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SUNUŞ

TIBBİ TEDARİK KONGRESİNDE SAĞLIK 
ENDÜSTRİSİNDE YERELLEŞME, MİLLİLEŞME VE 
GLOBALLEŞME GÜNDEMİ TARTIŞILDI
Tıbbi tedarik ile ilgili her konunun ele alınıp sorun ve çözüm önerilerinin 
konuşulduğu Tıbbi Tedarik Kongresi, 4. kez kamu, üniversite ve özel sektör olmak 
üzere tedarik zincirinin tüm paydaşlarını 12-14 Şubat tarihleri arasında Antalya’da 
bir araya getirdi. 

Sürdürülebilir bir sağlık ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri yönetimi için tüm 
sektörün ve tarafların işbirliği içinde hareket etmeleri gerektiği; ancak sağlığa 
ayrılan bütçenin yetersizliği ve ödemelerin geç yapılması nedeni ile yerli 
üreticilerin finans ve maliyet sorunları yaşadığı vurgulandı.

Sağlık Endüstrisi Platformunu oluşturan Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi 
Dernekler Federasyonu (TÜMDEF), Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası 
(SEİS), Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED), Sağlık Gereçleri 
Üreticileri ve Temsilcileri Derneği (SADER) ve Medikal Kümelenmeler Platformu 
işbirliğiyle Ekspoturk tarafından organize edilen kongrede tıbbi tedarikin stratejik 
önemine dikkat çekildi.

Kongrenin ana gündemini oluşturan “sağlık endüstrisinde yerelleşme, millileşme 
ve globalleşme” konusu ana toplantılar ve çalıştaylarda masaya yatırıldı. İlgili 
tüm tarafların katılımıyla yapılan toplantılarda ortaya çıkan sonuçlar bu raporda 
derlenerek ilgililerin değerlendirmesine sunuldu.

Sağlıklı günler dileklerimizle,

MEDİKAL
KÜMELENMELER
PLATFORMU

ORTOPEDİ ve OMURGA CERRAHİSİ TIBBİ MALZEME İMALATÇILARI,
İTHALATÇILARI ve İHRACATÇILARI DERNEĞİ

DÜZENLEYENLER

DESTEKLEYENLER
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YÖNETİCİ ÖZETİ

TIBBİ TEDARİKTE YERELLEŞEME, 
MİLLİLEŞME VE GLOBALLEŞME VİZYONU 

• Ülkemiz için savunma sanayi kadar önemli ve stratejik bir sektör olarak değerlendirilen sağlık en-
düstrisinin uluslararası pazarlarda yer bulması ve markalaşması için yerelleşme ve millileşme yolun-
da daha çok yol alması gerekmektedir. Milli güvenlik açısından büyük öneme sahip tıbbi cihaz sana-
yinin büyümesi ve millileşmesi konusunda kamu, özel sektör, üniversiteler ve ilgili meslek örgütleri 
(STK) olmak üzere tedarik zincirindeki tüm paydaşların işbirliği ve güç birliğine ihtiyaç duyulmakla 
birlikte, bu konuda kamu otoritesinin liderliği ve desteği önem arz etmektedir.

• Tıbbi Tedarik Kongresinde gerçekleşen toplantılar sonucunda yerelleşme ve millileşme açısından 
başlıklar; Kamu hastaneleri ve üniversitelerin ödemelerinin zamanında yapılması, sektörün finans-
man ihtiyacını sağlamaya dönük çözümlerin hızlandırılması, yerli üreticinin Kamu garantili satın 
almalarla üretimin desteklenmesi, SUT fiyatlarının ve şartlarının revize edilmesi olarak öne çıkmak-
tadır.

• Tıbbi cihazların standartlarının belirlenmesi, katma değeri yüksek ürünler üretilmesi, ileri teknoloji 
ve kaliteli ürünlere destek ve avantajlar sağlanması konularına da vurgu yapılmıştır.

• Uluslararası pazarlara açılma ve ihracatı artırma noktasında kaliteli ve istikrarlı üretim yapan ihracat 
odaklı firmalara avantajlar sağlanması, sertifikasyon ve denetim şartlarının kolaylaştırılması ve TİM 
bünyesinde Medikal Birliği’nin açılarak firmaların bu birlik üzerinden ihracatlarını gerçekleştirebil-
mesi noktasında fikir birliğine varılmıştır.

• Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon konusunda üniversite, sanayi ve Kamu kurumlarının sürece etkin olarak 
dahil olduğu sağlam bir ekosistem oluşturulması gerekmektedir. Kümelenmelerin çoğalması ve bu 
kümelenmelere nitelikli insan gücü sağlayarak yüksek nitelikli laboratuvar imkanlarını geliştirecek 
yaklaşımlar sergilenmesi endüstrinin katma değeri yüksek ürün ve yenilikçi ürün üretme konusun-
daki çabasını destekleyecektir. 

• Bunlarla birlikte kaynakları verimli kullanma açısından düzenli ödeme, kaliteli ürün, fiyat ve üretim 
istikrarı, akreditasyon gibi kilit noktalar aşıldığında Türkiye’nin stratejik konumu, Doğu ve Batı ara-
sında köprü olması ve güçlü ve kaliteli sağlık hizmeti sunum tecrübesi gibi avantajlarla Ülkemizin 
bölgesel tıbbi cihaz üretim üssü haline gelmesi hızlanacaktır.
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STRATEJİK KONUMUMUZ, MEVCUT ALTYAPI VE BİLGİ 
BİRİKİMİMİZ İLE GEREKLİ DESTEK VERİLMESİ HALİNDE, 

ÜLKEMİZİN SAĞLIK ENDÜSTRİLERİNDE ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE 
GELMESİ HIZLANACAKTIR.
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4. Tıbbi Tedarik Kongresi kapsamında gerçekleşen ‘Tıbbi Tedarikte 
Yerelleşeme, Millileşme ve Globalleşme Vizyonu’ konulu çalıştay 
ve paneller sonucunda konuya ilişkin öneriler ve yorumlar şöyle 
özetlenmiştir: 

TÜRKİYE DÜNYANIN İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ 
ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GELMELİ
Tıbbi Tedarikte yerli üretim, milli üretim kilit stratejik öneme sahiptir. Bu ürünlerin Türkiye’de üretilmesi milli 
güvenlik açısından da büyük önem arz etmektedir. Nasıl ki; savunma sanayi alanında yerli üretim için çeşitli 
stratejiler geliştiriliyorsa, ilaç ve tıbbi cihaz için de aynı şeyleri söylemek mümkündür. 

Globalleşmeden söz edilen, sınırların önemini yitirdiği günümüz dünyasında, bazı ülkelerin toplam büyüklüğün-
den daha büyük firmalarının oluşmasına şahit olunmaktadır. Teknoloji geliştirmek, milyar dolarlık Ar-Ge’ler, Ür-
Ge’ler yapmak gerekmektedir. Kaynaklarımız sınırlıdır. Türkiye’de ihtiyaç duyulan her şey orijinal olarak üretile-
mez ama dünyanın ilaç ve tıbbi cihaz üretim üssü haline gelinebilinir. Bu, Türkiye’nin stratejik konumu gereği, 
Doğu ve Batı arasında köprü olma hasebi ile son derece uygun bir zemindir. Üretim üssü haline gelmede de 
fiyattaki istikrar, ödemelerdeki düzenlilik, kalitesiz ürünlere müsaade etmeme ve ürün kalitesinin akreditasyonu 
kilit noktalardır. Bunlar sağlanabildiği takdirde Türkiye hızlı şekilde cazibe merkezi haline gelerek tıbbi cihaz 
üretim üssü olacaktır.
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ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE ÜRÜN KALİTESİ 
HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZ OLMALI
Denetimlerde yerli – yabancı ayrımı yapmadan insan sağlığı öncelikli olarak düşünülmelidir. Denetimlerde yerli 
ürün için pozitif ayrımcılık beklenmemelidir. Bu ürün gruplarında ikinci kaliteden söz etmek mümkün değil. Kim 
Türkiye’de üretim ve Ar-Ge yapıyor, katma değer ve istihdam sağlıyorsa yerli ve milli odur. 

ÜRETİM STANDARTLARININ  BELİRLENMESİ
Türkiye’nin ihtiyacı olan ürünler ülkede üretilirken her zaman ihracat hedeflenmeli ve uluslararası kaliteden 
taviz verilmemelidir. Ancak burada ürün yerli mi değil mi tespit etmekten daha önemlisi; üretim süreçlerini/pro-
seslerini bilmek ve özellikle tıbbi cihazların üretim standartlarının kalitesini belirlemek yerelleşme ile ilgili çok 
sağlıklı politikalar üretmek bakımından önceliklidir. 

KALİTELİ VE STANDARTLARA UYGUN ÜRETİM 
YAPANLARA BELİRLİ AVANTAJLAR SAĞLANMALI
GMP denetimleri ile ürün ve üretim yeri akreditasyonunu, belgelendirmesini, denetimini sağlayarak Türkiye’de 
kaliteli ve standartlara uygun üretim yapanlara belirli ayrıcalıklar ve avantajlar sağlanmalıdır.

ULUSLARARASI STANDARTLAR ÖNEMLİ
Avrupa Birliği CE sertifikasında serbest dolaşıma tabi ancak bir Brezilya’ya mal satmak istediğiniz zaman Bre-
zilya’dan müfettiş gelip üretim tesisini denetleyerek 3 majör bulgu ile ret verebilmektedir. Ancak onlar size mal 
satmak istediğinde kendi ülkesinde satılamayan malları bir CE belgesi ile rahatça piyasaya sokabilmekteler. Bu 
nedenle uluslararası standartlara önem verilmelidir.
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TÜRKİYE’DE İHRACAT ODAKLI 
ÜRETİM YAPANLARA AVANTAJLAR SAĞLANMALI
Kalite ve üretimi önceleyen, fiyat istikrarı ve ödeme modeli de düzenli olan bir yaklaşımla ihracat odaklı gidil-
melidir. İhracat özendirilmeli, teşvik edilmelidir.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK VE STRATEJİK 
ÖNEME SAHİP ÜRÜNLER DESTEKLENMELİ
Katma değeri yüksek, stratejik ürünler için Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, STK’lar 
ihracat hedefi olan üretimi desteklemelidir. Bu alanda planlama ve ilgili kurumların rehberliği önemlidir.

KAMU KURUMLARI YERLİLEŞTİRME VE MİLLİLEŞME 
KONUSUNDA DAHA AKTİF ROL ALMALI
Savunma sanayinin yerlileştirilmesinde ilgili kamu kurumlarının önemli rolleri vardır. Savunma Sanayi Müste-
şarlığı yeni adıyla Başkanlığının çizdiği yol haritası, uyguladığı mekanizmalar bu sektörün gelişmesinde etkili 
olmuştur. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu da bu anlamda güçlendirilmeli ve sektörün gelişiminde daha aktif 
rol almalıdır.

NASIL BİR EKOSİSTEM GEREKLİ? 
ASELSAN savunma alanındaki ekosistem örneği paylaşıldı; 2300 civarında işbirliği yaptığı firma bulunmaktadır. 
Savunma alanında işleri çok iyi paylaşmış büyük bir grup bu. Benzer uygulamalar sağlıkta da olmalıdır. Sağlık 
alanında ortada bir büyük kuruluş olursa büyük projeleri üstlenmek ve yerliliğe ulaşmak daha kolay olur.
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Ar-Ge sınıflandırmasında fikirden ürüne giden yolda teknolojik hazırlık sınıflandırması yapılacak olursa; 1. Seviye 
fikir ve 9. Seviye ürün olarak belirlendiğinde fikirden başlayan ilk birkaç teknolojik hazırlık seviyesinde temel 
Ar-Ge denilen kısım bulunur. Dünyada da bu kısım üniversiteler ve Ar-Ge enstitülerinde çalışılmaktadır. Orta 
katmanda belki üniversitelerin teknoparklarında çalışan start-uplar, üniversite hocaları ile de birlikte aslında ilk 
üç seviyedeki fikirleri alıp uygulama, geliştirme ve konsept gösterimi haline getirilmektedir. Daha sonra da tica-
rileşebilecek fikirler zaman zaman KOBİ ölçeğindeki şirketlerde zaman zaman da ASELSAN gibi büyük ölçekli 
firmalarda ticari hayat bulabilmektedir. Bir Ar-Ge ekosisteminde bu seviyelerin akılda tutulması gerekmektedir. 
Çeşitli ölçekli bu firmaların arasında da aslında ürün odaklı bir işbirliği olmalıdır.

İLERİ TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKA SEKTÖRLERİN 
EKOSİSTEMLERİNİ DEĞİŞTİRECEK
Yakın zamanda ileri teknoloji ve yapay zeka hayatımıza girdiğinde ekosistem de değişecektir. 2001’de inter-
nete erişebilen yaklaşık 500 milyon insan varken şu an dünyanın yarısı yani 4 milyara yakın nüfus internete 
erişebilmektedir. İnternetin yayılması ile hayatımıza teknolojilerin girmesi çok daha hızlı gerçekleşmektedir. 
Tüm bunlar inovasyonla olmaktadır. 

ÜRETİM VE TÜKETİM ARASINDAKİ 
DENGEYE ÖNEM VERİLMELİ
Türkiye’de medikal alanda tüketilenin yüzde 15’i üretilebiliyor. Bu oran çok düşük değil. Dünyada sadece iki 
ülke ABD ve Japonya tükettiğinin yüzde 50’sinden fazlasını üretebiliyor. Almanya’nın da kendi ihtiyacını kar-
şılama oranının yüzde 30 olduğu düşünüldüğünde Türkiye’nin iyi bir durumda olduğu söylenebilir. Fiziksel 
üretimden çok, üretim tüketim dengesinin toplumsal hayatta da yakalanamıyor olması ve tüketme kısmına hızlı 
gidiliyor olması, yerli ve milli kavramına da yansıyor. Yerli ve milli kavramları tıpkı inovasyon ve Ar-Ge gibi az 
üretip çok tüketilen bir kavram olarak yansıdı. 

KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN ÜRETMELİ
Yerli ve milli noktasında Ar-Ge inovasyon önemli. Çünkü artık modern yaşamda katma değer üretmeden ka-
zanabilmek ve sürdürülebilirlik sağlamak mümkün değil. Bilgiyi en fazla paraya ve katma değere çevirebilen 
sektör medikal sektördür. Sağlık sektörünün bu avantajından yararlanılmalıdır.

AÇIK BİLGİDEN ZİYADE GÖMÜLÜ BİLGİYE ULAŞILMALI
Bazı şeyler öğretilebilir ama öğrenilemez. Her 6 ayda bir Kamu tarafındaki kişileri değiştirirsek bunların içindeki 
gömülü bilgiyi alamayız. Gömülü bilgiyi değerlendirememek başarısızlığın temel nedenlerinden birisidir.

PAZARI TANIMAK VE BİLMEK ÜRETİMDEN DAHA ÖNEMLİ
Her satışın bir ekosistemi vardır. Bu ekosistem modern endüstrinin etrafında yoğunlaşmaktadır. Dolayısıyla Pa-
zar şu anda üretimden çok daha önemli bir durumdadır. Ülkeler arasında büyük bir pazar değişimi yaşanmak-
tadır. Bu pazar değişiminde en katma değerli alanın hak ettiğini alması gerekmektedir. Ürün inovasyonu değil 
pazar inovasyonu önemli hale geldiği için tıbbi cihaz sektöründe pazar son derece belirleyicidir.
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İNDİREKT DEĞİL DİREKT DESTEK SAĞLANMALI
İndirekt değil doğru malı alıp parasını gerektiği gibi öde, şeklinde direk finansal destek ile stratejik ürünler 
pazara hazırlanılabilir. Tedarik sırasındaki ödemedeki sıkıntılar çözülmedikçe TÜBİTAK, KOSGEB gibi dolaylı 
desteklerle bu hedeflenen pazar gücüne ulaşmak mümkün olmamaktadır. 

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SORUNU GEÇ VE BELİRSİZ 
VADELERLE ÖDEMELERİN YAPILMASIDIR
Üniversite Hastanelerindeki 2-3 yılı bulan belirsiz vadeler, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde 7-8 ay vadeler 
sektörü zora sokmaktadır. Özel hastaneler de keza öyle… Bu şekilde plansız, istikrarsız ödeme şekliyle yerli 
endüstrinin gelişmesi imkansız hale gelmektedir. 

STANDARTLARI BELLİ BİR TEDARİK YÖNETİMİ ÖNEMLİDİR
Doğru satın alma ve doğru tedarik; sağlık sektöründeki tüm firmaları uluslararası firmalarla rekabete hazırlaya-
caktır. Orada güçlü kalmalarını sağlayacak ve geliştirecektir. 

KALİTELİ ÜRÜN ÜRETİLMELİ
Eğer kaliteli bir ürün üretilmezse uzun vadede hiç kimse sadece yerli ve milli olduğu için bir ürünü kullanmaya-
caktır. Sonrasında da uluslararası arenada da bir değer bir hakimiyet sağlanamaz.

AR-GE KAPASİTESİ ENDÜSTRİ TABANINDA GELİŞTİRİLMELİ
Türkiye’nin üretimin her alanında olabilmesi mümkün değildir. Dünyadaki üretim, ürün ve teknolojik portföyü 
inceleyerek, sanayileşmede sektörel/mikro bazda planlamalar içeren bir sanayileşme politikası oluşturulmalı-
dır. Endüstrinin ihtiyaç duyduğu ara ürün ithalatı kolaylaştırılmalıdır. İthalatı kısıtlanan ara mallar ithal ürünlerin 
artışına sebebiyet vermektedir. Yerli ve millî üretime geçişte hassas bir denge gözetilmelidir.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM; HER TÜRLÜ VESAYETE 
KARŞI BİR DURUŞU İFADE EDER
Yerli ve milli üretim öz kaynakların üretim süreçlerindeki hakimiyetin artırılarak, ülke ekonomisinin her türlü dış 
etkiden bağımsız bir yapıya kavuşabilmesidir.

AR-GE VE İNOVASYON KONUSUNDA 
BASİT YAKLAŞIM SERGİLENMELİ
Kendi imkanlarla üretilebilecek ürünlere odaklanılmalıdır. Ar-Ge ve inovasyon belki biraz daha basit planlana-
bilir. 

GÜÇLÜ SERMAYELİ BİR KOOPERATİF MODELİ OLUŞTURULABİLİR
Firmalar kendi içinde bir sermaye birlikteliği yaparak ilaç ve tıbbi cihaz sektöründeki katma değerli yatırımlara 
geçebilir. Bu bir ortaklık kültürü olarak geliştirilmelidir.
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TİM’DE MEDİKAL BİRLİĞİ AÇILMALI 
Türkiye İhracatçılar Meclisinde medikal sektör metal maden altında çalışmaktadır. 2003 yılında 14 milyon $ 
olan ihracat AB direktiflerinin uyumlaştırılarak CE pazarına giriş ile birlikte 2018 yılında 600 milyon $ seviyesine 
çıkmıştır. İhracat rakamlarının görünürlüğünün sağlanması için farklı ihracatçı birlikleri altında yer alan üreticinin 
2019 yılında Sağlık Endüstrileri İhracatçı Birliğini kurarak tek çatı altında toplanması sağlanmalıdır. TİM bünye-
sinde medikal birliğinin açılması sektörü dışa açılmaya motive edecektir.

GLOBALLEŞMENİN YOLU YERELLEŞME VE MİLLİLEŞMEDEN GEÇİYOR
Bugün Dünya’da devletlerin zenginliği sahip oldukları şirketlerin büyüklükleri ve karlılıklarıyla ölçülmektedir. Bu 
kapsamda yerli üretim yapan şirketlerin sahipliği konusu da ülkeler için önem kazanmaktadır.

ŞİRKETLERİN İÇ ALIMLARDA KONUMLARINI 
GÜÇLENDİRMEYE İHTİYAÇLARI VAR
İleri teknoloji üretme potansiyeli olan şirketlerin uluslararası rekabette ezilmemeleri için iç alımda bu şirketlerin 
gerek kendi çabaları gerekse devletin destekleri ile konumlarını koruma ve güçlendirmeye ihtiyaçları vardır. 

UYGUN İŞÇİLİĞİN NİTELİĞİ ARTMALI
Türkiye iç pazarına satış yapan bir şirketin dünya şirketleri ile rekabet edebilmek için satış ölçeği dezavantajını 
lojistik ve uygun işçilikle sağlayabilir. Burada işçiliğin niteliğinin artırılması önem kazanmaktadır. Bu nitelik ye-
rinde ve yeni teknolojilerin kullanıldığı eğitim olanakları ile artırılabilir. Bu amaçla organize sanayi bölgelerinin 
içinde sağlık sektörüne yönelik kümeler kurulması ve bu kümelere nitelikli insan gücü sağlayarak yüksek nite-
likli laboratuar imkanlarına sahip olma ve bilgi ve öğrenme imkanlarını da geliştirerek bu kümelerde somut bir 
yaklaşım önemlidir. 
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KÜMELENMELERDE ORTAK ALTYAPILAR KURULMALI
Üniversite, STK ve Kamu kuruluşları ile işbirliği ile oluşan kümelenmelerde üniversitelerin araştırmalar için, 
hatta ilk faz üretimler için, üniversitelerdeki mevcut altyapılar kullanılabilir. Daha fazla ortak altyapılar kurmayı/
kullanmayı öğrenmek gerekmektedir.

KAMU KAYNAKLI ÖDEME GECİKMELERİ, 
VE MEVCUT TEŞVİKLERİN ARDINDAN KONULAN YENİ KURALLAR 
TAKOZ ETKİSİ YAPIYOR
Kamu kaynaklı gecikmeler ve yeniden yapılanmalar sektöre ilerleyen bir tekerlekte takoz etkisi yapması gibi 
etki yapmaktadır. Yeni teşviklerle sektör yeniden ilerlemeye zorlanırken yeni kurallarla ikinci bir takoz konul-
maktadır. Sağlık kuruluşlarının yanlış ve kuralsız tedarik uygulamaları yerli endüstrinin gelişmesine en büyük 
engeldir.

TEŞVİKLERLE İLGİLİ FARKINDALIK ARTIRILMALI
Tedarik zincirindeki şirketler devletin yerli ve milli için hayata geçirdiği çok sayıda destekten haberdar değil ya 
da bu desteklerin uygulanması konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarından kullanma girişiminde bulunma-
maktadır. Bu konuda farkındalık artırılmalıdır.

HEDEF PAZAR ANLAYIŞI DEĞİŞMELİ
Tedarik zincirlerinin hedef Pazar anlayışı değişmelidir. Hedef pazarın Türkiye iç pazarı anlayışı bir yandan sü-
rerken diğer yandan alt zincirlerde uluslararası pazar olanaklarından yararlanıp sermaye derinliğini artırmanın 
yolları aranmalıdır. 

TIBBİ TEDARİK SÜREÇLERİNDE TEKNOLOJİ NASIL KULLANILACAK? 
Tıbbi tedarik süreçlerinde bilişim teknolojisi çok önemli. Her konuda tam kapsama sağlayabilmek için bilişimi 
mutlaka değer olarak görüp teknolojiyi bir değer olarak düşünmek gerekmekte. Süreçlerin Kamu ile de ilişkili 
olduğu için mevzuata uyumlu olması, her aşamada analiz yapılıyor olması çok önemli. 

MİLLİ TEKNOLOJİ KAYNAKLARI HAREKETE GEÇİRİLMELİ
Kümelerin de içinde yer alan ciddi altyapı ve bilişim şirketleri vardır. Milli teknoloji kaynaklarının gerekliliği için 
döviz bazlı lisans maliyetlerinin cari açığı olumsuz etkilemesi, kapalı kaynak yazılımları mevzuata göre esnek 
hale getirilememesi ve bu sebeple insan kaynağının etkin kullanılamaması günümüzde petrolden daha değerli 
hale gelen veri havuzunu yabancı yazılımlara emanet etmek son yıllarda yurt dışına yazılımcı beyin göçünün 
olması milli teknoloji kaynaklarını harekete geçirmenin gereğini ortaya koymaktadır. 

ŞEHİR HASTANELERİ 50 YILDA BİR GELECEK BİR FIRSAT
Türkiye’de şehir hastaneleri yatırımları 50 yılda bir gelecek bir fırsat olarak büyük bir hacim ve önemli bir tıbbi 
cihaz pazarı yaratmaktadır. Sektör olarak bunu fırsata çevirip yerli üretimi güçlendirmenin ekonomiye doğrudan 
ve dolaylı büyük katkısı olacaktır. Ancak şehir hastanelerinin yatırımları çok hızlı ilerlerken tıbbi cihaz endüstrisi 
yerli üretimi artırma açısından bu hıza yetişememektedir. Küresel ürünleri çok ucuz ve büyük miktarda almak, 
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avantajlı bir satın alma olarak görülse de mevcut yerli üretimin pazarını uzun süre bloke ettiği için öldürücü 
olabilmektedir. Bu sürecin sağlıklı işlemesi için sözleşmeleri yapılan ve ihalesi devam eden şehir hastanele-
ri tamamlandığında bunlardaki başarıyı, faydayı ve çıktılarını görüp sonrasında yeni sözleşmeler yapılmalıdır. 
Burada tıbbi cihaz üreticileri açısından biraz nefeslenmeye ihtiyaç olduğu gerçektir. Sektörün gelişmesiyle 
birlikte hareket etmek, tıbbi cihaz endüstrisinin yerelleşmesi açısından üretici firmalara önemli bir fırsat sunmuş 
olacaktır. 

Şehir hastanelerinin tıbbi cihaz tedarikinde yüzde 20’sinin yerli yapılması gerektiğine ilişkin kural olmakla bir-
likte endüstri bu oranı karşılayacak durumda değil ya da uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. Bu fırsat kaçırıl-
mamalıdır.

YENİ NESİL ÜRÜNLERE ODAKLANMALI
Mevcut teknolojiyi burada üretmek yerine yeni nesil ürünler üretmek asıl katma değeri sağlayacaktır. Katma 
değeri yüksek ürünler üretip satabilinirse, dışarıdan satın almak zorunda kalınan ürünlerin yaratacağı cari açık 
azaltılabilir.

KAMU GARANTİLİ SATIN ALMALARLA ÜRETİM DESTEKLENMELİ 
Konvansiyonel teknolojilerde atıl kapasitelerin kullanımı için Kamu Garantili Satın Alma Yöntemi ile üretim ka-
pasiteleri artırılmalıdır. 

GÜVENE DAYALI SÜRDÜRÜLEBİLİR İLİŞKİLER KURULMALI
Ödeme vadeleri belli olmalı, alıcıların bu vadeye uyması sağlanmalı ve karşılıklı yükümlülüklere uyulmalıdır. 
Özel sektörün bu alanda kamu kuruluşlarına güveni zedelenmemelidir.

YERLİ MALI BELGESİ ALINMASI İLE İLGİLİ PROBLEMLER NEDENİYLE, 
KAMU ALIMLARINDA YÜZDE 15 FİYAT AVANTAJI FAYDA VERMİYOR
Tıbbi cihaz sektöründe yerli malı belgesi alınması ile ilgili problemler özellikle yerli katkı oranı hesaplanırken 
ithal hammadde girdisinin zaruri olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple üreticinin belge almasını 
kolaylaştıracak formül/madde düzenlenmelidir. Bunun için yerlilik oranlarının hesaplanmasına ilişkin çalışma 
yapmak üzere komisyon kurulabilir. Uygun kamu alımlarının planlanması (Özellikle yüzde 15 fiyat avantajı sağ-
layacak şekilde kullanılabilir olması), yerli ve inovatif ürünlerin alınmasına dair devlet destekleri artırılması bu 
konuda sektöre çözüm getirecektir. 

SEKTÖRÜN FİNANSMAN İHTİYACINI SAĞLAMAYA YÖNELİK 
GİRİŞİMLERDE BULUNULMALI
Sektörün finansman ihtiyacını giderebilmek için sağlık alanında ihtisas bankası kurulması, tıbbi cihazın geri 
ödemede ayrıca bütçelendirilmesi ve dinamik geri ödeme sisteminin kurulması sağlanmalıdır. Kamu alacak-
larının teminat olarak gösterilip kamu bankasından sıfır faizli finansman desteği ya da en azından mahsup 
mekanizması çalıştırılmalıdır.
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MDR REGÜLASYONU’NA UYUM SÜRECİNDE 
ÜRETİCİLER DESTEKLENMELİ 
MDR (EU Medical Device Regulation) Regülasyonu’na uyum sürecinin özellikle üreticiler için zorlayıcı olmakta 
ve firmalar yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. MDR AB Tıbbi Cihazlar Regülasyonuna uyum süre-
cinde SB eğitimleri, danışmanlıkları gibi gerekli önlemler devlet tarafından alınmalıdır. Kümelenmeler aracılığı 
ile çalışmalar yürütülmelidir. TSE ile işbirliği için Devlet kademesinden zorlayıcı yardım alınmalıdır.

SERTİFİKASYON VE DENETİM ŞARTLARI KOLAYLAŞTIRILMALI
CE Sertifikasyon problemleri ve denetim şartlarının zorlayıcı olması; tekel konumdaki denetim mekanizmala-
rının fiyat rekabetini engellemesi; uluslararası düzeyde (CE, FDA gibi istenilen testleri yapabilecek) akredite 
laboratuar ve test merkezinin olmayışı; önceden 3 yılda bir yapılan denetlemelerin her yıl olması ve buna bağlı 
olarak denetleyici masrafının artması; belgelerin alım süresinin uzun olması sorun olmaktadır. Sağlık Bakanlı-
ğı’nın TSE’yi yetkilendirmesi ile kalifiye denetçi yetiştirilmesi programları başlatılabilir, akredite laboratuvarlar 
ve test merkezleri kurulabilir ve üreticinin hizmetine sunulabilir. Sağlık Bakanlığı tarafından denetimler tekrar üç 
yılda bir olarak düzenlenebilir.

YABANCI ÜRÜNLERİN DENETİMİ ÜRETİM YERİNDE YAPILMALI 
ÜTS kayıtları için yabancı firmaların yerleşik bulundukları yerde denetimleri ve kontrolleri sağlanmalıdır. Sağlık 
Bakanlığı içinde bir bölüm oluşturularak; örnek Kore KFDA, Yurtdışından getirilip satılacak cihazların üretim 
yerinde denetimi yapılmalıdır.

DMO YERLİ ÜRÜNÜ DESTEKLEMELİ
DMO’daki fiyatlar aylık bazda revize edilmelidır. Kur sürekli değişmekte ancak DMO’da fiyatlar sabit kalmak-
tadır. Sağlık Market uygulamasında da fiyatların belirlenmesinde tüm üreticilerle ortak bir çalışma yapılmalıdır. 
Alınan risturn bedelleri ve komisyonlar yerli üreticiden alınmamalı veya en düşük seviyeye çekilmelidir. Ayrıca 
Türkiye’de üretilebilen belli kalitedeki ürünlerin yabancı eşlenikleri kataloga sokulmamalıdır.

SİP (SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI) YERİNE 
OFFSET TERCİH EDİLMELİ
SİP yerine OFFSET uygulanmalıdır. Sağlık Bakanlığı, TUBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakan-
lığı gibi kurumların kontrolünde alım garantili Türkiye’de veya Dünyada olmayan medikal cihaz, medikal yazılım 
ve ilaç gibi konulu projeler değerlendirilmelidir. SİP’te teknoloji transfer seviyesi ve yöntemleri belirlenmelidir. 
KOBİ payı, yerlileştirme oranları, işgücü kapasitesi artırımı gibi çok önemli hususlar belirtilmelidir. Bu teknoloji 
transferinin millileştirilmesi için üniversitelerin SİP projelerine ortak olması gereklidir. OFFSET kapsamında mal 
satışı medikal ürünlerden yapılmalı, Dijital Röntgen ve Hasta Başı Monitör SİP kapsamından çıkarılmalıdır.

SUT FİYATLARI ÇOK UZUN BİR SÜREDİR REVİZE EDİLMEMEKTE VE 
ÜRETİCİYİ ZORLAMAKTA
SUT’taki fiyatlar ve şartlar yeniden yapılandırılmalı, her kayıt için ayrı ayrı para alınması gibi sürdürülemez ve 
şeffaf olmayan tebliğ yeniden gözden geçirilmeli ve yeni ürün gruplarının eklenmesi ile ilgili STK’lardan görüş 
alınmalıdır.
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SAĞLIK ENDÜSTRİLERİ YÖNLENDİRME KOMİTESİ (SEYK) 
İÇERİSİNDE SEKTÖR TEMSİLCİLERİNE YER AYRILMALI
Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi (SEYK) içerisinde sadece yetkili üst düzey kamu yöneticileri ve kurum 
başkanları yer almaktadır. Sektör temsilcileri muhakkak bu toplantılarda yer almalı ve/veya komite toplantılarına 
sektör temsilcileri davet edilmeli ki daha güçlü işbirliği zemini oluşsun.

TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİNİN KÜMELENEBİLECEĞİ 
İHTİSAS OSB’LERİ EKSİK
İhtisas OSB’lerinin kurulması ve cazip devlet teşvikleri ile üreticilerin, TTO’ların, akredite laboratuarların bu böl-
gelere yatırım yapmaları sağlanmalıdır.

SGK FİYATLANDIRMASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI ROL ALMALI
Geri ödeme süreçlerinin uzun olması, Sağlık Bakanlığının merkezi ve toplu alım politikaları, üniversite hasta-
nelerinin ödemelerini 3 yılı aşan sürelerde yapmalarından dolayı üretim zorlaşmakta ve birçok firma üretimi 
bırakmaktadır. 

Alıcının en büyük pay sahibi devlet hastaneleri olması, alım şartlarının ihale yöntemine dayalı en ucuz ürün 
olması, firmaların dünyada en ucuz ürün üreten firmalar ile rekabetine ve maalesef düşük kalite, sürdürülmesi 
zor ticaretlere yol açmaktadır. Sağlık Bakanlığı denetiminde devlet ve üniversite hastanelerinin firmalara yaptığı 
geri ödemelerinin takip edilmesi ve sürelerinin kısaltılması gerekmektedir. Kamu alımlarında en ucuz ürün değil 
en uygun olan ürün tercih edilmeli ve yerli ürüne öncelik tanınmalıdır. Ulusal mevzuatın Avrupa Birliği “Geç 
Ödemeler Direktifi” çerçevesinde yeniden düzenlemesi ile gecikme faizi oranlarının belirlenmesi ve bu mevzu-
atın uygulama aşamasının sıkı bir biçimde denetlenmesi ve ayrıca vadelerin çok acil olarak 60 gün seviyesine 
çekilmesi elzemdir.

KDV ORANLARI AYARLANMALI
Üretimde kullanılacak malzemelerin yüzde 18 KDV oranı ile alınırken, üretilen cihazların yüzde 8 KDV oranı ile 
satılmakta. Tıbbi Cihaz ürün gruplarında tek KDV oranına geçilmesi (yüzde 10) sağlanabilir ve KDV alacakları 
devlet tahvili olarak değerlendirilebilir.

İHALELERDEKİ ŞARTLAR FİRMALAR AÇISINDAN 
ZORLAYICI OLMAMALI
İhalelerde puanlama yöntemi uygulanmalı, KİK’e (Kamu İhale Kurumu) yapılan itirazlarda alınan harçlar düzen-
lenmelidir. Kamu ihalelerinin süreleri max 1 yıl olacak şekilde sınırlandırılmalıdır. İhale bedelleri yıllık parametre-
lere göre hesaplanmalı/artırılmalı (eskalasyon) ve ihale iştirakçisi firmalar demolara girebilmelidir.

AKREDİTE BELGELENDİRME KURULUŞLARINA ÖDENEN AKREDİTASYON 
DOKÜMAN FİYATLARININ YÜKSEK OLMASI VE BU KURULUŞLARIN 
PERSONEL YETERSİZLİĞİ SORUN OLMAKTA
Akreditasyon doküman fiyatları özellikle yerli üreticileri zorladığından, fiyatlar en düşük seviyeye çekilmeli ve 
akredite belgelendirme kuruluşları özellikle Sınıf 2A-2B ürünler için denetmen yetiştirmeli ve istihdam etmelidir.
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Bitmiş ürün ithalatında bütünleşik bir kontrol yapılmalıdır. Türkiye’de üretilen ve ihracatı yapılan ürünler nere-
deyse aynı oranda ithal edilmektedir. Sağlık hizmeti sunumunu sekteye uğratmadan, yerli üreticiyi koruyacak 
önlemlerin alınmalıdır. İthal tıbbi ürünler çok iyi takip edilmeli, gümrüklerde sadece evrak üzerinden değil fizik-
sel kontrol ve testlerde da yapılmalıdır. Ayrıca talebi karşılayacak amaca uygun yerli ürün üretimi söz konusu 
ise bu kalemler ile ilgili ithalatı caydırıcı önlemler alınmalıdır.

YERLİ MALI İMAJININ SEKTÖREL OLARAK OLUMSUZ ALGI 
YARATMASININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ
Yerli malı imajını artırabilmek amacı ile daha fazla prim ve bu gibi yerli ürün kullanan doktorlara bazı teşvikler 
uygulanabilir. Kamu spotu gibi yayınlarla kamuoyu bilgilendirilebilir.

FİRMALARIN KLİNİK ARAŞTIRMA YAPMASI KONUSUNDA TEŞVİK 
EDİLMELİ VE ETİK KURUL KONUSUNDAKİ BELİRSİZLİK GİDERİLMELİ
Etik kurul problemleri çözülmeli ve klinik çalışmalar konusunda düzenlemeler getirilmelidir. Sağlık Bakanlığı/
TİTCK organizasyonunda Eğitim Araştırma/Üniversite Hastanelerinin etik kurulları belirlenmeli ve tıbbi cihaz 
üreticilerinin etik kurul ihtiyaçları bakanlık tarafından organize edilmelidir. Klinik çalışma konusunda firmalar 
teşvik edilmelidir bu da firmalarımızı olumlu yönde etkileyecektir.

MKYS’DE (MALZEME KAYNAK YÖNETİM SİSTEMİ) ÜRÜN İÇERİĞİ VE 
TEKNİK ŞARTNAMELERİNİN TAM OLARAK GÖRÜNÜR OLMALI
Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi’nde alınan ürünlerin model, spesifikasyon ve teknik özelliklerinin, doğru 
kıyaslama yapılabilmesi açısından görünür ve açık olması gereklidir.

MEDİKAL SANAYİ ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE STRATEJİK YOL 
HARİTASI EKSİKLİĞİ GİDERİLMELİ
Türkiye’de medikal sanayi altyapısının tesisine ilişkin politikaların tespiti ve bu politikaları tatbik etme yetki ve 
sorumluluğuna sahip mekanizmaların oluşturulması amacına uygun olarak güçlü ve sektöre rehberlik edecek 
kamu kuruluşu gereklidir.  

MEVCUT AR-GE DESTEKLERİ DOĞRU KULLANILMALI
TÜBİTAK, TTGV, Santez, Kalkınma Ajansları gibi Ar-Ge amaçlı proje desteklerinin alım garantisi ile yapılmalı, 
alınmayacak veya gereksiz görülen projeler desteklenmemelidir.

YERLİ ÜRÜNLERDE VERGİ AVANTAJI SAĞLANMALI
Yerli ürün (yüksek teknolojili) geliştirmeli ve üretilmeli, Kamu/özelde yerli ürün tercih edilmeli, yerli ürün üreti-
minde kullanılan tüm girdiler yerlileştirilmeli, yerli ürün tercih ve teşvikleri uygulanmalıdır. Yerli ürün Ar-Ge ve 
Ür-Ge’si maddi olarak teşvik edilmeli ve teşvik mekanizması hızlı ve herkese eşit çalışmalıdır. Yerli ürünlerde 
vergi avantajı uygulanmalıdır.



19 TIBBİ TEDARİKTE YERLİLEŞME, MİLLİLEŞME VE GLOBALLEŞME RAPORU              TIBBİ TEDARİK KONGRESİ 2019



TIBBİ TEDARİK KONGRESİ 2019          TIBBİ TEDARİKTE YERLİLEŞME, MİLLİLEŞME VE GLOBALLEŞME RAPORU   20

TIBBİ TEDARİKTE YERLİLEŞME, 
MİLLİLEŞME VE GLOBALLEŞME ÇALIŞTAYI
Moderatör: Türkay Ufuk Eren, TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi / Volitan Global

Metodoloji:

4.Tıbbi Tedarik Kongresi kapsamında yapılan “Tıbbi Cihazlarda Yerlileşme, Millileşme ve Globalleşme” 
konulu çalıştaya Kamu, Özel ve Sivil Toplum Örgütlerinden toplam 40 kişi katılmıştır. Çalıştayda, Stan-
ford Biodesign İnovasyon / Fikir Geliştirme Modelinin yalınlaştırılmış şekli uygulanmış ve topluca ortak 
sonuçlara varılmıştır. 4 ayrı gruba ayrılarak yapılan çalışmada özellikle Türkiye’nin Sağlık Teknolojilerinde 
Globalleşmesi Vizyonunda özet bir yol haritası belirlenmiştir.

Bu modele göre toplam 3 fazda yapılan çalışmada fazlar bazında çıkan sonuçlar aşağıdaki gibidir;

TANIMLAMA FAZI: Bu fazda iki farklı soruya cevap bulunmaya çalışılmıştır. 

Sağlık Sektöründe Uluslararası Pazarın ihtiyaçları nelerdir? 

Stanford Biodesign metodolojisi ile yapılan çalışmada öncelik sırasıyla aşağıdaki Global ihtiyaçlar belir-
lenmiştir;

• Sağlık Hizmetlerinde Dijitalleşme ve Yapay Zeka Çözümleri
• Kişiye Özel Tıp
• Mobil Sağlık ve Yaşlılar için Evde Bakım Hizmetleri 
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Türkiye’nin güçlü ve zayıf yanları nelerdir?

Bunlar içerisinde en ağırlıklı çıkan “Sağlık Hizmetlerinde Dijitalleşme ve Yapay Zeka Çözümleri” çalıştay konu-
su olarak seçilmiş ve çalışmanın devamı bu konu üzerinde yapılmıştır. Tanımlama Fazının ikinci bölümünde de 
seçilen konudaki Türkiye’nin güçlü ve zayıf noktaları çalışılmış ve ağrılıklı olarak aşağıdaki sonuçlar çıkmıştır;

Güçlü Yanlarımız (öncelik sırasıyla): İnsan kaynağı, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi konum, girişimcilik ve 
çalışma azmi

Zayıf Yanlarımız (öncelik sırasıyla): Finansman, sürdürebilirlik problemi (istikrarsızlık), global perspektifte stra-
tejik planlama ve takip

TASARLAMA FAZI: Bu fazdaki çalışmada, seçilen “Sağlık Hizmetlerinde Dijitalleşme ve Yapay Zeka Çö-
zümleri” konusunda Yerlileşme, Millileşme ve Globalleşme için ülke olarak nelere yatırım yapmalıyız, önem 
vermeliyiz çalışması yapılmıştır. Hangi varlıklarımızı geliştirmeliyiz sorusuna öncelik sırasına göre aşağıdaki ce-
vaplar çıkmıştır;

• Mesleki Eğitimler
• İşbirliği kültürü ve Multidisipliner çalışabilme 
• Kamu olsun, Özel Sektör olsun Sağlık Sektöründeki mevcut verilere (Ör: MEDULA, E-Nabız ) ulaşımın sağ-

lanması ve bunların değerlendirilmesi.

UYGULAMA FAZI: Çalışmanın son fazı olan Uygulama Fazında ülkemizin seçilen “Sağlık Hizmetlerinde 
Dijitalleşme ve Yapay Zeka Çözümleri” konusunda Globalleme yolunda rekabet avantajı sağlaması için nasıl bir 
strateji uygulaması gerektiği tartışılmış ve öncelik sırasıyla aşağıdaki sonuçlara varılmıştır;

• Uluslararası fonlara ulaşım ve kullanım
• Uluslararası şirketlerle işbirliği, satınalma ve birleşmeler
• Stratejik pazarlama
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KATKIDA BULUNANLAR (İsimler Alfabetik Sıralanmıştır)
Dr. Abdulvahit SÖZÜER / Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı
Adem UYANIK / Norm Ltd. CEO’su
Dr. Ahmet AYDEMİR / Samsun Medikal Kümelenmesi Derneği Başkanı
Akif Tolga SÖZEN / MASSİAD Başkanı
Alp GÖBEKLİOĞLU / Göbeklioğlu Medikal Y.K. Başkanı
Op. Dr. Ayhan ARSLAN / OHSAD - Optimed YK Üyesi / Genel Müdürü
B. Deniz ACAR / Medispo Medikal Genel Müdürü
Barış KARAŞ / THSSGM İhale Yönetim Birimi
Berk TOPKAN / THSSGM İhale Yönetim Birimi
Bora YAŞA / Sağlık Bakanlığı Sağlık Tek. Danışman
Burak KATİPOĞLU / USHAŞ Kooordinatörü
Cengiz BALÇIK / TÜMDEF Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK / İSEK Başkanı 
Emrah ERMERT / Yeditepe Üniversitesi Satınalma Sorumlusu
Ercehan GÜNGÖR / Meditel Genel Müdürü
Erkan DORKEN / ASELSAN Sağlık Grup Başkanı
Erkin DELİKANLI / ORDER Başkanı
Fatih TAN / TİTCK Başkan Yardımcısı
Fatin DAĞÇINAR / OSTİM Medikal Küme Başkanı
Ferda BAYSU / JNJ Pazar Erişim Direktörü
Feyzullah AKBEN / TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
Görkey TURGUT / JNJ Sağlık Ekonomisi Müdürü
H. Murat TOPÇU / Bama Teknoloji Ltd. Genel Müdürü
Hakan EVSİNE / Acıbadem Sağlık Grubu Tıbbi Tedarik Direktörü
Haldun Ahmet SAKARYA / Fastsoft Genel Müdürü
Doç. Dr. Haluk ÖZSARI / ÜHB Genel Sekreteri, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bölüm Başkanı
Hüseyin ÇELİK / Sağlık Bakanlığı Emekli Müsteşar Yard., OHSAD Danışmanı
Irmak ÖZER / BD Kamu İlişkileri Müdürü
İsmail HIZLI / Medipol Sağlık Grubu Satınalma Direktörü
Kemal YAZ / TÜMDEF Başkanı



23 TIBBİ TEDARİKTE YERLİLEŞME, MİLLİLEŞME VE GLOBALLEŞME RAPORU              TIBBİ TEDARİK KONGRESİ 2019

Levent CAN / MÜSİAD Sağlık Kurulları Sektör Başkanı
Levent Mete ÖZGÜRBÜZ / SEİS Başkan Yardımcısı, ASO İlaç ve Medikal Sektör Komite Başkanı
M. Ali ÖZER / SADER Başkanı
Mehmet Akif ERDEM / SGK – GSS, Tıbbi Cihaz Daire Başkanı
Mehmet TANYOLAÇ / Lima Tr - ORDER Genel Müdürü
Prof. Dr. Melih BULUT / Sağlıkta İş Birliği Platformu 
Metin DEMİR / SEİS Başkanı
Mevlüt GÜLMEN / Aselsan A.Ş. Program Müdürü
Mustafa IŞIK / Medical Park Sağlık Grubu Tedarik Zinciri Direktörü
Ecz. Mücahit YİNANÇ / İVEK Başkan Yardımcısı
Onur AKGÜN / Ege Tıbbi Malzemeciler Derneği Başkanı
Onur ÖZEL / Siemens Resmi İşler S.P. Müdürü
Özgür İNCEKARA / TOBB Medikal Meclis Başkanı
Öztürk ORAN / İTO Meclis Başkanı
Pervin AKARSU / Akmeda Medikal Fabrika Müdürü
Recep USLU / TİTCK, Başkan Yardımcısı
Dr. Reşat BAHAT / OHSAD Başkanı
Prof. Dr. Sadrettin PENÇE / Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
Sırma OSMAN / Beckman Coulter Pazarlama Direktörü
Suat YAMAÇ / DMO Şube Müdürü
Prof. Dr. Şaban TEKİN / TÜBİTAK, MAM, Gen Mühendisliği Bölüm Başkanı
Şefika DEMİRCİ / Barışlar Medikal (BD) Eczacı / Proje Yöneticisi
T. Ufuk EREN / TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
Tuğba AKGÜL / Medtronic Pazar Erişim / Geri Ödeme Müdürü
Ufuk ÖZKAYA / Plasti-med (MASSİAD) G. Müdür Yardımcısı
Umut GÖKALP / ARTED Başkanı
Ümit ÖZKAYA / Plasti-med Ltd. Şti. Şirket Müdürü
Veysi Cengiz BALÇIK / İTO İlaç ve Medikal Sektör Komite Başkanı
Yavuz Selim SILAY / MAIN-MaQasid Angel Investors Network CEO’su 
Dr. Yeliz Doğan MERİH / SBÜ Zeynep K.Hastanesi, İnovatif Hemşireler Derneği Başkanı
Zekeriya AVŞAR / İVEK Yönetim Kurulu Üyesi, Çapa Medikal Genel Müdürü 
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