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Türkiye ilaç pazarının büyüklüğü 
yüzde 16.2’lik büyüme ile 
8.9 milyar liraya çıktı. Kutu 

ölçeğindeki satış da 1 milyarı aştı

PAZAR 1 MiLYAR
KUTUYU ASTI

Sağlıkta yaşanan gelişmeye paralel Türk ilaç sek-
töründe büyüme tam gaz devam ediyor. Türki-
ye ilaç pazarı 2016’nın ilk 6 ayında çift haneli bü-

yüme gerçekleştirerek yüzde 16. 2’lik artış oranı ile 8.9 
milyar TL’ye ulaştı. Kutu ölçeğinde ise yüzde 5.9 büyü-
me ile 1 milyar kutu satış gerçekleşti. İlaç Endüstrisi İş-
verenler Sendikası verilerine göre, pazardaki büyüme-
nin kaynakları incelendiğinde mevcut portföydeki ha-
cim ve fiyat artışları, portföye yeni ürün girişleri ve sa-
tış dağılımındaki değişimler büyümede etkili oldu.

REFERANSTA HIZLI BÜYÜME
Verilere göre, ilk 6 aydaki bu değişiklikler, 2016’da 

ilaç pazarında çift haneli büyüme gerçekleşmesine 
neden oldu. 2016 ilk 6 ayı itibarıyla referans ilaçla-
rın satışı değerde yüzde13.4 büyüme ile 6.1 milyar 
TL’ye, hacimde ise yüzde 3.7 artış ile 477 milyon ku-
tuya ulaştı. Eşdeğer ilaç pazarı ise pazarın üstünde 
büyüme göstererek yüzde 22.6 artış oranı ile 2.9 mil-
yar TL’ye ulaştı. Kutu ölçeğinde yüzde 7.9’luk bir bü-
yüme ve 528 milyonluk hacim gerçekleşti.

13 BİYOBENZER ÜRETİLİYOR
Verilere göre, Türkiye ilaç pazarında 183 referans 

biyoteknolojik ve 38 biyobenzer ilaç bulunuyor. Biyo-
benzer ilaçlardan 13 tanesinin üretimi Türkiye’de ya-
pılıyor. Biyoteknolojik ilaçlar, 2016 ilk 6 ay itibarıyla 
değerde ve hacimde sırasıyla yüzde 5.6 ve yüzde 6.5 
oranında büyüme gösterdi. Biyobenzer ilaçlar ise de-
ğerde ve kutuda biyoteknolojik ilaçlardan daha faz-
la büyüme  göstererek pazar paylarını artırıyor. Dün-
ya ilaç pazarında biyoteknolojik ilaçların kullanım o-
ranı yüzde 20’lere ulaşmış durumda. Türkiye ilaç pa-
zarında, 183 referans biyoteknolojik, 38 biyobenzer i-
laç bulunuyor. Biyoteknolojik ilaçların reçeteli ilaçlar 
içindeki payı 2015’te tutar olarak yüzde 17. 2014’te 
2.13 milyar TL olan pazar, 2015’te yüzde 20 büyüye-
rek 2.57 milyar TL’ye ulaştı. Bu ürünlerin büyük ço-
ğunluğu da ithal ürünler.

1.7 milyarlık üretim yapılacak 

TÜRKIYE ilaç endüstrisi-
nin köklü ve önde ge-
len kuruluşu olan  
İlaç Endüstrisi İşve-
renler Sendikası’nın 
(İEİS) biyoteknolojik ilaç-
ların önemine ve bu alanda-
ki gelişmelere dikkat çekmek 
amacıyla hazırladığı Biyotek-
nolojik İlaç Kitapçığı’yla ilgili 
açıklama yapan İEİS Yönetim 
Kurulu Başkanı Nezih Barut 
“Bugünkü koşullarda bilinen 
yaklaşık 30 bin hastalıktan 

ancak 10 bininin tedavisi ya-
pılabiliyor. Aralarında kan-
ser, Alzheimer, kalp hastalık-
ları ve diyabeti de içeren 200 
hastalığın tedavisi için geliş-
tirilen ilaçların büyük bir kıs-
mını biyoteknolojik ilaçlar o-
luşturuyor” dedi.

Hükümetin yerli ilaç ham-
lesi dünyanın dev ilaç şir-
ketlerinin yatırım rotasını 
Türkiye’ye çevirdi. Hüküme-
tin 2 ay içinde 2 milyar 400 
milyonluk pazarda ‘yerli ü-
retim’ şartı dünya devi ilaç 
firmalarını Türkiye’de yatı-
rım arayışına yöneltti. İthal 
54 ilacın geri ödeme listesin-
den çıkmasından sonra önü-
müzdeki 2 ayda 1.7 milyar-

lık 200 ilaç için de yerli alım 
şartı gelecek. Hükümet 1 yıl 
içerisinde 2.4 milyar TL’lik i-
laç ithalatını yerel üretim-
le karşılamayı planlıyor. Ye-
ni uygulamayla 2 ay içinde 
yerli üretim yapma kararı a-
lan firmaya 1 yıl üretim için 
süre verilecek. Bu süre için-
de yerli üretim yaparsa ge-
ri ödeme listesinde alımına 
devam edecek. 

10 BiN HASTALIK 
TEDAVi EDiLiYOR

BU BİR İLANDIR

50 MiLYON YATIRIMLA
iLAÇ ÜSSÜ KURACAK

AVRUPA’nın önde gelen ilaç şirketlerin-
den İtalyan Recordati, yerel ve bölgesel pa-
zarlar için Türkiye’de yeni bir üretim tesi-
sine imza attı. Tekirdağ Çerkezköy Organi-
ze Sanayi Bölgesi’nde 50 milyon dolar ya-
tırımla devreye alınan yeni tesis yıllık 80 
milyon kutuluk kapasitesi ile  6 Nisan’da 
kapılarını açacak. 

İnşaatı 2015 yılı ağustos ayında tamam-
lanan Recordati İlaç üretim tesisi, toplam 
45.032 metrekarelik bir alan üzerine kurul-
du. Ofis, üretim, depolama ve sevkiyat a-
lanları ile bir enerji santrali ve sıvı - katı a-
tık arıtma merkezi ile ilgili teknik dona-
nımlardan oluşan kompleks, 18 bin metre-
karelik bir kapalı alana yayılıyor.

RESMİ AÇILIŞ NİSANDA
Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından 

başarılı bir denetimden geçirildiği açıkla-
nan Recordati İlaç üretim tesisi, 2016 yılı-
nın mart ayında “İyi Üretim Uygulaması” 
(GMP) sertifikasını aldı. Söz konusu yatı-
rım, Recordati İlaç’ın Türkiye’deki üretim 
hacmini artırmakla kalmayıp aynı zaman-
da hem artan talebin karşılanmasını sağ-
layacak. Tesis hem de Orta Asya, Kafkaslar 
ve çevre bölgelerdeki pazarlara daha faz-

la ürün ihraç etmesine imkan sağlayacak. 
Recordati İlaç yeni üretim tesisinin resmi 
açılışının bu yılın nisan ayında gerçekleş-
tirilmesi planlandı.

TÜRKİYE STRATEJİK ÜLKE
Recordati Grup Başkan Yardımcısı ve Gü-

ney Doğu Bölgesi Bölge Direktörü İsma-
il Yormaz, Recordati Grup için Türkiye’nin 
stratejik bir ülke olduğunu kaydetti. Türki-
ye’yi “Güçlü bir sanayinin hüküm sürdüğü, 
yetkin ve profesyonel otoriteleri ile kendini 
adamış, nitelikli iş gücünün bulunduğu, bü-
yüme potansiyeli olan ve coğrafik konum o-
larak tartışmasız stratejik öneme sahip bir 
ülke” olarak tanımlayan Yormaz, şöyle de-
vam etti: “Bu doğrultuda Türkiye’deki üre-
tim kapasitesini artırmak adına 27 Mayıs 
2014 tarihinde Tekirdağ Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi’nde temeli atılan yeni üretim 
tesisi için 50 milyon dolar yatırım gerçekleş-
tirmiş, bu son yatırımı ile Recordati Grup, 
2008 yılından bu yana Türkiye pazarına yap-
tığı toplam yatırımı 255 milyon dolara ulaş-
tırmıştır. Çerkezköy’deki yeni tesis yatırımı; 
Recordati Grup’un genel büyüme strateji-
si çerçevesinde Türkiye pazarını ne kadar ö-
nemli gördüğünün bir göstergesidir.”

“MERKEZI İtalya’da olan ve 
1926 yılında kurulan Recor-
dati’nin Avrupa ülkeleri ve 
Türkiye’de operasyonları bu-
lunuyor. İtalyan Menkul Kıy-
metler Borsası’na kote olan 
ve dünyada toplam 135 ülke-
de ürünleri satılan Recordati, 
üretim ve satış-pazarlama fa-
aliyetlerinin yanı sıra araştır-
ma ve geliştirme faaliyetleri 
de yürütüyor. Araştırma-ge-
liştirme yatırımlarını ağırlık-
lı olarak kardiyoloji ve ürolo-

ji alanlarının yanı sıra nadir 
hastalıkların tedavisine yö-
nelik olarak gerçekleştiriyor. 
Recordati Grup, Türkiye ilaç 
pazarına 2008 yılında Yeni İ-
laç’ı satın alarak girdi. 2011 
yılında bir diğer Türk ilaç fir-
ması Dr. F. Frik’i satın alarak 
Türkiye’deki varlığını  güç-
lendiren Recordati İlaç, bu-
gün toplamda 774 çalışanı ve 
70 formda 41 ayrı ürünü ile 
Türkiye ilaç pazarında faali-
yet gösteriyor.

135 ülkeye ürün satıyor

AŞI ve araştır-
macı ilaç firması 
GSK’nın 2009’da 
dünya çapında 
başlattığı ‘PULSE 
Gönüllülük Progra-
mı’, GSK çalışanları-
na az gelişmiş veya 
gelişmekte olan 
ülkelerde faaliyet-
lerde bulunan sivil 
toplum kuruluşla-
rında gönüllü ola-
rak çalışma fırsatı 
sunmaya devam 
ediyor. Temel sağ-
lık, çevre ve eğitim 
sorunlarına çözüm 
getirmek amacıyla 
yürütülen progra-
mın Türkiye’den 
son gönüllüsü GSK 
İletişim ve Hasta 
İlişkileri Depart-
manı’nda Kıdemli 
Kurumsal İletişim 
Yöneticisi olarak 
görev yapan Ceylan 
Kalyon, çocuklar 
yararına Hatay’da 
yerleşik olarak 3 ay 
görev yaptı. 

Yaşam 
kalitesini

yükseltiyor

YENİ ÜRÜN VE DAĞITIM AĞI BÜYÜME GETİRDİ

ILAÇ Endüstrisi İşverenler 
Sendikası Genel Sekreteri Turgut 
Tokgöz, yüksek katma değer ve 
ileri teknolojiye dayanan yapısı ile 
Türkiye ilaç endüstrisinin, sanayi 
dönüşümünde kilit rol üstlenen 
sektörler arasında yer aldığını 
söyledi. Endüstrinin, uzun yıllara 
dayanan üretim, teknoloji ve insan 
kaynakları birikimini, 
Ar-Ge ve ihracat alanın-
daki çabalarıyla gelece-
ğe taşıdığını savunan 
Tokgöz, “Uluslararası 
standartlarda üretim 
yapan 68 tesis ile Türki-
ye ekonomisine önemli 
katkılarda bulunan ve 
11 binden fazla ürünü 
halkımıza sunan endüst-
rimizde, yaklaşık 500 
kuruluş faaliyet gösteriyor. Nite-
likli insan kaynağı ile dikkat çeken 
sektörümüz, 31 bin 500 kişilik bir 
istihdam hacmine sahip” dedi. 

21 AR-GE MERKEZİ VAR
Türk ilaç endüstrisinin Ar-Ge 

ve biyoteknoloji alanında çalış-
malarına hız kesmeden devam 
ettiğini kaydeden Tokgöz, daha 
yüksek katma değerli ürünlerin 
geliştirilmesi ve üretilmesi için 
faaliyetlerin yoğun olarak sür-
düğünü ifade etti. Tokgöz, “En-
düstrimizde bugün 21 akredite 
Ar-Ge merkezi bulunuyor. 2010 

yılında akredite Ar-Ge Merkezi 
olan firma sayısı sadece 4’tü. İlaç 
firmalarımız yeniliğe ve tekno-
lojiye yatırım yapmakta, Ar-Ge 
faaliyetlerine daha yüksek pay 
ayırmaya çalışmakta” dedi. 

DIŞ TİCARETİ AZALTIR
Türkiye ilaç pazarındaki ithal 

ürünlerin yüzde 29’unu 
biyoteknolojik ilaç-
ların oluşturduğunu 
kaydeden Tokgöz, ilaç 
endüstrisinin, tama-
men ithalata dayalı 
bir biyoteknolojik ilaç 
tedarik modelinin 
sürdürülebilir olmadı-
ğının bilinciyle hareket 
ettiğini dile getirdi.  
2016 yılında hükümet 

programı doğrultusunda yurtiçi 
üretimin desteklenmesine yöne-
lik kamu politikalarının hayata 
geçirilmeye başlandığını belirten 
Tozgöz şunları söyledi: 

“Bu uygulamaların, üretimdeki 
artış eğilimine olumlu yansıya-
cağı açıktır. Üretmekte olduğu-
muz ancak bir taraftan da ithal 
ettiğimiz ürünlerin ülkemizde 
üretilir hale gelmesi son derece 
önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı ve 
SGK tarafından hayata geçirilen 
uygulama, ülkemizin dış ticaret 
açığının azaltılmasına önemli 
katkı sağlayacaktır.”

İthalata dayalı bir
modelle büyüme 
sürdürülebilir değil

Turgut Tokgöz

İsmail
Yormaz


