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Türkiye’de son yıllarda sağlık biyoteknolojisi alanında önemli gelişmeler 
gerçekleşmiştir. Sağlık reformu Türkiye’deki sağlık hizmetinin gelişimini hızlandırmış 
ve hasta memnuniyetini üst seviyelere taşımıştır. Türkiye bir yılda gerçekleştirdiği 56 
milyar dolarlık harcama ile bölgede en yüksek sağlık harcaması yapan ülkedir. Her yıl 
GSMH’sının %7’lik kısmı sayesinde 2020 yılında 100 milyar doların üzerinde bir tutarı 
sağlığa ayıracak konuma ulaşacaktır. Bu rakamlar büyüme ve kârlılıkta sıkıntı çeken 
yabancı firmalar için son derece önemlidir. Türkiye, ilaç sektörü bakımından dünyada 
16. sırada yer almakta olup, tıbbi cihaz harcamalarında ise ilk 30 içerisindedir. Türkiye 
sağlık hizmeti sunumunda en yeni teknolojiliye sahip terapi/ cihaz kullanımında 
bölgesinde en üst, dünya genelinde ise oldukça yüksek bir performans sergilemektedir.

NEDEN İZMİR?

Türkiye’ye paralel olarak İzmir’de de son yıllarda biyoteknoloji sektöründe önemli gelişmeler 
kaydedilmektedir. Özellikle Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulan Türkiye’nin ilk tematik 
sağlık teknoparkı ve yapımı devam eden Şehir Hastaneleri ve İzmir’in bölgesel bir sağlık cazibe 
merkezi olması yolunda önemli adımlardır. Bu gelişmelerin yanı sıra İzmir’de “tıbbi cihaz ve 
malzemeler sektörü” mevcut firmaları, tedarikçi altyapısı, araştırma ve eğitim kurumlarıyla 
gelişkin bir küme olma yolunda ilerlemektedir. İzmir yeni kurulan biyoteknoloji altyapıları ile, yerli 
ilaç, tıbbi cihaz, kök hücre tedavisi ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlar için önemli bir 
merkez haline gelmeye başlamıştır.
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İzmir, bünyesinde bulundurduğu hastaneleri, sağlık personeli ve sektördeki 
girişimcileriyle Türkiye’nin önde gelen  sağlık merkezlerinden birisidir.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı

İZMİR’DE SAĞLIK SEKTÖRÜ

Atilla Sevinçli
Meditera Grup Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Toner 
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, 
Sağlık Bilimleri ve Teknoloji 
Harvard Tıp Fakültesi Helen Andrus 
Benedict Cerrahi ve Biyomühendislik 
Profesörü

Tarihsel açıdan bakarsak İzmir, Doğu 
ve Batı arasında bir köprü, sayısız 
kültürün, insanın, dilin ve fikrin tüm 
dünyaya yayılırken yollarının kesiştiği 
bir yer olmuştur. Şu anda İzmir 
dikkatini sağlık hizmetlerine çevirdi, 
umuyoruz ki insanları “Herkes için 
Sağlık” vizyonumuzu keşfedecek 
bu serüvene davet ederek, 
tarih boyunca kesişen yollardan 
faydalanırız ve birbirimizden 
öğrenerek ortak bilimsel bilgimizi 
daha da ileri götürerek hastalıklara 
karşı beraberce savaşıp insan 
sağlığını geliştiririz.

İzmir, uygar bir Avrupa kenti. Yüksek
eğitim seviyesine sahip, homojen
yapısıyla İzmir, gerçekten nitelikli bir
işgücüne sahip. Sadece Asya Kıtası’nın
en batı ucunda yer almıyor, aynı
zamanda kıyı şeridi ile Asya Kıtası’nın
Avrupa’ya en yakın kenti. İzmir,
Asya’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan da
Asya’ya geçişte bir kapı niteliğindedir.
İzmir halkı, hem Avrupalı, hem de
Asyalılar ile oldukça iyi geçinir. Şehir
merkezinden yazlık tatil bölgelerine
ulaşmanız aracınızla sadece 45 dakika
sürüyor. Şehirden uzaklaşmaya gerek
duymadan, yıllarca başka yerlerde
tatil yapma imkanına sahipsiniz. İzmir
yüksek toleransa sahip, dinamik bir
şehir. “Bu şehirde yaşamak gerçekten 
büyük bir ayrıcalık.”
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ŞEHİR HASTANELERİ

Türkiye, 35 Sağlık Kampüsü’nü ve Şehir Hastanesi’ni kapsayacak olan “yap-kirala-devret” modelini 
gerçekleştirmek üzere iddialı bir Sağlık Hizmetleri PPP Programı’na başlamıştır. Bu program 
kapsamında toplam 800.000m2’lik bir alanı kaplayan iki sağlık kampüsü İzmir’de halen yapım 
aşamasındadır. Bu iki kampüs, İzmir’e toplamda 3500 yatak kapasitesi ekleyecektir. Kampüsler genel 
ve özelleşmiş hastaneleri (onkoloji, psikiyatri, kardiyoloji, jinekoloji ve pediatri gibi) barındırırken 
vatandaşlara  en son teknolojideki sağlık hizmetlerini sunacaklardır.

DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSİTESİ 
BİYOTEKNOLOJİ KAMPÜSÜ

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde yer alan sağlık kampüsü içinde Türkiye’nin biyoteknoloji 
alanındaki en büyük Ar-Ge yatırımlarının yapıldığı yapıları barındırmaktadır. Kampüste Türkiye’nin 
ilk tematik sağlık teknoparkı,  21.000 m2 alanda faaliyet gösterecek Türkiye’nin ilk translasyonel 
araştırma merkezi (İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsü) , klinik araştırmalar için uygun altyapı ve 
firmaların kullanabileceği laboratuarlar yer almakta olup merkez,  Orta Doğu ve Doğu Avrupa’nın en 
büyük biyoteknoloji araştırma merkezidir.

EGE ÜNİVERSİTESİ 
BİYOTEKNOLOJİ KAMPÜSÜ

Ege Üniversitesi bünyesinde yer alan sağlık kampüsü içerisinde Türkiye’nin en büyük tıp fakültelerinden 
biri, sağlık meslek yüksek okulları, yaşam bilimleri alanında uzmanlaşan teknopark, üniversite- sanayi 
işbirliği faaliyetlerini yürüten arayüz kurum EBİLTEM ve ilaç araştırmalarının yapıldığı ARGEFAR yer 
almaktadır. ARGEFAR, ilaç geliştirme sürecinde hammadde elde edilmesinden ruhsatlandırmaya kadar 
her aşamada koordinasyon faaliyetini yürütmektedir.

ÖNEMLİ PROJELER

Prof. Dr. Gökhan S. 
Hotamışlıgil  
Genetik ve Metabolizma J.S. Simmons 
Profesörü 
Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks 
Hastalıklar Departmanı Bölüm Başkanı

Ege kültürünün bir sembolü olan 
İzmir’de insanlar, farklı kültürlerin 
etkileşiminin kaçınılmaz bir sonucu 
olarak sağlıklı yaşam tarzının keyfini 
çıkarıyor. Hititler’den İyonyalılar’a, 
Pergamonlulardan Romalılara kadar 
sayısız uygarlığın geçtiği bu topraklar, 
Türkiye’nin en kozmopolitan ve 
dinamik şehirlerinden biri. Benim için 
İzmir, Türkiye’deki sağlıklı yaşamın 
merkezidir. Bu şehir, 8500 yıllık tarihi 
boyunca batılı tıbbın beşiği ve sağlıkta 
ilerlemenin öncüsü olmuştur.

Dr. Yongsoo Park 
Araştırmacı, İzmir Biyotıp ve Genom 
Enstitüsü

Türkiye’nin en yeni enstitülerinden 
biri olan IBG İzmir’e katkı 
sunmaktan dolayı çok memnunum. 
Türkiye’yi ve IBG’yi duyduktan 
sonra kuruma katılmanın heyecan 
verici olacağını düşündüm. Bilimin 
sınırları yoktur ve IBG uluslararası 
bir biyomedikal araştırma 
merkezi olacaktır. Enstitünün 
interdisipliner yapısı benim kariyer 
hedeflerime uyuyordu. Dolayısıyla 
benim için mükemmel bir tercih 
olduğunu düşünüyorum. Bilimsel 
potansiyelinin yanında, İzmir’in 
muhteşem havasını tercih ettim. 
İzmir’i ilk gördüğümde güzellikleri 
karşısında çok etkilendim. Havası 
ve yemekleri harika geldi. Burada 
olmaktan çok mutluyum.
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Prof. Murat ÖZGÖREN 
Vice-Rector, Dokuz Eylül University

İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı (Bioİzmir), laboratuvardan 
hasta yatağına diye adlandırılan zincirde önemli unsurları bir araya getirerek 
“tek durak” kavramı ile yaşama geçirilecek, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
bağlamda İzmir’in sağlık girişimleri ve inovasyonu kavşağı haline gelmesine 
hizmet verecek İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bir güdümlü 
projedir. Proje kapsamında yapılacaklar, Ar-Ge ve inovasyon konusunda hızla 
dönen çarkın sanayi ile eklemlenmesi için kurulacak sistemin ilk adımlarını 
atacaktır. Proje, İzmir’in ve Türkiye’nin sağlık teknolojileri konusunda 
kalkınmasına destek olacaktır.

Bölgesel, ulusal ve uluslararası anlamda çok geniş bir alanı kapsayan Bioİzmir 
projesi, Sağlık Ar-Ge ve inovasyon kapasitemizin artmasına katkı sağlamakta 
ve sağlık alanında yurtdışı kaynaklara bağımlılığımızın azalmasına hizmet 
etmektedir. Ayrıca, proje kapsamında kurulacak olan Pilot Üretim Birimi ile 
özellikle yerli özel sektör ihtiyacına yanıt vermek üzere biyobenzer veya orijinal 
biyoteknolojik ilaçlara yönelik pilot ürün üretilmesine destek sağlanacaktır.
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YATIRIM ALANLARI

BAŞARI HİKAYELERİ DESTEKLEYİCİ ALTYAPILAR

TEŞVİKLER

IBG
İzmir Biyotıp ve
Genom Merkezi

BIOMER
Biyoteknoloji ve 
Biyomühendislik 

Araştırma ve Uygulama 
Merkezi

ARGEFAR
İlaç Geliştirme ve 
Farmakokinetik 

Araştırma ve  Uygulama 
Merkezi

İYTE-MAM
Malzeme Araştırma 

Merkezi 

EMUM
Elektronik Malzemeler 

Üretim ve Uygulama 
Merkezi

FABAL
Farmasötik Bilimler 

Araştırma Laboratuvarı

Bİyoteknoji sektörü TUBİTAK ve KOSGEB için öncelikli sektörler arasında yer 
almakta olup, projeler hibe programları kapsamında desteklenmektedir. 

Ayrıca asgari 1 milyon TL tutarındaki tıbbi cihaz ve ilaç geliştirme yatırımları 
Ekonomi Bakanlığı teşvikleri kapsamında öncelikli yatırım konuları 
arasındadır.

İzmir, yatırımcılar için vergi avantajları ile altyapısı 
hazır yatırım alanları sunmaktadır. DEPARK ve ideEGE 
Türkiye’nin biyoteknoloji ve yaşam bilimleri alanında 

uzmanlaşmış yegane teknoparklarıdır. ESBAŞ ise 
içerisinde Lansinoh gibi sağlık ekipmanları üreticilerinin 
olduğu Avrupa’nın sayılı serbest bölgelerinden birisidir.
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İNSAN KAYNAKLARI

FAKÜLTE BAZINDA MEZUN SAYILARI

ÜNİVERSİTELER

İzmir üniversiteleri, bünyesinde bulundurduğu eğitim ve 
araştırma altyapıları ile biyoteknoloji sektörüne nitelikli 

eleman yetiştirmektedir. Şehir, sektörde sunduğu fırsatlar 
ve sağladığı yaşam kalitesiyle ulusal ve uluslararası 

birçok bilim insanını da çekmektedir.

Türkiye’deki yaşam maliyetlerinin düşük olması 
nitelikli biyoteknoloji araştırmacılarının daha 

rekabetçi koşullarda çalışmasına olanak sağlar.

Mühendislik Fen Sağlık

Dokuz Eylül Üniversitesi 762 270 460

Ege Üniversitesi 667 630 973

Gediz Üniversitesi 122 - -

İzmir Ekonomi Üniversitesi 128 - 23

İzmir Üniversitesi 155 - 109

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 173 65 -

Katip Çelebi Üniversitesi - - 167

Şifa Üniversitesi - - 357

Yaşar Üniversitesi 83 - -

TOPLAM 2090 965 2089

DOKTORALI BİYOTEKNOLOJİ UZMANININ YILLIK MAASI
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İZMİR KALKINMA AJANSI SİZİN İÇİN
YAPABİLECEKLERİMİZ

İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi olarak 
iş fikrinizi hayata geçirme ve işletmenizin rekabet 

gücünü artırma konusundaki planınıza katkı sağlamak 
üzere çalışıyoruz. Bu kapsamda, fizibilite çalışmasının 

hazırlanması, firma kurma işlemleri, uygun yatırım 
yerinin bulunması, izin ve ruhsatların alınması ve 

hedef ekosistem içerisinde gerekli iletişim ağını kurma 
konusunda destek sağlamaktayız.

Nihai kararınız için gerekli olan 
bilgilerin sağlanması

Yer seçimi

• İzin ve lisans edinme prosedürleri,
• Ticari işlemlerin yapılması,
• Mali teşvik başvuruları
       gibi yasal süreçlerin kolaylaştırılması

İş çevrenizin oluşturması ve ilgili 
devlet kurumlarıyla koordinasyonun 
sağlanması

BİZE ULAŞIN

ADRES
Şehit Fethi Bey Caddesi No:49/1 Birlik Plaza 
Kat:3 35210 Gümrük İZMIR / TÜRKİYE

TELEFON
+90 232 489 81 81

MAIL
ydo@izka.org.tr
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