EGA 13. YILLIK KONFERANSI
BÜLENT ECZACIBAŞI KONUŞMA METNİ

Değerli Konuklar EGA’nın 13. Yıllık toplantısına hoş geldiniz.
Konuşmama başlarken katılımlarınızla bizleri onurlandırdığınız için sizlere çok
teşekkür ediyorum. Avrupa Eşdeğer İlaç Birliği yöneticilerine ise özel bir teşekkürüm
var. İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası olarak Avrupa Eşdeğer İlaç Birliği’nin 13.
Yıllık Konferansı’nı İstanbul’da gerçekleştirmenizden büyük memnuniyet duyduk.
Ülkeler arasındaki ilişkilerin kuvvetlendirilmesi ve eşdeğer ilaç endüstrisindeki
gelişmelerin paylaşılması amacıyla her yıl farklı bir Avrupa ülkesinde düzenlenen
toplantının bu yıl Türkiye’de yapılması, Türk eşdeğer ilaç endüstrisinin Avrupa’da
tanınması ve konunun Türkiye’nin gündemine taşınması açısından büyük önem
taşıyor. Bize bu fırsatı sunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.
İlaç endüstrimizin Avrupa Birliği düzeyinde farklı bir boyutta temsil edilmesini
sağlamak, diğer üye ülkelerin bilgi birikimlerinden yararlanmak ve sendikamızın üyesi
olan eşdeğer ilaç firmalarının talep ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yaklaşık 2
senedir üyesi olduğumuz Avrupa Eşdeğer İlaç Birliği ile bugüne kadar pek çok proje
gerçekleştirip, fikir alışverişinde bulunduk. Bu sürecin Sendikamız açısından çok
yararlı geçtiğine inanıyorum.
2 gün devam edecek konferans süresince de dünyada ve ülkemizde giderek artan
eşdeğer ilaç endüstrisinin halk sağlığı ve kamu maliyesi açısından önemini ele alıp,
ülke örneklerini yakından değerlendirebileceğimiz sunumlar izleyeceğiz.
Dünya eşdeğer ilaç pazarındaki mevcut eğilimler ve fikri mülkiyet haklarındaki son
gelişmeler gibi sektörü yakından ilgilendiren konuların yanı sıra, eşdeğer ilaç
firmalarının değerli yöneticilerinin bakış açılarını dinleme fırsatı da bulacağız.
Değerli Katılımcılar,
Türk ilaç endüstrisi, uluslararası “İyi Üretim Uygulamaları” çerçevesinde üretim yapan
42 üretim tesisine ve yaklaşık 300 kuruluşa sahip, 23.000’den fazla çalışanı olan,
5.000’e yakın ürün sunan bir yapıda hizmet veriyor
Bilimsel ve teknolojik altyapısı ile insan kaynakları bakımından uluslararası
standartlarda ve 100 yıllık geçmişe sahip ilaç endüstrimiz, yüksek üretim
kapasitesiyle dünyada ilaç üretiminde kendine yeterli 18 ülke arasında yer alıyor.
Lisanslı veya fason olarak referans ilaç üretimi ve ithalatı yapılmakla birlikte,
endüstrimizin temel faaliyet alanını eşdeğer ilaçlar oluşturuyor.
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Türkiye ilaç endüstrisi, son derece modern, uluslararası standartlarda üretim
tesislerine sahip ve bu tesislere her yıl yeni yatırımlar yapılıyor. Endüstrimiz, üretim
teknolojisinin yanı sıra yönetim ve pazarlama alanlarında da dünyadaki en son
gelişmelerin takipçisi ve uygulayıcısı konumunda. Ülkemizde biyoteknoloji gibi ileri
teknoloji gerektiren veya tüketimi az olduğu için üretimi ekonomik olmayan ürünler
dışında, tüm ürünler üretiliyor. Endüstrimiz, ürettiği ilaçlarının kalitesi, etkinliği ve
güvenilirliği ile birçok gelişmiş pazara ilaç ve ilaç hammaddesi ihracatı yapıyor.
Türkiye reçeteli ilaç pazarı, 2006 yılında 5,2 milyar €’ya ulaştı. Büyüme, Yeni Türk
Lirası ölçeğinde %11,5, euro ölçeğinde %3,5 oldu. Kutu ölçeğinde ise pazar %7,5
büyüyerek 1,2 milyar kutuya ulaştı. Kişi başı ilaç tüketimi ise 82 € oldu.
Türkiye, kişi başı ilaç tüketimiyle halen birçok ülkenin gerisinde. Ancak, bu durum
aynı zamanda, ilaç pazarının henüz tam potansiyelini gerçekleştiremediğine ve
büyümeye açık olduğuna işaret ediyor. Milli gelirin artması, sağlık hizmetleri
kalitesinin yükselmesi ve ilaca erişimin kolaylaşmasıyla pazarın büyüyeceği tahmin
ediliyor. 2006 yılında dünya ilaç pazarında 13. sırada olan Türkiye’nin 2009 yılında
10. sıraya yükselmesi IMS tarafından bekleniyor.
Türkiye reçeteli ilaç pazarının durumunu değerlendirdiğimizde, eşdeğer ilaçların kutu
ölçeğinde payının %51, tutarda ise %33 olduğunu görüyoruz. 2006 yılında pazarda
1,7 milyar € değerinde ve 603 milyon kutu eşdeğer ilaç reçetelendi.
Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması, nüfusun artması ve yaşlanması, modern tedavi
yöntemlerinin geliştirilmesi nedenleriyle, ülkeler artan sağlık harcamalarını kontrol
altında tutmak için yoğun çaba gösteriliyor. Eşdeğer ilaç kullanımı, harcamaların
planlanmasında önemli bir çözüm olarak değerlendiriliyor. Ülkemizde de, eşdeğer ilaç
kullanımıyla, 2006 yılında 441 milyon € tasarruf elde edildi. Bunun gelecek yıllarda
artarak devam etmesini umuyoruz.
Sağlık sistemine kattığı artı değerlerden dolayı, birçok ülke eşdeğer ilaç kullanımını
çeşitli uygulamalarla destekliyor. Bu uygulamalar aracılığıyla elde edilen tasarrufla
daha çok insana ilaç ulaştırıp, daha çok insana sağlık hizmeti götürülüyor, yeni ve
pahalı tedaviler için ek kaynak yaratılıyor. Daha kısıtlı kaynaklara sahip olan
ülkemizde eşdeğer ilaç kullanımının yaygınlaşması daha da büyük önem taşıyor.
İlaç endüstrimizin yapısına ve ülkemizin koşullarına uygun eşdeğer ilaç teşvik
modellerinin uygulamaya konmasıyla tasarruf miktarının artacağına ve endüstrimizin
rekabet gücünün yükseleceğine inanıyoruz.
Eşdeğer ilaç kullanımının yaygınlaşmasında, eşdeğer ilaç teşvik politikalarının
yanında, rekabet ve fikri mülkiyet hakları arasında rasyonel bir dengenin sağlanması
da büyük önem taşıyor.
Ülkemizde, fikri mülkiyet hakları uluslararası düzenlemelerle uyumlu olarak
uygulanıyor. Patent süresi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 20 yıl. Veri koruma
alanında, Dünya Ticaret Örgütü’nün ve Gümrük Birliği’nin getirdiği koşullar geçerli.
Veri münhasıriyeti ise, Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde Ocak 2005 tarihinde 6 yıl
olarak yürürlüğe girdi.
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Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin müzakere sürecinde gündeme gelecek
olan, veri münhasıriyetinin 8+2+1 yıla çıkarılması ve ayrıca Ek Koruma Sertifikası
uygulaması, sektörümüzün gelişimi ve rekabet gücü açısından kritik öneme sahip.
Ülkemizin sosyoekonomik koşulları ve ilaç sektörümüzün yapısı temel ölçü alınarak,
her iki uygulamanın da üyeliğimizle birlikte başlatılması gerektiğine inanıyoruz.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, eşdeğer ilaçlar konusundaki bilgi eksikliği,
sektörün gelişiminin önündeki engellerden birisidir. Bu çerçevede, Sendikamız, 2006
yılında sağlık profesyonellerinin, kamuoyunun ve diğer ilgili tarafların eşdeğer ilaç
kavramı hakkında bilgilendirilmesi amacıyla “Eşdeğer İlaç Tanıtım Kampanyası”
başlatmıştır.
Kampanya kapsamında, sağlık profesyonellerine, resmi otoritelere, üniversitelere ve
basına yönelik çeşitli projeler hayata geçirilmiştir. Kampanyamızı önümüzdeki
dönemde yoğunlaştırarak devam ettirmeyi planlıyoruz.
Ülkelerin uyguladığı tasarruf politikaları ve koruma süreleri biten önemli referans
ürünlerin, eşdeğerlerinin pazara girmesiyle, eşdeğer ilaçların dünya pazarındaki payı
büyümeye devam ediyor. IMS verilerine göre, 2009 yılına kadar dünya ilaç pazarının
her yıl ortalama %6-9 oranında büyümesi, eşdeğer ilaç pazarındaki büyüme oranının
ise %14-17 arasında olması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde, eşdeğer ilaçların,
tüm dünyada, resmi otoritelerin, akademik kurumların, sağlık profesyonellerinin ve
eşdeğer ilaç endüstrisinin desteğiyle hak ettiği yere gelmesini umut ediyoruz.
Ülkemiz gelişmiş eşdeğer ilaç pazarı, yüksek üretim kapasitesi, geniş nüfusu ve
Avrupa Birliği uyum süreci gibi avantajları iyi değerlendirebilir, mevzuatlarla ilgili
sorunları aşabilirse, Türkiye’nin gelişen dünya eşdeğer ilaç pazarında önemli bir
oyuncu olması sağlanabilir.
Değerli katılımcılar, katılımınız için teşekkürlerimi sunuyor, konferansın verimli
geçmesini ve İstanbul’un güzelliklerinden keyif almanızı diliyorum.
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