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Sağlıkta Ar-Ge, bitmeyen bir yolculuktur
Ar-Ge çalışmaları doğrudan insan sağlığına ve 

bireylerin yaşam kalitesine odaklanan sağlık ve ilaç 
endüstrisinin temeli konumundadır. Bu nedenle, 
ilaç endüstrisinde faaliyet gösteren firmalar ciroları 
ile kıyaslandığında Ar-Ge’ye en fazla kaynak  ayıran 
sektörler arasında ilk sırada yer      almaktadır. 

Bugün özellikle ilaç alanında çalışan bilim 
insanlarımızın yıllar süren, yoğun Ar-Ge faaliyetleri 
sayesinde; insan ömrünün uzadığını, çocuk 
ölümlerinin ciddi oranda azaldığını, uzak ve yakın 
geçmişteki pek çok ölümcül hastalığın artık kronik 
bir hastalık olarak kabul edildiğini mutlulukla ifade 
edebiliyoruz. 

Sağlık ve ilaç alanındaki Ar-Ge çalışmaları 
günümüzde çok ileri bir seviyeye ulaşmış olsa da bu 
alandaki yolculuğun hiç bitmeyeceği bilinmektedir.  
Bugün, başta kanser olmak üzere halen kesin 
tedavisi bulunamamış hastalıklar için araştırmalar 
yoğun şekilde devam ediyor. Bunun yanında 
Covid-19 pandemi tecrübesi, gelecekte oluşabilecek 
salgın hastalıklarla mücadele için araştırmaları 
hızlandırdı. Bu nedenle, son yüzyılda çok büyük 
ilerleme kaydetmiş olsa da sağlıkta ve ilaçta Ar-Ge 
çalışmaları insanlık var oldukça devam edecek bir 
çalışma alanı olarak karşımıza çıkıyor. 

Peki dünyada sağlık alanında Ar-Ge çalışmaları 
yakın gelecekte neler vadediyor ve ülkemiz 
bu sürecin neresinde?  Bu soruların cevabını 
bulmak için düzenlediğimiz Sağlık Sektöründe 
Ar-Ge Stratejileri ve Dünya Sağlığı Ortak Akıl 
Toplantısı’nın sonuç raporunu sizlerle paylaşmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Raporumuzun kamu-
üniversite-sanayi paydaşları tarafından ilgiyle 
okunmasını ve çıktıların hepimiz için anlamlı 
farkındalıklara, eylem planlarına dönüşmesini umut 
ediyoruz. Birbirinden kıymetli bilim insanlarımızın 
ve ilaç endüstrimizin değerli temsilcilerinin 
görüşlerine geçmeden önce, Türk ilaç endüstrisinde 
Ar-Ge’ye kısaca değinmek istiyorum.

Öncelikle ülkemizin ilaç alanında önemli 
buluşların sahibi olma potansiyelini taşıdığına 
yürekten inanıyoruz.  Özellikle son yıllarda 
endüstrimizde Ar-Ge alanında heyecan verici 
bir dinamizm yaşanıyor. Köklü ve güçlü bir ilaç 

endüstrimiz ve bu ülkeye güvenen, yatırım yapan 
sanayicilerimiz mevcut. Çok kıymetli, dünya 
çapında bilim insanlarımız var. 

Ar-Ge yetkinliğimizi artırmak ve dünyada hızla 
yükselen biyoteknolojik ilaç trendini yakalamak 
için var gücümüzle çalışıyoruz. İlaç Ar-Ge’sinde 
başarılı olmamızın, toplum sağlığı yanında, 
ülkemiz ekonomisi ve rekabet gücü açısından 
da büyük önemi var. Başarıda belirleyici faktör, 
devletimizin düzenleyici rolü ve katkısı. Bu alanda 
hızlı yol alan tüm ülkelerde atılımın bu şekilde 
sağlandığını biliyoruz. Dolayısıyla ülkemizde 
geliştirilen ve üretilen Ar-Ge yoğun ürünlerin ve bu 
kapsamda özellikle biyobenzer ilaçların mevzuatla 
desteklenmesi ve yüksek yatırım gerektiren bu 
süreçlere devletimizin yeterli nakit finansal destek 
sağlaması başarıyı getirecektir.

Bir diğer önemli konu, özellikle biyoteknoloji 
alanında yetkin insan gücüne olan ihtiyacımız. Bu 
alanda üniversitelerimize büyük iş düştüğünün 
farkındayız ve sanayi olarak elimizden gelen 
katkıyı sunuyoruz. Kamu-üniversite-sanayi güç 
birliğiyle tersine beyin göçünü de başlatmalıyız. 
Devletimizin hayata geçirdiği projeler olduğunu 
biliyoruz. Bu alanda biyoteknolojinin Ar-Ge’den 
ruhsatlandırmaya, fiyatlandırmadan geri ödemeye 
ve yatırım desteklerine kadar kamunun tüm 
politika alanlarında önceliklendirilmesinin elzem 
olduğunu değerlendiriyoruz. 

Toplantımızın ve sonuç raporunun bu alandaki 
çabalara destek olarak uzun yolculuğumuzda yön 
gösterici çıktılar oluşturacağından eminiz. Bu 
çalışmanın hayata geçmesinde büyük emeği olan 
Turkishtime ekibine ve sürece desteklerinden 
dolayı sendikamız eski başkanı merhum Kaya 
Turgut tarafından kurulan Turgut İlaçları Yönetim 
Kurulu Başkanı Tunç Turgut’a teşekkürlerimi 
sunuyorum. Çok kıymetli çalışmalarından zaman 
ayırarak, dünyanın farklı yerlerinden toplantımıza 
katılarak, bilimin ışığını üzerimize tutan, bilgileri 
ve uz görüleriyle vizyonumuzu şekillendiren 
birbirinden değerli bilim insanlarımıza da en derin 
şükranlarımı sunuyorum.

NEZİH BARUT
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı
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Sağlıklı Bir Yaşam İçin…
Tıp bilimi ve sağlık sektörü çok geniş bir 

ekosisteme sahip, sürekli gelişen dinamik bir 
yapıdır. Sistem içerisinde ilaç ve kimya sektörünün 
gelişimine, özellikle biyoteknoloji alanında yapılan 
araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve pandemi 
sürecinde yapılan yatırım ve çalışmalar çok büyük 
katkı sağlamıştır. 

Sağlık ekosisteminin içinde barındırdığı alt 
sektörler giderek çoğalmakta ve her ne kadar 
birbirleriyle bağlantılı olsalar da kendi içlerinde 
alt bölümlere ayrılmaktadırlar. Bu nedenle, 
sağlık sektörü için yaratılan fırsatları, engelleri 
ve problemleri ve bunların nasıl ortadan 
kaldırılabileceği hususlarının, akademi, endüstri, 
resmi otorite, yatırımcı ve sivil toplum örgütlerinin 
bir araya gelip konuşmasının sağlanması çok 
önemlidir. 

Son yıllarda sağlık sektöründe öne çıkan yeni tanı 
ve tedavi yöntemleri, hedefe yönelik özel tedaviler 
ve bunlar için geliştirilen ilaçlar, bilişim sektöründe 
ve yapay zeka alanında kat edilen mesafe ve mobil 
aplikasyonlar sağlık ekosistemini çok daha ileri 
seviyeye taşıyacaktır. Özellikle genetik çalışmalarda 
kaydedilecek gelişme, tedavi yöntemlerini çok 
değiştirecek, akıllı ilaç ve ilaç salınım teknolojileri 
sektörde alışılagelmiş tedavi yöntemlerini ortadan 
kaldıracaktır. Nanoteknoloji ve sentetik biyoloji 
alanlarında yapılan çalışmalar da çok ilerlemiştir.

Bu gelişmeler sonucunda resmi otoriteler 
ve kurumlar, sağlık sunucuları, bakım hizmet 
sektörü, eczaneler ve lojistik sektörü farklı çalışma 
modelleri geliştirecektir. Devletler daha verimli 
risk yönetimleri yapabilecek ve daha ekonomik 
modeller oluşturabilecek; olası yeni pandemiler 
için daha etkili stratejiler geliştirecek ve hızlı 
önlemler alınmasını sağlayacaktır. Bu çalışmaların 
temelinde, ülkemizde ve dünyada değerli bilim 
insanları ve yapmakta oldukları Ar-Ge çalışmaları 
yer almaktadır. Akademi ve ilgili birimler değişik 
alanlarda bu çalışmaları yapmaktadırlar. Bu 

çalışmaların uygulama alanlarını genişletmek 
için özellikle devletin bir politika belirlemesi, 
uzun vadeli sürdürülebilir bir plan oluşturması 
ve bunun için kaynak sağlaması gerekmektedir. 
Bugün üniversitelerimiz ve araştırma-geliştirme 
kurumlarımızın en önemli kaynağı bilim 
insanlarımız ve onların yetiştirdiği kadrolar, 
yetiştirdikleri öğrencilerdir. Ar-Ge’nin temeli insan 
kaynağıdır. Bu doğrultuda devletimizin konunun 
uzmanları ile birlikte bu yapılanmaya özgü 
düzenlemeleri daha etkili ve yalın bir hale getirmesi 
gerekmektedir. 

Devletimizin Ar-Ge alanındaki yerelleşme 
politikaları çok önem arz etmektedir. Bugün 
dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
uygulanan modeller çok etkili olmuş ve çoğunda 
özellikle biyoteknoloji alanında ciddi ilerleme 
kaydedilmiştir. Koruyucu ve geliştirici mevzuatlar, 
önceliklendirme, otorite bünyesinde teknik ve 
bilimsel anlamda idari yapı, finansman ve  
Ar-Ge fonları üzerine yapılabilecek çalışmalar, fikri 
mülkiyet hakları ve süreç yönetimi çok önemlidir.

Kurulan ve kurulması planlanan teknokent ve 
teknoparklar, bu yerleşkelerde oluşacak bilim, 
finansman ve kuluçka merkezleri gelişime çok 
katkı sağlayacaktır. Uzun süreli teşvik paketleri 
oluşturulmalıdır. Girişimcilik programları 
oluşturulması, start-up’lara destek verilmesi 
ve uluslararası iş birliklerine sıcak bakılması 
ülkemizin global olarak daha etkili bir oyuncu 
olmasını sağlayacaktır.  

Dahil olmaktan mutluluk duyduğumuz bu 
çalışmaya katkı sağlayan tüm katılımcılara 
teşekkürlerimi sunar, bu platformdan çıkan 
sonuçların insan sağlığına, tıp biliminin ve 
sektörümüzün geleceğine yeni ufuklar açmasını 
temenni ederim.

Sağlıkla kalın.
Saygılarımla,

TUNÇ TURGUT
Turgut İlaçları Yönetim Kurulu Başkanı
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İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, Turgut İlaçları ve Turkishtime’ın iş birliği ile düzenlenen 
Tıp Bilimi-Sağlık Sektöründe Ar-Ge Stratejileri ve Dünya Sağlığı Online Ortak Akıl Toplantısı, 
tıp biliminden ve ilaç endüstrisinden paydaşları bir araya getirdi. Toplantı, başta “Dünya 
tıp biliminde ve sağlık sektöründe, yeni dönemde Ar-Ge çalışmaları neyi vadediyor? 
Bu çalışmalar, dünya sağlığının geleceğine nasıl yön verecek?” olmak üzere 7 gündem 
maddesi üzerinde yoğunlaştı. Toplantıda, ülkemizde Ar-Ge çalışmalarının ve inovasyon 
eksikliğinin etkileri tartışılırken, çözüm için izlenmesi gereken yol haritası oluşturuldu. 
Toplantıda konuşmacılar, Ar-Ge çalışmalarına nitelikli insan kaynağı yetiştirmek konusunda 
üniversitelerin Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendislik gibi bölümlerindeki altyapının 
sağlık ve ilaç sektörlerine yönelik olarak biçimlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptılar.  

TIP BİLİMİ VE SAĞLIK 
SEKTÖRÜNDE AR-GE 

STRATEJİLERİ 
VE DÜNYA SAĞLIĞI

●  Dünya tıp biliminde ve sağlık sektörününde, yeni dönemde  Ar-Ge çalışmaları neyi vaad ediyor? dünya sağlığının 
geleceğine nasıl yön verecek?  

●  Türkiye bu sürecin neresinde?  Ülkemizde Ar-Ge çalışmalarının ve inovasyon eksikliğinin dünyaya göre daha az 
olmasının sebebi nedir? Çözüm için izlenmesi gereken yol haritası nasıl olmalıdır?

●  Tıp biliminde ve sağlık sektöründe Ar-Ge yapılanmasındaki insan kaynaklarının analizi ve ihtiyaç tespitleri hakkındaki 
görüşleriniz nelerdir? 

●  Tıp biliminin ve sağlık sektörünün Ar-Ge faaliyetleri Devlet Organları tarafından nasıl desteklenmeli? Dünyadaki ve 
ülkemizdeki mevcut desteklerin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi, yeni ihtiyaçlar ve çözüm önerileriniz nelerdir?

●  Tıp biliminin ve  ilaç sanayinin Ar-Ge işbirlikleri süreç yönetiminin daha etkinleşmesi için önerileriniz nelerdir?

●  Sağlık sektöründe yürütülecek Ar-Ge çalışmaları için girişimciler ve öğrenciler nasıl teşvik edilebilir? 

●  Ar-Ge  çalışmalarına nitelikli insan kaynağı yetiştirmek konusunda  Üniversitelerin Biyomühendislik,Biyomedikal 
Mühendislik gibi bölümlerinde  alt yapının Ar-Ge çalışmalarının sağlık ve ilaç sektörlerine yönelik biçimlendirilmesi 
konusunda görüş ve öneririleriniz ne olabilir?

Online Ortak Akıl Toplantısı Gündem Maddeleri



ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye 
Odalar Borsalar Birliği, DEİK, TÜSİAD, 
OHSAD, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, 
AİFD gibi önemli sivil toplum kuruluşlarının 
yönetimleri de dahil olmak üzere 1500 kurum 
ve kişiye, Turkishtime Ar-Ge 250 Araştırması 
rapor kitabıyla birlikte isme özel ulaştırılacak. 
Ayrıca basın aracılığıyla da tüm kamuoyu ile 
paylaşılacak.

Şimdi, bu toplantıya liderlik eden İlaç 
Endüstrisi İşveren Sendikası Disiplin Kurulu 
Üyesi ve Türkiye Biyoteknolojik İlaç ve Aşı 
Platformu Başkanı Sayın Murat Barlas’a 
açış konuşmasını yapmak üzere mikrofonu 
bırakıyorum.

MURAT BARLAS: Günümüzde iklim 
krizinden pandemiye çok geniş bir yelpazede 
uzanan evrensel sağlık sorunlarıyla karşı 
karşıyayız. Özellikle pandemi süreci tüm 
dünyada ilaç endüstrisinin yerli Ar-Ge ve yerli 
üretiminin ne kadar önemli olduğunu acı bir 
yöntemle gösterdi. 

Bu noktada ülkemizin bu güçlü sağlık 
sistemi ve köklü ilaç endüstrisi pek çok 
ülkenin yapamadığını başardı. Ancak 
endüstrinin yaşayabilmesi, uluslararası 
platformda rekabet edebilmesinin ana 
koşulunun da verimli araştırma ve geliştirme 
çalışmalarının başarısına bağlı olduğunun 
bilincinde olmamız gerekiyor. 

Türk ilaç endüstrisi özellikle 2000’li yılların 
başından itibaren Ar-Ge ve bu kapsamda 
biyoteknolojiyi stratejik önceliği olarak kabul 
etti, 2008 yılında bir adet olan akredite  
Ar-Ge merkezi sayımız bugün 39’a ulaştı. 
Bu merkezlerde yaklaşık 1450 kişi istihdam 
ediliyor. Ar-Ge harcamalarımız son on yılda 
yüzde 522 artmış durumda. 

Ancak Ar-Ge konusunda netice almış 
ülkelerle karşılaştırdığımızda bizde reel 
sektörün öz sermayelerinin yetersiz kaldığını 
görüyoruz. Bunun ana sebebi ucuz ilaç 
politikasıdır. En ucuz ilaca sahip olmak 
politikası yerine, geliştirilen yeni ilaçlar 
sayesinde dış ticaret dengesi en fazla artı veren 
ülke konumuna gelme politikası hedef olarak 
alınmalı.

Olumlu gelişmeler oluyorsa da etkin bir 
teşvik sistemi için hala geliştirilmesi gereken 
önemli unsurlar var. Öte yandan bütün öz 
sermaye sıkıntılarına rağmen sektörümüz 
ileriye yönelik ciddi yatırımlar yapıyor. Sadece 
biyoteknoloji alanında yapılan yatırımlar 
milyar dolarlar boyutunda. Ayrıca akademi-
endüstri ilişkilerinin optimize edilmesi 
nitelikli iş gücünün temini, uygun mevzuat, 

HAKAN GÜLDAĞ: Efendim öncelikle 
hepiniz hoş geldiniz. Tıp bilimi, sağlık 
sektöründe Ar-Ge Stratejileri ve Dünya Sağlığı 
Ortak Akıl toplantımıza hoş geldiniz. İlaç 
Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın liderlik 
ettiği online toplantımızı, Turgut İlaçları 
destekliyor, Turkishtime da bu işin liderliğini 
yapıyor. 

Biliyorsunuz Türkiye tıp biliminin ve sağlık 
sektörümüzün daha etkin, daha başarılı 
olabilmesi için gerekli stratejileri ortak akılla 
belirlemeye çalıştığımız bir rapor hazırlanıyor. 
Bu raporun ülkemizin bir ortak çıktısı, bir 
anlamda ortak malzemesi olması için de 
gözlemci izleyicilerimiz toplantı süresince 
paylaşmak istedikleri fikirlerini, görüşlerini 
iletebilirler. 

Bugün 7 gündem maddesi üzerinden 
değerli konuşmacılarımız ve panelistlerimiz 
fikirlerini paylaşacaklar. Ve mümkün 
olursa toplantının sonunda da 10 maddelik 
bir stratejik belge üretmeye çalışacağız. 
Bu değerli rapor, Cumhurbaşkanlığı'na, 
Sağlık Bakanlığımıza ve teşkilatına, YÖK’e, 
üniversitelerimizin rektörlüklerine, tıp 
fakültesi dekanlarımıza, sağlık sektörünü 
oluşturan, ilaç sektörü, hastane yönetimleri, 

MURAT BARLAS:
Övünerek vurgulamak 
isterim ki bütün öz 
sermaye sıkıntılarına 
rağmen sektörümüz ileriye 
yönelik ciddi yatırımlar 
yapmaktadır. 
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etkin bir teşvik sistemi, gözden kaçmaması 
gereken mecburiyetlerdir.

HAKAN GÜLDAĞ: Sayın Barlas çok teşekkür 
ediyoruz, şimdi Turgut İlaç Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Tunç Turgut Bey’e sözü vermek 
istiyorum. 

TUNÇ TURGUT: Ben kendi sektörüm 
açısından, sanayici olarak görüşlerimi 
bildireceğim. Dünya tıp biliminde ve sağlık 
sektöründe ve özellikle ilaç sektöründe, 
biyoteknoloji alanındaki şu anda Türkiye’nin 
önde gelen firmaları, özellikle beş altı tanesi, 
ciddi yatırımlara girmiş durumda. Dünya 
sağlık ekosistemi son on yılda çok değişti. 
Yeni tanı ve tedavi yöntemleri, gen haritaları 
üzerinden çıkarılan sonuçlar, hedefe yönelik 
özel tedaviler ve ilaçları, bunların içine gen 
teknolojileri CAR T ve Crispr teknolojileri 
gibi hücrenin üzerinden yapılan tedavileri de 
koyabiliriz. Özellikle bilişim sektörü ve yapay 
zekâ alanındaki gelişmeler ve beraberinde 
getirdikleri aplikasyonlar, iç ve dış takılabilir 
ve giyilebilir teknolojiler alanında yapılan 
çalışmalar, yine akıllı portallar üzerinden 
tedavi sağlayacak ve halihazırda bugün 
kullanılan standart konvansiyonel tedavi 
imkanlarını farklı boyutlara taşıyacaktır. 
Gelecekte nesnelerin interneti gibi bir ortam 
akıllı ilaç ve ilaç sanayii teknolojisi üzerine 
de kurulabilecektir. Eczanelerde bildiğimiz 
reçete sistemi, tahmin ediyorum kalkacak 
ve farklı bir boyuta taşınacak. Nano teknoloji 
ve sentetik biyolojinin buradaki konumu ve 
oynayacağı rol de çalışmalarımızı etkileyecek. 
Fütüristik anlamda düşündüğümüzde, 
belki kıymetli metallerde oluşturulan 
borsalar bizim hücre bankalarımızda ticari 
ortamlarda bile kendi borsalarını oluşturma 
imkanını bulacaklardır. Bütün bu gelişmeler 
alışılagelmiş tedavi yöntemlerini tümüyle 
değiştirecek ve verimli hale getirecek. 
Dünyanın en büyük şirketlerinden bazıları 
Tesla, Apple, Microsoft, Amazon,  özellikle 
pandemi sürecinde sağlık sektörüne ciddi 
yatırımlar yaptılar ve yapmaya da devam 
ediyorlar. Özellikle biyobenzer ilaçlarda 
çok ileride olan ülkelerdeki büyük şirketler 
çok yüksek hacimli, süper tesisleri, mega 
fabrikaları açmaya başladılar. Bunlardan 
biri olarak, yakın zamanda İlaç Endüstrisi 
İşverenler Sendikası ile birlikte BioKorea 
ziyaretinde bulunacağımız Güney Kore’de, 
Samsung örneğini verebiliriz. 

Türkiye biyoteknoloji sektöründe aslında 
çok daha evvel yakalayabileceği bir imkanı 

HAKAN GÜLDAĞ
Turkishtime Toplantı Moderatörü

 KIMDIR? 

1961’de İstanbul’da doğdu. 
İstanbul Üniversitesi Basın 

Yayın Yüksek Okulunda 
gazetecilik, Boğaziçi 
Üniversitesi Temel 

Bilimler Fakültesinde tarih 
okudu. 1987 yılında Dünya 

Gazetesi Dış Haberler 
Servisi’nde çalışmaya 

başladı, ilerleyen yıllarda, 
pek çok gazete ve yayın 

organında muhabir, şef ve 
yönetmen olarak görev 
yaptı. 2008-2019 arası 

DÜNYA gazetesinin Genel 
Yayın Yönetmeni olarak 
görev aldı. 2011 yılında 

Türkiye Medya ve İletişim 
Meclisi’nin başkanlığına 
seçildi. 2005 yılından bu 

yana Avrupa Ekonomi Basını 
Federasyonu’nda (EBP) İcra 

Kurulu Üyesi olarak Türkiye’yi 
temsil eden Güldağ, 2019 
yılında devraldığı Dünya 

gazetesini yönetiyor.  

MURAT BARLAS
Liba Laboratuarları A.Ş. Yönetim 

Kurulu Başkanı 
İEİS Disiplin Kurulu Üyesi ve 

Türkiye Biyoteknolojik İlaç ve Aşı 
Platformu Başkanı

 KIMDIR? 

1949 yılında İstanbul’da 
doğan Murat Barlas, Alman 
Lisesi’ndeki orta öğrenimine 

paralel olarak İstanbul 
Belediyesi Konservatuarı’nda 

da eğitim aldı. 1970-
1979 yılları arasında 

Viyana Üniversitesi Kimya 
Fakültesi’nde lisans üstü 

eğitimini tamamlayan Barlas,  
1979-2009 yılları arasında 
Liba Laboratuvarları A.Ş’de 

genel müdürlük görevini 
üstlendi. Barlas, 1994 

yılından bu yana aynı şirkette 
Yönetim Kurulu Başkanı 

olarak görev yapmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babası 
olan Barlas’ın özel ilgi 

alanları, müzik, kitap, spor ve 
seyahattir.

TÜRKİYE KENDİ İLACINA SAHİP OLMAK ZORUNDA. 
BU YENİ BİR MOLEKÜL OLABİLİR, EŞDEĞER İLAÇLAR 

OLABİLİR, BU EŞDEĞER İLAÇLARDAN YAPILMIŞ 
YENİ KOMBİNASYONLAR, YENİ TEDAVİ İMKANLARI 

OLABİLİR. TABİİ Kİ BİYOTEKNOLOJİ EN BAŞTA 
GELEN HEDEFLERİMİZDEN BİR TANESİ.

VEDAT EĞİLMEZ
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maalesef 90’lı yıllarının ortalarından itibaren 
kaçırmaya başladı ve bu büyük bir zaman 
kaybına neden oldu. O yıllarda bu sektör 
göz ardı edilmiş ve belki bir daha telafisi 
olmayacak, arası belki zor kapatılacak bir 
noktaya getirilmiş. (Kurulması planlanmış 
tesisler, o zamanki altyapı ve üniversitelerdeki 
araştırmalar, özellikle otorite ve ilgili 
komisyonlarda yaşanan ikna güçlükleri, kabul 
etme zorluğu, biyobenzerlere olan güvensizlik, 
biyolojik-biyoteknolojik ekosistemin 
ülkemizde kurulması için olmayan bir altyapı, 
Türkiye’yi bu açıdan mahrum bırakmıştır.) 

Aslında 1980’li yıllarda Sayın Murat 
Barlas hatırlar, İlaç Endüstrisi İşverenler 
Sendikası (İEİS) ve yine ona bağlı vakfımız 
tarafından bir dizi panellerle biyoteknoloji 
sektörü Türkiye’nin gündemine defalarca 
taşınmıştır. Sadece sendika ve İKEV (İlaç ve 
Kimya Endüstrisi Araştırma ve Geliştirme 
Vakfı) ile kalmamış 2003 TÜBİTAK vizyon 
toplantılarında, yine Vizyon 2023’te, 
yine İKEV’in 2008’de yapmış olduğu 
biyoteknoloji toplantısında, TÜSİAD’da, 
TÜRSAB’da defalarca bu konu ele alınmış 
ve biyoteknolojinin ne kadar önemli 
olduğunu vurgulamaya çalışmışızdır. Yine 
Devlet Planlama Teşkilatı’nın son 3, 4, 5 
yıllık kalkınma planlarında fazlasıyla yer 
verilmiş fakat maalesef istenilen sonuca 
ulaşılamamıştır. 

Bugün Kore, Arjantin, Çin, Tayvan, Singapur, 
Hindistan çok mesafe kat etmişler, farklı 
teknoloji deneyimleri üzerine çalışmaya 
başlamışlardır. Aynı zamanda, yine bu 
ülkeler arasında kurumlar arası iletişim 
çok daha yalın, çok daha efektif bir hale 
getirilmiş ve dünya biyobenzer pazarlarını 
en üst noktalara taşımışlardır. Biz yerli ilaç 
firmaları, Türkiye’de özellikle başlangıç olarak 
5-6 firmamız, ciddi yatırımlara soyundular 
ve yılmadan bu çalışmaları sürdürüyor. 
Türkiye’de biyoteknolojik ilaç pazarının 
neredeyse yüzde 95’i, ithale dayalı olan 
bir pazar ve devletimiz bu alanda ciddi bir 
ödeme yapmaktadır. Bugün İEİS çatısı altında 
oluşturulan Biyoteknolojik İlaç Platformu 
biyoteknolojinin ilerlemesi için olağanüstü 
çaba gösteriyor ve ciddi yatırımlar yapılıyor. 
Bu bağlamda Sayın Murat Barlas’a, platform 
başkanı ve ekibine gerçekten çok teşekkür 
ediyorum.

Tabii bu ilk sıkıntı değil, bundan evvel 
sektör veri korunması, veri imtiyazı, patent 
gibi konularda da savaş vermişti. Ama 
bu sefer savaş farklı bir alanda veriliyor. 
Biyoteknoloji alanında, üretilecek bu ilaçlara 

PROF. DR. AKSEL SİVA
Cerrahpaşa Tıp Fak. / Nöroloji / Baş 

Ağrıları/ Klinik Nöroimmünoloji / Multipl 
Skleroz

 KIMDIR? 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’nden 1978 yılında mezun 

olan Prof. Dr. Aksel Siva, 1983 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda 

uzmanlık eğitimini tamamladı. Askerlik 
görevini Gülhane Askeri Tıp Akademisi 

ve Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim 
Dalında yaptıktan sonra Niğde Devlet 
Hastanesinde nöroloji uzmanı olarak 
çalıştı. 1985 yılında Nöroloji Doçenti 
oldu ve Ankara Numune Hastanesi 
Hızır Acil Serviste Eğitim Merkezi 

Sorumlusu ve Yönetici olarak görev aldı. 
1987 yılında döndüğü Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında 1994 
yılında profesör oldu. Prof. Siva, nöroloji 

uzmanlığı yanında, ayrıca Algoloji yan dal 
alanında uzmanlık belgesi sahibi. Prof. 

Siva ayrıca, Massachusettes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Nöroloji ve Nöroradyoloji 

Departmanları’nda nöroradyoloji 
alanında (1982) ve Mayo Clinic Nöroloji 
Kliniği ve Sağlık Bilimleri Departmanı 
Nöroepidemiyoloji Bölümü’nde Multipl 
Skleroz konusunda misafir araştırmacı 

(09/1991 – 05/1992) olarak çalıştı. Üç 
dönem Türk Nöroloji Derneği Başkanı 
olarak görev yapan Prof. Siva, Türkiye 
Multipl Skleroz Derneği kurucu üyesi 

ve onursal başkanı. Aynı zamanda 
Uluslararası “Radiologically Isolated 

Syndrome Consortium” kurucu ve etkin 
üyesi. Türkiye Nöroloji Derneği, European 
Neurological Academy (EAN), American 
Academy of Neurology (AAN), American 
Neurological Association (ANA) üyesi. 

Journal of Neurological Sciences Dergisi 
editörler kurulu üyesi. Prof. Siva Bilim 

Akademisi asli üyesidir. 2021 yılında Dr. 
Türkan Saylan Tıp Bilim Ödülüne layık 

görüldü. Prof. Dr. Aksel Siva, Klinik Nöro-
immunoloji (Radyolojik İzole Sendrom, 
Multipl Skleroz, Nöromiyelitis Optika 
ve ilişkili hastalıklar; MOGAD; Nöro-

Behçet Sendromu ve Serebral Vaskülitik 
Sendromlar), baş ağrıları ve nöro-

epidemiyoloji alanındaki çalışmalarıyla da 
tanınıyor.

TUNÇ TURGUT
Turgut İlaçları A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkanı  

 KIMDIR? 

1961 yılında İstanbul’da 
doğan Tunç Turgut, 1978 

yılında Işık Lisesi’nden mezun 
oldu. Üniversite öğrenimini 
iş idaresi üzerine Towson 

State Üniversitesi’nde 
tamamlayan Tunç Turgut, 

1988 yılında Johns Hopkins 
Üniversitesi’nden yüksek 
lisansını aldı. 1989 yılında 

Fako İlaçları A.Ş.’de çalışma 
hayatına başladı ve Pazarlama 

Müdürü sıfatıyla şirketin 
kendi ürünlerinin satış ve 

pazarlamasının yanı sıra Fako 
İlaçları’nın lisans anlaşması 
bulunan çok sayıda yabancı 

firmanın ürünlerinin de 
satış ve pazarlanmasının 

sorumluluğunu üstlendi. Tunç 
Turgut, daha sonra Fako 

İlaçları, Abfar İlaçları, Biosen 
İlaçları, Turgut İlaçları ve 

diğer grup şirketlerinin genel 
müdürlüklerinin yanı sıra Turgut 
Holding Başkan Yardımcılığı’nı 
üstlenerek şirketler grubuna 
ulusal ve uluslararası alanda 
pek çok katkı sağladı. 2020 

yılında Turgut Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı ve 

Turgut İlaçları Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini üstlenen 

Tunç Turgut, TÜSİAD kurulları, 
İlaç Endüstrisi İşverenler 

Sendikası Yönetim Kurulu 
ve Yerli İlaç Sanayi Derneği 

Yönetim Kurulu üyeliklerinde 
bulunmuş olup, halen İlaç ve 
Kimya Endüstrisi Araştırma 
ve Geliştirme Vakfı Yönetim 
Kurulu üyesidir. Ayrıca, Türk 
Eczacılık Tarihi Araştırmaları 

Grubu Derneği Kurucu Üyeliği, 
İstanbul Sanayi Odası Vakfı 

Mütevelli Heyeti Üyeliği, 
Kabataş Erkek Lisesi Eğitim 
Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği 

ve BJK Kabataş Vakfı Mütevelli 
Heyeti Üyeliği bulunmaktadır.
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ihtiyacı sebebiyle, parametreler değişti ve 
hızla değişmeye devam ediyor. Bu değişim 
hem bilim ve teknoloji tarafını ilgilendiriyor, 
biotek endüstrisi özelinde konuşursak, hem de 
toplumsal çalkantılar, etik endişeler, güvenlik 
endişeleri vs. gibi, yani bilim ve teknolojinin 
dışındaki unsurları da içeriyor.

Yeni alanlar açısından çok şey söylenebilir. 
Bir tanesi tabii çok büyük veri tabanlarının 
ve veri yoğunluğunun oluşması sebebiyle, 
bu mevcut verinin kullanımına yönelik. 
Hem kişisel sağlık açısından hem de hangi 
alanlara odaklanacakları kararını verirken 
şirketler, bu veri tabanlarını etkin bir şekilde 
kullanarak çok hızlı karar verme yeteneğini 
kazanabiliyorlar. 

Gelecekteki alanlar konusunda çok heyecan 
verici gelişmeler var. Bunların başında artık 
genomun editlenebilmesi ve bu araçların on 
kliniğe gitmesi ile çok önemli bir değişim 
sürecinin başlamış olması geliyor. Örneğin, 
PCSK9 geni  genom editlenme yoluyla 
baskılandı ve bu ürün klinik kullanım için 
onay aldı ve kullanıma girdi. Kimyanın 
(ve ilgili pek çok alanın, formülasyon, 
nanoteknoloji, viral vektörler vs gibi) geldiği 
noktaları da göz önüne alırsak, bu yeni 
platformların artık her hedefe karşı ilaç 
yapılabilme imkanını vereceğini öngörebiliriz. 
Dolayısıyla hedef ve hastalık seçimi, daha 

dayalı yapılacak olan klinik çalışmalar, faz-
1 çalışmaları, faz-3 çalışmaları gibi. Özellikle 
devletimiz açısından bu konuda net bir yol 
haritası hazırlanması ve ona bağlı kalınması 
gerekmekte. Yerelleşme politikasını daha 
kapsamlı, daha kalıcı bir şekilde hazırlamak, 
koruyucu ve geliştirici mevzuatlar oluşturmak, 
otorite ve bünyesinde teknik ve bilimsel 
anlamda organizasyonel ve idari yapıyı ele 
almak ve özellikle yurtdışında popüler olan 
startup’lar gibi şirketlere ve oluşumlara 
destek veren Ar-Ge fonları oluşturulması ve 
bunun sürekliliğinin sağlanması gerekiyor. 
Bu çalışmalar Sağlık Bakanlığımız, 
Maliye Bakanlığımız ve bunların alt 
dairelerince ciddiyetle ele alınmakta, keza 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’miz konuyla 
yakından ilgilenmekte ve gerektiğinde 
gerekli destekleri vermektedirler. Son olarak 
fikri mülkiyet hakları hakkında iki üç 
kelime etmek istiyorum. Gerçekten özellikle 
biyoteknoloji alanında fikri mülkiyet hakları, 
patentler, proses patentleri, ürün patentleri 
hücre üzerinden yapılmış olan patentler, bu 
rekabeti çok daha fazla artıracak ve önemli 
hale getirecektir. 

HAKAN GÜLDAĞ: Şimdi hocam Gökhan 
Hotamışlıgil’e sormak istiyorum, Dünya tıp 
biliminde ve sağlık sektöründe yeni dönem 
diye hep konuşuyoruz, Ar-Ge çalışmaları 
dünya sağlığının geleceğine nasıl bir yön 
verecek? 

PROF. DR. GÖKHAN HOTAMIŞLIGİL:
Her ne kadar çerçevesi çok değişmiş olsa da 
hem toplumsal hem ekonomik dönüşüme 
katkısı açısından bu konunun büyük önemi 
sürüyor. Şu anda tüm sektörün küresel Gayri 
Safi Milli Hasılaların toplamının yüzde 7’si 
civarı, yani 5 ila 8 trilyon dolarlık bir hacimde 
olduğu hesaplanıyor. Ama 5 sene içerisinde 
bunun 20-25 trilyon dolarlık bir hacme 
ulaşabileceği düşünülüyor. Dolayısıyla bu 
alandaki etkinlik ekonomik dünyada var 
olabilmek için vazgeçilmez bir unsur olarak 
gözüküyor. Bu konu sadece sağlık değil 
artık hem milli güvenlik, hem refah, hem 
istihdam, hem ekonomik gelişme açısından 
önemli. Yani, toplumsal çalkantılar, jeopolitik 
dengeler, ekonomik savaşlarla dolu dünyada 
bu alanda güçlü bir hareketin varlığı, bir ordu 
kadar, sağlıklı bir politik sistem kadar gerekli 
ve önemli. Son senelerde dünyada meydana 
gelen büyük değişiklikler, daha da önemlisi 
Covid’in getirdiği sistematik tahribat ve 
tahribat sonrası çarpıcı yeniden yapılanma 
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TUNÇ TURGUT: 
 Bugün İEİS çatısı altında 

oluşturulan Biyoteknolojik 
İlaç Platformu, ülkemizde 

biyoteknoloji ilerlemesi 
için olağanüstü çaba 
göstermekte ve üye 

firmalar ciddi yatırımlar 
yapmaktalar ve yapmaya 

devam edeceklerdir. 



fazla mekanizmaya dayalı ayrıntılı bilgi 
gerektirecek, yani temel bilimsel çalışmaların 
önemi daha da artacak.  Bunlar dışında 
bilgisayar ara yüzünden tutun da yeni nesil 
akıllı cihazlar, malzemeler, üretim metotları, 
DNA’ya, sinir ağlarına dayalı bilgisayar 
sistemleri gibi daha ileri gibi gözüken alanlar 
var.  Ancak ben Türkiye’nin bu alanlarda 
önemli avantajları olabileceğini düşünüyorum.  
Türkiye’de iyi yetişmiş ve üst düzey yetkinlik 
sahibi çok mühendis var. Kripto işleriyle 
uğraşan, kafa yoran çok insan var, dijital 
alanda çok etkin olan genç bir kuşak var 
ve makine öğrenmesi, yapay zekâ vs. gibi 
konulara hem çok ilgi duyuyorlar hem de çok 
hızla yetkinlik geliştirebiliyorlar. Bu alan da 
hem Türkiye hem dünya açısından önemli.

Gelecekte ne olacak? Çarpıcı olarak 
öngörebileceklerimden bir tanesi, 
hepimizin özlediği bir şey; büyük ve sık 
görülen hastalıkların, kronik hastalıkların, 
yaşlanmayla gelen hastalıkların ve 
enfeksiyon hastalıklarının büyük ölçüde 
eradikasyonu mümkün olabilecek diye 
düşünüyorum. Önümüzdeki 20-25 sene 
içerisinde hepsi birden olmasa bile önemli, 
çok önemli gelişmelerin eşiğindeyiz. 
Tabii DNA editlenmesi, DNA’ya dayalı 
teknolojilerin uygulamaya girmesi, Covid’de 
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PROF. DR. GÖKHAN 
HOTAMIŞLIGİL: Çevreyi, 
politik, sosyolojik, 
etik, adil erişim gibi 
konuları düşünmeden 
biyoteknolojinin 
geleceğini düşünmek ve 
tasarlamak ve bu geleceğe 
hazırlanmak biraz zor.

de gördüğümüz gibi, ihtiyaca yönelik ve 
hızla geliştirilmesi gereken özelleşmiş 
uygulamaları mümkün hale getiriyor. Bir de 
belki unutmamak gereken şey, sadece insan 
sağlığı değil biyoteknolojinin getirdiği, çevre 
sağlığı, ekolojik uygulamalar, tarım- gıda 
uygulamaları, sentetik biyoloji gibi alanlar 
sadece ilaç değil, tüm sektörleri çok ciddi 
ölçüde hem zorluyor -yani büyük şirketleri 
ve kemikleşmiş olan refleksleri zorluyor- bir 
taraftan da yeni girişimciler yeni ortamlar, 
yeni ülkeler ve gençler için müthiş fırsatlar 
açıyor.

Son olarak düşünmekte fayda olan bir 
hususu belirtmek isterim.  Çevreyi ve politik, 
sosyolojik, etik, adil erişim gibi konuları 
düşünmeden biyoteknolojinin geleceğini 
düşünmek ve tasarlamak ve bu geleceğe 
hazırlanmak biraz zor.

HAKAN GÜLDAĞ: Hemen Fatih Uçkun 
hocama dönmek istiyorum. Hocam siz nasıl 
bir vizyon çizersiniz?

PROF. DR. FATİH UÇKUN: Gökhan hocamız 
akademik yönden zaten önemli konuları ele 
aldı, ben değişik bir bakış açısıyla katkıda 
bulunmak isterim. Akademik araştırma 
merkezlerinde yapılan araştırmalarla ilaç 
araştırma ve geliştirme arasında büyük bir fark 
var. Bu farkın anlaşılabilmesi için akademi-
endüstri-devlet ortak çalışmalarının önemi 
çok büyük.  

Yeni talebelerin bu alanda uzmanlaşması 
çok önemli. Fakat bazı gerçekleri de 
unutmamak lazım. Mesela hocamız genetik 
DNA’ya bağlı tedavilerden bahsetti ama 
bunların başarılı olabilmesi için bir tek 
genetik lezyona bağlı bir hastalığın olması 
lazım, halbuki kansere baktığınız zaman, 
kardiyovasküler hastalıklara baktığınız zaman 
birçok genetik anormallik olduğu için, tek bir 
ilaca bağlı veya tek bir anormalliğe yönelik ilaç 
geliştirmek hemen hemen imkânsız. 

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Teknoloji 
Bakanlığı’nın Sanayi ve Verimlilik Genel 
Müdürlüğü 2020 İlaç Sektörü Raporu’nda 
çok aydınlatıcı bilgiler var. Amerikan ve 
Avrupa literatürüne baktığımızda, 2022 için 
Ar-Ge harcamalarının 200 milyar doların 
üzerinde olması beklenmekte. Global olarak 
bütün Ar-Ge harcamalarının yüzde 15’i ilaç 
sektöründeyken, Türkiye’de bunun yüzde 3 
civarında olduğu raporda belirtilmekte. Bu 
yüzden bizim Türkiye olarak hangi alanlarda 
başarılı olabileceğimizi realistik bir açıyla 
düşünmemiz lazım. Ve bizim için fırsatlar 



nelerdir onu ortaya çıkarmamız lazım. 
Kanımca ilaç sektöründe daha başarılı 

olmak Türkiye için milli bir seferberlik 
gerektirir. Tabii ki üniversite-akademi-
endüstri-devlet iş birliğinin daha da 
güçlendirilmesi önemli. Birçok firmanın, 
burada adı geçen firmaların dışında Abdi 
İbrahim, Bilim İlaç ve başka firmaların web 
sitelerinde açıklanan üniversite-TÜBİTAK- 
devlet ortak çalışmaları ve TÜBİTAK 
burslarının verilmesi, bu ortak çalışmalar için 
daha sonra istihdama yönelik bazı planların 
olması, bunlar tabii çok önemli. Ve birçok 
gerekli tesis ve laboratuvarlar da kurulmuş 
durumda, bunların sayılarını çoğaltmak gerek. 
Teknopak İstanbul benzeri, ama tamamıyla 
ilaç sektörüne odaklı teknoloji geliştirme 
bölgelerinin oluşturulması çok önemli. Ama 
bunlardan çok daha önemli olan, Doğu 
dünyasında da Batı dünyasında da eksik olan 
bir unsur var, o da bu tür merkezlerin daha 
koordineli olarak, takvime bağlı olarak, milli 
önceliklere yönelik olarak çalışmalarını 
sağlamak. 

Bu tür merkezlerin çalışmalarına yol 
gösterecek, denetleyebilecek, iş birliklerine 
ilham verebilecek birikime, donatıma, 
tecrübeye, devlet disiplinine, terbiyeye ve 
yapıcı bir şahsiyete sahip uzmanlardan 
oluşan ekiplerin kurulması, bunların çalıştığı, 
devlete bağlı merkezlerin oluşturulması 
ve desteklenmesinin yapıcı olacağına 
inanıyorum. Bugün ilaç sektörünün en zayıf 
noktası ilaç geliştirmek değil, global olarak 
baktığımız zaman, en zayıf nokta tedavi 
geliştirmektir. Bu, dünya çapında çok başarılı 
bir alan değil ve ben bu konunun Türkiye için 
büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. 

Örneğin belirli bir kanser tipi için geliştirilen 
bir ilaç başka bir kanser tipi için çok daha 
etkili olabilir, hatta bir enflamatuar hastalık 
için daha da etkili olabilir. Dolayısıyla klinik 
çalışmalar çok önemli bir yer alıyor. Ve orijinal 
klinik çalışmalar, Türkiye’de geliştirilen klinik 
planlar ve gerekli bilgiye, zekaya, tecrübeye 
sahip hocaların liderliğinde, Türkiye’nin, ilaç 
sektöründe ve tıp turizminde bambaşka bir 
yere gelmesini sağlayabilecek nitelikte olabilir. 

Yani ben Türkiye’nin zayıf noktası olarak 
değil, sistemin, sektörün zayıf noktası 
olarak, tedavi geliştirmeyi görüyorum. Ve 
bunun da çok pahalı ilaçlar geliştirerek 
ortadan kalkacağını sanmıyorum. Çünkü 
gördük ki ne kadar ilacınız olursa olsun, 
o ilaç eğer doğru kullanılmazsa sonuçlar 
bambaşka olabilir. Eğer amaç Türk halkının 
sağlığını sağlamak ise ve bu yüzden de biz 

PROF. DR. BERRAK YEĞEN
Marmara Üniversitesi / Fizyoloji / 

Gastrointestinal Peptitler

 KIMDIR? 

Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden 1983 yılında 
mezun olan Prof. Dr. Berrak 

Çağlayan Yeğen, 1988 
yılında Marmara Üniversitesi 

Tıp Fakültesi’nde fizyoloji 
uzmanlığını tamamladı. 1992 
yılında doçentlik, 1999 yılında 
profesörlük unvanlarını alan 

Prof. Yeğen’in gastrointestinal 
motilite ve düzenlenmesinde 
rol oynayan nöral/humoral 

faktörler, inflamasyon 
modelleri, bağırsak-beyin 
ilişkisi ve gastrointestinal 
peptitlerin biyolojik etkileri 
ile birlikte eğitim alanında 

da araştırmaları vardır. 
Uluslararası ve Ulusal 

Tıp Eğitimi Programlarını 
Değerlendirme ve 

Akreditasyon Derneği 
(TEPDAD) Yönetim Kurulu 
üyesi olan Prof. Yeğen’in 

Sandoz Bilim Ödülleri 
Farmakoloji Bilim Dalında 
üçüncülük ödülü, İstanbul 

Tabip Odası Tıp Bilim Ödülü, 
Sedat Simavi Vakfı Sağlık 

Bilimleri Ödülü ve Eczacıbaşı 
Tıp Teşvik Ödülü gibi pek çok 
ödülü bulunmaktadır. Halen 

Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Fizyoloji Anabilim 

Dalı’nda öğretim üyesi olarak 
çalışmalarına devam eden 

Prof. Yeğen,  Bilim Akademisi 
asli üyesi.

PROF. DR. ERDAL CEVHER
İstanbul Üniversitesi / Eczacılık Fakültesi / 

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

 KIMDIR? 

1986 yılında İstanbul Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nden mezun olan 
Prof. Dr. Erdal Cevher, 2010’da aynı 

alandan doçentlik ünvanını aldı. 
2005-2007 yılları arasında İngiltere’de 

Centre for Drug Delivery Research, 
School of Pharmacy, University 

College London’da doktora sonrası 
araştırmacı olarak görev alan Prof. 

Dr. Erdal Cevher’in Euronanomed ve 
The Biotechnology and Biological 

Sciences Research Council (BBSRC) 
gibi uluslararası projelerde, yine 

Kalkınma Bakanlığı, Tübitak 1004, 
1003, 1002, 1001 ve BISS gibi ulusal 
projelerde yürütücü veya araştırmacı 
olarak görevleri bulunmaktadır. Prof. 
Erdal Cevher, alanı ile ilgili çok sayıda 
ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşa 

üyeliğe ve ödüllere sahiptir. 2009-2013 
yılları arasında Acta Pharmaceutica 

Sciencia dergisinin editörlüğünü 
üstlenen Prof. Cevher, halen uluslararası 

6 dergi ve ulusal 3 derginin yayın 
kurulu üyeliğini de sürdürmektedir. 
30 dan fazla uluslararası dergide 

bilimsel hakemlik yapan Prof. Erdal 
Cevher’in dördü uluslararası olmak 

üzere toplam 15 patenti bulunmaktadır. 
Prof. Cevher, halen uluslararası 6 

dergi ve ulusal 3 derginin yayın kurulu 
üyeliğini sürdürmektedir. Erasmus 

ikili anlaşmaları kapsamında İngiltere 
University College London de dersler 

veren Prof. Dr. Cevher’in 4’ü uluslararası 
olmak üzere toplam 15 patenti, 80 
civarında bilimsel makalesi ve kitap 

bölümü yazarlığı ile büyük çoğunluğu 
uluslararası olmak üzere 80’in üzerinde 

kongre bildirimi bulunmaktadır. 2017 
yılından bu yana İstanbul Üniversitesi 

Eczacılık Fakültesi Dekanı olarak görev 
yapan Prof. Dr. Cevher halen dekanlık 
dışında, çeşitli merkezlerde yöneticilik 

yapmaktadır. 

11



ilaç geliştirmeye çalışıyorsak, ilk önce şu 
anda neyi ithal ettiğimize bakacağız, hangi 
hastalıklarla uğraştığımıza bakacağız. Ve 
bunlara karşı ithalatı daha azaltmak için 
acaba ne yapmalıyız buna bakacağız. Eğer 
biz etkili tedaviler geliştirebilirsek, bu 
etkili tedaviler için de çok pahalı ilaçlara 
ihtiyacımız olmazsa çok büyük bir başarı 
olur. Türkiye’nin geliştirmesi gereken ilaçlar 
eşdeğerli ilaçlar, biosimilar ilaçlar, bunları 
geliştirmekle çok nadir olarak gözüken 
hastalığa karşı platform geliştirmek arasında 
çok büyük bir fark var. Dolayısıyla bizim 
ithalatımızdaki yüke bakacak olursak, ben 
tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinin daha 
önemli olduğunu düşünüyorum. Devletten 
gelecek parasal desteğin yanı sıra, ilaç 
firmalarının da gelirlerinin bir bölümünü     
Ar-Ge faaliyetleri için kullanması ve yaptıkları 
katkı çerçevesinde devlet tarafından da destek 
görmeleri gerektiğini düşünüyorum. 

HAKAN GÜLDAĞ:  Sayın Erem Bilensoy 
hocam eczacılık adına nasıl bir bakış nasıl bir 
perspektif sunar? 

PROF. DR. EREM BİLENSOY: Benim 
uzmanlık alanım farmasötik teknoloji. 
Yani ben ilacın, molekülün formülasyon 
geliştirmesinden başlayarak, üretimi, 
klinik değerlendirilmesi, preklinik ve 
klinik değerlendirilmesi ve sonrasında 
regülasyonunu da kapsayan bir disiplininin 
öğretim üyesiyim ve araştırmalarımı da bu 
alanda yapıyorum. Ben doktoramı yaparken, 
nanopartiküllerle çalışmaya başladığımda 
büyük hocalarım bana “Bu nanopartiküller 
insan hayatına girmez, yani çok pahalı bir 
teknoloji, bunlar pazara çıkmaz, hastayla 
buluşmaz” derlerdi. Fakat bugün piyasada 
80’in üzerinde nano ilaç ve bunların 
benzerleri var, dolayısıyla aslında bu tip 
daha kişiselleştirilmiş daha hedeflendirme 
yönünden etkinliği artırılmış yeni 
formülasyonların ve yenilikçi yaklaşımların 
tedaviye girdiğini artık dünya çapında 
görüyoruz. Bunlar Türkiye’de de aynı şekilde 
hem pazarda var hem de bunların artık 
eşdeğerlerini geliştirme yönünde de Türk ilaç 
endüstrisinin çok ciddi adımları var.

Özellikle sanayi devriminden beri ilaç 
üretimi ‘bulk üretim’ şeklinde yapılmakta. 
Bulk üretimde 100 bin tane, 500 bin tane 
tableti bir saat içinde basıyorsunuz, kısa 
sürede fazla miktarda ürettiğiniz için 
birim fiyatınız son derece düşük oluyor. 
Dolayısıyla ucuz ilaç politikası da takip 

PROF. DR. EREM BİLENSOY
Hacettepe Üniversitesi / Eczacılık 

Fakültesi / Eczacılık Teknolojisi 
Bölümü / Farmasotik Teknoloji 

Ana Bilim Dalı

 KIMDIR? 

Hacettepe Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nden 1992 
yılında mezun olan farmasötik 

teknoloji profesörü Erem 
Bilensoy, nanoteknolojik ilaç 

taşıyıcı sistemler alanında 
Paris XI Üniversitesi ve 

Hacettepe Üniversitesi’ndeki 
çift doktorasını yüksek 

onur derecesi ile 2002’de 
tamamladı. Prof. Bilensoy, 

Hacettepe Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nde 

Farmasötik Teknoloji Anabilim 
Dalı bünyesinde 2013 yılında 

Profesör ünvanı aldı. Çok sayıda 
ulusal ve uluslararası bilim 

ödülü ve fahri doktora ünvanı 
bulunan Prof. Bilensoy 80’den 

fazla uluslararası bilimsel 
yayın, 2300’ün üstünde atıf 
sayısına sahiptir. 2007-2019 

yılları arasında Sağlık Bakanlığı 
TİTCK Biyoyararlanım-

Biyoeşdeğerlik Değerlendirme 
Komisyonu’nda görev 

alan Prof. Bilensoy, 2010-
2013 yıllarında Hacettepe 

Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Dekan Yardımcılığı görevini 

yapmıştır. 2015 yılında 
Avrupa Eczacılık Bilimleri 
Federasyonu EUFEPS’in 

Başkanlığı’na seçilen Prof. 
Dr. Bilensoy FIP ve TÜFTAD 

gibi meslek örgütlerinde 
de aktif görev almaktadır. 

Haziran 2021’de yenilikçi ilaç 
geliştirme odaklı girişimci arge 

şirketi BioGalenica’yı kuran 
Prof. Bilensoy’un, nanoilaçlar, 

nanobiyoteknoloji, kanser 
tedavisinde nanopartiküller, 

3D printing teknolojileri ile ilaç 
geliştirme, biyoyararlanım/

biyoeşdeğerlik, nanobenzer ve 
biyobenzer ürünler konusunda 

bilimsel araştırmaları vardır. 
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PROF. DR. FATİH M. UÇKUN
Ares Pharmaceuticals İcra Kom. Başkanı/ 

Pediyatrik Onkoloji

 KIMDIR? 

Ortaokul ve lise tahsilini 1977 
yılında İstanbul Alman Lisesi’nde 

tamamladıktan sonra Alman 
hükümetinden bir tıp eğitim bursu alan 
Prof. Dr. Fatih Mehmet Uçkun, 1983 

yılında Almanya Heidelberg Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 1984 

yılında aynı fakültede iç hastalıkları ana 
bilim dalında dissertasyon diplomasını 
alan Prof. Uçkun, bunu takiben ABD 

Minnesota Üniversitesi’nde Immunoloji 
ve Kemik İliği Nakli doktora sonrası 
araştırmacı eğitimini, Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Anadalı’nda uzmanlık 

eğitimini ve Çocuk Onkolojisi üst 
uzmanlık eğitimini bitirdi. Minnesota 

Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
profesörlük ünvanını alan Prof. Uçkun 
için aynı üniversitede “Hughes Chair in 

Biotherapy” adı altında bir şeref kürsüsü 
kuruldu. 1995-1997 seneleri arasında 
ABD Minnesota Üniversitesi Biyoterapi 

Enstitüsü’nün başkanlığını, ve 1997-
2008 seneleri arasında da yine 

Minnesota’da özel bir kanser araştırma 
enstitüsünün başkanlığını yapan Prof. 
Uçkun, 2009-2015 seneleri arasında 

Güney Kalifornia Üniversitesi’nin 
çocuk kanser merkezinde Lösemi-
Lenfoma Araştırma Bölüm başkanı 

olarak bilimsel çalışmalarını sürdürdü. 
2008-2016 seneleri arasında 

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü’nün 
Nanoteknoloji programında da birçok 

liderlik pozisyonlarında görev aldı. 
2016-2022 seneleri arasinda Ares 

Pharmaceuticals, Aptevo Therapeutics, 
ve Reven Pharmaceuticals firmalarinda 

Başhekim CMO olarak çalıştı. 
Prof. Uçkun, 2015 yılından bu yana 
kanser ilacı ve yeni kanser tedavi 

yöntemleri geliştirme çalışmalarına 
Ares Pharmaceuticals firmasının 

icra komitesi başkanı olarak devam 
etmektedir. 2021’de Türkiye Bilimler 

Akademisi (TUBA) asli üyeliğine 
seçilmiştir. 500’den fazla tebliği 

yayınlanan Prof. Uçkun’un aynı zamanda 
keşfettiği kanser tedavilerini ve ilaçları 

kapsayan 70’den fazla patenti var. 



tedavisinde kullanılıyor çok hızlı saniyeler 
içerisinde dağılan bir teknoloji ve bu 
kullanılarak hastanın çok hızlı bir şekilde 
etkisini görmesi sağlanıyor. Bir de yine farklı 
printing teknolojisine yatırım yapmış olan 
firmalar var ve bunların da yine GMP-ready 
ürettiği printerlar var tabii böyle GMP uyumlu 
printerların ilaç sektöründe üretime girmesi 
de tabii çok çok önemli bir adım, dolayısıyla 
artacağını düşünüyorum ben teknolojilerin.  
Nano ilaç ve nano benzerleri ise oldukça 
yaygın olarak var zaten.

HAKAN GÜLDAĞ: Hemen Sayın Erdal 
Cevher’den de yine bir eczacı gözüyle nasıl bir 
perspektif sunarlar onu sormak isterim. 

PROF. DR. ERDAL CEVHER: Biz de 
nanoteknoloji yoğun çalışan gruplardan 
biriyiz. Ama ben biraz önce konuşulan 
nanoteknolojik, hedeflendirilmiş 
ilaçlardan, ya da yeni kuşak medikal 
cihazlardan, kişiselleştirilmiş tedaviye 
yönelik çalışmalardan bahsetmeyeceğim. 
Bugün, ilaç Ar-Ge maliyeti ve süresini, 
ürünlerin ticarileşme sürecini hızlandıran 
yöntemlerin de artık ön plana çıktığını 
göz ardı edemeyeceğimiz bir dönemden 
geçiyoruz. Bugün artırılmış gerçeklikler, sanal 
gerçeklikler yapay zekalar, additive production 

edilen bir ülkede, Türkiye’de bunları piyasaya 
sunduğunuz zaman bazen sattığınız ilaç o 
içine koyduğunuz blister’den ya da ambalaj 
malzemesinden çok daha ucuz olabiliyor. 
Fakat son on yılda ortaya çıkan iki tane önemli 
kavram var. 

Bunlardan birincisi kişiselleştirilmiş tedavi, 
kişiselleştirilmiş ilaçlar. Artık herkese tek tip 
elbise dikmenin doğru bir yaklaşım olmadığı 
görülüyor, çünkü örneğin aynı kanser, aynı 
tümör tipinde bir hasta mesela A ve B ilacının 
kombinasyonundan fayda görürken diğer 
hasta hiçbir fayda görmeyebiliyor, ya da bir 
süre sonra nüks görülebiliyor.

Dünyada Car-T tedavisinin regülasyon 
otoritesi tarafından onay almış ve kullanıma 
girmiş olması, gen tedavilerinin hayatımıza 
girmiş olması, hedefli ilaçların sıklıkla 
geliştiriliyor ve kullanılıyor olması çok büyük 
gelişmeler. Endüstrinin esnek ve adaptif 
üretim teknolojilerini benimsemeye başlaması 
gerekiyor. 

Yapay doku, yapay organ, bu teknolojik 
özellikle biyonik yine ciddi anlamda öne 
çıkmakta. Diğer yandan da ilaç geliştirirken 
artık bu büyük veriden faydalanmak, yani 
sistemler farmakolojisi ya da sistemler 
biyolojisi dediğimiz o ilacın ya da o 
molekülün ya da o molekülün taşıyıcısının 
hücre seviyesinde işte proteomik cevap, 
metabolomik cevap düzeyinde ne gibi etkilere 
yol açtığının bilinmesi aslında ilacın doğru 
ve etkili geliştirilmesinde bizlere çok büyük 
fayda sağlayacak. Türkiye’de özellikle nano 
ilaçlar ve nano benzerlerin geliştirilmesi 
yönünde büyük yerli ilaç firmalarımız 
tarafında büyük bir hareketlilik var. Ve yine bu 
printing teknolojilerinde de adımlar atıldığını 
görüyorum.

Bu alanda enteresan ve çok güzel bir 
gelişme, hem hekim hem eczacının hem de 
ilaç sanayinin rolünü belki yeniden tanımlıyor. 
Kısaca anlatmak gerekirse  herkese aynı 
elbiseyi giydirme ya da işte “one size fits 
all” olmamakla sanayi devriminden önceki 
tedaviye geri dönüyoruz, çünkü orada da 
eczanede hastaya özel ilaç üretilmekteydi.

HAKAN GÜLDAĞ: Türkiye’de bunun 
uygulaması var mı acaba şu anda? Dünyada 
var mı? Türkiye’de var mı? Ben bir gazeteci 
sorusu olarak sormuş olayım.

PROF. DR. EREM BİLENSOY: İlaçta 
printingin onay almış, FDA tarafından 
onaylanmış bir tablet formunda ürünü var. 
Bu ürün levetirasetam içeriyor, epilepsi 
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PROF. DR. FATİH UÇKUN:
Ar-Ge faaliyetlerinin 

amaçlarının belirlenmesi çok 
mühim. Bilimsel çalışma için 

bilimsel çalışmadan ziyade 
Türkiye’nin ihtiyaçları yönünde 

araştırma ve geliştirme 
çalışmalarının yapılması 

öncelik taşıyor. 



bunlar yeterli mi? Yani Amerika’da binlerce 
startup firması sadece yapay zeka üzerine 
sağlıkta çalışırken, Türkiye’de birkaç tane 
yapay zeka firması sadece bu alanda aktivite 
gösteriyor. Yine kişiselleştirilmiş tıptan 
bahsettik. Bio baskılar var, yani bugün klinik 
deneyler ilaç endüstrisindeki hala en önemli 
zorluklarımız. Şirketler, daha iyi bir ortamın 
da olmaması nedeniyle klinik denemelerde bir 
ilacın etkinliğini ve güvenliğini ölçmek için 
insanları kullanıyorlar.

Bugün bio baskı dediğimiz yöntemler bir 
ilacın üretimi değil ama bir organımızın 
bir dokumuzun üretilmesine yönelik 
teknolojileri içeriyor. Bu teknolojide bir yapay 
doku oluşturmak için biz hücreleri, büyüme 
faktörlerini veya diğer biyo materyalleri 
birleştiriyoruz ve 3D baskı yöntemleriyle 
bunları klinik çalışmalarda insan deneklerinin 
yerine kullanılabilecek hale getiriyoruz. Şu 
anda hala gelişim sürecinde olan bir süreç bu. 
Dünyada da yeni yeni hayatımıza giriyor. Yine 
in silico testler, ilaç geliştirmede bizim çok 
önemli konularımızdan bir tanesi olacak.

HAKAN GÜLDAĞ: Evet, Türkiye bu sürecin 
neresinde, Belki Turgay Dalkara hocamızla da 
işin bu tarafına girebiliriz.

PROF. DR. TURGAY DALKARA: Ben her 
şeyden önce güçlü yanlarımız neler, zayıf 
yanlarımız neler, bunun tespit edilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Güçlü yanımız şu: 
Biz büyük devlet geleneğine sahibiz. Fakat 
buna karşılık, üniversitelerin araştırma-
geliştirme başarısında henüz yeniyiz. Eğitim, 
bilgi konusunda çok iyiyiz, ama bunu 
araştırmaya ve geliştirmeye dönüştürmek 
açısından üniversitelerimiz henüz acemilik 
evresinde. Benzer şekilde girişimci sanayicilik 
de bu anlamda acemi. Başlıca zayıflıklarımız 
neler? Kaynaklarımız yetersiz ve kaliteli 
personel eksikliği yaşıyoruz.

Geleceğe yönelik planları da ikiye ayırmak 
lazım, kısa dönemli planların temel özelliği 
girişimciyi yıldırmamak olmalı, başarı oranı 
yüksek, riski düşük projeler ele alınmalı. 
Mesela Covid örneğinde tüm dünya için 
dersler var. Örneğin, hastalık çıktı ve 
gördük ki, hekimler ve bilim insanları viral 
enfeksiyonlar konusunda yeterince donanımlı 
değiller, en ileri ülkeler dahil. Ve gördük 
ki mesela RNA sekanslaması, bu verinin 
paylaşımı, biriktirilmesi, gerekli altyapının 
oluşturulması, meğer inanılmaz fırsatlarmış. 
İşte burada bize gelecek fırsatlar için dersler 
var.

dediğimiz üç boyutlu yöntemler, ilaç 
şirketlerinin araştırma geliştirme süreçlerinin 
hızlandırılmasına ve kişiselleştirilmiş 
ürünlerin oluşturulmasına oldukça yardım 
ediyor. 

Yapay zeka uygulamalarındaki pazarın 
2025 yılında sağlıkta 31 milyar doları aşacağı 
öngörülüyor. Yapay zeka teknolojisiyle, yeni 
ilaçların piyasaya sürülmeden önce olası 
etkileri önceden tahmin edilebiliyor. Yine bazı 
firmalar çeşitli hastalıklar için yapay zeka 
modellerini içeren kütüphaneler kurdular. 
Bu konuların önümüzdeki 10 yılda inanılmaz 
derecede artış göstereceğini düşünüyoruz.

HAKAN GÜLDAĞ: Hocam sağlık sisteminde 
yapay zeka kullanımı bakımından Türkiye 
trenin neresinde?

PROF. DR. ERDAL CEVHER: Türkiye daha 
yeni başlıyor. Sağlık alanında birçok firma şu 
anda startup’laşmış durumda ve oldukça da 
başarılı çalışmalar yürütüyorlar ama tabii ki 
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PROF. DR. EREM 
BİLENSOY: Kişiselleştirilmiş 
tedavi ürünlerini üretebilmek 
için üretimdeki bakış açısını 
da değiştirmek gerekiyor. 
Seri üretim, yüzbinler, bir 
milyonlar tablet basmalardan, 
ziyade esnek ve adaptif 
üretim teknolojilerini, 
endüstrinin benimsemeye 
başlaması gerekiyor. 



HAKAN GÜLDAĞ: Hemen Sayın Aksel 
Siva’ya söz vermek istiyorum. 

PROF. DR. AKSEL SİVA: Öncelikle, bir 
klinisyen olduğumu vurgulamak isterim. 
Geleceğe yönelik Ar-Ge çalışmaları ve sağlık 
sektöründen bahsediyoruz, dolayısı ile sadece 
ilacı konuşmayalım. Beni bir klinisyen olarak 
gelecekte en çok heyecanlandıran, bireye 
indirgenmiş, kanıta dayalı tıp diyebileceğimiz 
kavram. Türkiye olarak bugünden bunu görüp 
yerimizi almamız lazım. Çünkü bugünkü ilaç 
çalışmalarındaki kanıta dayalı uygulamalarda 
çok sıkıntılar var,

Bir diğeri, diagnostik, yani tanı alanı. 
Biz bugün ağırlıklı olarak hastalıklar 
belirti verdikten sonra tanı koymaktayız. 
Ancak günümüzde birçok gelişme artık 
bazı hastalıkların belirti vermeden önce, 
yani “subklinik” olarak tanımladığımız 
dönemlerinde de tanı konulabileceğini 
göstermekte. Bugün, nöroloji alanında en 
azından Alzheimer, Parkinson gibi bazı kronik 
nörolojik hastalıklarda bir yere kadar bunun 
olası olabileceğini biliyoruz.  Giderek multipl 
skleroz hastalığında da bu olası olmakta.  
Nörodejeneratif hastalıkların santral sinir 
sisteminde oluşturdukları değişikliklerin 
klinik belirti vermelerinden çok önce 
gelişmeye başladıklarını ve ancak belirli bir 
kritik eşik aşıldıktan sonra hastalığın klinik 
olarak ortaya çıktığını artık biliyoruz. Nitekim 
hastalıkların ortaya çıkabileceklerini 7, 8, 10 
yıl önce kesin olmasa da yüksek olasılıkla 
belirleyebiliyorsak, o zaman bu dönemde 
erken tedavilerle hastalıkların klinik 
olarak ortaya çıkmasını geciktirmek hatta 
engellemek, ya da seyrini kontrol etmek gibi 
olanaklarımız olabilir.  

Biraz evvel gene Erem hocam söz etti, 
yapay organların geliştirilmesi söz konusu. 
Farmaterapötik firmaların yanında 
elektroterapötik kuruluşlar ve farklı tedavi 
yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik giderek 
genişleyen bir terapötik alan var.  Özellikle 
rehabilitasyon alanında nöroprostetik bilimin 
giderek geliştiğini görüyoruz. Yani sonuçta, 
hastalıkları tedavi ve engelleme dışında 
kişinin sağlığından yitirdiklerini farmasötik 
ajanlar dışında farklı yöntemlerle de ne denli 
geriye döndürebileceğimizden daha çok 
söz etmeye başladık. Dolayısıyla sanayinin 
bunları da ülkemiz için yatırım alanı olarak 
düşünmesi gerektiği fikrindeyim. 

Bugün bizim hem ülkede hem ülke dışında 
çok değerli bilim insanlarımız var, o zaman biz 
birtakım bağlantılar kurabiliyoruz ve birlikte 

PROF. DR. GÖKHAN HOTAMIŞLIGİL
Diyabet / Karaciğer yağlanması 

(Araştırmacı -Harvard Üniversitesi)

 KIMDIR? 

1986 yılında Ankara Tıp 
Fakültesi’nden mezun oldu. Doktora 

eğitimini 1994 yılında Harvard 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 

tamamlayarak Harvard T.H. Chan 
Kamu Sağlığı Okulu’nda Beslenme 
ve Biyolojik Bilimler departmanında 
yardımcı doçent pozisyonunda kendi 

laboratuvarını kurdu. 2003 yılında 
profesör unvanını alarak Genetik ve 
Kompleks Hastalıklar departmanının 

kurucu başkanı oldu. 2014 yılında 
Harvard T. H. Chan Kamu Sağlığı 

Okulu’nda kurulan Sabri Ülker 
Beslenme, Genetik ve Metabolizma 
Merkezi’nin kurucu direktörü olan 

Prof. Hotamışlıgil’in araştırma 
çalışmaları yaygın ve karmaşık 

hastalıkların moleküler ve genetik 
temeli üzerine odaklanmaktadır. Prof. 

Hotamışlıgil immünometabolizma 
sahasını ortaya çıkaran ilk ve temel 
buluşları yapmış, hücre içi yapıların 

ve organellerin değişimi ve bu 
organellerin hem sağlıkta hem de 
hastalıkta oynadıkları rolü ortaya 

çıkarmış, endoplasmik retikulum ile 
metabolik biyoloji ilişkisini keşfetmiş 
ve bu fonksiyon için kritik molekülleri 

tanımlamış, bu alanlarda birçok 
önemli katkısı bulunan uluslararası 

bir bilim insanıdır. Prof.Hotamışlıgil’in 
çalışmaları ayrıca hem yağ hem 

de protein menşeli yeni metabolik 
hormonlarının tanımlanmasını ve 
onların eylem mekanizmalarının 
belirlenmesini sağlamıştır. Prof. 

Hotamışlıgil, kronik metabolik ve 
enflamatuar hastalıklara karşı yeni 
önleyici ve tedavi edici stratejilerin 

geliştirilmesine yönelik çalışmalarını 
disiplinler arası bir çerçevede ve 
akademi-endüstri işbirliklerini de 
kullanarak geliştirmektedir. Bu 

programlar, bazıları şu anda klinik 
çalışma aşamasında ulaşmış, çeşitli 

ilaç geliştirme platformlarına öncülük 
etmiştir. Prof. Hotamışlıgil aynı 

zamanda Kadir Has Üniversitesi 
Mütevelli Heyet üyesidir.
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PROF. DR. İBRAHİM 
HAZNEDAROĞLU

Hacettepe Üniversitesi / Tıp Fakültesi 
/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / İç 

Hastalıkları A.B.D. (Türkçe)

 KIMDIR? 

1988 yılında Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nden mezun 
olan Prof. Haznedaroğlu, 
1989 yılında Hacettepe 

Üniversitesi Tıp Fakültesi İç 
Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 
başladığı uzmanlık eğitimini 
1993’te tamamladı. 1996 

yılında Hacettepe Üniversitesi 
Hematoloji Ünitesi’nde yan 
dal eğitimini tamamlayarak 

Hematoloji uzmanı olan Prof. 
Haznedaroğlu, aynı yıl doçentlik 
ünvanını aldı. 1996-2003 yılları 
arasında Hacettepe Üniversitesi 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı Hematoloji 

Ünitesi’nde öğretim üyesi olarak 
görev yapan Dr. Haznedaroğlu, 

Şubat 2003’te profesörlüğe 
yükseldi. 1998-2007 yılları 

arasında Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dönem III 

Koordinatörlüğü’nü yürüten 
Prof. Haznedaroğlu, 2015-

2018 yılları arasında Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi İç 
Hastalıkları Anabilim Dalı 

Hematoloji Bilim Dalı Başkanlığı 
görevini üstlendi. Halen aynı 

bilim dalında öğretim üyesi olan 
Prof. Haznedaroğlu, Turkish 

Journal of Haematology, Turkish 
Journal of Medical Sciences, 
Frontiers, Int J Hematol Oncol 

gibi çok sayıda uluslararası 
dergide Editörler Kurulu 

üyesidir. Prof. Haznedaroğlu 
aynı zamanda American Society 

of Hematology, European 
Haematology Association, 
International Society for 

Experimental Hematology, 
European Investigators on 

CML, Türk Hematoloji Derneği, 
Türk KML Grubu, ve Türk İç 

Hastalıkları Uzmanlık Derneği 
üyesidir.  



projeler götürebiliriz. Akademi, endüstri 
ve devletin birlikte daha fazla çalışması 
gerektiğine inanıyorum. Örnek olarak bu 
paneli paylaştığımız Gökhan hocamız bunun 
en iyi örneklerinden biri, Fatih hocamız 
keza, onlarla birtakım projeler yürütülebilir. 
Yurtdışındaki önder Türk bilim insanlarıyla 
birlikte, onların sağlayacağı olanaklarla da 
gençlerimiz daha iyi yetişebilir. 

HAKAN GÜLDAĞ: Hemen Kemal Sıtkı 
Türker hocamla devam etmek istiyorum. 

PROF. DR. KEMAL SITKI TÜRKER: Benim 
söyleyeceğim şeylerin çoğunu arkadaşlarımız 
zaten özetlediler. Ben Dünya tıp biliminde 
Ar-Ge’den başlamak istiyorum. Şu anda 
bilim ve tıp buluşları, araştırmaları büyük 
bir patlamanın eşiğinde. Ve büyük datalar 
işleniyor, birbiriyle uymayacak şeyler bir 
araya getirilmeye başlandı. Yani tasavvur 
edemeyeceğimiz şeyler bulunmaya başlandı. 
Biz bunun içerisinde nerede olmalıyız, 
dünyadakinden önce kısaca bahsedeyim. 
Maalesef diyeyim, benim kanımca ve 
bulunduğum yerde İngiltere ve Avustralya 
da dahil olmak üzere Ar-Ge’yi daha çok 
öncelikli olarak, karlı ve anlık çabuk sonuç 
verecek projelere vermeye başladılar. Bu 
beni gerçekten kaygılandırıyor. Biz temel 
bilimciyiz, temel bilimlere verilen burs 
imkânı azalmaya başladı. Avustralya’da 
bilhassa bunu çok iyi gördüm. Bilmiyorum 
şu anda aynı şekilde mi fakat bu beni 
gerçekten tedirgin etmekte. Çünkü buluşun 
motoru temel bilimler. Türkiye’nin bence 
inovasyonunun azlığından bahsetmek 
istiyorum. Çünkü inovasyonda en önemli 
şey, kaliteli, yetişmiş insan gücü. Ve ben bazı 
hocalarımızın söylediklerine katılmıyorum, 
biz en iyi olabiliriz. Yani Amerika’yla niye 
yarışmayalım her şeyde yarışabiliriz biz, en 
iyi olabilmeliyiz olmalıyız. Onun için benim 
birkaç önerim olacak, belki biraz devrimci 
bir yaklaşım olacak eğitim sisteminden 
itibaren. Biz çünkü ezbere dayalı eğitim 
yapıyoruz Türkiye’de. Maalesef İngiltere 
ve Avustralya eğitiminden geçmiş birisi 
olarak da söyleyebilirim gerçekten de Koç 
Üniversitesi’nde çalıştım ben, örneğin burada 
bütün sınavlarımızı çoktan seçmeli yapıyoruz. 
Yani düşüne dayalı bir şey yapmıyoruz. “Aç 
şu konuda bildiklerini anlat, bu konuda ne 
yapabiliriz?” diye bir soru sorulmuyor. Daha 
çok ezbere dayalı eğitimin ortadan kalkması, 
düşüne dayalı eğitimin daha anaokulundan 
başlaması lazım. Çok fazla üniversite ve tıp 
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PROF. DR. KEMAL SITKI 
TÜRKER

İstanbul Gelişim Üniversitesi / 
Diş Hekimliği

 KIMDIR? 

İstanbul Gelişim Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi 

Fizyoloji Profesörü Türker, 
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi’ni bitirdikten sonra 

Glasgow Üniversitesi’nde 
Nörofizyoloji doktorası 

yaptı. Türker, yurda dönüp 5 
yıl Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde mecburi 

hizmetini tamamladı. Türker, 
daha sonra Avustralya’nın 
Adelaide şehrinde 25 yıl 

araştırmacı- hoca olarak görev 
aldı. 2007 yılında Avrupa 

Birliği Marie Curie Profesörü 
olarak yurda kesin dönüş 
yapan Kemal Sıtkı Türker, 
2007-2010 yılları arasında 

Ege Üniversitesi Beyin 
Araştırmaları ve Uygulama 

Merkezi’nde görev aldı. 
2011-2021 döneminde 10 
yıl boyunca Koç Üniversite 
Tıp Fakültesi’nde çalışan 
Kemal Sıtkı Türker, 2021 
Temmuz ayından itibaren 

laboratuvarını İstanbul 
Gelişim Üniversitesi’ne 

taşıdı. İnsan sinir sisteminin 
fonksiyonel haritaları ile 

sinir kas sisteminde oluşan 
hastalıkların zamanında teşhis 

edilebileceğini ve tedaviler 
için bilimsel yöntemler 

geliştirilebileceğini savunan 
Prof. Dr. Kemal Sıtkı Türker, 

araştırmalarını bu konu 
üzerinde yoğunlaştırdı.

PROF. DR. TURGAY DALKARA
Hacettepe Üniversitesi /Nörolojik Bilimler 
ve Psikiyatri Enstitüsü /Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü / Nöroloji A.B.D. (ing) Ana Bilim 

Dalı

 KIMDIR? 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
1975 yılında mezun olan Prof. Dr. 
Dalkara, aynı üniversitede nöroloji 

uzmanlığı ve farmakoloji doktorasını 
tamamladı. 1982-84 yılları arasında 

Montreal McGill Üniversitesi’nde 
doktora sonrası çalışmalar yaptı. 

Gençleri bilime teşvik etme konusundaki 
öncülüğüyle de tanınan Prof. Dalkara, 
ülkemizde ilk kez nörobilim doktora, 

Tıp/Bilim doktoru (MD, PhD) ve ODTÜ 
Fen Bilimleri Enstitüsü ile birlikte 

Neuroscience and Neurotechnology 
programlarının oluşturulmasına öncülük 

etmiştir. 2001 yılından başlayarak 
19 yıl süreyle Hacettepe Üniversitesi 

Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü 
Müdürlüğünü yürütmüştür. Tümüyle 

ülkemizde yapılan araştırmalarını Science, 
Nature Medicine gibi yüksek etki güçlü 
dergilerde yayınlamayı başarmıştır. Yurt 
dışında yayınlanmış (Wiley) editörlüğünü 

yaptığı bir kitabı, 25 kitap bölümü ve 
çok sayıda bilimsel araştırma makalesi 

vardır. 1986 yılından bu yana Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olan Prof. Dalkara, 1992-2020 
yılları arasında 28 yıl süreyle Harvard 
Üniversitesi, Massachusetts General 

Hospital’da da görev alan Prof. Dalkara, 
Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler 

ve Psikiyatri Enstitüsü “Neuroscience” 
Doktora Programı Yöneticisi, Türkiye 

Bilimler Akademisi, The World Academy 
of Sciences (TWAS) ve European 

Academy of Sciences and Arts asli 
üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 

TÜBİTAK Bilim Ödülü B(2002), Vehbi 
Koç Ödülü (2010), Kadir Has Üstün 

Başarı Ödülü (2014), Sedat Simavi Sağlık 
Bilimleri ödülü (2019) ve The World 

Academy of Sciences (TWAS) Medicine 
Prize (2013) olmak üzere pek çok ödül 

kazanmıştır.
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dönüşü olamayacak çalışmalar olabiliyor, o 
yüzden kritik bir alandayız. Bir strateji olarak 
da aslında dünyada günümüzde akademik 
preklinik ilaç keşfi merkezleri oluşturulmaya 
başlanmış durumda. Ve aslında biliyoruz 
ilaç endüstrisine akademinin her zaman bir 
katkısı olmuştur ve birlikte gelişmişlertir, bu 
gelenekten yola çıkarak ‘bench to bedside’da 
translasyonel tıpta çalışan özel merkezlerden 
bahsediliyor. Bunun aslında dört tane gelişme 
nedeni var, bir tanesi az önce söylediğim gibi, 
sanayi-akademik iş birliği zaten tarihsel olarak 
biliniyor. İkincisi NIH gibi fon yaratan ajanslar, 
özellikle çalışmaların translasyonel olması 
konusunda beklentilerini yükseltiyorlar. 
Devlet, akademik enstitülüler, hastalıklarla 
ilgili vakıflar, örneğin biliyorsunuz Michael J. 
Fox’ın Parkinson fonu gibi, birçok hastalıkta 
aslında hastalığın sahibi, hastalığı sahiplenen 
özel vakıflar da bunun içine katılarak, özel 
sektör organizasyonları oluşturulup ilaç keşfi 
konusunda özendirilmelidir deniyor. Aslında 
burada böyle bir mekanizmanın yaratılması 
da eğitime de aynı şekilde katkı sağlayacak. 
Buralarda özel olarak yetişen üst düzeyde 

fakültesi açıldı, bence kaliteyi bu düşürdü. 
Bilhassa düşüren en önemli şey belki de 
İngilizce eğitim. İngilizce eğitimin gerçekten 
Türkiye’ye uymadığı kanısındayım. Çünkü 
gerçekten kompleks olan bir şeyi anlatmaya 
çalışıyoruz ve en iyi kolejlerden gelen çocuklar 
bile bunu anlamakta zorluk çekiyor. Dersin 
sonunda “Hocam bunu bir de Türkçe anlatır 
mısınız” diyorlar. Dolayısıyla öğrencilerin 
gittiği yer beni tedirgin ediyor, acaba kompleks 
konuları çocuklar tam öğrenmeden mi 
mezun oluyorlar? Aralarında çok kaliteli 
yetiştirdiğimiz, tesadüfen yetiştirdiğimiz 
kişiler de zaten yurt dışına kaçıyor. 
Yetiştirdiğimiz en iyi doktora öğrencilerini -ki 
doktorasını bizde bitiriyor-, University College 
London, King College, kapıveriyor. Bizim 
burada bu yatırımları yapmamız bu çocukları 
burada tutmaya çalışmamız lazım. Bunun 
için en önemli şeylerden bir tanesini de bence 
bağımsız araştırma enstitülerinin kurulması 
ve bunun devlet tarafından desteklenmesi, 
ancak bağımsız işlemesi olarak görüyorum. Şu 
anda diğer arkadaşlarımız tabii tüm konuyu 
kapsadılar, benim söylemek istediğim şu anda 
bu kadar, yeri geldikçe ilaveler de yapacağım. 
Teşekkür ederim.

HAKAN GÜLDAĞ: Sayın Berrak Yeğen 
hocama bir söz vereyim bu noktada. Bir 
fizyolog olarak kendisi bu konuya nasıl bir 
bakar? 

PROF. DR. BERRAK YEĞEN: Ben, dediğiniz 
gibi bir fizyolog, bir preklinik araştırmacıyım. 
Ve bu, ilaç geliştirme konusunda önemli 
aşamalardan bir tanesi. Bahsedildiği üzere, 
önce genomik çalışmalarla başlayıp sonra 
hedeflerin belirlenmesi, 5 bin ila 20 bin 
molekülün farmakoklinik özellikleri ortaya 
konması sonucunda, tüm elemeler sonrasında 
klinik döneme beş tane ilaç kalıyor ve bir 
tanesi de belki onay alıyor. En az 12 yılda 
gerçekleşen, ortalama bir milyon dolarlık 
bir bütçesi olan bir süreç aslında. Bu süreçte 
hayvan çalışmaları, in vitro çalışmalar, yine 
bahsedildiği gibi in silico’nun da katılmasıyla 
beraber bu çalışmalar gerçekten çok önemli.  
Hayvan çalışmalarından uzaklaşılmak 
isteniyordu ama  Covid sonrası yüzde 79 
oranında hayvan çalışmalarının devam 
etmesi gerektiğine dair bir karar çıktı.  Tabii 
bu tüm bu preklinik çalışmalar aslında ilaç 
geliştirme sürecinin en yavaşlatıcı bölümü, 
hatta şöyle deniyor, “Fail early fail cheap”. 
Eğer bu aşamaları hızlıca geçerseniz, sonraki 
aşamalar çok daha pahalı, çok daha geriye 

PROF. DR. ERDAL CEVHER:
Yapay zeka dışında yeni 

veri yönetimleri inanılmaz 
derecede önemli. Dünyada 

artık bigdata dediğimiz 
bir şey var, insanlar artık 
bu bigdata’yı kullanarak 

yeni ilaçların piyasaya 
sürülmeden önce nasıl bir 

süreçte geliştirilebileceğini 
de öğrenebiliyorlar. 
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klinisyenler herhangi bir tıbbi cihazı, 
herhangi bir biyoteknolojiyi, herhangi bir ilacı 
hastamızın yatağının başına gidip uygulamak 
istediğimizde elimizi şöyle bir 5 işareti yaparız. 
Nedir bu 5 işaret? Etkinlik, güvenilirlik, 
tolerabilite, toksisite, farmakoekonomi. 

Bu beş parametre, multi-disipliner bir 
bilimsel araştırmalar besin zinciriyle 
oluşmakta ve biz klinisyenler bu besin 
zincirini tüketmekteyiz. Hocalarımızın 
en güzel şekilde ifade ettikleri gibi in vitro 
çalışmalar, in vivo çalışmalar, in siliko 
çalışmalar, temel bilim çalışmaları, stabilite 
çalışmaları, formülasyon çalışmaları ve 
arkasından ilgili tedavi edici teknolojinin 
kliniğe taşınması. Şimdi ben tüketici klinisyen 
olduğum halde, yani bu biyoteknolojinin 
tüketicisi olduğum halde, klinisyen 
olarak neden böyle bir panelde, bilimsel 
üreticilerin olduğu panelde konuşma sözü 
verildi? Sanıyorum Turkishtime’ın beni 
burada seçmesinin nedeni, benim bireysel 
olarak, klinik hematolog olarak bir ilacın 
geliştirilmesi sırasında yaklaşık 15 yıllık 
yoğun, uzun soluklu bir alın teri sonrasında, 
ilk Türk hemostatik ajanı olan Ankaferd 
hemostat’ın geliştirilip nihayet 2017’nin 
sonlarında ilaç haline gelmesinde bilimsel 
koordinatör olarak görev almış olmam. 
Ankaferd hemostat, kırmızı küre/eritrosit 
fizyolojisi üzerinden hemostaz sürecine 
etki eden bir ilaç. Ankaferd hemostat ilacı, 
içeriğindeki eritroid reseptörlerle kırmızı 
kürelerde vital aggregasyon yapıp fibrinojen 
gama ile sekonder hemostazı yöneterek 
zedelenmiş vasküler endoteli tamir ediyor. 
Ankaferd hemostat ilk Türk hemostatik 
ilacı, belki de ilk Türk ilaçlarından birisi. 
Erdal hocam da yakinen biliyor, kendisinin 
de çok ciddi emekleri, alın terleri var. Bu 
Ankaferd hemostat ilacı vesileyle ben 
diğer konuşmacılarca işaret edilen bilimsel 
noktaların uygun bir şekilde koordinasyonuyla 
Türkiye’de nasıl başarıya ulaşabildiğimizi 
yakinen görmüş bir insanım. Belki de ilk kez 
böyle geniş bir platformda Ankaferd hemostat 
klinik çalışmalarını molekül düzeyden 
klinik faz 3 çalışmaya kadar ilerleyen 
başarısını seslendirme olanağı buldum. Siz 
de işaret etmiştiniz efendim neydi bir ilacın 
geliştirilebilmesi için gereken koordine üçlü 
sacayağı; Devlet, endüstri ve akademi. Bu 
Ankaferd hemostat projesi sırasında bu üçü bir 
araya geldi.

Endüstri dedi ki, “elimde böyle bir preparat 
var, içinde spektrin var, ankrin var, aktin 
var, eritroid membran reseptörleri var, ben 

kişiler, özelleşmiş kişilerin yetişmesini 
sağlayacak.

Bir sorun da şu, devletin temel araştırmaya 
yeterli desteği yok. Diğer taraftan, bu 
akademi-endüstri iş birliğinin aslında temel 
niteliklerinden dolayı birtakım problemleri 
var. Birincisi aslında akademide geleneksel 
olarak meraka dayalı araştırma var. Buna 
karşın endüstri, ürüne odaklı bir araştırmadan 
bahsediyor. Bürokratik, idari ve organizasyonel 
güçlüklerin aşılması iş birliği kültürünün 
geliştirilmesi gerekiyor. Yine büyük veriden 
bahsettik, in silico metodlardan da bahsettik. 
Aslında aynı şekilde araştırmacıların da 
bibliyometrik haritalandırılması yapılabilir 
Türkiye’de. Yani benzer konuda çalışan 
klinisyenler, temel bilimciler, eczacılar, herkes 
bir araya gelecek şekilde. Bunu maalesef 
Türkiye’de el yordamıyla yapıyoruz. Bunu 
organizasyonel hale getirmiş olmak gerek diye 
düşünüyorum.

HAKAN GÜLDAĞ:Hemen İbrahim 
Haznedaroğlu hocama da bir söz vermek 
istiyorum. Yavaş yavaş bu ilk turumuzu 
tamamlıyoruz.

PROF. DR. İBRAHİM HAZNEDAROĞLU: 
Ben de Aksel hocam gibi oturumumuzun 
klinisyen tarafını temsil ediyorum. Biz 

PROF. DR. TURGAY DALKARA:
Üniversitelerimizin araştırma-
geliştirme başarısında henüz 
yeniyiz. Eğitim ve bilgi 
konusunda çok iyiyiz, bunda 
bir sıkıntımız yok ama bunu 
araştırmaya ve geliştirmeye 
dönüştürmek açısından 
üniversitelerimiz henüz 
acemilik evresinde. 



bunu hemostatik ilaç olarak geliştirip klinik 
kullanıma sokmak istiyorum.”

Devlet dedi ki, “çok güzel, bununla ilgili 
multi-disipliner akademisyenleri bir araya 
getirelim, kimdir bu akademisyenler? Bir kere 
farmasötik teknoloji hiç şüphesiz, fitofarmasi, 
farmakognazi, multi-omik çalışmaları yapan 
temel bilimciler yani proteomik çalışmaları 
yapan, transkriptomik çalışmaları yapan, 
metabolomik çalışmaları yapan, libidomik 
çalışmaları yapan. Ondan sonra veterinerler 
in vivo hayvan çalışmalarını (domuz 
çalışmalarını, tavşan çalışmalarını, fare 
çalışmalarını) yapabilecek, Hematologlar 
in vitro hemostaz çalışmalarını yapacak, 
sonra hemostaz ile ilgili değişik branşlardan 
klinisyenler değişik indikasyonlarda 
kanama kontrolü ile ilgili, kardiyologlar, 
gastroentereloglar, travmatologlar Faz-1, Faz-
2, Faz-3 çalışmalarını gerçekleştirebilecekler. 
Bu şekilde yaklaşık 300 tane PubMed/
SCI bilimsel indekslerine geçen Ankaferd 
hemostat yayını, yaklaşık 15-16 tane kontrollü 
klinik çalışmaya ulaşan durum ve tüm bu 
silsilenin sonucunda Ankaferd hemostat bir 
Türk ilacı olarak ruhsat almış oldu. Bu diğer 
ilaçları geliştirmek için de bir çalışma modeli 
olabilir diye düşünüyorum. Ve bu modelin 
başarılmasında en önemli faktörü söylüyorum 
en önemli faktör para değil. Bu arada ben 
kendim de diğer pek çok Hoca gibi Ankaferd 
hemostat’ın ilaç olarak geliştirilme sürecinde 
25 kuruş bile almış değilim, almadım, 
almıyorum, almayacağım. PubMed’e Ankaferd 
key word’u yazdığınızda 300 civarı makale 
geliyor, bunları yazan 450-500 tane Türk 
bilim insanı var, emin olun bunların hiçbiri de 
25 kuruş bile para almadılar bireysel olarak. 
Şimdi diyeceksiniz romantizmle ilaç üretilir 
mi? Şöyle üretilir, bu üçlü paydaşlar (Devlet, 
endüstri ve akademi) -ki bu üçlü paydaşların 
alt gruplarını da sınıflandırdığınızda 
yüzlerce paydaş ortaya çıkıyor- uygun 
tarzda imece usulüyle koordine olduğunda 
üretilir. Şimdi ben klinik hematoloğum ben 
metabolomiksten, temel bilimlerden anlar 
mıyım anlamam. Ama Hacettepe Eczacılık’ta, 
analitik kimya bölümünde Mustafa Çelebier 
Hoca anlar mı kesinlikle anlar. Kendisi 
metabolomiks teknolojisinde Türkiye 
lideridir. Multi-disipliner ekiplerin işlevsel bir 
koordinasyon ile bir araya gelmeleri gerekiyor. 
Bu bağlamda burada ben Berrak hocamın 
söylediği çok çok önemli bir konunun altını 
çizmek istiyorum. Türkiye’nin bir sanal 
laboratuvara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 
Sanal laboratuvar ne demek, dijital ortamda 
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web-eksenli laboratuvar. Yani 
tıklayacaksınız bir web sitesini 
bir Türkiye Cumhuriyeti haritası 
çıkacak ve oraya tıkladığınız zaman 
nerede proteomiks yapılıyor, nerede 
metabolomiks yapılıyor, nerede 
transkriptomiks yapılıyor, nerede 
en güzel fonksiyonel genomiks 
yapılıyor, nerede nanoteknoloji ön 
planda, nerede klinik çalışmalara 
geçtiğinizde en güzel bir şekilde 
süreç ilerletebileceğiniz durum var 
bunları bulabileceğiniz iletişim 
kanalı bulunabilecek bir web 
sitesi. Ve devlet, akademi, endüstri 
üçlemesi böylece bir şekilde, fiziksel 
ya da sanal, bir araya gelecek. 
Yani Türkiye’de, ilaç geliştirme 
problemi kesinlikle yok ama, 
klinisyenlere ulaşmakta ve klinik 
faz çalışmalarının yaptırılmasında 
sıkıntı var. Ben bu arada devletimizin 
de araştırma-geliştirmeye az 
para ayırdığı kanaatinde değilim. 
TÜBİTAK üzerinden, TÜSEB 
üzerinden, üniversiteler üzerinden 
harcanan tüm paralar üst üste 
konulursa, elde edilen mevcut 
verime göre çok çok daha büyük, 
yani bu kadar kaynak ayrılmasıyla 
paralel çok daha büyük verimler elde 
edebileceği kanaatindeyim.

En parlak beyinler bizde. Güçlü 
bir projeyle gidilirse nasıl başarılı 
olabileceğimizi görüyorum. 
İlaç endüstrimizin geri olduğu 
kanaatinde asla değilim. Fakat 
endüstrimizin değişik seviyelerde 
(Bakanlıklar, SGK ve diğer) yoğun 
bürokrasiyle ve AB kriterleri çıtasıyla 
boğulduğu kanaatindeyim. Tabii ki 
kağıtsal dokümantasyon şarttır tıpta, 
etik olarak, teknik olarak, bilimsel 
olarak da dokümante etmeniz 
lazım. Fakat burada kâğıdı bilimin 
boğazını sıkmak için bir bürokratik 
engizisyon olarak kullanmamak 
gerekiyor.

HAKAN GÜLDAĞ: Sayın Vedat 
Eğilmez’e veriyorum sözü. 

VEDAT EĞİLMEZ: Şu ana 
kadar yapay zekadan, medikal 
mühendislikten, silico testlerden, 
nano biyoteknolojiden, tedavi 
geliştirmeden, kişiselleştirilmiş 

VEDAT EĞİLMEZ
İlaç Endüstrisi İşverenler 

Sendikası Akademik Danışmanı

 KIMDIR? 

Gazi Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nden mezun olan 

Mehmet Vedat Eğilmez, meslek 
hayatına yine aynı fakültede 

Farmasötik Kimya kürsüsünde 
asistan olarak başladı. 1981 

yılında, Tababet Uzmanlık 
Sınavı ile Ankara Refik Saydam 

Hıfzıssıhha Enstitüsünde 
Farmakoloji ihtisasına 

başlayarak 1984 yılında 
Farmakoloji uzmanı ünvanını 
kazandı. 1993 yılına kadar, 
aynı Enstitünün Farmakoloji 

laboratuvarlarında çalıştı. Ayrıca 
ek görevle sekiz yıl Sağlık 

Bakanlığı bünyesinde GMP 
müfettişi ve İlaç Ruhsatlandırma 

Komisyon üyesi olarak görev 
aldı. 1993 yılından itibaren 
kariyerine özel sektörde 

devam eden Eğilmez, Abdi 
İbrahim İlaçta İş Geliştirme, 

Ruhsatlandırma, Medikal ve Ar-
Ge Direktörlüğü görevlerinde 

bulundu. 2017-2020 yılları 
arasında İzmir Uluslararası 
Biyotıp ve Genom Merkezi 

(İBG) Yönetim Kurulu üyeliği 
ve ayrıca Eczacılık Eğitimi 

Programlarını Değerlendirme 
ve Akreditasyon Derneği‘nin 

(ECZAKDER) Başkan 
Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 

Eğilmez, 2015 yılından bu 
yana İlaç Endüstrisi İşverenler 

Sendikası’nda Akademik 
danışman olarak çalışmalarını 

sürdürüyor.



yani oran olarak baktığımızda, 1/282.  Bir 
başka deyişle, biz 282 sene bu cirolarımızı üst 
üste koyarsak ancak ilk beş firmanın ortalama 
cirosuna erişeceğiz. Tabii bunun çok karamsar 
bir tablo olduğunun farkındayım.

HAKAN GÜLDAĞ: Belki daha hızlı mesafe 
alırız hocam, ne yapılması lazım hızlı mesafe 
almak için?

VEDAT EĞİLMEZ: Şunu söylemek 
istiyorum, bu cirolarla firmalarımızın yeni 
molekül yatırımları yapmaları tabii ki çok 
zor. Şu anda Türkiye’de ilaçta uygulanan 
ortalama yıllık -bu yıl için geçerli olan- Euro 
kuru 6.29. Bu toplantıya başlamadan evvel 
Euro 15.80’lerdeydi. Devletin bu alanda 
bir güncelleme yapması lazım. Bakın bu 
alandaki en iyi örneklerden biri Güney Kore, 
son 25 yıldır çok ciddi bir biyoteknoloji 
politikası uyguladı. Yerel firmaları işin içine 
soktu. Milyar dolarlar tutan fonlar ayırdı 
bu işe. Bugün yılda 75 bin kişi mühendislik 
fakültelerinden mezun oluyor ve bunun içinde 
eczacılık vs. de dahil olarak söylüyorum. 
Bunların yüzde 60’ı mutlaka ve mutlaka 
biyoteknolojiyle ilgili ya bir enstitüde ya da çok 
uluslu firmada 5-6 yıl çalışıyor ve ardından 
ülkelerine dönerek bu projeleri başlatıyor. 
Bu bir devlet politikasıydı ve çok ciddi bir 
biçimde uygulandı. Örneğin Celltrion firması 
biyoteknolojide bir ilaç devi oldu. Hocalarımız 
bahsettiler, Samsung, -ki biz hep elektronik 
devi olarak biliriz- fakat devletin büyük bir 
yatırım teşvikiyle bu işe girdi ve şu anda 
neredeyse biyoteknoloji, biyobenzer pazarını 
domine eden firmalardan biri haline geldi. 
Aynı şekilde LG, Dong A, Green Cross var. 
Dolayısıyla Güney Kore bunu çok iyi başardı.  
Türkiye niye başaramıyor? Türkiye’de de 
devlet kuruluşları mesela TÜSEB, TÜBİTAK 
ülkemizde biyoteknoloji projelerine destek 
veriyorlar, ancak bu destekler nitelik ve 
nicelik açısından maalesef yeterli olmuyor. 
Üstelik devlet destekleri sistematik ve 
koordineli olarak ilerlemiyor. Bir örnek daha 
vereceğim. İbrahim hocam son derece önemli 
bir iş yaptı, Türkiye’nin bir medikal cihazını 
Türkiye’de geliştirdi ve ruhsatlandırdı. 
Arkasına pek çok çalışma koyarak, çok emek 
vererek ruhsatlandırdı, pazara verdi, son 
derece önemli bu, herkese moral verecek 
bir şey. Aynı şekilde biyoteknolojide şu anda 
bizim üye firmalarımızdan bir tanesi, daha 
doğrusu şu anda 10’un üzerinde firma yatırım 
yapıyor. Bunlardan bir tanesi tamamen 
hücre kültüründen başlayarak ve kendi öz 
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BUGÜN YAPMAMIZ GEREKEN; TANIYI, HASTALIKLAR 
BELİRTİ VERMEDEN ÖNCEKİ DÖNEMDE KOYMAYA 
BAŞLAMAK. BUNU EN AZINDAN BAZI NÖROLOJİK 
HASTALIKLARDA, ALZHEİMERDE YAPABİLİYORUZ, 

BELKİ BİR YERDE MULTİPL SKLEROZDA 
YAPABİLİYORUZ, PARKİNSONDA YAPABİLİYORUZ. 

PROF. DR. AKSEL SİVA

tıptan bahsettik. İlaç sektörü açısından biz 
gelecek 10-20 yıldaki gelişmeleri de takip 
ediyoruz. Ama günümüzdeki ilaca da bakmak 
zorundayız. Çünkü Türkiye kendi ilacına 
sahip olmak zorunda. Bu yeni bir molekül 
olabilir, eşdeğer ilaçlar olabilir, bu eşdeğer 
ilaçlardan yapılmış yeni kombinasyonlar, 
yeni tedavi imkanları olabilir. Ve tabii ki 
biyoteknoloji en başta gelen hedeflerimizden 
bir tanesi. Şu anda dünyada 2021 sonu 
itibariyle en çok reçete edilen ilk 20 ilacın 
12 tanesi biyoteknolojik ilaç. İlk sıradaki 
biyoteknolojik ilacın dünya cirosu 20 
milyar dolar. Yani Türkiye’nin bir yıllık 
ilaç harcamasını 5.5-6 milyar dolar olarak 
düşünürseniz, tek bir ilacın cirosu 20 milyar 
dolar. Bu, iyi bir ilaç geliştirdiğiniz zaman 
sonucun nereye varacağını çok iyi ortaya 
koyan bir örnek. Şimdi ilaç endüstrisinde biz 
yeni ilaç peşindeyiz tabii ki. Yeni ilaç derken 
eşdeğer ilaçlarımız, biyobenzer ilaçlarımız, 
bunları da kastediyorum ama yeni bir molekül 
dendiğinde, öz sermaye, know how, akademi 
ve bilim ile Ar-Ge’yi destekleyen bir ekosistem 
son derece önemli. FDA kayıtlarına baktığımız 
zaman son 10-15 yılda yaklaşık 500 milyon 
dolardan başlayan, günümüzde 2-2,5 milyar 
dolara kadar vardığı söylenen ilaç geliştirme 
maliyetleri var. Bunlar 10-12 yıllık süreler ve 
bunların bir kısmı da tabii ki başarısız oluyor. 
Şimdi bir Türk firması bu kadar riskli ve uzun 
zaman alan, yani kendisine bu kazancın, 
başarılı olduğu takdirde, geri dönüşü 10-12 
yıl sonra oluşabilecek bir riski göze alabilir 
mi? Uluslararası firmalara baktığımız zaman, 
dünyadaki ilk 5 firmanın, ortalama yıllık 
cirosu 56 milyar dolar. Türkiye’de ilk 5 ulusal 
firmanın ortalama cirosu ise 0.2 milyon dolar, 



bazen diğer ülkelerle kıyasladığımızda 
yaptığımız şey yeterli olmuyor. Burada 
devletin desteği şart. Akademi için de böyle. 
Tahmin ediyorum çoğu üniversitemiz, ki 
bazı hocalarımızı yakından da tanıyorum, 
elimizden geldiğince de sektör olarak yardımcı 
olmaya çalışıyoruz, yaralarına, dertlerine 
derman olmaya çalışıyoruz. Ama devlet 
burada sürekli olacak şekilde bir politika 
izlemez, desteğini bize vermez ise biz sadece 
biyoteknolojik veya konvansiyonel ilaçlarda 
günü kurtaran üreticiler olarak kalacağız. 
Yani bir Güney Kore örneğini yakalamak 
isteriz, bir Arjantin, bir Hindistan, bir Çin, 
ki bizden çok ilerideler. Biz bu treni çoktan 
90’lı yıllarda kaçırdık. O zaman o imkanımız 
vardı ama bürokrasiyi ikna edememe, 
çıkarılan bürokratik engeller maalesef bize 
o treni kaçırttı. Söyleyeceğim şu kısaca,                      
Ar-Ge gerçekten işin olmazsa olmazı ve         
Ar-Ge’nin de en büyük ihtiyacı fonlama, 
fonlar, kaynaklar; bu da devlet destekli gelmek 
zorunda. Yurt dışında vasat bir fon inanın, 
bizim tüm bir yılda harcadığımız paranın 
kat ve katını şirketlere aktarabilmektedir. 
Okuyoruz, üzülüyoruz, gıpta ediyoruz. 
İnşallah devletimiz bizi daha iyi duyar. 
Söylediğim gibi 90’lı yılların başından beri 
80’li yıllara dayanan toplantılarımız da var. 
Devlet Planlama Teşkilatı’mız olsun, yine 
TÜBİTAK olsun, bakanlıklarımızın değişik 

sermayesiyle bir biyobenzer ilaç geliştirdi 
ve bundan 6 yıl evvel pazara verdi. Peki 
pazara verdikten sonra ne oldu? Hiçbir devlet 
ihalesinde destek görmedi. Türkiye’de hücre 
kültüründen başlanarak geliştirilen bir ilaca 
siz devlet ihalelerinde öncelik tanımazsanız 
bu yatırımcıyı -biraz evvel hocalarımız da 
söylediler- küstürür. Bu yatırımcılar gerçekten 
zor şartlarda, çok büyük emeklerle bu işleri 
yapıyorlar. Bir diğer firmamız mesela heparin 
ve insülinde hücre kültürünü dışardan 
edinerek ondan sonraki bütün aşamaları 
Türkiye’de yaparak bu geliştirmeleri yaptı. 
Ancak buna rağmen hekim reçetelerinde 
ve ihalelerde beklenen desteği görmediler. 
Dolayısıyla bu desteklerin artırılması lazım, 
bu desteklerin hatta nakdi desteklere de 
dönmesi lazım. Çünkü şu anda Türk ilaç 
sanayii için verilen destekler, daha çok vergi 
muafiyetleri, vergi destekleri şeklinde. Yani bir 
ürünü geliştireceksiniz, yatırım yapacaksınız, 
başarılı olursa ürününüz piyasaya çıkacak, 
ürünü satacaksınız, kar edeceksiniz, o kardan 
bir takım vergi destekleri alacaksınız. Bu 
kapsamdaki bir destekle yatırımcıyı teşvik 
etmek pek mümkün gözükmüyor. Şimdilik 
söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür 
ederim.

HAKAN GÜLDAĞ: Çok teşekkür ederim 
Vedat hocam. Şimdi sözü Tunç Bey’e 
veriyorum. 

TUNÇ TURGUT: Özellikle pandemi sonrası 
yerli ilaç sanayi, biyoteknoloji özellikle, ciddi 
bir şekilde malzeme sıkıntısı çekmeye başladı. 
Malzeme tedarik ettiğimiz ülkeler kendi 
ülkelerine, kendi pazarlarına, daha sonra artar 
ise diğer ülkelere bu malzeme satışlarının 
yapılacağını, ekipmanlarının satılacağını 
söylediler. Öte yandan bugün ilaç firmalarının 
yapmış olduğu klinik çalışmalar Faz-1 olsun, 
Faz-3 olsun orijinatör firmanın ürününe 
dayalı olan çalışmalar ve bunlar çok maliyetli 
çalışmalar. Kutusu bin Euro’dan tutun 
15-20 bin Euro’lara kadar çıkan ürünler bunlar 
ve bunları da klinik çalışmaların talep ettiği 
oranda, sayıda bulmak zorundayız. Orada 
da sıkıntımız büyük, yani biz bir taraftan 
yerelleştirme, yerli milli stratejisiyle ilerlerken 
öbür taraftan, finansman anlamında da, idari 
anlamda da yine İbrahim hocamızın söylediği 
gibi bürokratik anlamda, evrak anlamında 
sıkıntılar yaşıyoruz. Derdimizi kolay kolay 
anlatamıyoruz. Sendikamız İlaç Endüstrisi 
İşverenleri Sendikası yönetimi tarafından 
gerçekten çok güzel şeyler yapılıyor, ama 

2121

PROF. DR. AKSEL SİVA:
Kişinin sağlığında bazı 
kaybedilmişlikleri nasıl 
tedavi edebiliriz bugün 

bundan söz etmeye 
başladık. Dolayısıyla 
sanayinin bunları da 
ülkemiz için yatırım 

alanı olarak düşünmesi 
gerektiği fikrindeyim. 
Tabii burada akademi, 

endüstri ve devletin 
birlikte daha fazla 

çalışması gerektiğine 
inanıyorum.
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bölümleri, departmanları, kurumları olsun 
çok güzel toplantılar yapıldı ama inanın 
eyleme geçirilemedi. Devletimizden bizi 
dinlemelerini, önerilerimizi kaale almalarını 
istiyoruz ki en azından daha ilerlemiş olalım. 
Hocalarımız da, akademi de, üniversitelerimiz 
de yaptığı çalışmalarda mutlu olsunlar, 
arzumuz bu. 

HAKAN GÜLDAĞ: Murat Bey eklenecek 
nokta var mıdır efendim?

MURAT BARLAS: İlaç sektörü tam 
manasıyla bir sorunlar yumağı, yani akademi-
endüstri iş birliğinden başlayın, yetişmiş 
elemanlardan, yetişmiş araştırmacılarından 
tutun, etkin bir destek mekanizmasından 
tutun bunların devamı olarak geliştirilebilmiş 
ürünlerin hakikaten gerekli olan turnover’ı 
sağlaması için yurt dışına açılmasını 
sağlayacak alt yapının hazırlanması olsun, 
bütün bunların hepsi bir sorunlar yumağı. 
Bu sorun yumağında aynı zamanda tabii ki 
mevzuat problemleri de var, bunların hepsinin 
paralel bir şekilde çözülmesi lazım. Örneğin 
Türkiye’deki eğitime vurgu yapıldı. Yüzde yüz 
katılıyorum. Hakikaten Türkiye’deki eğitim 

ile Ar-Ge konusunda gerekli elemanı bulmak 
da zor. Çünkü düşünmeyen, sadece ezberden 
devam eden gençler yetişiyor. Araştırmacı 
değiller, bunların hepsinin bir sorun yumağı 
olarak hep beraber çözülmesi lazım. Bunu da 
en iyi yapan ülkelerden bir tanesi hakikaten 
Güney Kore birazcık örnek alınabilir.

HAKAN GÜLDAĞ: Hemen Gökhan 
hocama tekrar geri dönüyorum. Hocam şunu 
hatırlatmak istedim size, bir gazeteci grubuyla 
sohbet ediyorduk sizinle, üç konuya dikkat 
çektiniz o zaman. Dediniz ki, “para lazım, 
ikincisi özgürlük lazım, üçüncüsü de yetenek 
havuzunda kritik eşiği geçmek lazım.” Bu     
Ar-Ge’nin gelişebilmesi açısından. Bunlar 
şimdi dışarıda var, Türkiye’de yeterince 
yok, diye ifade ettiniz. Şimdi bütün bu 
konuştuklarımız çerçevesinde, yani bu işin 
başına sizi getirseler nasıl bir yol haritası 
çizerdiniz?

PROF. DR. GÖKHAN HOTAMIŞLIGİL: O 
zaman söylediğim şeyler tabii ki hala geçerli. 
Hatırlarsanız ben konuşmama başlarken, 
“sadece bilim ve teknolojiyi düşünmek yeterli 
değil, hayalini kurduğumuz ortamın doğması 
için politik ve kültürel liderlik de gerekiyor” 
demiştim. Tabii ki sistemin tümünde 
her şeyin, eğitim kurumları, bürokrasi, 
demokratik yapılanma ve finansman gibi, 
ideal hale gelmesini bekleyip, ardından bu 
teknoloji devrimine katılmayı düşünemeyiz. 
O yüzden belki başlangıç için bir çekirdek 
oluşturacak, bir kıvılcım tutacak “yeni” yapılar 
düşünülebilir mi oraya odaklanabiliriz. Ben 
akademi ile endüstri arasında bir çatışma 
olduğu görüşüne katılmıyorum.  Tabi ki 
kurumsal işleyiş, çalışma kültürü ve refleksleri 
arasında farklılıklar var, ancak ben bunların 
çok daha iyi kullanılarak zenginliğe rahatça 
dönüşebileceğine inanıyorum.  Örneğin -biraz 
önce hocamız da bahsetti- hedefe odaklı 
kalması (hedefin ürün olduğu durumda) 
diğerinin ise bilime odaklı kalması. Ama ben 
bunu bugün ve gelecekte artık bir çatışma ya 
da uyumsuzluk olarak görmüyorum.  Benim 
kanaatim, yeni nesil akademisyenler bence 
artık böyle düşünmüyor. Ve de o düşünen 
sistem de -yine başlarken sözünü etmiştim- 
çok büyük bir hızla çatırdayıp dönüşüme 
uğruyor. Aynı şekilde endüstri içerisinde de 
sadece ürüne yönelik bir strateji ile çalışan 
şirketlerin büyük sıçramalar yapması 
çok zor hale geldi, tabii ki olmuyor değil 
hala yapabiliyorlar. Ama büyük ürünlere 
bakarsanız bunlar büyük sorunların cevabını 

PROF. DR. KEMAL SITKI 
TÜRKER: Çok fazla üniversite 
ve tıp fakültesi açıldı, yani 
bence kaliteyi bu düşürdü. 
Bilhassa düşüren en önemli 
şey belki de İngilizce eğitim. 
Ben Avustralya, İngiltere’de 
çalıştım ama İngilizce eğitimin 
gerçekten Türkiye’ye uymadığı 
kanısındayım. 
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arayan uzun çabalardan veya teknolojik 
sıçramalardan sonra çıkıyor (Covid aşıları veya 
PCSK9i gibi).

Belki düşünmemiz gereken şeylerden 
biri, küçük bir adım (inkremental) 
atmak mı hedefimiz, yoksa dönüştürücü 
(transformational) bir yolu mu düşünmek? 
Veya her ikisini entegre bir şekilde ilerletmek.  
Bunun karar verme ve yapılanma aşamasında 
önemli olduğunu düşünüyorum.

Ne yapmak lazım? Örneğin devlet, endüstri, 
akademi çarkı nasıl etkin işletilebilir? Benim 
kanaatim endüstride en büyük devrimleri 
yapan şeylerin, büyük sorunların cevabını 
arayan temel bilim araştırmalarından geldiği.   
En önemli gördüğüm konuda Türkiye’nin 
bu konuda bir hamle yapması gerektiği.  
Akademide artık genç nesil mevcut, 500 
seneden beri süren akademik sistemin 
içerisinde (şu an tüm dünyada yaşanan 
boğucu iklimi nedeni ile) çalışma arzusunu 
hızla kaybediyor. Onun sebepleri zaten 
açıklandı, değişik çerçeveler içerisinde, ağır 
bürokrasisinden tutun, çok aşırı bir idari ve 
diğer baskıların olması, bilim insanlarının en 
üretken zamanlarını bilim dışı konulara (fon 
yaratma, devamlı artan idari talepler, kontrol 
mekanizmaları, yarış-ödül baskıları gibi).  Tüm 
bunlara bir de maddi sıkıntıları eklerseniz, 
sonuç ortada.  Bugün Hem Amerika’da hem 
Türkiye’de bir doktora öğrencisi veya doktora 
sonrası araştırmacının mevcut akademik 
maaş sistemleri ile yaşaması mümkün 
değil.   Sadece bunu düzeltmek bile son 
derece önemli bir rüzgar değişimi yaratabilir.  
Buna ek olarak, bence devletin operasyonel 
sistemden çekilmesi gerekiyor. Bu devletin 
kimliğinden bağımsız bir şey, yani Amerika 
için de Türkiye için de, Fransa için de geçerli. 
Yani devletin alt yapı ve kaynağı sağladığı 
yerleri ağır bir el yönetmesi gerekmiyor. Benim 
önerebileceğim dönüşümsel bir hareketi 
başlatacak olan şey, devletin destek verdiği 
her şeyin tamamen kontrolünü yapma ihtiyacı 
refleksinden çıkması. Bu refleks, dediğim gibi 
bütün ülkelerde var ve hepsinde üretkenliğe 
iyi hizmet edemiyor.  Şu an Amerika’da bu 
büyük bir darboğaz haline gelmiş vaziyette 
ve siyasetin türünden bağımsız olarak 
artmaya devam ediyor. Bilim camiasında 
giderek güçlenen görüş de böyle bir sistemin 
yürütülemez olduğu doğrultusunda.

O zaman devletin kaynakları ve bu 
operasyonel yeni yapılanmanın mümkün 
kılınacağı mevzuatla ve kanunlarla bir 
çerçeve nasıl oluşturulabilir, böyle bir yapının 
nasıl konuşlandırılması gerekir? Bence artık 

EN UCUZ İLACA SAHİP OLMAK POLİTİKASI 
YERİNE, GELİŞTİRİLEN YENİ İLAÇLAR SAYESİNDE 

DIŞ TİCARET DENGESİ EN FAZLA ARTI VEREN 
ÜLKE KONUMUNA GELME POLİTİKASININ HEDEF 

OLARAK ALINMASI GEREKTİĞİNE İNANMAKTAYIZ. 
UCUZ İLAÇ POLİTİKASI SEBEBİYLE AR-GE İÇİN 
YETERLİ FİNANSIN SADECE ÖZ KAYNAKLARDAN 

SAĞLANABİLMESİ OLANAK DIŞIDIR.

MURAT BARLAS

sadece üniversitelere vakıflara veya klasik 
kuruluşlara bakmamak lazım. Türkiye’nin 
çok acil ve önemli ihtiyacı bağımsız ve 
güçlü araştırma enstitüleri kurulabiliyor 
olması. Bunlar da tabii, en azından başlangıç 
sürecinde, çok az sayıda ama çok güçlü ve 
sürdürülebilir olarak kurulmalıdır diye 
düşünüyorum. Bu yasal çerçeve elverir 
ise, vakıflar ile veya kar amacı gütmeyen 
enstitüler olarak kurulabilir.  İkinci bir örnek, 
bu grup için belki iyi bir zihin jimnastiği 
olabilir, bu bağımsız enstitülerin bir şirket 
çerçevesi altında yapılabilir olması (tabii ki 
buradaki şirket kavramı da geleneksel yapıdan 
farklı olmak zorunda).  Bu benim şu anda 
Batı’da gördüğüm en önemli hareketlerden 
biri; bu yapıların hızla ve çok güçlü hayata 
geçmeye başlaması. Pek çok örnek verebilirim, 
Broad Enstitüsü, ARC Enstitüsü (bunlar 
bağımsız kar amacı gütmeyen, ama akademi 
ile iç içe çalışabilen yapılar) veya daha yeni 
olan Altos Labs (şirket olarak yapılanan). 
Şu anda Amerika bu tür hareketler neticesi 
akademik faaliyete alternatif araştırma 
ortamları yaratma arayışı içerisinde. Kimisi 
şirketler aracılığıyla oluyor kimisi bildiğimiz 
enstitü kavramları altında oluyor ama, şirket 
kavramı da yeniden düzenleniyor.  Belki Altos 
Labs’ın bir örnek olarak akılda kalmasında 
fayda olabilir, biraz uç bir örnek olsa da. Bu 
yapı 3 milyar dolarlık bir başlangıç yatırımı ile 
başlıyor ve bir şirket olarak kuruluyor.  Ancak 
bu şirket bildiğimiz klasik anlamda işte şu 
patentlerimiz olsun, şu hastalıklar çalışma 
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alanımız olsun, şu şeye karşı ilaç geliştirelim 
gibi bir çerçeve üzerine kurulmuyor. Şirketin 
kurulma amacı büyük bir biyolojik probleme 
karşı çalışabilecek en parlak bilim insanlarını 
bir araya getirmek, bunlara uzun süre 
çalışabilecekleri, iş birliğine açık, özgür ve 
uzun süreli fonlanmış bir ortam yaratmak.  
Amaç, en parlak bilim insanlarının, en 
üretken dönemlerinde zaman ve emeklerinin 
hepsini önemli bir biyolojik problemi çözmeye 
odaklaması. Bu büyük problem hücre 
yenilenmesi de olabilir, bir organ basımı da 
olabilir, metabolizmanın enerji akışı da olabilir 
işte her neyse önemli bir konu olabilir.

HAKAN GÜLDAĞ: Ama çok önemli bir konu 
hocam çok önemli.

PROF. DR. GÖKHAN HOTAMIŞLIGİL: 
Ve bu bilim insanlarını şirketlerin izlediği 
klasik şekillerde çalışmaya zorlamıyor. Yani 
gizlilik içerisinde olmadan, iş birliği yaparak, 
yayınlama konusunda bir baskı yaratmadan 
ve bunları performans idare kriteri olarak 
kullanmadan. Şirketin yatırımcıları da şirketin 
yönetimine veya hisselerine ortak olmak 
yerine çıktılarına ortak oluyorlar.  Buradaki 
beklentide, örneğin böyle bir sistemi 10-15 
sene çalıştırabilirseniz, buradan en azından 
bir dönüşümsel proje ve pek çok uygulama 
çıkacağı. Bu da yapılan tüm yatırımın kat kat 
fazlasını üretme kapasitesine sahip.  Bunu 
hepimiz biliyoruz, bazen tek bir ürün bir 
ülkedeki bütün endüstrinin toplamından 
daha fazla gelir üretebiliyor, eğer gelirse tek 
baktığımız.  Bunun yanında çok çok önemli 
olan aynı zamanda da hem istihdam hem 

insan kalitesi hem kritik kütle oluşturma, en 
önemlisi sürdürülebilir bir araştırma temel 
bilim faaliyetini ürüne dönüştürmekte uygun 
üretken bir vasat temin edebilme. Böyle bir 
yapılanmanın Türkiye’de oluşturulması, 
bence, çok önemli olabilir, çünkü o zaman 
sadece devlet ve ilaç endüstrisiyle değil başka 
endüstrilerin de oraya yatırım yapma imkanı 
olabilir. Yani herkese açık kapsayıcı bir yatırım 
modeli daha büyük bir ivmeyle ve güçle 
kurulabilir.

Bu alanda gelecek için en önemli konuların 
başında insan kaynakları geliyor ve bu konuda 
zafiyetler mevcut.  Buradaki sıkıntıları ve 
sebeplerini, eğitim sistemi ve akademideki 
krizleri arkadaşlarımız zikretti.  Bunların 
arzu edilen çizgilere gelmesi uzun süreçler 
gerektiriyor ve mutlaka gerçekleşecektir.  
Ancak daha öncede belirtiğim gibi, şu an 
harekete geçmek gerekiyor.  Hatırlamakta 
yarar olan bir konu tüm dünyada işinden 
boğulmuş, sıkılmış, bu şekilde çalışmak 
istemeyen ve yeni yapılar arayan binlerce 
bilim insanı var. Biz de bu bilim insanlarının 
güvenlik içerisinde ve uzun vadeli bir 
konuya odaklanabilecekleri yapıları 
oluşturabilmeliyiz, oluşturabiliriz. Türkiye’nin 
hızla büyüyen bir bilimsel diasporası var, 
özellikle genç kuşakta muazzam bir ivme 
var. O zaman bu genç kuşakla da daha 
olumlu ilişkiler kurulması, hatta birçoğunun 
geri dönüp orada çalışması ya da iş birliği 
yapması (bazı basitçe çözülebilecek lojistik 
düzenlemeleri de yaparak) mümkün olabilir. 
Üçüncü olarak söyleyeceğim, Fatih de 
bahsetti, “ilaç problem değil, nasıl tedavi 
edeceğiz o problem” dedi. Tabii ki bu önemli 
bir konu.  Fakat bu sorunların çözümünde 
hep güçlü temel bilim ve iş birliği var yani, 
bizim ağırlık vermemiz gereken en kritik konu 
uzun soluklu iş birliği içerisinde temel bilim 
ikliminin gelişmesi diye düşünüyorum. Ve 
bunu bütün akademik sistemin değişkenlerine 
bağlamadan yapabilme yollarını, o yolu açma 
yöntemlerini de düşünmekte fayda olabilir 
diye, bir kendi küçük hayalimi dile getirerek 
bitireyim.

HAKAN GÜLDAĞ: Burada Fatih hocama 
dönmek istiyorum.

PROF. DR. FATİH M. UÇKUN: Evet. Gökhan 
hocamız akademik yönden zaten önemli 
konuları ele aldı ve bunların altını çizdi. 
Bunları tekrarlamaktansa ben değişik bir 
bakış açısıyla katkıda bulunmak isterim. 
Hem Almanya’da hem Amerika’da akademik 

İLAÇ ENDÜSTRİSİNİN, KONGRELERDE ÜRÜNLERİYLE 
İLGİLİ BULUNMAK YERİNE, TAMAMEN ÜRÜNÜ 

GELİŞTİRME ADINA BİR ARAYA GELMESİ 
GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM. BU BİRLİKTELİĞİ 

TOPLANTILARLA BİRLİKTE YAPMAK VE BUNLARDA 
İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRILARI YAPMAK ÖNEMLİ OLABİLİR. 

PROF. DR. BERRAK YEĞEN
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alanda çalışmış bir insan olarak akademi 
odaklı sistemlerin zorluklarını da gördüm. Ve 
bizim Türk insanı olarak bazı çok kuvvetli 
olduğumuz alanlar var, pratik zeka, hırslı 
olduğumuz zaman içimizdeki öfkenin 
hırsa dönüşüp bunun disiplinli bir şekilde 
çalışmaya yönelmesi bize bir çok alanda başarı 
getirebiliyor. Ben Türkiye’nin ilaç sektöründe 
çok başarılı olabileceğine inanıyorum. 
Bunun için de milyarlarca dolarlık bir paraya 
ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Yani 
başarılı olabilmek için başarılı tedaviler 
geliştirebilmek için muhakkak çok pahalı 
bir ilaç yapma zorunluluğunuz yok. O bir, 
ikincisi akademik kadrolar tedavi geliştirmek 
alanında yetersiz. Amerika’da da yetersiz, 
Almanya’da da yetersiz. Çok değerli bilim 
insanları, akademisyenler, yeni klinik plan 
ve protokol üretmekte zorluk çekiyorlar.  
Bunun sonucu olarak, toplanan verilerin 
yüzde 70’i kullanılmıyor. Türkiye’nin bu 
lükse sahip olmadığını düşünüyorum. 
Dolayısıyla eğer ithalatımız şu anda acil bir 
sorunsa, ki öyle, o zaman biz ne yapabiliriz? 
Eşdeğerli ilaç geliştirebilir miyiz Türkiye’de? 
Geliştirebiliriz. Ortada örnekler var, ihracatı 
başarmış firmalar var, mevcut olan ekiple 
başarılı olanlar var. Dolayısıyla biz onlardan 
da nasıl başarılı olduklarını öğrenebiliriz, 
ben bu alanda devletin önderlik durumunda 
olması gerektiğine inanıyorum. Türkiye’de 
devletin görevi akademik enstitülere parasal 
destek vermek olarak görülmemeli. Bu 
alanda çalışanlar, “Devlet bizim için ne 
yapar”dan ziyade “Biz devletimiz için ne 
yapabiliriz” demeliler. Ben Türkiye için bu 
konuda kötümser değilim, çok iyimserim, 
eğer koordineli bir şekilde bu iş yapılabilirse, 
o zaman hakikaten Türkiye’de çok çok zeki 
genç talebeler ve uzman hekimler var, birçok 
hocamız var. Bu talebelerin, bu uzman 
hekimlerin Avrupa’daki, Amerika’daki 
başka bir merkezden daha az başarı olasılığı 
olduğuna inanmıyorum. Ama bizim ilk önce 
amacımızı belirlememiz lazım. Bu da bilimde 
en önemli şey, en iyi eksperimenti, yani en iyi 
deneyi belirlemektir. En az üç ay, dört bunun 
bir planını yapmak lazım. Bunun için açık 
açık konuşmak lazım ve bu da ancak devletin 
de kapsayıcı, destekleyici bir şekilde bu 
toplantılarda yer almasıyla mümkün olur.

Bir tek ilaç türüne, bir tek ilaca, bir tek 
teknolojiye bağlı tedavilerden ziyade Türkiye 
için en ekonomik, hastalarımızın sağlığı için 
bizim gerek duyduğumuz ithalatı yapmamızı 
zorunlu kılmayan neler yapabiliriz? Eğer biz 
etkili tedavi yapabiliyorsak ve bunun içinde 

o ithal ettiğimiz ilaçlara ihtiyacımız yoksa 
ne kadar güzel olur. O zaman biz şu anda en 
büyük sorunlarımızdan bir tanesini ortadan 
kaldırmış oluruz. Benim demek istediğim o. 
Yoksa elbette biz Ar-Ge yapalım, elbette yazı 
yayınlayalım, elbette patentler çıkaralım ama 
şu anda bizim acilen ihtiyacımız olan şeyin 
bu olduğuna ben inanmıyorum. Bizim başarılı 
olabileceğimiz alanlar eşdeğerli ilaçların 
geliştirilmesi ve orijinal klinik metotların, 
platformların geliştirilmesi.

HAKAN GÜLDAĞ: Aksel hocamla devam 
etmek istiyorum.

PROF. DR. AKSEL SİVA: Öncelikle şunu 
söylemeliyim, bugünün sorununu bilmeden 
yarını planlayamayız. Ve bugün eğitim 
maalesef iyiye değil, kötüye gidiyor, iyi 
gençleri yetiştirme şansımız çok kısıtlı, sağa 
sola, her tarafa bir üniversite açarak, kurum 
açarak olmaz. Mevcut olanların bile kalitesi 
düşüyor. Destek konusuna gelince biraz evvel 
devlet, endüstri ve akademi birlikteliğinden 
söz ederken, devletin katkısı öncelikle para 
kaynağı olarak algılanmalı. Üniversitelerin 
önemli bir kısmının da devlet üniversiteleri 
olduğunu varsayarsak büyük çaplı araştırmalar 
ancak devletin sağlayacağı olanaklarla 

PROF. DR. BERRAK YEĞEN: 
Şu anda Türkiye’deki 

sağlık bilimleri 
enstitülerinde doktora ve 
yüksek lisans öğrencileri 
sadece anne-babalarının 

paralarıyla yaşıyorlar. Bu 
çok büyük bir eksiklik, 

doktora en kıymetli eğitim 
ama biz onu insanların 
gönüllü, parasız, uzun 
dönem aileye bağımlı 
bir şekilde yapmasını 

istiyoruz. Bence bu 
temel problem başından 

halledilmeli.
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yapılabilir. Ama bunların da bağımsız olması 
lazım. Örneğin TUBİTAK ve benzer kuruluşlar 
daha büyük bütçelerle bunu sağlayabilir. 
Ancak bu kaynakların da gene bilim adamları 
ve bağımsız kişilerce belirlenmesi gerekir. Son 
zamanlarda ülkemizde sınırlı da olsa endüstri, 
ilgilendikleri bazı alanlarda karşılıksız 
araştırma destekleri sağlamaya başladı. Tüm 
bu destekleri daha da geliştirerek karşılıksız-
bağımsız desteklerle bilim çok daha sağlıklı 
üretilebilir. 

HAKAN GÜLDAĞ: Çok çok teşekkür 
ediyorum, Hemen Erem hocama veriyorum 
sözü. 

PROF. DR. EREM BİLENSOY: Ben hemen 
Güney Kore ve Çin örneğine dönmek 
istiyorum. Evet Kore, Çin ve Hindistan ilaçta 
ve sağlıkta çok büyük atılım yaptılar. Bu üç 
ülkenin Türkiye’den en büyük farkı şu: Bu 
ülkeler kendi geliştirdikleri ürünleri yine 
kendi ülkelerindeki GCP ve GLP belgeli 
kendi klinik merkezlerinde ve kendi analitik 
merkezlerinde deniyorlar. Dolayısıyla da 
kendi öz kaynağını kendi içinde tutuyorlar. 
Bizim ülkemizde maalesef bir ilaç firması 
bir ürün geliştirmek istediği zaman bu 

ürünün biyoişlerlik çalışması için klinik 
kısmını genellikle Hindistan’da yaptırıyor, 
analitik kısmını çok nadiren Türkiye’de 
ama çoğunlukla da yurt dışında yaptırıyor. 
Bu, maliyetlerin Euro ya da Dolar cinsinden 
karşılanması demek. Biyobenzer ürünlerin 
mesela hayvan çalışmaları inanılmaz 
maliyetler içerisinde. İspanya’da, Kanada’da, 
ABD’de yapılıyor. Bu laboratuvarların 
Türkiye’de kurulması, devletin verebileceği 
en büyük destek. Bu bağlamda bir de 
dışarıya kaptırdığımız yetişmiş insan 
gücümüz var. Gençleri ülkemizde tutabilmek 
için oldukça fazla sayıda Ar-Ge merkezi 
kurmamız gerekiyor. Bunu sadece yerli ilaç 
firmalarından, yerli üniversitelerimizden 
bekleyemeyiz. İnnovatör firmalarının Ar-
Ge’sini Türkiye’ye çekmek durumundayız. 
Şu anda Türkiye’nin en büyük avantajı ucuz 
bir ülke olması, kur farkından dolayı. Bunu 
kullanarak ve yine devletin verdiği vergi ve 
lojistik destekleriyle innovatörün Ar-Ge’sini 
buraya çekersek biz hem Ar-Ge mentalitemizi 
zenginleştirebiliriz, hem yetişmiş insan 
gücümüzü burada tutabiliriz. Avrupa 
Birliği’nde, IMI diye bir inisiyatif var, kamu-
sanayi ortaklığından oluşan bir inisiyatif 
ve proje destekleri veriyor. Ülkemizde de 
buna benzer oluşumlar kurulabilir. Bunun 
içinde kamu, büyük ilaç firmaları, startup’lar, 
üniversiteler, araştırma merkezleri de olmalı. 
Çok önemli bir nokta da şu, Türkiye gerçekten 
tüm bu kritik ilaçlarda kendi ilacını yerel 
olarak üretebilmeli.

HAKAN GÜLDAĞ: Devlete bir aktif rol 
vermemiz lazım o anlaşılıyor. Hemen sevgili 
Erdal Cevher hocama da dönmek istiyorum.

PROF. DR. ERDAL CEVHER: Aslında tüm 
hocalarımın burada görüşlerini aldığımızda 
tek bir ortak noktaya geliyoruz, en önemli 
ortak noktaya, eğitim. Öncelikle biz bu 
inovasyon kültürünü sağlayacak daha 
doğrusu inovasyon kültürüne sahip mezunlar 
vermek zorundayız. Bakıyoruz Amerika 
Birleşik Devletleri’nde üniversitelerde 
1970’lerde inovasyon ve girişimcilik ile ilgili 
derslere başlamışlar. Türkiye’de son yıllarda 
bu fikirleri artık yavaş yavaş hayatımıza 
geçiriyoruz. Şimdi üniversitelerde en büyük 
sorunlarımızdan bir tanesi nedir? Bir 
kere eğitim müfredatlarımız maalesef ki 
sanayinin ya da ilaç araştırma geliştirmesi için 
gerekli olan ihtiyaçları karşılayacak şekilde 
yapılmıyor. Öte yandan lisansüstü eğitimimiz 
tamamen büyük oranda bir bilimsel yayının 

PROF. DR. İBRAHİM 
HAZNEDAROĞLU:

Ben Türkiye’de bir helva 
yapma problemi olduğu 

düşüncesindeyim. En 
parlak beyinler bizde, 
dolayısıyla beyin gücü 

problemimiz yok. 
Devletimizin buna kaynak 
ayırmak konusunda cimri 

davrandığı kanaatinde 
değilim. Güçlü bir 

projeyle gidilirse nasıl 
başarabileceğimizi 

görüyorum. Endüstrimizin 
geri olduğu kanaatinde 
değilim. Endüstrimizin 

bürokrasiyle boğulduğu 
kanaatindeyim.
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çıkışına yönelik doktora tezleri üzerine 
gidiyor. Üniversite sanayi iş birliği, doktora 
programları var ama yetersiz. Sanayinin bir 
sorununun çözümüne yönelik veya bir yenilik 
getirecek unsuru içeren doktora çalışmalarını 
veya lisansüstü çalışmalarını yapmak 
zorundayız. Tabii bunu yapabilmek için de 
akademisyeninizin, üniversitenin altyapısının, 
tabii aynı zamanda da doktora öğrencisinin 
o zorlukları çekip çekmeyeceğine bakmak 
lazım ki bunlar çok zor. Çok büyük paralar 
gerekmiyor Ar-Ge için. Hakikaten Ankaferd’te 
de bazı çalışmalarda beraberdik kendisiyle. 

Ancak, gerçekçi olmak gerekir ki, bugün 
üniversitelerin geliştirdiği bazı temel 
çalışmalar, öğretim üyelerinin korkuları 
nedeniyle daha ileri aşamalara götürülemiyor. 
Ve klinik çalışmaların, preklinik çalışmaların 
ötesine götürülemiyor. Bilmiyoruz, belki de 
İbrahim hocam bu kadar hevesli olmasaydı bu 
kadar büyük çalışmalar göstermeseydi bugün 
Ankaferd denilen ürün asla çıkmayacaktı. 
Bugün girişimcilik geliştirilmediği takdirde, 
fikrini çıkaran öğrencilerin ya da insanların 
bu fikirleri daha ileri aşamaya götürmesi 
mümkün olmayacaktır. 

HAKAN GÜLDAĞ: Berrak hocama 
dönmek istiyorum. Belki tıp biliminin ve ilaç 
sanayinin Ar-Ge iş birlikleri, bu konuda süreç 
yönetiminin daha da etkinleştirilmesi için 
önerileri de varsa almak isterim doğrusu.

PROF. DR. BERRAK YEĞEN: Bir yanda 
akademi, diğer yanda sanayi, iki tarafın da 
kaynakları var, ama bu kaynaklar bir araya 
gelemiyor. Ve önerilen de aslında, başından 
beri konuştuğumuz birtakım iş birlikleri ve 
konsorsiyumlar yapılması. Benim önerim 
öncü toplantılar yapılması. Bu arada hocalarım 
söylediler, Gökhan hocam söyledi, Boston’da 
yaşamak, doktora için zor diye. Şu anda 
Türkiye’deki sağlık bilimleri enstitülerinde 
doktora ve yüksek lisans öğrencileri sadece 
anne-babalarının paralarıyla yaşıyorlar. Yani 
bir projeden bir destek alırsa üç beş kuruş o 
kadar. Normalde kadrolu olmaları gerekir, ya 
da kadroya başvurabilmeleri lazım. Bu çok 
büyük bir eksiklik, doktora en kıymetli eğitim, 
ama biz onu insanların gönüllü, parasız, uzun 
dönem aileye bağımlı bir şekilde yapmasını 
istiyoruz. 

Bir bibliyometrik haritalandırma yapılarak, 
nerede hangi alet var, değil de üretenlerin 
birbirini göreceği şekilde haritalandırılması 
gerekiyor bu merkezlerle birlikte diye 
düşünüyorum.

PROF. DR. İBRAHİM HAZNEDAROĞLU:
Hocam ben envanter değil de işlevsel 
birliktelik olarak açıklamak istedim. Berrak 
hocama katılıyorum. Öyle anlaşılmaması için 
aydınlatmanıza çok sevindim. 

HAKAN GÜLDAĞ: İbrahim hocam sizin de 
önerileriniz varsa 1-2 cümle almak istiyorum.

PROF. DR. İBRAHİM HAZNEDAROĞLU:
Sizin dediğiniz gibi, ters piramit tarzında 
büyük yol haritasını ben şöyle çizmek isterim. 
Yani Gökhan hocama söylediğinizi bana da 
söylediğinizi var sayarak, “Siz bu işin başına 
geçseydiniz, nasıl bir yol izlerdiniz?” sorusuyla 
ilgili. Ben dört basamaklı bir yol haritası 
çizmek isterdim, biyoteknoloji bilimi alanında. 
Birincisi durum tespiti, ikincisi ihtiyaçların 
tespiti, üçüncüsü önceliklerin tespiti, 
dördüncüsü de bu öncelikler çerçevesinde 
stratejinin belirlenmesi. Türklerle ilgili bir söz 
var, benim çok sık kullandığım bir sözdür: 
Türkler yaptıklarını yazmıyorlar, yazdıklarını 
yapmıyorlar. Yaptığımız işin bilgisini bir 
yerlere not etmiyorsak, bundan bürokrasiyi 
kastetmiyorum, az önce de dediğim gibi 
işlevsel bir bilgi birikimini kastediyorum. 
Ben durum tespiti kavramına biyoteknoloji 
alanında şununla başlamak isterim. 
Yaptığımız hizmetlerin, yaptığımız rutin 
aktivitelerin, yaptığımız klinik aktivitelerin, 
bütün bunların bilimsel bir dokümantasyonu 
lazım. Çünkü Türkiye'de halkımız, tedaviler, 
ilaçlar tamamen ucuz olduğu için, bedava 

GELECEKTE NELER OLACAK DİYE BAKTIĞIMDA 
ÇARPICI OLARAK ÖNGÖREBİLECEKLERİMDEN 

BİR TANESİ ŞU: HEPİMİZİN ÖZLEDİĞİ BİR ŞEY, 
BÜYÜK VE SIK GÖRÜLEN HASTALIKLARIN, 

KRONİK HASTALIKLARIN, YAŞLANMAYLA GELEN 
HASTALIKLARIN VE ENFEKSİYON HASTALIKLARININ 

BÜYÜK ÖLÇÜDE ERADİKASYONU MÜMKÜN 
OLABİLECEK.

PROF. DR. GÖKHAN HOTAMIŞLIGİL
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olduğu için, cebinden para çıkmadığı için, 
hepsi SGK bünyesinde toplandığı için, 
rahatlıkla, günümüzün dijital teknolojik 
ortamında toplanabilecek bilgiler bunlar. Ben 
sözü yine gazetecilik flaşı ile bitireyim; idealite 
ile realite arasında optimizasyon kurmamız 
lazım. Hayat dediğimiz şey zaten budur.

HAKAN GÜLDAĞ: Kemal hocam size söz 
vermek istiyorum.

 
PROF. DR. KEMAL SITKI TÜRKER: Kısa 

vadede, yetişmiş, yani şans eseri çok iyi 
yetişmiş kişileri yurt dışına kaçırmamamız 
lazım. Bunu nasıl yapacağız? Bağımsız 
kuruluşlarla. Bağımsız, devlet tarafından 
desteklenen ama bütçeleri bağımsız. Uzun 
vadede ise daha çok soru soran, kabul eden 
değil soru soran öğrenci yetiştirmemiz 
gerekiyor. Test usulünün ve İngilizcenin 
ortadan kalkmasını tavsiye ederim.

HAKAN GÜLDAĞ: Turgay hocam sizden de 
önerilerinizi almak istiyorum.

PROF. DR. TURGAY DALKARA: İki noktada 
yoğunlaşacağım; birincisi, Türkiye’de uzun 
yıllardır benzer tartışmalarda ortaya çıkan 
bir özellik: Yerellik ve karşısında evrensellik. 
Benim tavrım her zaman evrensellikten 
yana oldu, ne demek istediğimi anlatacağım. 
Mesela iş insanlarını yerelliğe, ulusallığa daha 
yakın görmek normal. Çünkü onlar için bir 
hayatta kalma meselesi, kendilerine ufuk 
tespit etmekte biz akademisyenler kadar 
özgür değiller. Ama Türkiye değişiyor, onlar 
da ulusallıktan uluslararası olma yoluna 
yöneliyorlar, çünkü zaten Türkiye’yi getirmek 
istediğimiz düzey bu. Dolayısıyla eğer ileride, 
örneğin Güney Kore’de yapılan benzer 
bir toplantıda, “Türkler, 30 yıl önce bunu 
öngördüler ve bunun yatırımlarını yaptılar, 
bakın şimdi bu alanda uluslararası alanda söz 
sahibi oldular” dedirtmek istiyorsak, konuya 
bu şekilde yaklaşmamız lazım. Belirtmek 
istediğim birinci nokta bu. Başarı ölçütlerinin 
evrensel kabul edilir olması lazım. Evrensel 
başarı için ürününüzün her yerde satılıyor 
olması lazım. Veya ürününüzün FDA’dan da 
EMA’den de onay alıyor olması lazım.

Para konusunun çözümü de evrensellikte. 
Uluslararası kaynaklardan yararlanma 
oranımıza bakın. Bilimsel projeler için de 
uluslararası kaynaklar var, sanayimiz için de 
var, üniversitelerimiz için de var. Ama bunlara 
başvurma oranımız ve bunlardan ülkeye geri 
dönüş yeterli değil; kısa dönemde bunun çaresi 
de sanayicilerimizin ve akademisyenlerimizin, 
uluslararası projelerde yer almaya gayret 
göstermesi.

HAKAN GÜLDAĞ: Çok çok teşekkürler. 
Vedat hocam, bir toparlamamız lazım 
zannediyorum. Biz 10 maddelik bir hedefle 
çıktık ama, benim yazdıklarım 20’yi geçer. Siz 
bütün konuştuklarımızı kısaca toplayıp bize 
tıp bilimi, ilaç sanayi, Ar-Ge iş birlikleri, bu 
süreç içinde sistem daha nasıl etkin hale gelir, 
önerilerinizi bizimle paylaşır mısınız?

VEDAT EĞİLMEZ: Ben saygıdeğer 
hocalarımızın bu güzel fikirlerinden bazı 
notlar aldım. Mesela eşdeğer ilaç üretiminden 
bahsedildi. Türkiye eşdeğer ilaç yönünden 
gerçekten çok büyük bir potansiyel. Yaklaşık 
20-25 yıldır bu işi fevkalade güzel bir 
şekilde yapıyoruz. Bütün ilaç üretim tesisleri 
Avrupa’dan, ABD’den onaylarını aldı. Şu 
an yaklaşık180 ülkeye ihracat yapan bir 
durumdayız. İhracatımız 2 milyar dolara 
ulaştı. Bu tabii Türkiye için çok büyük bir 
rakam olmayabilir, yani daha da potansiyel 

AMERİKA’YLA NİYE YARIŞMAYALIM! HER ŞEYDE 
YARIŞABİLİRİZ. BİZ EN İYİ OLABİLMELİYİZ, 

OLMALIYIZ. ONUN İÇİN EĞİTİM SİSTEMİNDEN 
İTİBAREN BAŞLAYARAK DEĞİŞİM YARATMALIYIZ. 
İNGİLTERE VE AVUSTRALYA EĞİTİMİNDEN GEÇMİŞ 
BİRİSİ OLARAK DA SÖYLEYEBİLİRİM, TÜRKİYE’DE 

BÜTÜN SINAVLARIMIZI ÇOKTAN SEÇMELİ 
YAPIYORUZ. DÜŞÜNE DAYALI BİR ŞEY YAPMIYORUZ. 
“AÇ ŞU KONUDA BİLDİKLERİNİ ANLAT, BU KONUDA 
NE YAPABİLİRİZ” DİYE BİR SORU SORULMUYOR. 
BENCE BU ÇOK YETERSİZ BİR YAKLAŞIM, DAHA 

ÇOK EZBERE DAYALI EĞİTİMİN ORTADAN KALKMASI 
LAZIM. 

PROF. DR. KEMAL SITKI TÜRKER
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var. 10 yıl önce ihracatın ithalatı karşılama 
oranı düşükken şimdi yüzde 25-30 bandına 
ulaşmış durumda. İnşallah bu başarı yavaş 
yavaş biyobenzerlerle de gelmeye başlayacak. 

Üniversite-sanayi iş birliği için biz İlaç 
Endüstrisi İşverenler Sendikası olarak son 
4-5 senede, 3-4 farklı şehirde üniversitelerin 
sağlıkla ilgili fakültelerini bir araya toplayarak, 
onların teknoloji transfer ofislerinin 
yöneticileriyle toplantılar yaparak birbirimizi 
tanımaya uğraştık. Bu toplantıların sonucunda 
son 3-4 senede TÜSEB ve TÜBİTAK üzerinden 
yürüyen ortak projeler oluştu. Bu arada, bir 
önemli noktayı söyleyeyim. Tabii eczacılık, 
tıp alanlarının yanında, biyomühendislik, 
biyogenetik gibi dallara doğru da gidiyoruz. 
Sanayinin eleman ihtiyacını karşılayacak tek 
yer tabii ki üniversiteler. Özellikle eczacılık 
fakültelerinde son yıllarda farmasötik 
biyoteknoloji anabilim dalları kuruldu. Buna 
ilave olarak diğer tüm fakültelerimizde de 
klinik araştırmalar, protein mühendisliği, 
immünoteknoloji, mikrobiyal-viral genetik, 
biyoinformatik vs. gibi konularda da mutlaka 
müfredatı genişletmek lazım. Ama bu 
sadece teorik bilgiyle kalmamalı, Bunun 
lisansüstü eğitimi de yapılabilmeli, sonrasında 
gençlerimizin mutlaka Güney Kore örneğinde 
olduğu gibi devlet veya birtakım fonların 
desteğiyle yurt dışına gönderilmeleri, 4-5 
sene orada kalmaları ve sonrasında ülkemize 
geri dönmeleri sağlanmalı. Sadece yüksek 
okul olarak düşünmeyelim, şu anda Türk 
ilaç sanayisinin özellikle biyoteknolojide en 
büyük ihtiyaçlarından bir tanesi de teknisyen 
ve operatör. Dolayısıyla meslek liselerimizin 
de yine üniversitelerimizin katkılarıyla 
bu alana yönlendirilmesi gerekiyor. Bir de 
sizin ilk sorunuz vardı Ar-Ge’ye ayrılan pay 
hakkında. Ar-Ge yatırımları son senelerde çok 
arttı. Halen dünya ölçeğinde baktığımızda 
çok küçük bir oran olmakla birlikte yine 
de ümit verici. Dünyada ilaç Ar-Ge’sine 
ayrılan pay yüzde 15’leri buluyor. Daha 
önce de söylediğimiz gibi, biraz firma öz 
sermayelerinin artması, fiyat politikalarının 
üreticiden ve yatırımcıdan yana olması, 
üniversitelerimizin araştırmacılarının 
katkılarıyla ve teşvik politikalarının 
etkinleştirilmesi ile daha da artacaktır diye 
düşünüyorum.  

HAKAN GÜLDAĞ: Ben de size teşekkür 
ediyorum, gerçekten bu 10 madde ile ilgili bize 
ışık tutacak çok güzel bir toparlama oldu. 

TUNÇ TURGUT: Ben değerli hocalarımızın 

bir-iki söylemine istinaden bazı şeyler 
eklemek istiyorum. Tabii ki güzel Güney 
Kore ile Hindistan ile kıyaslamak ama, 
bizim Türkiye’de ayrı bir sorunumuz var. 
Malzeme tedarik konusunda da yaşanıyor, 
hammaddelerin tedarikinde de, o da ciddi 
anlamda iç içe yaşadığımız devalüasyon. 
Ben uçtan uca moneküler antikor üreten bir 
firma kurdum, şu anda tek GNP onaylı tesisi 
Türkiye’nin, ben bu projeye başladığımda 
dolar 2.5-3 liraydı. Şimdi, 16 liraya neredeyse 
dayandı gibi. Kur gerçekten bizim belimizi 
büküyor.

MURAT BARLAS: Bu ara Tunç’un söylediği 
bir şeye ufacık bir ek yapmak istiyorum. Ben 
bütün bahsettiği konulara rağmen, Türkiye’de 
yatırım yapmış olan sanayicinin kahraman 
olduğunu düşünüyorum. Çünkü tamam bir 
tarafta Ar-Ge çok önemli, fakat bu Ar-Ge 
yapıldıktan sonra bunun ürüne çevrilmesi 
için geçen süreyi de muhakkak düşünmemiz 
lazım. Bu bizim en önemli problemlerimizden 
bir tanesi.

HAKAN GÜLDAĞ: Efendim her birinize ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten katılımınız 
çok değerliydi.

VEDAT EĞİLMEZ:
İlaç endüstrisinde biz yeni 

ilaç peşindeyiz tabii ki. 
Yeni ilaç derken eşdeğer 

ilaçlarımız, biyobenzer 
ilaçlarımız, bunları da 

kastediyorum ama yeni 
bir molekül dendiğinde 
öz sermaye, know how, 

akademi ve bilim ile 
Ar-Ge’yi destekleyen bir 

ekosistem son derece 
önemli.



30

TURGUT İLAÇLARI - TURKISHTIME ONLINE ORTAK AKIL TOPLANTISI

PROF. DR. BUKET AKSU   Altınbaş Üniversitesi Dekan Yardımcısı Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

PROF. DR. BÜLENT ERGUN   Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı

PROF. DR. ASUMAN BOZKIR   Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Eczacılık Teknolojisi Bölümü

PROF. DR. ÖZLEM KÜÇÜK   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı TTO Koordinatörü

PROF. DR. YÜCEL KADIOĞLU   Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı

PROF. DR. MUHAMMET HAMİDULLAH UYANIK   Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

PROF. DR. ZAFER AKÇALI   Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Dekan Yardımcısı

PROF. DR. CENGİZ ÇOKLUK   19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

PROF. DR. GÜLAÇTI TOPÇU   Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı BVÜ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLMER) Müdürü

PROF. DR. DERYA GÜMÜRDÜLÜ   Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

DOÇ. DR. FUNDA ERDOĞAN   Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı

PROF. DR. MUKERREM BETUL YERER AYCAN   Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı İlaç Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü

PROF. DR. İLKAY ERDOĞAN ORHAN   Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı

PROF. DR. MUSTAFA NECMİ İLHAN   Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 

PROF. DR. ALİ METİN KAFADAR   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

PROF. DR. BARKIN BERK   İstanbul Medipol Üniversitesi Farmasötik Kimya ABD Öğretim Üyesi

PROF. DR. TUFAN TÜKEK   İÜ Mükemmeliyet Merkezi Müdürü, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı

PROF. DR. N. ZAFER UTKAN   Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

PROF. DR. YASEMİN GÜRSOY ÖZDEMİR   Koç Üniversite Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Enstitü Direktörü

PROF. DR. HATİCE KÜBRA ELÇİOĞLU   Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı

PROF. DR. ÜMİT SÜLEYMAN ŞEHİRLİ   Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

PROF. DR. NECMİYE CANACANKATAN   Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı

PROF. DR. Z. MELEK BOR KÜÇÜKATAY   Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

PROF. DR. GÜLBERK UÇAR   Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı

PROF. DR. YAVUZ SELVİ   Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

DOÇ. DR. AHMET ALTUN   Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

PROF. DR. ERKUT ATTAR   Yeditepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı

PROF. DR. HANDE SİPAHİ   Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı, İstanbul

PROF. DR. SİBEL GÖKSEL   Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcı Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

GÖZLEMCI - IZLEYICILER



31

FIKIR BEYAN EDEN GÖZLEMCI-IZLEYICILER

PROF. DR. ERKUT ATTAR
YEDİTEPE ÜNİIVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

PROF. DR. MELEK BOR KÜÇÜKATAY
PAMUKKALE ÜNİIVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANI

 PROF. DR. GÜLAÇTI TOPÇU
BEZMIALEM VAKIF ÜNIVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESI DEKANI

PROF. DR. ÖZLEM KÜÇÜK
ANKARA ÜNİIVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

 NECMİYE CANACANKATAN
MERSIN ÜNIVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANI

 PROF. DR. ZAFER UTKAN
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANI

BÜLENT ERGUN
ANADOLU ÜNIVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANI

PROF. DR. BARKIN BERK
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 

PROF. DR. HANDE SİPAHİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

PROF. DR. MÜKERREM BETÜL YETER AYCAN
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANI

PROF. DR. BUKET AKSU
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ DEKAN YARDIMCISI

DOÇ. DR. AHMET ALTUN
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI

PROF. DR. M. HAMIDULLAH UYANIK
ATATÜRK ÜNİIVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI

PROF. DR. ASUMAN BOZKIR
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANI

*  Rapor yayının sonuç bildirgesi gözlemci katılımcıların fikirlerinden de yararlanarak hazırlanmıştır.



SAĞLIK SEKTÖRÜNÜ
GELECEĞE TAŞIYACAK 10 PARAMETRE 

1. Yüksek yatırım gerektiren ilaç geliştirme 
süreçlerine devletimizin daha etkin desteği 
gerekmektedir  

Türkiye’de geliştirilen ve üretilen Ar-Ge yoğun ürünlerin, 
özellikle biyobenzer ilaçların ülkemiz koşullarını dikkate ala-
rak geliştirilen mevzuatla desteklenmesi ve yüksek yatırım 
gerektiren süreçlere devletimizin yeterli nakit finansal destek 
sağlaması başarıyı getirecektir. Devletimizin hayata geçir-
diği projeler olduğunu biliyoruz. Bu alanda biyoteknolojinin 
Ar-Ge’den ruhsatlandırmaya, fiyatlandırmadan geri ödeme-
ye ve yatırım desteklerine kadar kamunun tüm politika alanla-
rında önceliklendirilmesinin elzem olduğunu değerlendiriyo-
ruz. Devletimizin Ar-Ge alanındaki yerelleşme politikaları da 
çok önem arz etmektedir. Koruyucu ve geliştirici mevzuatlar, 
önceliklendirme, ilgili otorite bünyesinde teknik ve bilimsel 
anlamda idari yapı, finansman ve Ar-Ge fonları üzerine yapı-
labilecek çalışmalar, fikri mülkiyet hakları ve süreç yönetimi 
çok önemlidir.

2. Uluslararası işbirliklerinin artması Türkiye’yi 
global olarak etkili bir oyuncu yapacaktır

Kurulan ve kurulması planlanan teknokent ve teknoparklar, 
bu yerleşkelerde oluşacak bilim, finansman ve kuluçka mer-
kezleri gelişime çok katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda, uzun 
süreli ve yeterli kaynağın olduğu destek paketleri oluşturul-
malıdır. Girişimcilik programları oluşturulması, start-up’lara 
destek verilmesi ve uluslararası işbirliklerine sıcak bakılması 
ülkemizin global olarak daha etkili bir oyuncu olmasını sağ-
layacaktır.  

3. Beyin göçünün önlenmesi için teşvik 
mekanizmaları geliştirilmelidir

Sektörde zaten yeterli düzeyde olmayan nitelikli persone-
lin yurtdışına göçünün önlenmesi çok büyük önem taşıyor. 
Türkiye'de devlet tarafından desteklenen ancak bağımsız 
işleyen araştırma enstitüleri kurularak iyi yetişmiş gençlerin 
ülke içinde kalması sağlanabilir. Ayrıca proje çağrılarında, 
öğrenci yetiştirme şartının olması, başarılı öğrencilere burs 
ve ilerde istihdam sağlanması gibi ortak akla uygun birçok 
teşvik metodu düşünülebilir.    Kamu-üniversite-sanayi güç 
birliğiyle tersine beyin göçünü başlatmalıyız. 

4. Veritabanını iyi kullanan şirketler hızlı karar 
verme yeteneğine kavuşacaklar

Halihazırda dünyada sağlık alanında oluşmuş çok büyük bir 
veri tabanı var. Genel anlamda ilaç endüstrisi yakın bir za-
manla kıyaslandığında bile çok hacimli veri üreten bir sektör 
halini aldı ve bu trendinin güçlenerek devam etmesi beklen-
mekte. Şirketler, yeni alanlara odaklanma kararı verirken bu 
verileri etkin bir şekilde kullanarak çok hızla ve sağlıklı ka-
rar verme yeteneği kazanabilir. Türkiye’nin bu alanlarda çok 
avantajı var, çünkü dijital alanda etkin olan bir genç kuşak var. 
Bu gençler yapay zeka konularına da çok ilgi duyuyorlar. Bu 
alan hem Türkiye hem de dünya açısından önemli. 

5. İlaç geliştirmenin yanı sıra etkili tedavi geliştirmek önem 
kazanmaktadır

Ilaç sektörünün önündeki fırsatlardan birisi de yeni molekül geliştirme hedef-
lerinin yanı sıra etkili tedaviler geliştirmektir. Yani eşdeğer ilaçlarla yapılan yeni 
kombinasyonlar, eklenen yeni endikasyonlar Türkiye’yi bu alanda daha başa-
rılı kılabilir. Bu araştırmaların sonucunda yurt dışından büyük fonlar gelebilir, 
Ar-Ge çalışmalarımıza büyük destek sağlar, aynı zamanda ihracatta rekabeti 
lehimize çevirir.

6. Ucuz ilaç politikası ile ilaç endüstrisinin geleceğe hazırlanması 
mümkün değildir 

Ar-Ge konusunda netice almış ülkelerle karşılaştırdığımızda bizde reel sektö-
rün öz sermayelerinin yetersiz kaldığını görüyoruz. Bunun ana sebeplerinden 
birisi ucuz ilaç politikasıdır. En ucuz ilaca sahip olmak politikası yerine, başta bi-
yobenzer olmak üzere geliştirilen yeni ilaçlar sayesinde ilaç endüstrisinde öncü 
ve dış ticaret dengesi en fazla artı veren ülkeler konumuna gelme politikası 
hedef olarak alınmalı.

7. Güney Kore örneğinden çok başarılı dersler çıkarılabilir

Güney Kore son 25 yıldır uyguladığı ve kamu, akademi ve özel sektör işbirliğine 
dayanan biyoteknoloji politikasıyla yerel firmaları destekledi, bu alana her yıl 
çok önemli fonlar ayırdı. Türkiye’de de biyobenzer  ilaç geliştirme konusunda 
yatırımcılara desteklerin artırılması gerek. Şu anda ilaç sanayine verilen des-
tekler daha çok vergi muafiyeti şeklinde. Bu kapsamdaki bir destekle yatırımcıyı 
teşvik etmek pek mümkün gözükmüyor. Bu alanda başarı için nakit finansal 
destek sağlanması önem taşıyor. Yine Güney Kore örneğinde olduğu gibi ül-
kede geliştirilen ve üretilen biyobenzer ilaçların mevzuatla desteklenmesi de 
çok önemli.

8. Türkiye, ithalata bağımlılığı ortadan kaldıracak eşdeğer ilaçlar ve 
biyobenzerler geliştirmelidir

Türkiye'nin öncelikli ihtiyacı, ülke için de ekonomik fayda sağlayacak bir konu, 
ilaç ithalatını azaltmanın yollarını aramak olmalı. Türkiye, eşdeğer ilaçların ve 
biyobenzerlerin geliştirilmesiyle bu alanda başarıya ulaşacaktır. Bu konu, 
Ar-Ge alanındaki en acil konudur. 

9. Türkiye’de geliştirilen ilaçlara verilen desteğin artması 
gerekmektedir

Türk ilaç sanayii için verilen destekler, daha çok vergi muafiyetleri, vergi destek-
leri şeklinde. Yani bir ürünü geliştirilip, uzun yıllar yatırım yapılıp, ürün piyasaya 
çıktıktan sonra alınacak vergi destekleriyle yatırımcıyı teşvik etmek zordur. Bu 
nedenle, yeni iş süreçleriyle birlikte büyük ölçekli yatırım gerektiren bu alanda 
kamunun daha etkin bir destek politikası geliştirmesi elzemdir. 

10. Yurt dışındaki bilimsel diaspora ile işbirliği yapılması şarttır

Tüm dünyada profesyonel anlamda yeni açılımlar yapmak isteyen ve bunun için 
de yeni yapılar arayan çok sayıda bilim insanı var. Bu bilim insanlarının güvenlik 
içerisinde ve uzun vadeli bir konuya odaklanabilecekleri yapıların oluşturulması 
gerek. Türkiye’nin hızla büyüyen bir bilimsel diasporası var, özellikle genç ku-
şakta muazzam bir ivme var. Bu genç kuşakla da daha olumlu ilişkiler kurulması, 
hatta birçoğunun geri dönüp ülkesinde çalışması ya da iş birliği yapması (bazı 
basitçe çözülebilecek lojistik düzenlemeleri de yaparak) mümkün olabilir.




