektörlerden tıbbi cihaz sektörüne 

teknoloji transferi sağlayan projelerin desteklenmesi  

 Performans Göstergesi: Desteklenen proje sayısı 

Pazarın güçlendirilmesi 

o Yerli üreticinin yurtdışı pazarlara açılmasını kolaylaştırmak amacıyla 

teknoloji geliştirme merkezlerinin yurtdışında hizmet veren ofislerinin 

sayısının ve bilinirliğinin artırılması 

 Performans Göstergesi: Hizmet veren ofis sayısı, ofislerden 

yararlanan firma sayısı 

o Yerli ürüne sağlanan % 15 fiyat avantajının alım yapan idareye genel 

bütçeden aktarılması 

 Performans Göstergesi: Fiyat avantajı uygulanan tıbbi cihaz sayısı 

o Yerli Malı Belgesi alım koşullarının katma değeri içerecek (Ar-Ge, 

belgelendirme, test, klinik araştırma ile oluşan değerleri vb.) şekilde tıbbi 

cihaz sektörüne uyumlaştırılması  

 Performans Göstergesi: Yerli Malı Tebliğinin revize edilmesi 

o Cari açık üzerinde etkisi yüksek olabilecek ya da katma değeri yüksek ileri 

teknolojili yerli ürünlere küresel rekabetçilik unsurları gözetilerek kamu 

alım garantisi verilmesi 

 Performans Göstergesi: Kamu alım garantisi verilen tıbbi cihaz 

sayısı, bütçeye sağladığı mali fayda 

Politika 3: Sağlıkta Dijitalleşme Alt Yapısının Geliştirilmesi  

Veri paylaşımında eşgüdümün sağlanması  

o Sağlık hizmeti ve harcamalarına yönelik anonimleşmiş verilerin sektörle 

paylaşımının sağlanması; Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlar ve diğer alıcı 

kurumların kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaç planlarının hazırlaması 

 Performans Göstergesi: Paylaşılan rapor / ürün sayısı ve çeşitliliği 
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o Ülkemiz laboratuvar, test ve kritik /maliyetli ekipman envanterinin internet

tabanlı bir sistem ile sektörün erişimine açılması

 Performans Göstergesi: Yazılım sisteminden faydalanan firma ve

laboratuvar sayısı

Veri entegrasyonunun yaygınlaştırılması 

o Tıbbi cihaz sektörüne yönelik veri altyapısının geliştirilmesinde kamu kurumları

arasında eşgüdümün sağlanması

 Performans Göstergesi: Entegre olan veritabanı sayısı

o Kamu bünyesindeki bilgi sistemlerinden (ÜTS/MEDULA/MKYS vb.) yerli

üreticilerin ürünlerine yönelik Piyasaya Arz Sonrası Klinik Çalışmaları için

yeterli veri setinin gerekli kalitede toplanması ve paylaşılması

 Performans Göstergesi: Paylaşım yapılan yerli üretici/ ürün sayısı

o Sağlık hizmetlerinde ve teknoloji kullanımında büyük veri analizi ve karar

destek sistemlerinin geliştirilmesi

 Performans Göstergesi: Analize dayalı sağlık ve sektör istatistiklerini

içeren rapor sayısı

Politika 4: Değer Odaklı Sağlık Teknolojileri Ekosisteminin Oluşturulması 

o Ülkemiz demografik yapısı ve epidemiyolojisi incelenerek ihtiyaca uygun ve

küresel pazarda ihracat fırsatı yaratabilecek yeni teknolojilere erişilebilirliğin

sağlanması ve yerli üretimin yönlendirilmesi

 Performans Göstergesi: Araştırma raporu sayısı, Yönlendirilen yerli

üretici sayısı

o Klinik çalışmalar için daha etkin teşvik mekanizmalarının oluşturulması ve

hızlandırılması

 Performans Göstergesi: Desteklenen klinik araştırma sayısı/destek

miktarı/klinik araştırma merkezi sayısı/ klinik araştırma onay süresi
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o SGK tarafından mevcutta geri ödeme kapsamında olan yerli tıbbi malzemeler 

için yapılacak piyasaya arz sonrası klinik değerlendirmeye konu malzeme ve 

işlemlerin SGK tarafından finansmanın kesilmemesi 

 Performans Göstergesi: Klinik değerlendirme yapılan yerli tıbbi cihaz 

sayısı 

o Sağlık entegre kampüslerinde yerli üreticilere yönelik Ar-Ge merkezlerinin 

kurulması 

 Performans Göstergesi: Kurulan merkez sayısı 

Politika 5: Tıbbi Cihaz Regülasyon Süreçlerinin İyileştirilmesi 

o Kayıt bildirim, geri ödeme ve fiyatlandırma politikalarında, üretimi Türkiye'de 

yapılan tıbbi cihazların öncelikli olarak değerlendirilmesi  

 Performans Göstergesi: Yerli ürünler için yapılan önceliklendirme 

sayısı, toplam başvuru sayısı  

o Tıbbi cihaz sektörünün ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 

faydalanabilecekleri kalifiye insan kaynağının oluşturulması ve bu envanterin 

paylaşılması 

 Performans Göstergesi: Envanterin oluşturulması 

o Ticaret ataşelerinin sektöre yönelik daha etkin çalışmalarının sağlanması   

 Performans Göstergesi: Pazar verileri, kuralları ve engelleri, ikili iş 

birliği anlaşmaları, geri ödeme mekanizmaları vb. hakkında yapılan 

bilgilendirme sayıları, ticaret ataşeliklerinden faydalanan şirket sayısı 

o Hedef ülkelerde ülkemiz tıbbi cihaz sektörü için tanıtıcı faaliyetlere ağırlık 

verilmesi 

 Performans Göstergesi: Katılım sağlanan uluslararası organizasyon 

(fuar, kongre, workshop vb.) sayısı 

o Sağlık marketi uygulamasının hayata geçirilmesi 

 Performans Göstergesi: Sağlık marketi uygulaması ile karşılanan tıbbi 

cihaz sayısı ve tutarı 
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4. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME

Tıbbi Cihaz sektörü, ilaç sanayi ile birlikte sağlık endüstrisinin önemli ve giderek 

büyüyen bir parçasıdır. Risk sınıfı, ekonomik faaliyet sınıfı, üretim ve satış yöntemleri 

açısından farklılık gösteren geniş bir yelpazeyi kapsayan tıbbi cihaz sektörü tüm dünyada 

sürekli büyüme eğilimi göstermektedir. 

Giderek artan sağlık harcamalarının bir ayağını da büyüyen tıbbi cihaz ihtiyaçları 

oluşturmaktadır.  Tıbbi cihaz sektöründe yerli üretim çoğunlukla geleneksek teknolojilerde 

olmakla beraber, bu sektör biyoteknoloji, nanoteknoloji, mikroelektromekanik ve bilişimin 

birlikte kullanıldığı katma değeri yüksek bir sektördür. Avrupa Patent Ofisinin en yüksek patent 

başvuru sayıları sağlık teknolojileri sınıfındadır. Sağlık endüstrisinin yapay zeka, büyük veri 

gibi teknolojik araçlar ile radikal değişiklikler göstermesi beklenmektedir.   

Dünyada tıbbi cihaz sektöründe büyük küresel oyuncuların karşısında yerel üreticilerin 

fazla rekabet şansı olmayan bir pazar ortamı bulunmaktadır. Küresel şirketler, kendilerine rakip 

olabilecek yerel şirketleri, ya da yeni ürünler geliştirmiş küçük şirketleri satın alma yoluna 

gitmektedir.   

Türkiye hızla gelişen tıbbi teknolojiyi tüketen konumundadır. Bu teknolojileri tüketen 

konumundan üreticisi konumuna geçmek için bütün paydaşların koordineli çalıştığı bir sektörel 

stratejiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu koordinasyonun sağlanabilmesi için Sağlık Endüstrileri 

Yönlendirme Komitesi Kurulmuş ve bu komite tarafından ilaç ve tıbbi cihaz alanına önemli 

yerelleşme çalışmaları yapılmıştır.  

Sağlık harcamalarının tüm dünyada sürekli aşağı çekilmeye çalışıldığı ortamda, 

üreticilerin yeni ürünlerini satabilmelerine ilişkin belirsizlikler, neredeyse Ar-Ge’den kaynaklı 

riskler kadar çoktur. Bu nedenle sektör başka ülkelerde geliştirilmiş, ödeme sistemine girmiş 

ürünleri taklit etmeye yönelmektedir. Kamu tarafından, yerli ürünlerin kullanımına ilişkin 

önemli ölçüde farkındalık geliştirilmiş ve fiyat avantajı uygulaması zorunlu hale getirilmiştir. 

Ancak, sahada yerli ürünü dışlayıcı pratikler hala görülmektedir.   

Tıbbi cihazlarda yenilikçi çözümler üretebilecek doktor mühendis işbirliği yeterli 

değildir. Bu işbirliğinin gelişmesi için klinik mühendislik birimlerinin kurulması, doktorların 

sanayide ya da sanayi ile birlikte çalışma koşullarının özendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca hem 

piyasaya arz öncesi, hem de piyasaya arz sonrası klinik çalışma ve değerlendirmelerin 
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fonlanması, sağlık meslek mensupları için de cazip hale getirilmesi ve sanayi için teşvik 

edilmesi gerekmektedir.  

AB’nin tıbbi cihazları düzenlediği direktiflerin gözden geçirilerek daha katı ve 

gereklilikleri yüksek bir tıbbi cihaz tüzüğü yayınlamış olması nedeniyle, klinik çalışmaların, 

yalnızca Ar-Ge aşamasında değil, tıbbi cihazların piyasaya arzından önce zorunluluk haline 

gelmesi ülkemizin gerek piyasaya arz öncesi gerek piyasaya arz sonrası klinik çalışmaların ve 

değerlendirmelerin altyapısı ve finansmanı konusunda yeni adımlar artmasını gerektirmektedir. 

Aynı tüzük, sektörde çalışacak insan kaynağı hakkında bazı asgari sınırlamalar getirmiştir. Bu 

insan kaynağının yetiştirilmesi için çalışmaların ivedilikle başlaması gerekmektedir. 

  İhale şartnameleri ve teklif kabul koşulları, katma değer arttırma stratejisiyle uyumlu 

olarak en düşük fiyat yerine aynı fiyata en yüksek kaliteyi talep edecek şekilde yeniden 

düzenlenmelidir (“total cost of ownership” yaklaşımı). Yerli ve yenilikçi ürünler için değer 

tabanlı satın alma yöntemlerinin uygulanabilirliği değerlendirilmelidir. Yerli malı alımlarına 

getirilen %15 fiyat avantajının daha etkin uygulanması için kurumlar arası bir strateji çerçevesi 

geliştirilmeli, %15 fiyat avantajı sağlayan hastanelere ilave külfet getirilmemelidir.   
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Ek 1: Tıbbi cihaz pazarına ilişkin bilgiler 

Tablo 7. Kategoriye Göre Toplam Dünya Tıbbi Cihaz Pazarı (Milyon Dolar), 2011-2020 

Tıbbi Cihaz Kategorisi 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CAGR 

2015-

2020 

Sarf Malzemeler 47.687 48.664 51.142 53.610 50.726 53.155 56.812 61.161 65.918 69.871 6,6 

Tanısal Görüntüleme 78.113 81.920 80.706 82.296 80.017 83.396 88.095 93.745 99.186 104.268 5,4 

Diş Hekimliği 

Ekipmanları 

21.585 21.802 23.113 23.951 22.849 23.935 25.585 27.517 29.576 31.263 6,5 

Ortopedi & Protez 

Malzemeleri 

35.783 37.010 38.795 39.975 38.562 40.433 42.965 46.136 49.599 52.525 6,4 

Hastaya Yardımcı 

Malzemeler 

38.489 38.838 40.620 42.434 40.640 42.320 44.905 47.986 51.268 53.970 5,4 

Diğer Ekipmanlar 84.627 86.807 90.120 94.660 91.654 96.245 102.477 109.610 117.265 123.929 6,2 

Toplam 306.284 315.041 324.497 336.926 324.448 339.484 360.839 386.155 412.812 435.826 6,1 

Kaynak: Worldwide Medical Devices Forecast to 2020. BMI Research  Kasım 20151 

1 Bu veriler Kasım 2015 tarihli BMI raporundan alınmıştır. Raporda, verilerin hangi yılının gerçekleşen, hangi yılının tahmin olduğu belirtilmemiştir. Ancak yayın tarihi itibarıyla 

2014 yılı sonrasının tahmin olduğu düşünülebilir. BMI’dan edinilen bu verilerde IVD segmentine ilişkin hiç veri bulunmamakta diğer bazı tıbbi cihazlar da dışarıda tutulmaktadır. 

IVD segmenti gıda ya da ziraat gibi diğer endüstrilerde de kullanılabilen cihazları da içerdiğinden bu alana ait sağlıklı veri toplamak çok zordur ancak IVD pazarının da oldukça 

büyük ve çoğunlukla küresel büyük şirketlerden oluştuğunu söylemek mümkündür. 
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Tablo 8. Kategoriye Göre Kişi Başına Toplam Dünya Tıbbi Cihaz Pazarı (Dolar), 2011- 2020 

Tıbbi Cihaz Kategorisi 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CAGR,  

2015-

2020 

Sarf Malzemeler 8,1 8,18 8,51 8,83 8,28 8,60 9,11 9,72 10,39 10,92 5,7 

Tanısal Görüntüleme 13,27 13,77 13,43 13,56 13,06 13,49 14,12 14,90 15,63 16,3 4,5 

Diş Hekimliği 

Ekipmanları 

3,67 3,67 3,85 3,95 3,73 3,87 4,10 4,37 4,66 4,89 5,6 

Ortopedi & Protez 

Malzemeleri 

6,08 6,22 6,46 6,59 6,29 6,54 6,89 7,33 7,82 8,21 5,5 

Hastaya Yardımcı 

Malzemeler 

6,54 6,53 6,76 6,99 6,63 6,84 7,20 7,63 8,08 8,44 4,9 

Diğer Ekipmanlar 14,37 14,59 15,00 15,60 14,96 15,56 16,43 17,42 18,48 19,37 5,3 

Toplam 52,03 52,96 54,01 55,52 52,95 54,9 57,85 61,37 65,06 68,13 5,2 

Kaynak: Worldwide Medical Devices Forecast to 2020. BMI Research Kasım 2015  
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Tablo 9. Kategoriye Göre Toplam Dünya Tıbbi Cihaz Pazarı Alt Kırılımlar (Milyon Dolar), 2011-2020 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CAGR 

2015-2020 

Sarf Malzemeleri 

Bandajlar & Sargılar  11.127 10.798 11.047 11.356 10.509 10.998 11.757 12.656 13.677 14.514 6,7 

     Yapışkan Tıbbi Sargılar 5.535 5.285 5.434 5.621 5.157 5.397 5.758 6.183 6.665 7.052 6,5 

     Yapışkan Olmayan Tıbbi 

Sargılar 

5.592 5.513 5.612 5.735 5.352 5.601 5.999 6.473 7.013 7.461 6,9 

Süturler   4.414 4.563 4.947 5.155 4.977 5.266 5.642 6.064 6.528 6.979 7,0 

Şırıngalar, İğneler & 

Kateterler  

27.329 28.592 30.286 32.058 30.520 31.957 34.143 36.768 39.592 41.909 6,5 

     İğneli, iğnesiz şırıngalar 5.662 5.831 6.439 6.640 6.248 6.581 7.096 7.739 8.434 8.981 7,5 

     Tüp şeklinde metal 

iğneler/süturler için iğneler 

3.222 3.391 3.340 3.560 3.510 3.686 3.913 4.185 4.471 4.722 6,1 

     Diğer iğneler kataterler 

kanüller vb.  

18.446 19.370 20.507 21.858 20.762 21.690 23.133 24.843 26.687 28.206 6,3 

Diğer Sarf Malzemeleri 4.817 4.710 4.861 5.041 4.721 4.933 5.270 5.674 6.120 6.469 6,5 

     Kan gruplarının/kan 

faktörlerinin tayinine mahsus 

reaktifler 

803 793 812 848 792 827 879 940 1.008 1.063 6,1 

     İlkyardım kutu ve kitleri 276 289 294 336 321 343 375 414 456 492 8,9 

     Ostomi ürünleri  1.677 1.653 1.727 1.776 1.648 1.733 1.846 1.983 2.141 2.261 6,5 

     Cerrahi eldivenler   2.060 1.975 2.029 2.081 1.961 2.031 2.170 2.336 2.516 2.654 6,2 

Sarf Malzemeleri TOPLAM 47.687 48.664 51.142 53.610 50.726 53.155 56.812 61.161 65.918 69.871 6,6 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CAGR  

2015-2020 

Tanısal Görüntüleme 

           

Elektroteşhis cihazları    42.420 44.821 44.467 46.239 45.731 47.953 50.669 53.979 57.192 60.173 5,6 

Elektrokardiyograflar     1.588 1.606 1.658 1.669 1.613 1.694 1.805 1.925 2.049 2.165 6,1 

Ultrason     7.236 7.493 7.610 7.623 7.370 7.712 8.224 8.815 9.434 9.998 6,3 

MRI     6.035 6.326 6.123 6.492 6.098 6.419 6.832 7.434 7.918 8.370 6,5 

Sintigrafi Cihazları 698 650 606 538 530 526 515 618 681 731 6,6 

Diğer elektro tanı cihazları    26.842 28.738 28.469 29.917 30.119 31.603 33.293 35.187 37.110 38.908 5,3 

Radyasyonlu Cihazlar    18.769 19.638 18.804 18.836 18.272 18.848 19.851 21.002 21.946 23.012 4,7 

Bilgisayarlı Tomografi    5.756 5.731 5.878 5.740 5.633 5.834 6.191 6.612 6.925 7.217 5,1 

Diğer tıbbi X ışınlı cihazlar  11.835 12.559 11.805 12.176 11.777 12.142 12.718 13.381 14.042 14.757 4,6 

A, B, C Işınlı cihazlar 1.178 1.348 1.121 920 861 872 943 1.009 980 1.038 3,8 

Görüntüleme Parça ve 

Aksesuarları  16.924 17.461 17.434 17.221 16.014 16.595 17.575 18.764 20.047 21.083 5,7 

Kontrast Araçları    4.364 4.492 4.719 4.423 4.108 4.247 4.515 4.838 5.199 5.476 5,9 

Tıbbi x-ışını filmleri (düz)  1.436 1.453 1.361 1.246 1.076 1.091 1.137 1.191 1.247 1.275 3,4 

Tıbbi x-ışını filmleri (rulo)  625 682 728 610 558 543 535 525 517 509 -1,8 

X-ışını tüpleri    2.074 2.223 2.198 2.280 2.166 2.251 2.387 2.544 2.720 2.882 5,9 

Diğer görüntüleme parça ve 

aksesuarları 8.421 8.606 8.422 8.653 8.102 8.459 8.996 9.661 10.359 10.935 6,2 

Tanısal Görüntüleme 

TOPLAM 78.113 81.920 80.706 82.296 80.017 83.396 88.095 93.745 99.186 104.268 5,4 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CAGR 

2015-2020 

Diş Hekimliği Ekipmanları 

Diş Hekimliği Demirbaş Cihazlar 3.987 4.145 4.386 4.585 4.553 4.804 5.146 5.517 5.889 6.247 6,5 

Diş Hekimliğinde kullanılan 

Matkaplar    2.258 2.350 2.501 2.603 2.660 2.819 3.005 3.207 3.411 3.610 6,3 

Diş Hekimliğinde kullanılan 

sandalyeler 710 724 760 838 785 810 854 911 971 1.021 5,4 

Diş Hekimliğinde kullanılan 

 X-Işınlılar 1.020 1.072 1.126 1.143 1.108 1.176 1.287 1.400 1.507 1.616 7,8 

Diş Hekimliği Araç ve Sarfları 17.598 17.657 18.727 19.366 18.296 19.130 20.439 22.000 23.688 25.016 6,5 

Dental Siman 4.596 4.764 5.043 5.155 5.054 5.345 5.719 6.151 6.606 6.994 6,7 

Diş Hekimliğinde kullanılan 

Araçlar    6.281 6.380 6.772 7.013 6.644 6.960 7.442 8.024 8.639 9.142 6,6 

Dişler ve Dental Tutucular 6.721 6.513 6.912 7.198 6.597 6.825 7.277 7.825 8.443 8.880 6,1 

Protez Dişler 1.298 1.301 1.325 1.399 1.299 1.351 1.441 1.548 1.666 1.750 6,1 

Diğer Tutucular  5.423 5.212 5.587 5.799 5.298 5.474 5.836 6.277 6.777 7.130 6,1 

Diş Hekimliği Ekipmanları 

TOPLAM 21.585 21.802 23.113 23.951 22.849 23.935 25.585 27.517 29.576 31.263 6,5 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CAGR 

2015-2020 

Ortopedi & Protez Malzemeleri             

Ortopedik Veya Kırıklara Mahsus 

Cihazlar 10.793 10.708 11.422 11.900 11.406 11.807 12.403 13.162 14.040 14.714 5,2 

Suni Eklemler 10.310 10.697 11.259 12.121 11.869 12.505 13.366 14.383 15.487 16.430 6,7 

Protez Gözler Ve Vücudun Diğer 

Suni Parçaları 14.680 15.605 16.114 15.955 15.287 16.120 17.196 18.592 20.073 21.381 6,9 

Ortopedi & Protez Malzemeleri 

TOPLAM 35.783 37.010 38.795 39.975 38.562 40.433 42.965 46.136 49.599 52.525 6,4 

Hastaya Yardımcı Malzemeler            

Yardımcı Portatif Cihazlar    25.832 25.793 27.439 28.780 27.685 28.762 30.482 32.505 34.703 36.475 5,7 

Duymaya Yardımcı Cihazlar    5.135 5.210 5.545 5.495 5.379 5.643 6.005 6.413 6.850 7.215 6,0 

Kalp Pilleri     5.601 5.348 5.682 6.310 5.881 5.933 6.146 6.427 6.729 6.911 3,3 

Diğer Taşınabilir Yardımcı Cihazlar   15.096 15.234 16.211 16.975 16.425 17.186 18.330 19.665 21.124 22.349 6,4 

Terapötik Cihazlar 12.657 13.045 13.182 13.654 12.955 13.558 14.424 15.481 16.565 17.496 6,2 

Mekanoterapi Cihazlar   5.302 5.191 5.350 5.430 5.075 5.265 5.542 5.886 6.235 6.544 5,2 

Terapötik Solunum Cihazları  7.355 7.854 7.831 8.224 7.880 8.293 8.882 9.595 10.330 10.952 6,8 

Hastaya Yardımcı Malzemeler 

TOPLAM 38.489 38.838 40.620 42.434 40.640 42.320 44.905 47.986 51.268 53.970 5,8 

 



128 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CAGR 

2015-2020 

Diğer Ekipmanlar: 

Tekerlekli Sandalyeler 2.592 2.598 2.754 2.930 2.852 2.982 3.169 3.381 3.625 3.842 6,1 

Tekerlekli Sandalyeler 

(kendiliğinden hareketli 

olmayanlar)  1.344 1.384 1.517 1.625 1.600 1.701 1.834 1.982 2.153 2.314 7,7 

Tekerlekli Sandalyeler 

(kendiliğinden hareketli olanlar) 1.248 1.215 1.237 1.306 1.252 1.281 1.335 1.399 1.472 1.528 4,1 

Oftalmik Cihazlar 6.163 6.474 6.671 7.104 7.018 7.448 7.999 8.619 9.291 9.900 7,1 

Hastane Mobilyaları   6.076 6.206 6.369 6.608 6.307 6.561 6.921 7.366 7.831 8.221 5,4 

Tıbbi, Cerrahi Sterilizasyon 

Cihazları   1.823 1.830 1.825 1.852 1.704 1.746 1.824 1.919 2.020 2.112 4,4 

Ultraviole Veya Kızıl Ötesi Işınlı 

Cihazlar 470 542 562 561 523 550 592 640 692 734 7,0 

Diğer Cihazlar 67.502 69.157 71.939 75.604 73.250 76.957 81.972 87.686 93.806 99.119 6,2 

Kan Basıncını Ölçmeye Yönelik 

Cihazlar   1.011 870 934 978 944 986 1.057 1.139 1.229 1.305 6,7 

Endoskopi Cihazları 2.043 1.967 2.106 2.321 2.116 2.210 2.407 2.654 2.936 3.166 8,4 

Diyaliz Cihazları 2.669 2.594 2.751 2.731 2.570 2.675 2.863 3.086 3.334 3.526 6,5 

Transfüzyon Cihazları 2.295 1.930 2.037 1.931 1.656 1.724 1.872 2.059 2.271 2.411 7,8 

Anestezi Cihazları ve Araçları 1.134 1.200 1.247 1.316 1.277 1.331 1.414 1.512 1.620 1.717 6,1 

Diğer Ekipmanlar  TOPLAM 84.627 86.807 90.120 94.660 91.654 96.245 102.477 109.610 117.265 123.929 6.2 

Kaynak: Worldwide Medical Devices Forecast to 2020. BMI Research  Kasım 2015 
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Tablo 10. Ülkelere Göre Toplam Dünya Tıbbi Cihaz Pazarı (Milyon Dolar), 2011- 2020 

Ülke 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Amerika Birleşik Devletleri 117.535   121.133   127.159   133.594   140.144   147.722   155.884   164.627   173.347   182.304   

Almanya 24.352   23.544   25.554   26.256   22.668   23.352   25.442   28.054   30.772   32.400   

Japonya 30.437   32.929   28.208   28.101   26.013   26.939   27.524   28.568   29.626   30.680   

Çin 11.883   14.079   16.075   17.207   17.774   18.787   20.521   22.485   24.604   26.973   

Fransa 14.055   13.520   14.619   14.609   12.567   12.839   13.792   15.073   16.464   17.233   

Birleşik Krallık 9.713   9.769   10.186   11.316   10.864   12.108   12.668   13.339   14.538   15.417   

İtalya 10.132   9.064   9.621   10.043   8.281   8.299   8.849   9.625   10.462   10.842   

Kanada 1.727   6.878   6.837   6.720   6.157   6.557   7.119   7.802   8.191   8.600   

Güney Kore 4.786   4.930   5.083   5.441   5.504   5.820   6.193   6.592   7.023   7.476   

Brezilya 5.205   5.387   5.537   5.633   4.591   4.726   5.008   5.578   6.235   6.784   

Meksika 3.244   3.405   3.683   4.036   3.919   4.257   4.650   5.015   5.465   5.883   

İspanya 5.140   4.640   4.902   5.330   4.552   4.469   4.674   4.944   5.591   5.774   

Rusya 6.813   8.426   6.718   6.118   4.369   4.498   4.719   4.991   5.139   5.396   

Hindistan 2.830   3.179   3.226   3.354   3.500   3.762   4.077   4.415   4.774   5.196   

Hollanda 3.601   3.498   3.745   3.953   3.374   3.436   3.724   4.102   4.493   4.720   

Avustralya 4.557   4.842   4.904   5.001   4.181   4.050   4.108   4.312   4.460   4.612   

Türkiye 2.399   2.267   2.421   2.610   2.295   2.242   2.308   2.413   2.521   2.632   

Kaynak: Worldwide Medical Devices Forecast to 2020. BMI Research  Kasım 2015   
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Tablo 11. Ülkelere Göre Kişi Başına Düşen Dünya Tıbbi Cihaz Pazarı (Dolar), 2011- 2020 

Ülke 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ABD 373,2 381,5 397,3 414,1 431,0 450,8 472,0 494,6 516,8 539,4 

Almanya 292,5 281,9 305,1 312,7 269,4 277,1 301,5 332,1 363,9 382,7 

Japonya 239,1 258,8 221,9 221,3 205,1 212,8 217,9 226,6 235,6 244,7 

Çin 8,8 10,4 11,8 12,6 12,9 13,6 14,8 16,1 17,6 19,2 

Fransa 221,1 211,5 227,4 226,0 193,4 196,6 210,1 228,5 248,4 258,9 

Birleşik Krallık 155,6 155,6 161,3 178,2 170,2 188,6 196,2 205,5 222,8 235,0 

İtalya 166,8 148,9 157,8 164,5 135,4 135,6 144,4 157,0 170,5 176,6 

Kanada 183,7 197,4 194,3 189,2 171,6 181,0 194,6 211,3 219,8 228,7 

Güney Kore 98,2 100,6 103,2 109,9 110,6 116,5 123,4 130,8 138,8 147,2 

Brezilya 26,4 27,1 27,6 27,9 22,5 23,0 24,2 26,8 29,7 32,1 

Meksika 27,2 28,2 30,1 32,6 31,3 33,6 36,3 38,8 41,8 44,6 

İspanya 110,5 99,2 104,5 113,2 96,4 94,4 98,5 103,9 117,2 120,8 

Rusya 47,5 58,9 47,0 42,9 30,7 31,7 33,4 35,4 36,6 38,5 

Hindistan 2,3 2,6 2,6 2,6 2,7 2,9 3,1 3,3 3,6 3,8 

Hollanda 216,1 209,3 223,4 235,3 200,3 203,5 220,0 241,8 264,3 277,1 

Avusturya 251,9 254,9 266,6 270,6 228,3 231,1 248,3 272,9 299,3 314,6 

Türkiye 32,8 30,6 32,3 34,4 29,9 28,9 29,5 30,6 31,7 32,8 

Kaynak: Worldwide Medical Devices Forecast to 2020. BMI Research  Kasım 2015 
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Tablo 12 Türkiye Sağlık Harcamaları Göstergeleri 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Toplam Sağlık Harcaması  

(Milyon TL) 
61,678 68,607 74,189 84,390 94,750 104,568 119,756 

Milyon ABD Doları ($) 41,067 40,919 41,173 44,317 43,325 38,537 39,608 

Kişi Başı Sağlık Harcaması (TL) 845 928 987 1110 1232 1345 1524 

ABD Doları ($) 563 553 548 583 563 496 504 

Toplam sağlık harcamasının gayri safi yurt içi 

hasıla (GSYH)’ya oranı (%) 
5,6 5,3 5,2 5,4 5,4 4,5 4,6 

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık 

harcamasına oranı (%) 
78,6 79,6 79,2 78,5 77,4 78,5 78,5 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 
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Tablo 13 2013 -2016 Yıları Türkiye Tıbbi Cihaz Pazarı Genel Bakış 

Kaynak: Turkey Medical  Devices Reports,BMI Research 2017 

2013 2014 2015 2016 

Pazar Büyüklüğü (Milyon Dolar)  2.421,6 2.609,9 2.322,5 2.326,5 

Toplam Sağlık Harcamalarının % 4,2 5,9 5,9 6,0 

GSYH’nin % 0,3 0,3 0,3 0,3 

Dünya Pazarının % 0,7 0,8 0,7 0,7 

İthalatla Karşılanma % 85,0 85,1 85,1 85,1 

Öngörülen Bileşik Büyüme Oranı % 3,4 -0,7 -0,7 -2,8 

Kişi Başına Düşen (Dolar) 32,3 34,4 29,5 29,2 
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Tablo 14 Kategoriye Göre Türkiye Tıbbi Cihaz Pazarı (Milyon Dolar), 2011-2021 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Sarf Malzemeler 503,7 478,6 506,3 559,4 523,1 552,0 485,2 491,6 493,4 494,5 495,4 

Tanısal Görüntüleme 497,6 448,6 457,8 500,5 448,4 408,8 349,9 344,1 335,3 332,0 330,2 

Diş Hekimliği 

Ekipmanları 

168,6 168,4 181,6 205,8 191,0 191,0 168,7 172,5 173,9 174,8 176,6 

Ortopedi & Protez 

Malzemesi 

320,2 339,1 385,1 384,5 328,5 333,3 292,4 292,4 288,9 285,7 285,9 

Hastaya Yardımcı 

Malzemeler 

212,5 202,3 214,8 213,1 198,8 203,2 176,2 175,3 172,7 170,9 172,2 

Diğer Ekipmanlar 696,1 629,7 675,8 746,0 634,9 638,1 558,0 558,7 557,1 553,9 555,3 

Toplam 2.398,7 2.266,8 2.421,4 2.609,5 2.324,7 2.326,5 2.030,4 2.034,7 2.021,4 2.011,9 2.015,6 
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