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“Türkiye İlaç Endüstrisi’nin Küreselleşmesi için Devlet ile Ortak Yol Haritası”
İEİS YÖNETİM KURULU BAŞKANI NEZİH BARUT KONUŞMA METNİ
Şahsım ve İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
İlaç endüstrisinin öncü kuruluşu olarak; sektörümüzün, küresel bir oyuncu olma
vizyonuna katkı sağlamak amacıyla hazırladığımız “Türkiye İlaç Endüstrisi’nin
Küreselleşmesi için Devlet ile Ortak Yol Haritası Raporu”nu sizlere sunacağımız
toplantımıza hoş geldiniz.
Değerli Konuklar,
Öncelikle belirtmek isterim ki; devletimiz tarafından, 2004 yılında başlatılan “Sağlıkta
Dönüşüm Programı” ile vatandaşlarımızın sağlıkta kaliteli, adil ve kolay ulaşılabilir
hizmetten yararlanması sağlanmıştır. Bu uygulamaların başlatıldığı günden itibaren
geliştirilerek istikrarlı biçimde devam ettirilmesi de büyük takdir toplamıştır.
Bu politikalar çerçevesinde oluşan ve Rapor’umuzda da yer alan olumlu göstergeler;
ülkemizde sağlık hizmetlerinde duyulan memnuniyetin, 2003 ile 2010 yılı arasında
yaklaşık 2 kat arttığına işaret etmektedir.
İlaç endüstrimiz de, sağlık sistemimizin ayrılmaz bir parçası olarak, bu dönüşüm
sürecinde üzerine düşen görevi özveriyle yerine getirmiş ve getirmeye de devam
edecektir.
Uluslararası standartlarda üretim yapan 49 üretim tesisi, 300’e yakın kuruluş ve 30
bin çalışanı ile 6 bine yakın ürünü halkımızın hizmetine sunan ilaç endüstrisi,
ülkemizin küresel arenada rekabet edebilir konuma ulaşmasında, kilit sektörlerden
birisidir.
Sahip olduğu kalifiye insan gücü ve yüksek teknoloji ile gelişmiş ülkelerle rekabet
edebilecek potansiyele sahip olan sektörümüzün ürünleri, Avrupa Birliği üyesi ülkeler
başta olmak üzere 100’e yakın ülkeye ihraç edilmektedir.
Küresel ilaç ticaretinde hak ettiği payı henüz alamadığını bildiğimiz endüstrimizin;
Türk ekonomisine olan katkısının daha fazla üretim ve ihracat ile üst seviyelere
taşınabileceğine inanıyoruz.
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023 yılı için Türkiye ilaç endüstrisi,
hedefini küreselleşme ve dünyanın önemli ilaç üreticisi ülkelerinden birisi konumuna
gelmek olarak belirlemiştir.
Bu hedef doğrultusunda, Türkiye ilaç sektörünün sorunlarına çözüm üretmek
endüstriyi geleceğe taşımak ve ülke ekonomisine değer yaratmak amacıyla;
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uluslararası strateji ve yönetim danışmanlık kuruluşu The Boston Consulting Group
ile “Türkiye İlaç Endüstrisi’nin Küreselleşmesi için Devlet ile Ortak Yol Haritası
Raporu” hazırlandı.
Rapor, genel ekonomik göstergeler, sektörel veriler titizlikle analiz edilerek, sektör ve
resmi otorite temsilcileriyle görüşmeler yapılarak ve diğer ülkelerin deneyimleri
dikkate alınarak yaklaşık 6 ayda tamamlandı.
Söz konusu raporun amacı, Türk ilaç endüstrisinin stratejik bir yaklaşımla
yakalayacağı küresel rolü belirlemektir.
Bu kapsamda raporda; endüstrinin ihracat kapasitesinde kaydedilecek artışın dış
ticaret dengesinin iyileştirilmesi ve ülke ekonomisine yapacağı katkıya
değinilmektedir.
Endüstrinin ihracat oranlarındaki büyüme sosyal güvenlik sistemine daha ekonomik
ürünler sunulmasını sağlarken, Ar-Ge yatırımları ve kalifiye insan istihdamını da
artıracak ve vergi tabanı büyütecektir.
Sektörün küreselleşme yönündeki vizyonuna ulaşmada ki yol haritası olacak rapor;
endüstrimizin, hedefine koşmak için yeterli kabiliyete ve donanıma sahip olduğunu
ortaya koymaktadır.
Bununla birlikte, 2004 yılından bu yana ilaç sektörüne yönelik yapılan düzenlemelerin
yükünü üstlenen ve tasarruf çabalarına büyük özveriyle destek veren endüstrimizin
son yapılan düzenlemelerle sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerimiz bulunmaktadır.
Bir diğer önemli sonuç ise, küresel bir endüstri olmanın koşullarından birinin, iç
pazarda sürdürülebilirliğin ve istikrarın sağlanması olduğuna işaret etmektedir.
Kıymetli Konuklar,
Endüstrimizin küresel çapta rekabet gücüne ulaşabilmesi, ancak Devletimizin de bu
yaklaşımı benimsemesi, onaylaması ve stratejik olarak destek vermesi ile
mümkündür.
Atılacak ortak adımların, Türkiye ilaç endüstrisini ve ülkemiz ekonomisini yeni
ufuklara taşıyacağına olan inancımızla, “Türkiye İlaç Endüstrisi’nin Küreselleşmesi
için Devlet ile Ortak Yol Haritası Raporu”nu sizlerle paylaşıyoruz.
Rapor, endüstrimizin yeni vizyonu için bir başlangıç noktası oluşturmaktadır. Bundan
sonraki yol haritamız; Devletimiz ve sektör paydaşlarımızın katkı ve çabalarıyla
belirlenecektir. Bu yolda, Devletimizin, ilaç endüstrisinin tüm bileşenlerinin, akademik
çevrelerin ve meslek kuruluşlarının desteği ve birlikte çalışması kritik önem
taşımaktadır.
Dolayısıyla amacımız, “Türkiye İlaç Endüstrisi’nin Küreselleşmesi için Devlet ile Ortak
Yol Haritası” olan raporumuzu Sayın Bakanlarımızın katılımıyla sunmaktı.
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Sektörün vizyonuna ilişkin önemli sonuçları içeren raporun paylaşılacağı
toplantımızda kendilerinin de aramızda bulunarak sektörümüze verdikleri desteği
yakından hissetmek isterdik. Ancak ajandalarındaki değişiklik nedeniyle bugün
aramızda bulunamadılar.
İlerleyen günlerde yol haritamızı belirlerken Sayın Bakanlarımız ve ilgili tüm taraflarla
bir araya gelmek üzere etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz.. Bugün, ilgi ve desteğini
bizden esirgemeyerek aramızda bulunan tüm yetkililer ve katılımcılara teşekkür
ediyorum. Hepinizin değerli görüş ve katkılarına önümüzdeki süreçte ihtiyaç
duyacağımızı belirtmek istiyorum.
Raporumuz’da yer alan öneriler arasında bulunan ilaç hammaddeleri için KDV
oranının yüzde 18’den yüzde 8’e indirileceğinin açıklanmasını olumlu bir gelişme
olarak değerlendiriyoruz. Rapor’da yer alan diğer önerilerin de tüm tarafların
çabalarıyla hayata geçirilmesi umudunu taşıyoruz.
Sendika olarak Rapor’da yer alan eylem planlarını hayata geçirmek için çalışmalara
hızla ve kararlılıkla başladık.
İlk aşamada endüstrimizin hedef dış pazarlarda tanıtılması ve ihracat hacminin
artırılması için ihracatçı firmaların katılımıyla ve Sendikamız koordinasyonunda
“Türkiye İlaç İhracatçıları Platformu” oluşturulması için adımlar attık.
Platform, hedef pazarlardaki otoritelerle ilişkilerin geliştirilmesi, firmalarımızın farklı
ülkelerdeki firmalarla bir araya getirilerek yeni iş fırsatlarının yaratılması için
faaliyetler yürütecektir. Bu kapsamda, resmi otorite ve ihracat alanında çalışan
kuruluşlarla işbirliği içinde hareket edilmesi hedeflenmektedir.
Hepinize katılımınız için tekrar teşekkür ediyor, toplantımızın verimli geçmesini
diliyorum.
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