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Kutu 4.1. TÜBİTAK-MAM Temsilcisi ile Yapılan Görüşmeden Edinilen 
Değerlendirmeler 

Yapılan görüşmede TÜBİTAK-MAM tarafından uzun yıllar biyoteknolojik ilaç 
alanında çeşitli projeler yürütüldüğü anlaşılmıştır. Bu projeler hem orijinal biyoteknolojik 
ilaçları hem de biyobenzerleri kapsayan projelerdir. 

Biyobenzer geliştirilmesi üzerine yürütülen bir projede bir ilaç firması ile işbirliği 
içerisinde çalışılmaktadır. Projede etken maddenin çalışmayı yürüten ekipçe geliştirildiği 
belirtilmiştir. 

TÜBİTAK-MAM’ın bu alanda farklı üniversiteler, ARGEFAR gibi kümelenme 
yapıları ve akademisyenlerle işbirlikleri bulunmaktadır. TÜBİTAK-MAM tarafından 
yürütülen biyoteknolojik ilaç odaklı projelerde genelde TÜBİTAK 1003-Öncelikli Alanlar 
Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme 
Projelerini Destekleme Programı, 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini 
Destekleme Programı, Kalkınma Bakanlığı araştırma altyapıları desteklerinin kullanıldığı 
belirtilmiştir. 

TÜBİTAK-MAM tarafından yürütülen ticarileştirme içeren Ar-Ge projelerinde 
(biyobenzer geliştirme gibi) genelde firma ile işbirliği ile çalışılmasının daha uygun olduğu 
ticarileştirme aşamasında TÜBİTAK’ın yapısının yeterince uygun olmaması sebebiyle 
zayıf kalındığı belirtilmiştir. 

Görüşmede ülkemizde biyoteknolojik ilaç geliştirme sürecinin aşamalarının 
tamamlanmasına yönelik olarak bazı Ar-Ge altyapısı eksiklikleri ön plana çıkmıştır. 
Çalışmalarda kullanılan hücrenin yurtdışından temin edilmesi ve bazı durumlarda teminde 
sıkıntılar yaşanması söz konusudur. Ayrıca Ülkemizde GLP belgeli laboratuvarların 
azlığına ve ileri safhalarda gereken altyapının yetersiz olduğuna dikkat çekilmiştir. 

TÜBİTAK-MAM bünyesinde nitelikli insan gücü kapasitesi genel olarak yeterli 
görünse de zaman zaman farklı akademisyen veya uzmanlardan danışma hizmeti alındığı 
belirtilmektedir. Bunun yanı sıra araştırmacıyı teşvik edici unsurların yetersizliği ve kadro 
azlığı sebebiyle yetkin uzmanlara yeterince ulaşılamadığı belirtilmektedir. 

Biyoteknolojik ilaçlar alanında ilerleme sağlanabilmesi için sağlam bir kamu kurumu 
hafızası sisteminin yanında projelerin tüm kamu paydaşlarınca bütüncül şekilde ele 
alınması ve gerekli aşamalarda farklı desteklerin projeye sağlanmasının önem arz ettiği 
belirtilmiştir. Mevcut kamu Ar-Ge destekleri çok çeşitli olmasına rağmen zaman ve bütçe 
kısıtlarından dolayı ihtiyaçların karşılanmasında sıkıntılar yaşandığı belirtilmektedir. 
Halihazırda bu alanda ilaç geliştirmenin tüm aşamalarını karşılayacak bir destek 
bulunmadığı ifade edilmiştir. Sağlık ile bağlantılı alanların öncelikli alanlar arasında 
olmasının yerinde olacağı ifade edilmiştir. 

Ülkemizde biyoteknoloji alanında en büyük eksiklik firma ve akademi düzeyinde 
nitelikli insan gücü yetersizliği olarak ön plana çıkmaktadır. Bu alanda algının doğru 
oluşturulabilmesi için eğitimlerin lise düzeyinden itibaren verilmesi gerektiği belirtilmiştir. 
Bu alanda ülkemizde Ar-Ge ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi için firmaların küresel 
boyutta rekabet edebilmeye yönelik ürünlere yönelmelerinin önem arz ettiği 
belirtilmektedir. İlaveten kamu yönlendirmesinin bu alanın gelişmesinde kritik olduğu 
ifade edilmektedir.
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