TÜRKİYE YABANCI YATIRIMDAN DAHA FAZLA
PAY ALMAYI HAK EDİYOR
Dünyanın en büyük ilaç firmalarından biri olan MSD ‘nin Yükselen Pazarlar Başkanı Kevin Ali,
son dönemde Türkiye’de uygulanan fiyat indirimlerinin ilaç sektörünü olumsuz etkilediğine
dikkat çekerek, öngörülebilir bir yatırım ortamı için Türk hükümetine diyalog çağrısında
bulundu. Türkiye ile iyi birer partner olmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirten
Kevin Ali, “Şartlar böyle giderse yatırımlarımızı arttırmayı hayal ederken küçülmeyi düşünmek
zorunda kalabiliriz” dedi. Sağlığa erişimin yalnızca hekime ulaşmaktan ibaret olmadığını da
belirten Ali, “Türkiye’deki bürokratik süreçler nedeniyle hastaların yenilikçi ilaçlara zamanında
erişimi risk altına giriyor. ”dedi.
2010 yılında 8 milyar dolar ARGE yatırımı gerçekleştiren, 2011'de ise 11 milyar dolar ARGE yatırımı
yapmayı planlayan MSD’nin Yükselen Pazarlar Başkanı Kevin Ali, Türkiye’nin yabancı
yatırımlardan daha fazla pay almayı hak ettiğini dile getirdi. Türkiye’nin MSD için öncelikli 7 gelişen
pazardan biri olduğunu da belirten Ali, “Bu bölgede yeni yatırım fırsatlarını araştırıyoruz. Ancak
son birkaç yılda gerçekleşen fiyatlandırma girişimleri sonucunda tüm kararlarımızı gözden
geçirmek zorunda kaldık, hatta küçülme bile söz konusu olabilir.” dedi. Türk hükümeti ile işbirliği
yaparak en yeni ilaçları en makul fiyatlara sunmak istediklerini dile getiren Ali “Başka devletlere
baktığımız zaman yalnızca hastaların sağlığa erişimine değil yenilikçi ilaçlara erişime de yatırım
yaptıklarını görüyoruz. Oysa Türkiye’deki bürokratik süreçler nedeniyle hastaların yenilikçi
ilaçlara zamanında ulaşması risk altına giriyor. Biz inanıyoruz ki belirli politikalar yürürlüğe
sokulabilir. Bu sayede ihtiyaç duyan hastaların yeni tedavi alternatiflerine ulaşması
sağlanabilir” diye konuştu.
Türkiye’de 2010 yılında arka arkaya uygulamaya sokulan fiyat indirimlerinin sektörün yüzde 25
küçülmesine neden olduğuna dikkat çeken Ali, Türkiye’nin şu anda gelişmiş Avrupa ülkeleri arasında
en ucuz ilaç fiyatlarını sağladığını söyleyerek “Buna rağmen geçtiğimiz yıl iki tane agresif
fiyatlandırma girişimi gerçekleşti. İyi birer partner olmak için elimizden gelenin en iyisini
yapıyoruz. Ancak şartlar böyle giderse yatırımlarımızı arttırmayı hayal ederken küçülmeyi
düşünmek zorunda kalabiliriz” dedi.
İlaç sektörünün çok riskli bir sektör olduğunu sözlerine ekleyen Ali, “Bir ilacı üretmek için 1 milyar
dolar yatırım ve en az 10 yıl gerekiyor. Kullanıma sunulan 10 ilaçtan yalnızca 3’ü yatırımını geri
ödeyebiliyor. Dolayısıyla yıldan yıla fiyatlar sürekli düştükçe işimizi planlamamız zorlaşıyor”
dedi.

TÜRKİYE’DE UYGUN BİR EŞ ARIYORUZ
MSD olarak üretim konusunda Türkiye’de bir varlık oluşturmanın planlarını yaptıklarını belirten MSD
Yükselen Pazarlar Başkanı Kevin Ali, kendi üretim tesislerini kurmak ya da bölgedeki yerel bir ortak
ile üretim yapmanın üzerinde durduklarına dikkat çekti. Bu konuda hem Türkiye hem de MSD için en
iyi kararı vermeye çalıştıklarını söyleyen Ali, “Genellikle tercihimiz yerel ortaklarla çalışmaktan
yana. Çünkü Türk üreticileri desteklemeye önem veriyoruz” diye konuştu. Bu ortaklık için aynı
evlilikte olduğu gibi doğru eşi bulmanın çok önemli olduğunu söyleyen Ali, mümkün olan en kısa
sürede harekete geçeceklerini belirtti.
TÜRKİYE 1 MİLYAR DOLAR ÇEKEBİLİR
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 200'e yakın ülkeden sorumlu olan Kevin Ali Global ilaç
endüstrisinin her yıl yaklaşık 100 milyar dolar Ar-Ge yatırımı yaptığını belirterek “Türkiye’nin de bu
bütçeden hak ettiği payı almaması için hiçbir neden yok. Türkiye bu bütçenin yüzde 1’ini bile
alsa 1 milyar dolarlık bir yatırımı çekme fırsatı yakalar” dedi.
Ali, “Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin çektiği doğrudan yabancı yatırımların toplamı 5 milyar dolardı.
Bu iki rakamı kıyaslarsak ne kadar büyük bir potansiyelden bahsettiğimizi anlayabilirsiniz”
şeklinde konuştu. Ali, Türkiye’nin global ilaç pazarından şu anda çektiği yıllık yatırımın 50-60 milyon
dolar civarında olduğunu sözlerine ekledi.
SAĞLIĞA ERİŞİMDE HAYRANLIK UYANDIRICI GELİŞMELER VAR
2002 -2005 yılları arasında MSD Türkiye’de Genel Müdür olarak görev yaptığını ve bu sebeple de
Türkiye’nin kendisi için farklı bir anlam ve öneme sahip olduğunu söyleyen Kevin Ali, hastaların
sağlığa erişiminde hayranlık uyandırıcı gelişmeler yaşandığını belirtti. İstanbul’da görev yaparken
Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın iki büyük hayali olduğundan bahseden Ali, “Bunlardan biri aile
hekimliğini kurmaktı bunu başarı ile uygulamaya soktular. İkincisi ise sosyal sigortaları tek bir
çatı altında konsolide etmekti. Bu da çok yararlı oldu, artık hastalar doktor kapılarında günlerce
beklemek yerine hem devlet hem de özel hastanelerde direk erişim sağlayabiliyorlar” dedi
TÜRK HASTALAR YENİ İLAÇLARA GEÇ ERİŞEBİLİYOR
Sağlığa erişimin yalnızca hekime ulaşmaktan ibaret olmadığını belirten Yükselen Pazarlar İlaç
Araştırma Geliştirme Başkanı RuiPing Dong, Türkiye'deki hastaların yenilikçi ilaçlara AB ve ABD'de
yaşayan hastalardan 3-4 yıl sonra ulaşabildiğini söyledi. RuiPing Dong, bu durumun ruhsat
sürelerinin 2-3 yılı bulmasından ve geri ödemenin ortalama 1 yıl içerisinde onaylanmasından
kaynaklandığını dile getirdi. Yeni uygulamaya sokulan GMP

(Good Manufacturing Practices - İyi

Üretim Uygulamaları) nedeniyle bu sürenin neredeyse 5 yıla uzadığını sözlerine ekleyen RuiPing
Dong, “Bu bürokratik süreçler nedeniyle Türkiye'deki hastaların yenilikçi ilaçlara zamanında
erişimi risk altına giriyor. Burada öncelikli ve gözden kaçırılmaması gereken nokta bu konunun

en önemli muhatabının hastalar olduğudur.” şeklinde konuştu. Ruiping Dong, sağlık politikasına
ilişkin kararlar alınırken tüm paydaşların görüşlerinin dikkate alınması ve hastaların merkezde
tutulmasının çok önemli olduğunu düşündüklerini belirtti.
TÜRKİYE’DE İLAÇ KEŞFİ İÇİN BÜYÜK ADIM
Geçtiğimiz yıl MSD’nin Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi ile “İlaç Keşfi ve Geliştirilmesi” konusunda
dünya çapında öncü bir işbirliği yaptığını anlatan RuiPing Dong, projeyi Türkiye’de alanında bir ilke
imza atarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ile hayata geçirdiklerini söyledi. RuiPing Dong
projenin MSD tarafından tıp öğrencilerinin gelecekte potansiyel birer araştırmacı olacağı bilinciyle
hayata geçirildiğini anlattı. Bu proje kapsamında ilaçların nasıl keşfedildiği ve geliştirilip kullanıma
sunulacak ürünler haline geldiğini Tıp Fakültesi öğrencilerine aktaran özel bir eğitim programı
hazırlandığını sözlerine ekledi.
Eğitim projesini Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ile gerçekleştirecek olmak bizim için
ayrıcalık diyen RuiPing Dong “Bu eğitimi yalnızca bazı ülkeler ve üniversiteler alabilecek. Bunun
da Türkiye’nin global açıdan rekabetçi bir noktada olabilmek için fırsat yakalamasına yardımcı
olacağına inanıyorum” dedi.
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