
7,7 milyar USD    327,7 milyon USD 

     Türkiye   Türkiye’de 

        ilaç        klinik 

    pazarının  araştırmaların 

   büyüklüğü     yıllık değeri 

  (Haziran 2019) 

44,5 milyon USD 
klinik araştırmalar 

sayesinde 
yaratılan 

istihdamın yıllık 
tahminî değeri 

 %1,5  2018 yılında    521 klinik 
Türkiye ilaç sektörü       araştırma 
 Ar-Ge harcamasının   2019 yılındaki 
   toplam ilaç pazarı        bu seviyesinden 
      büyüklüğüne                 8 yıl içinde 
     tahminî oranı,         1200’e 
  %14,9’luk global     çıkarılabilir 
    tahminî oranın  
 oldukça altındadır 

TÜRKİYE’DE İLAÇ SEKTÖRÜ 

   
 
 

Türkiye için klinik araştırma stratejisinin faydaları 
Yenilik temelli büyüme için yol haritası 

 

 

  KLİNİK ARAŞTIRMALAR: HASTALARA FAYDA SAĞLAYACAK YENİ TEDAVİLER GELİŞTİRME  
 
Klinik araştırmalar, yeni bir ilaç geliştirilirken o ilacın etkililik ve güvenliliğinin test edilmesi için gereklidir. 

Bu araştırmalar, çalışmalara katılan hastalar için büyük önem taşımaktadır; gönüllü hastalara yaşam 

kalitelerini artırabilecek yeni tedavilere erişim olanağı sunar, hastalıklarını kontrol altında tutmalarında 

destek olur ve hatta bazı durumlarda gönüllülerin yaşam sürelerini uzatır veya hayatlarını kurtarır. Klinik 

araştırmalar ekonomi için de kayda değer bir fırsat sunmaktadır. Çalışmamız, Türkiye’nin klinik araştırma 

ekosistemini nasıl güçlendirebileceğini ele almakta ve 11. Kalkınma Planı’nda belirlenmiş olan “klinik 

araştırmalarda lider olma” amacına ulaşmasını destekleyecek somut eylemleri ortaya koymaktadır. Bu 

çalışma; Türkiye için hayata geçirilecek bir klinik araştırma stratejisinde Türkiye devleti, düzenleyici 

kurumlar ve yenilikçi ilaç sektörü arasındaki iş birliğinin tüm ülkeye ve özellikle de hastalara ve Türkiye 

ekonomisine sağlayacağı kazancı değerlendirerek bu bağlamda öneriler sunmaktadır. 

 

 
 

İLAÇ KEŞFİ 

    
1 ONAYLI 

İLAÇ 

 
YENİLİKÇİ FİRMALARIN OLUŞTURDUĞU 

GÜVENLİLİK VE ETKİLİLİK VERİSİNE DAYANARAK 
EŞDEĞER İLAÇLAR PAZARA GİRER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÜRE 

 

 

±10.000 
MOLEKÜL 

KEŞİF 

FİKİRLER 
±1000 
MOLEKÜL 

ARAŞTIRMA KLİNİK ARAŞTIRMA İLAÇ HASTALARIN KULLANIMINDA  
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  TÜRKİYE’Yİ İNOVASYON ALANINDA ÖNEMLİ BİR OYUNCU HALİNE GETİRME  

İnovasyon ve Ar-Ge ekonomik büyüme, daha güçlü bir sağlık sistemi 

yaratma ve global rekabetçiliği artırma açısından büyük öneme sahiptir. 

 

Türkiye klinik araştırmalarda ilk 10 ülke 
arasına grime potansiyeline sahiptir 

Global olarak Türkiye, ilaç pazarı büyüklüğü açısından 17. sıradayken toplam klinik araştırma sayısı açısından 

26. sırada yer almaktadır. Klinik araştırmalarda Türkiye’nin cazibesinin artırılabilmesi için, ülkenin klinik 

araştırma altyapısı, kapasitesi ve yetkinliklerinin kayda değer şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. 

Türkiye’nin klinik araştırmalarda global merkez konumunu güçlendirmeye yönelik önerilerimiz 
 

HASTA ALIMI SÜREÇ  ALTYAPI  MALİYET VE TEŞVİKLER 

• Merkezî bir hasta veri 
tabanı oluşturma 

• Hasta sevk sistemi 
tasarlama 

• Kamuoyu farkındalığı 
yaratma 

• Dokümantasyon ve 
etik kurul başvurusunu 
kolaylaştırma ve 
merkezî hale getirme 

• Etik inceleme standartlarının 
uygulanmasını sağlama 

• Araştırmacı ağı oluşturma 

• Daha geniş bir kurum 
yelpazesinde kapasiteyi 
artırma 

• Örgün eğitim, akademik 
teşvikler ve kariyer 
geliştirme fırsatları sunma 

• Ar-Ge yönetmeliklerini 
gözden geçirme 

• Özel personele sahip klinik 
araştırma merkezleri kurma 

• Sağlık kurumlarındaki 
muhasebe sistemlerini 
iyileştirme 

• Türkiye’de klinik 
araştırma yapmaları için 
şirketlere yönelik 
teşvikleri artırma 

 
 
 
 
 

 
Klinik araştırmalar Türkiye’nin 
ekonomik politika hedeflerine 
ulaşmasında önemli bir araçtır 

Klinik araştırma stratejisi, devletin ekonomik 

kalkınma, daha fazla katma değer yaratma, 

yeniliği ve Ar-Ge’yi teşvik etme, dış ticaret 

açığını azaltma ve daha sağlıklı ve 

hastalıklara dirençli bir toplumu destekleme 

hedeflerine ulaşmasına olanak tanır. 

 
Klinik araştırmalar Türkiye’nin 

ekonomisine, sağlık hizmetlerine 
ve hastalarına fayda sağlar 

Klinik araştırmalar, gönüllülerin tedavi 

maliyetlerinde ve Sosyal Güvenlik Kurumunun 

mali yükünde azalma sağlarken, sağlık 

sisteminin ve devletin gelir ve direncinin 

artırılmasına ve yeni istihdam oluşturulmasına 

olanak tanır. 

 

İlk 10 klinik araştırma ülkesi arasına girmek için Türkiye 
araştırma sayısını yaklaşık olarak üç katına çıkarmalıdır  
Önerileri hayata geçirilmesi ve küresel trendlere uyum sağlanmasıyla Türkiye 3-8 yıl içinde bölgesel lider 

konumuna gelebilir, 11. Kalkınma Planı’nda yer alan politika hedefine ulaşabilir. Bu sayede: 

 
 
 
 
 
 

 

2027 yılına varıldığında yıllık toplam klinik 

araştırma değerine, klinik araştırmalara katılan 

yaklaşık olarak 70.000 hastaya ulaşılacak 

1600’den fazla klinik 

araştırmada görev 

alacak 

Türkiye’deki hastalara sunulan yenilikçi 

ilaçların yıllık değeri olacak 

Sisteme sağladığı ekonomik katkının ötesinde klinik araştırma sayısındaki artış; sağlık 

hizmetlerinin kalitesindeki iyileşmeyi ve araştırmalarda görev alan sağlık profesyonellerinin 

deneyim, global ağlara erişim ve görünürlüğündeki artışı da beraberinde getirecektir. 


