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ÖN SÖZ 

 

Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sosyal Güvenlik Reformu ile ilaç piyasasını etkileyen ve ilaca 

erişimi kolaylaştıran birçok gelişme hayata geçirilmiştir. Bu gelişmelerle temel sağlık göstergelerimiz 

hızla iyileşmiş, vatandaşlarımızın tamamına yakını genel sağlık sigortası kapsamına alınmış ve sağlık 

hizmetlerinden memnuniyet önemli ölçüde artmıştır.  

Türkiye ilaç pazarı değer bazında dünya ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Dünya Sağlık 

Örgütü’nün 2014 sağlık istatistikleri raporuna göre Türkiye’de toplam harcamaların içinde sağlık 

harcamalarının oranı 2000 yılında %9,8 iken 2011 yılında %12,8’e yükselmiştir.  

Tıbbi, ekonomik ve stratejik önemi her geçen gün artan ilaç, stratejik öneme haiz ileri 

teknoloji ürünleri kapsamında değerlendirilmektedir. 

2014-2018 Onuncu Kalkınma Planı “Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı” ile 

ülkemizin ilaç ve tıbbi cihaz üretim kapasitesinin artırılması, Ar-Ge ve girişim ekosisteminin 

geliştirilmesi, yüksek katma değerli ilaç ve tıbbi cihaz üretebilen bir yapıya kavuşması hedeflenmiştir.  

Ülkemiz ilaç piyasasındaki gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla 2008 ile 2013 yıllarını 

kapsayan “I. Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Raporu” yayımlanmıştır. I’inci rapordaki bulgular 

ulusal veriler kullanılarak kamu perspektifinden değerlendirilmiş olup, son yıllarda gerek ülkemiz 

gerekse yurtdışındaki paydaşlar ve ilgililer tarafından yakından izlenen düzenlemelerin etkilerini 

kapsamlı bir şekilde ortaya koymuştur.  

Bu çalışmada; 2014 yılında en çok tutara sahip ilk 100 ilaç üzerinden I’inci rapora benzer bir 

değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca 2012 ve 2013 yıllarındaki en çok tutara sahip ilk 100 ilaç ile 

karşılaştırma yapılarak, imal/ithal, orijinal (referans)/jenerik (eşdeğer) ve 

biyoteknolojik/biyoteknolojik olmayan yöntemlerle üretilen ilaç gruplarının öncelikle değer ve daha 

sonra kutu satışları bazında pazara etkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir. 

Analiz ve değerlendirme çalışmaları kapsamında hazırlanan bu rapor; mevcut durumla ilgili 

tespit yaparak, kaynakların akılcı kullanılması ve ülkemiz ihtiyaçlarının belirlenmesi için önemlidir. 

Ayrıca bundan sonra yapılacak değerlendirmelere de ışık tutacaktır.  

Raporun hazırlanma sürecinde emeği bulunan, geçmişte İlaç ve Eczacılık Genel 

Müdürlüğü’nde sonrasında da Kurumumuzda 2009-2015 yılları arasında Daire Başkanlığı görevini 

yürüten merhum Dr. Akif AKBULAT’ı bu vesile ile bir kez daha rahmetle anıyorum.  

Bu raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. 

 

Dr. Hakkı GÜRSÖZ 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı 
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Açıklama 

Rapor’da: “Bakanlık”, Sağlık Bakanlığını; “Kurum”, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 

Kurumunu ifade etmektedir. 

Yararlanılan “Beşerî İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Karar”, “Beşerî İlaçların 

Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ”, “Sağlık Uygulama Tebliği”, “Ödeme Komisyonunun 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”, “Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 

Yönergesi” vb. mevzuatlarla ilgili olarak 2014 yılında yapılan değişiklikler, araştırmada 

dikkate alınmıştır. Söz konusu raporla ilgili olarak ileriki yıllarda yapılacak olan 

güncellemeler, yukarıda bahsi geçen mevzuatlar üzerine 2014 yılı sonrası yapılacak olan 

değişiklikler ve etkileri hazırlanacak olan yeni raporlarda değerlendirilecektir. Bu kapsamda 

2015 yılında gerçekleştirilen “Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar” ve  

“Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ” değişikliklerinin, Dönemsel Avro 

Kurunda 2015 ve 2016 yılında gerçekleşen artışların ve 2016 yılı içeresinde gerçekleştirilen 

ucuz ve temel ilaçlardaki fiyat iyileştirmesinin etkilerinin ileriki yıllarda detaylı olarak 

incelenmesi faydalı olacaktır.  
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Giriş: 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2014 sağlık istatistikleri raporuna göre Türkiye’de 

devletin toplam harcamaları içerisinde sağlık harcamalarının oranı 2000 yılında %9,8 iken 

2011 yılında %12,8’e yükselmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Toplam 

sağlık harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı 2000 yılında %4,9 iken 2013 

yılında %5,4’e yükselmiştir.  

Türkiye ilaç pazarı; değer bazında, 2004 yılından 2010 yılına kadar 6,4 milyar TL’den 

13,9 milyar TL’ye yükselerek iki katına çıkmıştır. Bu gelişme dünya ilaç pazarı ile doğru 

orantılıdır. Information Medical Statistics-Health-Türkiye (IMS-Health) verilerine göre 2008 

yılında Türkiye ilaç pazarı 13,5 milyar TL (10,4 milyar $)* iken 2014 yılında bu değer 15,7 

milyar TL’ye (7,2 milyar $)* ulaşmıştır. 

Kurumca yayımlanan I. Sağlık Teknolojileri Değerlendirme (STD) raporunda, 

ilaçların fiyatlandırma ve ödeme süreçlerindeki çeşitli kamu müdahaleleriyle ilaç bütçesindeki 

olası hızlı ve güçlü artışların kontrol altına alınabildiğini belirtilmiştir. Bununla birlikte 

ülkemizde izlenen ilaç fiyatlandırma ve ödeme politikaları yoluyla yapılan müdahalelerin 

(2009 ve 2011 yıllarında yapılan referans fiyat uygulaması değişikliği ve ilave iskontoların 

getirilmesi, 2010 yılında global bütçe düzenlemesi), daha çok imal ilaçlar üzerinde olumsuz 

bir etki yarattığı saptanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, mevcut imal üretim ve ilaç 

endüstrisinin yüksek teknolojili ilaçlara yapacağı yatırımlarla üretim kapasitesini artırması ve 

küresel standartlarda üretimin sağlanması gerektiği belirtilmiştir. 

Amaç: 

Bu araştırmada, 2014 yılında en çok tutara sahip olan ilk 100 ilaç üzerinden I. STD 

raporuna benzer bir değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca 2012 ve 2013 

yıllarındaki en çok tutara sahip olan ilk 100 ilaç ile karşılaştırma yapılarak, imal/ithal, orijinal 

(referans)/ jenerik (eşdeğer) ve biyoteknolojik yöntemlerle üretilen/biyoteknolojik olmayan 

yöntemlerle üretilen ilaç gruplarının öncelikle değer ve daha sonra kutu satışları bazında 

pazara etkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir. 

 

                                                           
* Dolar bazında tutarlar IMS-Health veri tabanından alınmıştır. Bu tutarların hesabında ilgili dönemlerdeki 

güncel kur değerlerinin kullanıldığı anlaşılmaktadır. 
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Yöntem: 

Araştırmanın evreni IMS-Health veri tabanı kullanılarak elde edilen 2014 yılında satışı 

olan 4.333 marka ilaçtır. İlaçlar, yıllık satış tutarı en yüksek olan ilaçtan başlayarak 

sıralanmıştır. Değer bazında yıllık en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilaç (toplam ilaç 

pazarındaki payı %33,15’tir) örneklem olarak seçilmiştir. Bu ilaçların, TL bazında en çok 

satan formları hesaplamalarda kullanılmıştır. Bu formlar, ilk 100 ilacın pazardaki değerinin 

toplam %77,22’sini (toplam ilaç pazarının %25,60’ını) oluşturmaktadır. 

Her bir ilaca uygulanmak üzere Microsoft Excel veri tabanında, bir soru cevap kontrol 

listesi oluşturulmuştur. Araştırmada; tanımlayıcı özellikleri, fiyat etkisi, mevzuat etkisi ve 

pazar etkisi belirlemek üzere oluşturulan soru-cevap kontrol listesi, her bir ilaç için ayrı ayrı 

cevaplanmıştır. 

Çalışma kapsamındaki ilaçlarda imal/ithal, orijinal (referans)/jenerik (eşdeğer) ve 

biyoteknolojik yolla üretilen/biyoteknolojik yolla üretilmeyen olmak üzere 3 ayrı gruplama 

yapılmıştır. Grupların, kutu satış rakamıyla ilaç satış tutarlarının ortanca ve çeyrekler arası 

genişlik değerleri hesaplanmıştır. Bu değerlerin 2012 ve 2013 yılı değer bazında yıllık en 

yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilaçla kıyaslaması yapılmıştır. 

Bulgular: 

Araştırmada değerlendirilen ilk 100 ilaç, ağırlıklı olarak orijinal (referans-87 ilaç), 

ithal (74 ilaç), SGK tarafından ödeme kapsamında (97 ilaç) ve oral yolla kullanılan (50 ilaç) 

ilaçlardır. 55 ilacın eşdeğeri bulunmaktadır (her bir eşdeğer grupta 1-16 arası, ortalama 5 

eşdeğer ilaç bulunmakta). 45 ilacın eşdeğer grubunda imal ilaç, 28 ilacın eşdeğer grubunda 

ithal ilaç ve 18 ilacın eşdeğer grubunda hem imal hem de ithal ilaç bulunmaktadır. 

100 ilaç içerisinde, biyoteknolojik yolla üretilmekte olan 22 ilacın tamamı orijinal 

(referans) ve ithaldir. Bu 22 ilacın 2 tanesinin biyobenzeri bulunmakta, 11 ilaç antineoplastik 

ve immünomodülatör grupta yer almaktadır. Araştırmaya konu olan 100 ilacın onkoloji 

alanında kullanılan 8 tanesi, konvansiyonel teknoloji ile üretilmiştir. Ayrıca bu 100 ilaç 

içerisinde 7 tane de kan ürünü vardır. 

Araştırmada yer alan ilaçların ruhsat sahibi olarak toplamda 42 firma vardır. 100 ilacın 

toplam TL bazındaki hacminin %85,9’luk kısmını çok uluslu firmaların ruhsat sahibi olduğu 

ilaçlar oluşturmaktadır. 
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Araştırmada yer alan ilaçların etkin maddelerinin Yapısal Tedavi Edici Kimyasallar 

Sınıflandırma Sistemine (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System-ATC) göre 

grupları incelendiğinde, etkin maddelerin en çok %19 oranı ile L (Antineoplastikler ve 

İmmünomodülatör Ajanlar) grubunda olduğu görülmektedir. Araştırmadaki ilaçların 

endikasyonları Uluslararası Hastalık Sınıflandırma Sistemi (International Classification of 

Diseases-ICD-10) koduna göre incelendiğinde ise ilaçların en çok J00-J99 solunum sistemi 

hastalıkları (16 adet ilaç) grubunda olduğu görülmektedir. 

Araştırmada değerlendirilen ilk 100 ilacın 2014 yılı içerisindeki perakende satış 

fiyatlarında 25 tanesinde artış, 16 tanesinde düşüş, 5 tane kan ürününde ise 14 günde bir fiyat 

değişikliği görülmektedir. Fiyat değişikliklerinin ortalamasına bakıldığında ilaç fiyatlarında 

%3,56 oranında fiyat artışı, %1,59 oranında fiyat düşüşü gerçekleşmiştir. 2014 yılında, 

ilaçların perakende satış fiyatlarının belirlenmesinde, 29 ilaçla, en çok Yunanistan referans 

ülke olarak alınmıştır. 

2012, 2013 ve 2014 yıllarında değer bazında en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 

ilacın farklı alt gruplar için satış tutarlarına bakıldığında, toplam satış tutarında yıllara göre 

artış görülmektedir. İmal ilaçlar ve jenerik (eşdeğer) ilaçların satış tutarlarında yıllara göre 

düşüş eğilimi görülürken diğer alt gruplarda artış görülmektedir. 2014 yılında alt gruplar 

kendi içlerinde incelendiğinde ithal ilaçların imal ilaçlara göre, orijinal (referans) ilaçların 

jenerik (eşdeğer) ilaçlara göre ve biyoteknolojik ilaçların biyoteknolojik olmayan ilaçlara göre 

satış tutarlarının fazla olduğu görülmektedir. Bu 100 ilacın satış tutarı, ortanca değerlerine 

göre bakıldığında ise yıllara göre artış eğilimi görülmektedir. Fakat bu artış istatistiksel olarak 

anlamlı değildir. İthal, orijinal (referans) ve biyoteknolojik ilaçların satış tutar ortancaları; 

imal, jenerik (eşdeğer) ve biyoteknolojik olmayan ilaçların satış tutar ortancalarına göre 

anlamlı bir biçimde yüksektir. Satış tutarı ortancası en fazla olanlar, biyoteknolojik ilaç 

grubundadır ve bu grubun yıllara göre artış yüzdesi diğer gruplardan daha fazladır. 

Benzer şekilde, araştırmada incelenen ilaçların kutu satışlarına bütün alt grupları 

içerecek şekilde bakıldığında, 2012-2014 yılları arasında artış olduğu görülmektedir. 2014 

yılında alt gruplar kendi içlerinde incelendiğinde imal ilaçların ithal ilaçlara göre, jenerik 

(eşdeğer) ilaçların orijinal (referans) ilaçlara göre ve biyoteknolojik olmayan ilaçların 

biyoteknolojik ilaçlara göre kutu satışlarının fazla olduğu görülmektedir. Bu 100 ilacın kutu 

satış ortanca değerlerine bakıldığında ise yıllara göre belirgin değişiklik görülmemektedir. 

İthal, orijinal (referans) ve biyoteknolojik ilaçların kutu satış ortancaları imal, jenerik 
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(eşdeğer) ve biyoteknolojik olmayan ilaçların kutu satış ortancalarına göre anlamlı bir 

biçimde düşüktür. 

Sonuç: 

En çok satış tutarına sahip olan ilk 100 ilacın nitelikleri her geçen yıl değişmektedir. 

Bu grupta, orijinal (referans), ithal ve biyoteknolojik ilaç sayısında, toplam değerde ve kutu 

başına düşen fiyatta artış görülmektedir. Benzer artış kan ürünleri sayısında da vardır. 

Çalışmanın sonuçları toplu olarak değerlendirildiğinde, 10. Kalkınma Planı ve bu plana bağlı 

olarak hazırlanan Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı Eylem Planı’nın 

uygulamaya geçmesinin büyük önem arz ettiği görülmektedir. 

Son olarak, fiyatlandırma ve geri ödeme mevzuatlarında ve uygulamalarında 2014 yılı 

sonrası yapılan değişikliklerin etkilerinin ileriki yıllarda detaylı olarak incelenmesi faydalı 

olacaktır. 
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SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ 

 

Ar-Ge   Araştırma ve Geliştirme 

ATC Anatomical Therapeutic Chemical Classification System 

Yapısal Tedavi Edici Kimyasallar Sınıflandırma Sistemi 

ÇAG 

(IQR) 

Çeyrekler Arası Genişlik 

(Interquartile Range) 

DSÖ Dünya Sağlık Örgütü  

FDK Fiyat Değerlendirme Komisyonu 

GSYH Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 

ICD-10 International Classification of Diseases 

Uluslararası Hastalık Sınıflandırma Sistemi  

IMS-Health Information Medical Statistics-Health 

Tıbbi İstatistik Bilgisi 

İEİS İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası 
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1. GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER 

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 2014 sağlık istatistikleri raporuna göre Türkiye’de 

devletin toplam harcamaları içerisinde sağlık harcamalarının oranı 2000 yılında %9,8 iken 

2011 yılında %12,8’e yükselmiştir (1). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 

Toplam sağlık harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı 2000 yılında %4,9 

iken 2013 yılında %5,4’e yükselmiştir(2). Türkiye’deki doğumda beklenen yaşam süresi 2002 

yılında 72,5 yıl iken 2013 yılında 76,9 yıla yükselmiştir(3). Yaşam süresinin artmasıyla 

birlikte birçok ülkenin hastalık yükü akut hastalıklardan kronik hastalıklara kayma eğilimi 

göstermektedir. 

İlaç endüstrisi, dünyanın en büyük endüstrilerinden biridir. 2008 yılında bu endüstrinin 

büyüklüğü küresel düzeyde 795 milyar dolar iken, 2013 yılında 989 milyar dolara çıkmıştır. 

Bu endüstrinin büyüklüğünün 2018 yılında ise 1.310 milyar dolar olacağı tahmin 

edilmektedir(4). Diğer taraftan Türkiye, ilaç endüstrisinin büyüklüğü bakımından 

değerlendirildiğinde pazardaki gelişmekte olan ülkelerden biridir (5). Türkiye’de, 2003 

yılında başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı ve 2006 yılında yapılan Sosyal Güvenlik 

Reformuyla beraber ilaç piyasasını etkileyecek ve ilaca erişimi kolaylaştıracak birçok gelişme 

olmuştur. Türkiye ilaç pazarı; değer bazında, 2004 yılından 2010 yılına kadar 6,4 milyar 

TL’den 13,9 milyar TL’ye yükselerek iki katına çıkmıştır. Bu gelişme dünya ilaç pazarı ile 

doğru orantılıdır. Information Medical Statistics-Health-Türkiye (IMS-Health) verilerine göre 

2008 yılında Türkiye ilaç pazarı 13,5 milyar TL (10,4 milyar $)* iken 2014yılında bu değer 

15,7 milyar TL’ye (7,2 milyar $)* ulaşmıştır. Bu veriler, depolardan eczane ve hastanelere 

yapılan ilaç satış değerlerini içermektedir; TEB (Türk Eczacıları Birliği) aracılığıyla gelen 

ilaçlar dâhil değildir. İlaç satış rakamları kutu bazında değerlendirildiğinde, ilaç satışlarının 

son 7 yılda %40,8 oranında arttığı görülmektedir. Benzer şekilde, perakende ilaç harcamaları 

2002 yılında toplam 6.955 milyon TL iken 2013 yılında 20.042 milyon TL olarak 

gerçekleşmiştir (6). Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yayımlanan 2014 Yılı Faaliyet 

Raporunda katılım payı, eczane ve kamu iskontosundan arındırılmış fatura dönemlerine ait 

tahakkuk verilerinin yaklaşık olarak 2012 yılı için 13.850 milyon TL, 2013 yılı için 14.880 

milyon TL ve 2014 ilk 9 ay için 12.095 milyon TL olarak gerçekleştiği belirtilmiştir. Yine bu 

verilere göre reçete başına düşen tutar yıllara göre artmıştır; 2012 yılında 41,22 TL, 2013 

yılında 44,03 TL ve 2014 yılı ilk 9 ay için 47,73 TL’dir(7). 

                                                           
* Dolar bazında tutarlar IMS-Health veri tabanından alınmıştır. Bu tutarların hesabında ilgili dönemlerdeki 

güncel kur değerlerinin kullanıldığı anlaşılmaktadır. 
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İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın (İEİS) yayımladığı 2014 Türkiye İlaç Sektörü 

raporunda, 2009-2014 yılları arasında reçeteli ilaçların ortalama fiyatları incelenmiş ve 

fiyatların %11 oranında düşerek 9,2 TL’den 8,11 TL’ye gerilediği görülmüştür.  Fiyatlar ithal-

imal, referans-eşdeğer kırılımında incelendiğinde; grupların hepsinde düşüş görülürken en 

fazla düşüşün %23 ile ithal ürünlerde gerçekleştiği görülmektedir. Yine bu raporda belirtildiği 

üzere eczacılık ürünleri ihracatında son yıllarda önemli bir artış yakalanmıştır. 2009 yılında 

474 milyon dolar seviyesinde olan ilaç ihracatımız 5 yılda %80 düzeyinde artarak 2014 

yılında 856 milyon dolara ulaşmıştır. İlaç ithalatı ise son 5 yılda kayda değer bir büyüme 

göstermemekle birlikte 2014’te 4,7 milyar doları aşmıştır. Bunun sonucunda, dış ticaret açığı 

2014 yılında 3,89 milyar dolar seviyesine yükselmiş ve ihracatın ithalatı karşılama oranı 

%18,2’den %18’e gerilemiştir. İlaç endüstrisi dış ticaret açığının Türkiye’nin toplam dış 

ticaret açığına kıyasla bakıldığında, 2009 yılında toplam ticaret açığının %10,2’sinin ilaç 

endüstrisi kaynaklı olduğu görülürken bu oran 2014 yılında %4,6’dır. (8) 

Kurumca, Türkiye’de 2008 ile 2013 yılları arasında ilaç piyasasındaki gelişmelerin, 

özellikle kamu kaynaklı düzenlemeler eşliğinde değerlendirilmesi ve ilaç politikaları hakkında 

daha nesnel kriterlere dayalı bir değerlendirme yöntemi oluşturulması amacıyla I. Sağlık 

Teknolojileri Değerlendirme (STD) raporu yayımlanmıştır. İlaç piyasasının çok taraflı yapısı, 

bu endüstrinin dünyanın pek çok ülkesinde düzenlemeye/müdahaleye tabi tutulmasına neden 

olmuştur(9). Piyasaya yönelik düzenlemeler; araştırma, üretim, ruhsatlandırma, fiyatlandırma, 

dağıtım ve ödeme gibi pek çok aşamada yapılmaktadır. Düzenleme türleri ülkeden ülkeye 

değişiklik gösterebilmektedir. Rekabet Kurulu Raporu’nda ifade edildiği üzere, sağlık 

harcamalarının finansmanının kamu kurumları tarafından karşılandığı Türkiye gibi ülkelerde 

endüstrinin iktisadi işleyişine yönelik düzenlemeler öne çıkmaktadır. 

Kurumca yayımlanan birinci raporda; ülkemizdeki nüfus artışı, nüfus yaşlanma hızı ve 

kronik hastalıklardaki artışa; paralel olarak tanı ve tedavi ihtiyaçlarındaki değişim dikkate 

alındığında, ilaçların fiyatlandırma ve ödeme süreçlerindeki çeşitli kamu müdahalelerinin 

olası hızlı ve güçlü artışları kontrol altına alınabildiğinin gözlendiği belirtilmiştir. Bununla 

birlikte ülkemizde izlenen ilaç fiyatlandırma ve ödeme politikaları yoluyla yapılan 

müdahalelerin (2009 ve 2011 yıllarında yapılan referans fiyat uygulaması değişikliği ve ilave 

iskontoların getirilmesi, 2010 yılında global bütçe düzenlemesi) daha çok imal ilaçlar 

üzerinde olumsuz bir etki yarattığı saptanmıştır. Biyoteknolojik ilaçların birim maliyetlerinin 

yüksek olduğu ve bu durumun yıllara göre artarak devam ettiği belirlenmiştir. Biyoteknolojik 

ilaç harcamalarının, kutu bazında tüketimlerine oranla daha yüksek düzeyde artacağı ve ilaç 
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pazarındaki payının yakın gelecekte hızlı bir şekilde gelişim göstereceği gözlemlenmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre, ilaç endüstrisinin yüksek teknolojili ve mevcut imal ilaçlara 

yapacağı yatırımlarda üretim kapasitesini artırması ve küresel standartlarda üretimin 

sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Ülkemizde Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) ve girişim 

ekosisteminin geliştirilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli tedbirlerin uygulamaya 

konulmasının da büyük önem arz ettiği belirtilmiş ve kamu, üniversite ve sanayi iş birliğine 

yönelik politikanın kararlılıkla uygulanması önerilmiştir (10). 

İmal ve ithal ilaç pazarı incelendiğinde, 2008-2013 yıllarında değer bazında satış 

rakamları birbirine yakın olduğu hâlde, bu durumun ithal ilaçlar lehine olduğu Kurumca 

yayımlanan ilk STD raporunda belirtilmiştir. 2013 yılı başı itibari ile ithal ilaçlar ile imal 

ilaçlar arasındaki değer bazındaki farkın ithal ilaçlar lehine arttığı da yine bu raporda ifade 

edilmiştir. 2014 yılı değer bazında satış rakamları incelendiğinde ithal ilaçlar ile imal ilaçlar 

arasındaki farkın arttığı görülmektedir. IMS-Health verilerine göre, 2014 yılı TL bazında ilaç 

satış değerinin %57,96’sını ithal ilaçlar oluşturmaktadır. Bu veriler, depolardan eczane ve 

hastanelere yapılan ilaç satış değerlerini içermektedir; TEB aracılığıyla gelen ilaçlar dâhil 

değildir. TEB aracılığıyla gelen ilaçlar dâhil edildiğinde ise ithal ilaçların oranı %60,92’ye 

çıkmaktadır. Ayrıca IMS-Health verilere göre, toplam ilaç harcamalarının %6,47’sini, kutu 

bazında ise toplamın %0,25’ini onkoloji alanında kullanılan ilaçlar oluşturmaktadır.  

IMS-Health verilerine göre; 2003 yılında değer bazında imal ilaçların satış tutar 

oranının %61,7 olduğu ve 2014 yılında bu değerin %42,04’e gerilediği görülmektedir. Ayrıca 

2015 yılı ilk altı ay IMS-Health verilerine göre, eczane satış tutarı değerlerinin %43,84’ünü 

imal ilaçlar %56,16’sını ithal ilaçlar, eczane ve hastane satış tutarı değerlerinin %42,47’sini 

imal ilaçlar %57,53’ünü ithal ilaçlar oluşturmaktadır. Bu verilere TEB aracılığı ile ülkemize 

gelen ilaçlarda dahil edildiğinde ilaçların satış tutarı değerlerinin %39,91’ini imal ilaçlar 

%60,09’unu ithal ilaçların oluşturduğu görülmektedir. 

2014 yılında, Kurumca hazırlanan birinci raporda etkileri incelenen referans fiyat 

uygulaması değişikliği, ilave iskontoların getirilmesi ve global bütçe uygulaması benzeri 

kamu müdahaleleri gerçekleşmemiştir. Yüksek katma değerli ürün üretebilen, küresel 

pazarlara ürün ve hizmet sunabilen ve yurt içi ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir 

kısmını karşılayabilen bir üretim yapısına geçilmesi amacıyla Onuncu Kalkınma Planı 1.16 

Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı Eylem Planı hazırlık çalışmaları 

yapılmıştır. Bu çerçevede ilgili Kurum/Kuruluşların ve sivil toplum kuruluşlarının görüş ve 
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önerileri doğrultusunda Eylem Planı oluşturulmuştur. 2015 yılı Şubat ayında Yüksek 

Planlama Kurulu (YPK) tarafından bu plan onaylanmıştır. Ayrıca 2014 yılında, Ekonomi 

Bakanlığı tarafından yayımlanan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararının (Yatırımlarda 

Devlet Yardımları Hakkındaki Karar) 17. maddesinin e fıkrası ile asgari 20 milyon TL 

tutarındaki biyoteknolojik, onkolojik ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar kapsamında 

Proje Onayı için Kuruma yapılan başvurular değerlendirilmiştir. 

AMAÇ 

Kurumca yayımlanan I. STD raporunda, ilaç piyasasıyla ilgili uygulanan politikanın 

ve yapılan müdahalelerin etkilerini analiz edebilmek için 2008-2013 yılları arasında, TL 

bazındaki ilaç satışları esas alındığında, yıllık ortalama en çok tutara sahip olan ilk 100 ilaç 

üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Bu araştırmada ise 2014 yılında en çok tutara sahip olan 

ilk 100 ilaç üzerinden benzer bir değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır.  

2012 ve 2013 yıllarındaki en çok tutara sahip olan ilk 100 ilaç ile karşılaştırma 

yapılarak, imal/ithal, orijinal (referans)/jenerik (eşdeğer) ve biyoteknolojik yöntemlerle 

üretilen/biyoteknolojik olmayan yöntemlerle üretilen ilaç gruplarının öncelikle değer ve daha 

sonra kutu satışları bazında pazara etkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir.  

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2014 yılı Ağustos ayında yayımlanan birinci rapor, Kurum STD Birimince hazırlanan 

ilk kapsamlı STD raporudur. Rapor, mevcut durumla ilgili tespit yapılarak kaynakların akılcı 

kullanılması konusunda, ülke ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu yönde analizlerin sağlıklı 

yapılması için başlangıç çalışması olarak hazırlanmıştır. Raporun ileride yapılacak 

değerlendirmelere de ışık tutması amaçlanmıştır.  

Sağlık hizmetleri ve bu hizmetlerle ilgili değerlendirmeler makro, mezo ve mikro 

olmak üzere üç düzeyde yapılmaktadır. Makro düzey, hem ulusal hem de uluslararası olarak, 

sağlık sistemleri ile ilgili genel, düzenleyici ve tüm sistemi kapsayan hizmetleri veya 

düzenlemeleri içerir. Benzer şekilde makro düzeyde yapılan STD, sistemlerin verimliliği ve 

düzenlenmesi ile ilgilidir. Bu tip STD raporlarında makro teknolojiler değerlendirilir (11,12). 

Birinci rapor ve benzer metodolojiyle hazırlanan 2014 yılının incelendiği bu rapor makro 

STD kapsamındadır ve kamu kurum bakış açısıyla hazırlanmıştır. Bu şekilde hazırlanan 
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raporların, önceliklerin belirlenmesine katkıda bulunması ve ileride değerlendirmesi yapılacak 

teknoloji veya teknoloji gruplarının belirlenmesinde yönlendirici olması beklenmektedir. 

TL ve kutu bazında ilaç satış verileri, ilaç bazında ödeme koşulları, ilaçların fiyat 

değişimleri ve gerekçeleri, ilaçların değişen iskonto oranları, güncel kamu fiyatı bilgileri, 

ilaçların imal/ithal eşdeğerinin olup olmaması, eşdeğer sayısı Detaylı İlaç Fiyat Listeleri, İlaç 

Takip Sistemi, Sağlık Uygulama Tebliğleri (SUT) ve Bedeli Ödenecek İlaç Listeleri; IMS-

Health (Turkey Retail&Hospital Combine National+Molecule; Sağlık Bakanlığı erişimi) veri 

tabanı gibi kurum içi ve kurum dışı veri tabanları ve bilgi kaynakları kullanılarak elde 

edilmiştir. 

2.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

 Araştırmanın evreni IMS-Health veri tabanı kullanılarak elde edilen 2014 yılında satışı 

olan 4.333 marka ilaçtır. İlaçlar yıllık satış tutarlarına göre en yüksek olan ilaçtan başlayarak 

sıralanmıştır. Değer bazında yıllık en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilaç (toplam ilaç 

pazarındaki payı %33,15’dir) örneklem olarak seçilmiştir. 

2.2. Araştırmanın Kapsamı 

 Araştırmaya dâhil edilen, değer bazında yıllık en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 

ilacın tüm formlarının satışları TL ve kutu bazında IMS-Health veri tabanından elde 

edilmiştir. Bu ilaçların, TL bazında en çok satan formları hesaplamalarda kullanılmıştır. Bu 

formlar, ilk 100 ilacın pazardaki değerinin toplam %77,22’sini (toplam ilaç pazarının 

%25,60’ını) oluşturmaktadır. 

2.3. Araştırmanın Yöntemi ve İstatistiksel Analizi 

2014 yılı tüm ilaçların değer bazındaki hastane ve perakende toplam satış tutarları, 

IMS-Health veri tabanı kullanılarak elde edilmiştir. Yapısal Tedavi Edici Kimyasallar 

Sınıflandırma Sistemine (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System-ATC) göre 

ATC-2 düzeyinde V06, V07 grupları çalışmanın dışında bırakılmıştır. Bu veri tabanına Mart 

2015 tarihinde erişim sağlanmıştır. 4.333 marka ilacın satışları TL ve kutu bazında 

çıkarılmıştır. İlaçlar yıllık satış tutarlarına göre en yüksek olan ilaçtan başlayarak 

sıralanmıştır. Değer bazında yıllık en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilaç (toplam ilaç 

pazarındaki payı %33,15’tir) araştırmaya dâhil edilmiştir. Bu ilk 100 ilacın tüm formlarının 

satışları TL ve kutu bazında aynı IMS-Health veri tabanından çıkarılmış ve TL bazında en çok 

satan formları hesaplamalarda kullanılmıştır.  
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Her bir ilaca uygulanmak üzere Microsoft Excel veri tabanında, bir soru cevap kontrol 

listesi oluşturulmuştur. Araştırmada; incelenen gruba ilişkin tanımlayıcı özellikleri, fiyat 

etkisi, mevzuat etkisi ve pazar etkisi belirlemek üzere oluşturulan soru-cevap kontrol listesi, 

her bir ilaç için ayrı ayrı cevaplanmıştır (Tablo 1). 

Tanımlayıcı özelliklerin etkilerini görebilmek amacıyla ilaçların ATC grubuna göre, 

kullanıldıkları endikasyonların ise Uluslararası Hastalık Sınıflandırma Sistemi (International 

Classification of Diseases-ICD-10) kodlarına göre sınıflandırmaları yapılmıştır. Sonrasında 

ilaçlar, orijinal (referans)/jenerik (eşdeğer), imal/ithal olma durumlarına ve biyoteknolojik 

yöntemlerle üretilip üretilmemelerine göre sınıflandırılmıştır. İncelenen grubun en çok satan 

formları uygulama şekline (oral, parenteral, inhaler vb.) göre sınıflandırılmıştır. 

Fiyat etkisini görebilmek için; 2014 yılında her bir ilaç için fiyat değişim nedenleri, 

oranları ve etkilendikleri referans ülkeleri belirlenmiştir. 2014 yılında her bir ilaç için; iskonto 

değişim oranları, Kamu Kurum İskontosundan (KKİ) muaf olup olmaması, güncel kamu fiyatı 

bilgileri incelenmiş ve kaydedilmiştir.  

Mevzuat etkisini görebilmek amacıyla SUT’taki ödeme koşullarında değişiklik olup 

olmadığı ve bu değişikliğin hangi kapsamda olduğu, değişiklikten ne şekilde etkilendiği 

incelenmiştir. 

Pazar etkisini görebilmek için ise ilaçların eşdeğer grubunda imal veya ithal ilaç olup 

olmadığı, varsa bunların sayısı, 2014 yılı içerisinde ek bir endikasyon alıp almadığı 

değerlendirilmiş ve kaydedilmiştir. 
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Tablo 1:Soru-cevap kontrol listesi 

 

Bilgisayar ortamında oluşturulan kontrol listelerinde; “0” hayır/etkilenmedi cevabını, 

“1” evet/etkilendi cevabını, “2” ise SGK’nın Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde olmayan 

ilaçları temsil etmektedir. Ayrıca zaman bağımlı fiyat ve iskonto değişim oranları % değişim 

oranı olarak ifade edilmiştir. 

Çalışma kapsamında olup SUT kuralı değişikliği yapılan ilaçların değişiklik 

yapılmadan önceki 6 aylık toplam kutu satışı ve değişiklik yapıldıktan sonraki 6 aylık toplam 

kutu satışı hesaplanmıştır. 
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Çalışma kapsamındaki ilaçlarda imal/ithal, orijinal (referans)/jenerik (eşdeğer) ve 

biyoteknolojik yolla üretilen/biyoteknolojik yolla üretilmeyen olmak üzere 3 ayrı gruplama 

yapılmıştır. 

Çalışma kapsamında; gruplardaki verilerin (kutu satış rakamı, ilaç satış tutarı) normal 

dağılıma uygunlukları grafiksel yöntemle ve Shapiro-Wilk testi ile incelenmiştir. Her iki 

değişkenin de normal dağılıma uymadığı, çarpık olduğu görülmüştür. Tanımlayıcı 

istatistiklerin gösteriminde en küçük ve en yüksek değerlerle birlikte ortanca (ÇAG-

Çeyreklikler Arası Genişlik, IQR-Interquartile Range) değerleri kullanılmıştır. Gruplara göre 

kutu satış rakamları ve satış tutarı ortancaları arasındaki farklılıkları araştırmak için Mann 

Whitney U analiz yöntemine başvurulmuştur.  

Benzer yöntemle, IMS-Health veri tabanı kullanılarak, 2012 ve 2013 yılları değer 

bazında yıllık en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilacın TL bazında en çok satan formlarının 

kutu ve TL bazındaki yıllık satışları çıkarılmıştır. Bu ilaçlarda da imal/ithal, orijinal 

(referans)/jenerik (eşdeğer) ve biyoteknolojik yolla üretilen/biyoteknolojik yolla üretilmeyen 

olmak üzere 3 ayrı gruplama yapılmıştır. Grupların, kutu satış rakamıyla ilaç satış tutarlarının 

ortanca değerleri benzer yöntem ile hesaplanmış ve 2014 yılı değerleri ile karşılaştırılmıştır. 

Yıllara göre kutu satış rakamları ve satış tutarı ortancaları arasındaki farklılıkları araştırmak 

için Kruskal Wallis analiz yöntemine başvurulmuştur.  

İstatistiksel analiz ve hesaplamalar IBM SPSS Statistics Ver. 21 ve MS-Excel 2010 (© 

Microsoft Corp.) programları ile yapılmıştır. İstatistiksel kararlarda p<0.05 anlamlı farklılığın 

göstergesi olarak kabul edilmiştir. 

2012 yılında satışı olan 4.439 marka ilaç bulunmaktadır. Değer bazında yıllık en 

yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilacın toplam ilaç pazarındaki payı %31,92, bu 100 ilacın 

TL bazında en çok satan formlarının toplam ilaç pazarındaki payı %24,08’dir. 

2013 yılında satışı olan 4.617 marka ilaç bulunmaktadır. Değer bazında yıllık en 

yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilacın toplam ilaç pazarındaki payı %32,18, bu 100 ilacın 

TL bazında en çok satan formlarının toplam ilaç pazarındaki payı %24,71’dir. 

2.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 

 Ayrı veri tabanlarında çalışılıyor olması nedeniyle sadece TL bazında satış tutarına 

sahip olan ilk 100 ilacın en çok satışı olan formları üzerinde çalışılmıştır. 
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 Piyasanın tamamı değerlendirilmek istenildiğinden “IMS-Health Turkey 

Retail&Hospital Combine National+Molecule” veri tabanı kullanılmıştır. Bu veri tabanında 

hem eczane hem de hastane verileri bulunmaktadır. Bu iki sistem üzerinden ilaç temin 

süreçleri farklıdır. Bu veriler depolardan eczane ve hastanelere yapılan ilaç satış değerlerini 

içermektedir. TEB aracılığıyla gelen ilaçlar dâhil değildir. 

 TEB haricinde yurtdışında ilaç tedarikinin sağlanması amacıyla Yurt Dışından İlaç 

Temini Ve Kullanımı Kılavuzu gereğince Kurum tarafından ilaç depolarına da izin 

verilmiştir. Ancak 2014 yılı içerisinde yurt dışından ilaç temin edebilecek tedarikçiler 

aracılığıyla gelen ilaç sayısı azdır ve çalışmaya dâhil edilmemiştir.  

 Araştırmada kullanılan veri tabanları, standardize, alt gruplamalara ve zaman 

dilimlemelerine olanak sağlayan yapısına rağmen araştırma amaçlı veri tabanları değildir. 

 İlaçlar ICD-10 kodlarına göre sınıflandırılırken, IMS-Medical veri tabanından 

faydalanılmıştır. Farklı bölümlerde endikasyonları olan ilaçlar, 2012-2014 yılları arasında 

ICD-10 kodu temel alınılarak en çok reçete edilen endikasyona göre sınıflandırılmış ve diğer 

endikasyonları göz önüne alınmamıştır. 

 Araştırmada incelenen 100 ilacın 2014 yılı içerisinde ek bir endikasyon alıp 

almadığı incelenmiştir. Doz değişiklikleri, mevcut endikasyonunda alt hasta grubu 

değişiklikleri, kullanım yaşı değişiklikleri vb. durumlar dikkate alınmamıştır. 

 Söz konusu rapor ilaç piyasasıyla ilgili uygulanan politikanın ve yapılan 

müdahalelerin etkilerini analiz edebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle raporda ilk 100 

ilacın değerlendirmesi; güvenlik, klinik etkililik, etik ve sosyal yönlerden yapılmamıştır. 

3. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

3.1. Araştırmada Değerlendirilen İlaçların Tanımlayıcı Özellikleri 

Araştırmada değerlendirilen ilk 100 ilaçtan;  

 87 ilaç orijinal (referans), 13 ilaç jeneriktir(eşdeğer). 

 74 ilaç ithal, 26 ilaç imaldir. 

 97 ilaç SGK tarafından ödeme kapsamındadır. 

 55 ilacın eşdeğeri bulunmakta (her bir eşdeğer grupta 1-16 arası, ortalama 5 

eşdeğer ilaç bulunmakta), bu 55 ilacın 31 tanesi ithaldir ve ithal ilaçların 21 
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tanesinin eşdeğer grubunda imal ilaç bulunmaktadır. 24 tane imal ilacın ise 10 

tanesinin eşdeğer grubunda ithal ilaç bulunmaktadır. 

 50 ilaç oral, 39 ilaç parenteral, 9 ilaç inhalasyon, 2 ilaç ise topikal yolla 

kullanılmaktadır. 

Tablo 2’de araştırmada incelenen ilk 100 ilacın etkin madde isimleri belirtilmiştir. 

İlk 100 ilaç içerisinde 6 etkin maddenin/etkin madde kombinasyonunun birden fazla 

müstahzarı bulunmaktadır. 

100 ilaç içerisinde 22 ilaç biyoteknolojik yolla üretilmekte olup tamamı orijinal 

(referans) ve ithaldir. Bu 22 ilacın 2 tanesinin biyobenzeri bulunmakta, 11 ilaç antineoplastik 

ve immünomodülatör grupta yer almaktadır. Araştırmaya konu olan 100 ilacın onkoloji 

alanında kullanılan 8 tanesi konvansiyonel teknoloji ile üretilmiştir. Ayrıca bu 100 ilaç 

içerisinde 7 tane de kan ürünü vardır.  

Araştırmada incelenen 2014 yılı en çok satış tutarına sahip ilk 100 ilaçtan 77 tanesi, 

hem 2013 hem de 2012 yılı en çok satış tutarına sahip ilk 100 ilaç listesinde de 

bulunmaktadır. Bu 77 ilacın 2014 yılı en çok satan formlarının toplam tutarı 3.413.161.674 

TL olup 100 ilaç içerisinde %84,92’lik paya sahiptir. Araştırmada incelenen 12 ilaç sadece 

2013 yılı listesinde bulunurken, 11 ilaç ise 2012 ve 2013 listelerinde olmayıp 2014 listesine 

yeni eklenmiştir. Ayrıca araştırmada incelenen 100 ilacın 63 tanesi STD-I raporunda 

incelenen 100 ilaç içerisinde de bulunmaktadır. Bu 63 ilacın 2014 yılı en çok satan 

formlarının toplam tutarı 2.975.916.362 TL olup 100 ilaç içerisinde %74,04’lük paya sahiptir. 

Daha önce yayımlanan STD-I raporunda incelenen 2008-2013 yılları arasında yıllık 

ortalama en çok satış tutarına sahip olan ilk 100 ilaç içerisinde 78 ilaç orijinal (referans) iken 

2012 yılında 81 ilaç, 2013 yılında 88 ilaç orijinal (referans) ilaçtır. STD-I raporunda incelenen 

60 ilaç ithal iken 2012 yılında 70 ilaç, 2013 yılında 75 ilaç ithaldir. Yine STD-I raporunda 

incelenen 19 ilaç biyoteknolojik yolla üretilmekte olup 2012 yılı için 19 ilaç, 2013 yılı için 22 

ilaç biyoteknolojik yolla üretilmektedir. Kan ürünleri için ise STD-I raporunda incelenen 2 

ilaç kan ürünü iken 2012 yılında 5, 2013 yılında 9 kan ürünü bulunmaktadır. En çok satış 

tutarına sahip olan ilk 100 ilaç yıllara göre incelendiğinde orijinal (referans), ithal ve 

biyoteknolojik ilaç sayısında artış görülmektedir. Benzer artış kan ürünleri sayısında da 

vardır. 
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Tablo 2:Araştırmada Değerlendirilen ilk 100 ilacın etkin madde isimleri  

Etkin Maddeler 

Abirateron Flutikazon propiyonat Nilotinib 

Adalimumab Folitropin alfa Oktreotid 

Amfoterisin B lipozomal  Gabapentin Paliperidon 

Amlodipin Glatiramer asetat Pantoprazol 

Amlodipin + Valsartan Gliklazid Parasetamol 

Amoksisilin + Klavulanik asit Golimimab Pirasetam 

Asetilsalisilik asit Human albumin Pregabalin 

Asetilsistein Human İmmunglobulin Ranibizumab 

Beklometazon dipropiyonat +  Formoterol 

fumarat 
İbuprofen +  Psedoefedrin HCL Rekombinant anti hemofilik faktor VIII 

Bevasizumab İloprost Rekombinant faktor VII a 

Bortazomib İmatinib Risperidon 

Bosentan İmigluseraz Rituksimab 

Budezonid İnfliksimab Salbutamol 

Budezonid + Formoterol İnsulin aspart Sefdinir 

Darbepoetin alfa İnsulin detemir Sertralin 

Dasatinib İnsulin glarjin Siklosporin 

Deferasiroks İnsulin lispro +  İnsulin lispro protamin Sildenafil sitrat 

Deksketoprofen trometamol İnterferon beta 1a Sitagliptin fosfat monohidrat 

Diflukortolon valerat + İzokonazol İnterferon beta 1b Sodyum aljinat + Potasyum bikarbonat 

Diklofenak potasyum 
İpratropium bromur monohidrat + 
Salbutamol sulfat  

Sodyum valproad + Valproik asit 

Diklofenak sodyum Kandesartan sileksetil +  Hidroklorotiyazid Sunitinib maleat 

Drospirenon +  Etinil estradiol Klaritromisin Tadalafil 

Enoksaparin sodyum Klopidogrel hidrojen sülfat Tenofovir disoproksil  

Esomeprazol Lansoprazol Tiotropium bromur monohidrat 

Essitalopram Lenalidomid Trastuzumab 

Etanercept Levadopa + Karbidopa +  Entakapon Trimetazidin 

Faktor VIII inhibitor  Levetirasetam Valsartan + Hidroklorotiyazid 

Feniramidol HCL Metformin HCL Vorikonazol 

Filgrastim  Metilprednizolon sodyum suksinat Zoledronik asit monohidrat 

Flurbiprofen Metoprolol suksinat  

Flutikazon + Salmeterol Nifedipin  
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Araştırmada yer alan ilaçların ruhsat sahibi toplam 42 firma vardır (Şekil 1). 10 firma 

%61,3’lük pazar payına sahipken, sırasıyla Roche %10,4, Novartis %10,2 ve Sanofi %8,5’lik 

pazar payıyla ilk 3 firma olarak göze çarpmaktadır. Bu 100 ilacın toplam TL bazındaki 

hacminin %85,9’luk kısmını çok uluslu firmaların ruhsat sahibi olduğu ilaçlar 

oluşturmaktadır. 

STD-I raporunda incelenen, 2008-2013 yılları arasında yıllık ortalama en çok satış 

tutarına sahip olan 100 ilacın toplam TL bazındaki hacminin %77,7’lik kısmını çok uluslu 

firmaların ruhsat sahibi olduğu ilaçlar oluşturmaktadır. Bu oran 2014 yılında %85,9’a 

yükselmiştir. 

 

Şekil 1: Araştırmadaki ilk 100 ilacın ruhsat sahibi firmalarının %TL hacmi 

Araştırmada değerlendirilen 2014 yılı TL bazındaki ilaç satışları baz alınarak, yıllık 

ortalama en çok satış tutarına sahip ilk 100 ilaç; ATC sınıflandırmasına göre A; Sindirim 

Sistemi ve Metabolizma, B; Kan ve Kan Yapan Organlar, C; Kardiyovasküler Sistem, D; 

Dermatolojik İlaçlar, G; GenitoÜriner Sistem ve Seks Hormonları, H; Sistemik Hormonal 

Preparatlar (Seks Hormonları ve İnsülinler Hariç), J; Sistemik Kullanılan Antiinfektifler, L; 

Antineoplastikler ve İmmünomodülatör Ajanlar, M; Kas-İskelet Sistemi, N; Sinir Sistemi, R; 

Solunum Sistemi, S; Duyusal Organlar, V; Değişik Amaçlar İçin Kullanılan İlaçlar olmak 

üzere çeşitli gruplara dağılım göstermektedir. Her grupta yer alan ilaç sayılarına göre dağılım 

aşağıda verilmektedir (Şekil 2). Buna göre en çok etkin madde oranı %19 ile L 
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(Antineoplastikler ve İmmünomodülatör Ajanlar), %13 ile A (Sindirim Sistemi ve 

Metabolizma) ve %12 ile J (Sistemik Kullanılan Antiinfektifler) ATC grubunda yer 

almaktadır. 

STD-I raporunda incelenen, 2008-2013 yılları arasında yıllık ortalama en çok satış 

tutarına sahip olan 100 ilaç içerisinde en çok etkin madde oranı %19 ile J (Sistemik 

Kullanılan Antiinfektifler), %15 ile L (Antineoplastikler ve İmmünomodülatör Ajanlar) ve 

%13 ile C (Kardiyovasküler Sistem) ATC grubunda yer almaktadır. 2014 yılında geçmiş 

yıllara göre en çok satış tutarına sahip olan ilk 100 ilaç içerisinde etkin maddesi L grubunda 

bulunan ilaçların sayısı artarken etkin maddesi J grubunda olan ilaçların sayısı azalmıştır. 

 

Şekil 2: İlk 100 ilacın ATC gruplarına göre dağılımı 

Araştırmada incelenen ilk 100 ilacın ATC sınıflandırmasına göre kutu satışı en çok 

olan ilk 3 grup sırasıyla; 60.626.089 kutu satışıyla M (Kas-İskelet Sistemi); 41.934.369 kutu 

satışıyla A (Sindirim Sistemi ve Metabolizma) ve 29.817.023 kutu satışıyla C 

(Kardiyovasküler Sistem) grubudur. ATC sınıflandırmasına göre TL bazında en çok satış 

tutarına sahip ilk 3 grup ise sırasıyla; 1.128.602.245 TL ile L (Antineoplastikler ve 

İmmünomodülatör Ajanlar); 797.351.082 TL ile A (Sindirim Sistemi ve Metabolizma) ve 

379.900.351 TL ile R (Solunum Sistemi) grubudur. 
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2012, 2013 ve 2014 yıllarında değer bazında yıllık en yüksek satış tutarına sahip ilk 

100 ilacın ve STD-I (2008-2013 yıllık ortalama) raporunda yer alan ilaçların ATC-I 

sınıflandırmasına göre sayıları ve bütçe payları aşağıdaki tabloda yer almaktadır (Tablo 3). 

Tablo 3: ATC-I sınıflandırmasına göre ilaç sayıları ve bütçe payları 

ATC-I Sınıfı 

STD-I Rapor  

(2008-2013) 
2012 2013 2014 

İlaç  

Sayısı 

Bütçe  

Payı 

İlaç  

Sayısı 

Bütçe  

Payı 

İlaç  

Sayısı 

Bütçe  

Payı 

İlaç  

Sayısı 

Bütçe  

Payı 

L (Antineoplastikler ve 

 İmmünomodülatör 

Ajanlar) 

15 17,76 17 26,20 16 24,95 19 28,08 

A (Sindirim Sistemi ve 

Metabolizma) 
12 12,83 12 16,86 13 19,25 13 19,84 

R (Solunum Sistemi) 10 12,97 11 13,11 10 10,57 10 9,45 

J (Sistemik Kullanılan 

Antiinfektifler) 
18 16,69 17 11,66 14 10,54 12 8,26 

B (Kan ve Kan Yapan 

Organlar) 
5 4,46 6 5,16 11 8,21 10 7,50 

C (Kardiyovasküler 

Sistem) 
13 12,80 10 7,50 10 7,38 8 5,77 

N (Sinir Sistemi) 10 8,28 10 6,28 12 6,61 11 5,58 

M (Kas-İskelet Sistemi) 7 6,35 6 4,46 4 2,97 7 5,39 

Diğer 10 7,85 11 8,77 10 9,52 10 10,12 

Toplam 100 100,00 100 100,00 100 100,00 100 100,00 

 

Araştırmadaki ilaçların endikasyonları ICD-10 koduna göre incelendiğinde ilaçların 

ağırlıklı olarak; J00-J99 solunum sistemi hastalıkları (16 adet ilaç), E00-E90 endokrin, 

beslenme ve metabolizma hastalıkları (12 adet ilaç), I00-I99 dolaşım sistemi hastalıkları (12 

adet ilaç), C00-D48 neoplazmlar (12 adet ilaç)ve G00-G99 sinir sistemi hastalıkları (12 adet 

ilaç) tedavisinde kullanıldıkları görülmektedir. ICD-10 koduna göre kullanıldıkları hastalık 

frekansları aşağıdaki şekilde (Şekil 3) gösterilmektedir. 
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Şekil 3: İlk 100 ilacın ICD-10 koduna göre kullanıldıkları hastalık frekansları 

STD-I raporunda incelenen ilk 100 ilaç içerisinde ilaçların ağırlıklı olarak benzer 

şekilde; J00-J99 Solunum sistemi hastalıkları (19 adet ilaç), I00-I99 Dolaşım sistemi 

hastalıkları (12 adet ilaç), E00-E90 Endokrin, beslenme ve metabolizma hastalıkları (11 adet 

ilaç) tedavisinde kullanıldıkları görülmektedir. Fakat ilk raporda incelenen 100 ilaç arasında 

onkoloji alanında kullanılan 8 ilaç varken 2014 yılı verilerini benzer yöntemle incelediğimiz 

bu raporda 12’ye çıkmıştır. 12 ilacın 4 tanesi biyoteknolojik yolla üretilen ilaçtır. Bu 12 ilaç 

raporda incelenen 100 ilacın toplam TL tutarının %19’unu (764.879.725 TL) ve onkoloji 

alanında kullanılan ilaçların toplam TL tutarının %44,7’sini oluşturmaktadır. Bu durumun ana 

sebebi ilk 100 ilaç içerisinde olan onkoloji ilaçlarının birim fiyatlarının yüksek olmasıdır. Bu 

raporda incelenen 16 ilaç solunum sistemi hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Bu 16 

ilaç incelenen 100 ilacın toplam TL tutarının %11,5’ini (460.740.474 TL) oluşturmaktadır. 

 İlk 100 ilacın ICD-10 koduna göre 2012 ve 2013 yıllarında kullanıldıkları hastalık 

frekansları incelendiği zaman; en fazla ilacın 2012 yılında J00-J99 Solunum sistemi 

hastalıkları grubunda (19 adet ilaç), 2013 yılında ise G00-G99 Sinir sistemi hastalıkları 

grubunda olduğu (16 adet ilaç) görülmektedir. 
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2012 yılında ilk 100 ilaç içerisinde en yüksek bütçe payı J00-J99 Solunum sistemi 

hastalıkları grubundaki ilaçlara ait olurken (% 16,95); 2013 yılında en yüksek bütçe payını 

E00-E90 Endokrin, beslenme ve metabolizma hastalıkları grubundaki ilaçlar (%16,92) 

oluşturmaktadır. J00-J99 Solunum sistemi hastalıkları grubunda, 2012 yılında 19 adet ilaç yer 

alırken bu sayı 2013 yılında 15’e düşmüştür. 

3.2. Araştırmada Değerlendirilen İlaçların Kutu Satış Miktarlarının İncelenmesi 

 2014 yılında araştırmada incelenen 100 ilacın kutu satışlarının 4.475 ile 21.510.442 

arasında değiştiği görülmektedir. Bu 100 ilacın toplam kutu satışı ise 226.292.628 olarak 

belirlenmiştir. 

Değer bazında 2012 yılında en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilacın kutu 

satışlarının 2.812 ile 13.754.194 arasında değiştiği görülmektedir. Bu 100 ilacın toplam kutu 

satışı 203.641.854 olarak belirlenmiştir. 

Değer bazında 2013 yılında en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilacın kutu 

satışlarının 3.595 ile 17.897.363 arasında değiştiği görülmektedir. Bu 100 ilacın toplam kutu 

satışı 222.032.728 olarak belirlenmiştir. 

2012-2014 yıllarına ait en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilacın kutu satışlarının alt 

gruplara göre ortanca değerleri aşağıdaki şekilde gösterilmektedir (Şekil 4). 2012-2014 yılları 

arası alt grup satış miktarları incelendiğinde ise her grubun kutu satış ortancalarının farklı 

eğilim (özellikle imal ve jenerik-eşdeğer ilaçlarda artma eğilimi) ve oranlarda değişiklik 

gösterdiği fakat bu değişikliklerin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir(p>0,05). 

2012 yılında değer bazında en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilacın kutu satışı 

ortancası 786.737 iken 2013 yılı ortancası 819.252, 2014 yılı ortancası 778.372’dir. Toplam 

ortanca değerlerine bakıldığında yıllara göre anlamlı değişiklik görülmemektedir(p>0,05). Alt 

gruplar incelendiğinde ise imal, jenerik (eşdeğer) ve biyoteknolojik olmayan ilaçların kutu 

satış ortancalarında artış; ithal, orijinal (referans) ve biyoteknolojik ilaçların kutu satış 

ortancalarında düşüş eğilimi görülmektedir. 2014 yılıyla 2012 yılı kutu satış miktarı ortanca 

değerleri kıyaslandığı zaman jenerik (eşdeğer) ilaçların ortanca değerinin 2 yılda %52,3 

oranında arttığı, orijinal (referans) ilaçların ortanca değerinin ise %39,08 oranında azaldığı 

görülmektedir. İmal ve biyoteknolojik yolla üretilmeyen ilaçların ortanca değerleri bu yıllar 

arasında yaklaşık %10 oranında artarken, ithal ve biyoteknolojik yolla üretilen ilaçların 

ortanca değeri ise %25 oranında azalış göstermiştir. 
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Şekil 4: 2012, 2013, 2014 yılları en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilacın kutu satışlarının alt gruplara göre 

ortanca değerleri 

Değer bazında 2014 yılında en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilacın kutu satış 

ortanca değerleri, 

- İmal ilaçlarda ithal ilaçlara göre (p<,001), 

- Jenerik (eşdeğer) ilaçlarda orijinal (referans) ilaçlara göre (p<,001), 

- Biyoteknolojik olmayan yöntemlerle üretilen ilaçlarda biyoteknolojik 

yöntemlerle üretilen ilaçlara göre  (p=0,003) anlamlı olarak daha yüksektir (Şekil 5). 
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Şekil 5: 2014 yılının en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilacın kutu satışlarının alt gruplara göre ortanca 

değerleri 

İmal/ithal, orijinal (referans)/ jenerik (eşdeğer) ve biyoteknolojik yöntemlerle üretilen 

(biyoteknolojik)/biyoteknolojik olmayan yöntemlerle üretilen (biyoteknolojik olmayan)ilaç 

gruplarının 2014 yılı kutu satış verileri aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır (Tablo 4). 

Tablo 4: 2014 ilaç satış miktarları (kutu) 

Grup En az satış En çok satış Ortanca ÇAG* 

İmal 412.199 21.510.442 3.683.477 5.127.902 

İthal 4.475 14.386.769 176.098 1.501.159 

Orijinal (referans) 4.475 19.158.117 313.334 2.212.154 

Jenerik (eşdeğer) 412.199 21.510.442 4.938.794 5.682.144 

Biyoteknolojik 10.822 2.574.835 84.279 406.526 

Biyoteknolojik 

olmayan 

4.475 21.510.442 1.232.418 3.599.245 

*ÇAG: Çeyrekler Arası Genişlik 

3.3. Araştırmada Değerlendirilen İlaçların Fiyat Etkisine Ait Bulguları 

 2014 yılında araştırmada incelenen 100 ilacın TL bazında satışlarının 6.684.565 TL ile 

242.689.813 TL arasında değiştiği görülmektedir. Bu 100 ilacın toplam TL bazında satışı ise 

4.019.139.538 TL olarak belirlenmiştir. 

Değer bazında 2012 yılında en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilacın TL bazında 

satışlarının 7.785.684 TL ile 169.938.218 TL arasında değiştiği görülmektedir. Bu 100 ilacın 

toplam TL bazında satışı ise 3.345.093.750 TL olarak belirlenmiştir. 
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Değer bazında 2013 yılında en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilacın TL bazında 

satışlarının 6.190.512 TL ile 182.395.802 TL arasında değiştiği görülmektedir. Bu 100 ilacın 

toplam TL bazında satışı ise 3.653.104.626 TL olarak belirlenmiştir. 

2012-2014 yıllarına ait en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilacın değer bazındaki 

satışlarının alt gruplara göre ortanca değerleri aşağıdaki şekilde gösterilmektedir (Şekil 6). 

2012-2014 yılları arası alt grup satış tutarları incelendiğinde ise her grubun satış tutar 

ortancalarının farklı eğilim (özellikle biyoteknolojik yöntemlerle üretilen ilaçlarda artma 

eğilimi) ve oranlarda değişiklik gösterdiği gözlenmiş fakat bu değişikliklerin istatistiksel 

olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir(p>0,05). 

2012 yılında değer bazında en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilacın satış tutarları 

ortancası 26.878.430 TL iken 2013 yılı ortancası 27.705.525 TL, 2014 yılı ortancası 

29.680.485 TL’dir. Toplam ortanca değerlerine bakıldığında yıllara göre artış eğilimi 

görülmektedir. Alt gruplar incelendiğinde ise jenerik (eşdeğer) ilaçların satış tutarı 

ortancasında düşüş eğilimi görülürken diğer alt grupların ortancalarında artış eğilimi 

görülmektedir. En fazla satış tutarı ortancası biyoteknolojik ilaç grubundadır ve bu grubun 

yıllara göre artış yüzdesi diğer gruplardan daha fazladır. 2014 yılıyla 2012 yılı satış tutar 

ortanca değerleri kıyaslandığında, biyoteknolojik yolla üretilen ilaçların ortanca değerinin 2 

yılda %40,4 oranında arttığı, jenerik (eşdeğer) ilaçların ortanca değerinin ise %21,2 oranında 

azaldığı görülmektedir. Orijinal (referans), imal ve ithal ilaç ortanca değerleri bu yıllar 

arasında yaklaşık %10, biyoteknolojik yolla üretilmeyen ilaçların ortanca değerinde ise %17 

oranında artış görülmektedir. 
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Şekil 6: 2012, 2013, 2014 yılları en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilacın TL bazında satışlarının alt gruplara 

göre ortanca değerleri  

Değer bazında 2014 yılında en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilacın TL bazında 

satış ortanca değerleri, 

- İthal ilaçlarda imal ilaçlara göre (p<,001), 

- Orijinal (referans) ilaçlarda jenerik (eşdeğer) ilaçlara göre (p=0,006), 

- Biyoteknolojik yöntemlerle üretilen ilaçlarda biyoteknolojik olmayan 

yöntemlerle üretilen ilaçlara göre (p<,001) anlamlı olarak daha yüksektir. 
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Şekil 7: 2014 yılının en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilacın TL bazında satışlarının alt gruplara göre ortanca 

değerleri  

İmal/ithal, orijinal (referans)/jenerik (eşdeğer) ve biyoteknolojik yöntemlerle üretilen 

(biyoteknolojik)/biyoteknolojik olmayan yöntemlerle üretilen (biyoteknolojik olmayan) ilaç 

gruplarının 2014 yılı kutu satış verileri aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır (Tablo 5). 

Tablo 5: 2014 ilaç satış tutarları (TL) 

Grup En az satış En çok satış Ortanca ÇAG* 

İmal 6.684.565 60.012.513 23.680.295 15.927.394 

İthal 11.130.363 242.689.813 34.167.219 28.556.775 

Orijinal (referans) 11.130.363 242.689.813 31.059.006 26.725.891 

Jenerik (eşdeğer) 6.684.565 60.012.513 17.062.039 20.197.584 

Biyoteknolojik 11.130.363 242.689.813 67.888.959 69.634.577 

Biyoteknolojik 

olmayan 

6.684.565 112.100.870 28.466.573 15.935.684 

*ÇAG: Çeyrekler Arası Genişlik 

2014 yılı içerisinde, araştırmada değerlendirilen ilk 100 ilacın perakende satış 

fiyatlarının 25 tanesinde artış, 16 tanesinde düşüş, 5 tane kan ürününde ise 14 günde bir fiyat 

değişikliği görülmektedir (7 kan ürününden 5’i albümin ve immünglobulin içeren ilaç, 2 

tanesi ise faktör içeren ilaçtır. Albümin ve immünglobulin içeren ilaçlar Kurumumuz 

tarafından 14 günde bir güncel kura göre fiyatlandırılmaktadır). Fiyat değişikliklerinin 

ortalamasına bakıldığında ilaç fiyatlarında %3,56 oranında fiyat artışı, %1,59 oranında fiyat 

düşüşü gerçekleşmiştir. STD-I raporu sonuçlarına göre yıllık ilaç fiyat artış ortalamaları 2008-

2013 yılları arasında %4,89 ile %27,11; düşüş ortalamaları ise %9,02 ile %15,12 arasında 
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değişmektedir. 2014 yılı ilaç perakende satış fiyatlarına bakıldığında son yıllara göre daha 

düşük oranlarda değişiklikler gerçekleşmiştir. 2008-2013 yılları arasındaki fiyat 

değişikliklerinin daha yüksek oranda olması aynı dönemde gerçekleşen kamu müdahalelerine 

bağlanabilir. 

2014 yılında araştırmada incelenen ilk 100 ilacın perakende satış fiyatlarının 

belirlenmesinde en çok Yunanistan (29 ilaç) referans ülke olarak alınmıştır. Bu ülkeyi 

sırasıyla Fransa (15 ilaç), İtalya (10 ilaç), İspanya (7 ilaç), Portekiz (5 ilaç), Almanya (4 ilaç), 

İsviçre (4 ilaç), Hollanda (2 ilaç) ve diğer ülkeler (8 ilaç) takip etmiştir. 16 ilacın ise referans 

ülkesi bulunmamaktadır. STD-I raporunda incelenen 100 ilaçta 2008-2009 yıllarında ilaç 

fiyatı belirlemede referans ülke olarak İtalya, 2010 yılından itibaren referans ülke olarak 

Yunanistan öne çıkmaktadır. Referans ülke olarak Yunanistan’ın ağırlığı 2014 yılı içinde de 

görülmektedir. 

Fiyat artışı alan 25 ilacın fiyatları göz önüne alındığında; 3 tanesinde 2014 yılı 

içerisinde 2 artış 1 düşüş, 3 ilaçta ise 2 artış görülmüştür. Fiyat düşüşü olan 16 ilaçtan 1 

tanesinde 2 düşüş 1 artış, 5 tanesinde ise 2 kere düşüş görülmüştür. Kalan 54 ilacın fiyatının 

değişmediği görülmektedir. Bu 54 ilaçtan 1 tanesi ise 1 artış 1 düşüş göstermiş olsa da yıl 

sonunda aynı fiyata sahip olduğu için fiyatı değişmeyen grupta sayılmıştır. 14 günde bir fiyat 

değişikliği alan grup göz önüne alınmadığında toplamda 33 fiyat artışı 26 fiyat düşüşü olduğu 

görülmektedir. Bu artış ve düşüşlerin sebepleri aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir (Şekil 8-9). 

 

Şekil 8: 2014 yılında en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilaçta gerçekleşen perakende satış fiyatı düşüş 

sebepleri 

 Araştırmada incelenen ve referans fiyat düşüşü olan 22 ilacın, 18’inin fiyatında 

referans olarak alınan ülke Yunanistan iken, 2 ilaçta Fransa, 2 ilaçta da İspanya’dır. 
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Şekil 9: 2014 yılında en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilaçta gerçekleşen perakende satış fiyatı artış 

sebepleri 

 STD-I raporu sonuçlarına göre; incelenen 100 ilacın fiyatında 2009 ve 2010 yıllarında 

referans ülkeye bağlı artış olmazken, 2008 yılında 1 ilaçta, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 9’ar 

ilaçta fiyat artışı olmuştur. Referans ülkeye bağlı fiyat düşüşü 30 ilaçla en fazla 2010 yılında 

olurken, sırasıyla 2011 yılında 21 ilaç, 2012 yılında 20 ilaç ve 2013 yılında 24 ilaçta 

gerçekleşmiştir. 2008-2013 yıllarında en fazla Fransa’ya (13 ilaç) bağlı referans fiyat artışı 

olurken, en fazla referans fiyat düşüşü ise Yunanistan’a (58 ilaç) bağlı olmuştur. Buna göre 

referans düşüşlerinde ağırlıklı olarak Yunanistan’ın etkisinin devam ettiği görülmektedir. 

2014 yılı içerisinde Fiyat Değerlendirme Komisyonu (FDK) kararı ile artış alan 23 ilacın 5 

tanesi iki kez fiyat artışı aldığı için toplamda 18 ilaç bulunmaktadır ve bu 18 ilacın 100 ilaç 

içerisindeki oranı kutu bazında %20,2 iken TL bazında %29,1’dir. 2014 yılı içerisinde, bu 18 

ilacın 7 tanesine Fiyat Tebliği’nin 3. maddesi 4. fıkrası gereğince; ithal edildiği ülke para 

birimi Avro’dan farklı olduğundan FDK tarafından parite farkı verilmiştir (100 ilaç 

içerisindeki oranı kutu bazında %7,99 iken TL bazında %15,40). Bu 18 ilacın 6 tanesi Fiyat 

Tebliği’nin 5. maddesi 1. fıkrası (a) alt bendi gereğince FDK tarafından kamu sağlığını ve 

maliyesini tehdit edebilecek ürün olarak değerlendirilmiş ve azami %15 oranında artış almıştır 

(100 ilaç içerisindeki oranı kutu bazında %12,16 iken TL bazında %8,01). 5 tanesi ise Fiyat 

Tebliği’nin 3. maddesi 4. fıkrası gereği ve 5. maddesi 1. fıkrası (a) alt bendi gereğince 

değerlendirilmiş ve FDK tarafından hem parite farkı hem de azami %15 oranında fiyat artışı 

alması uygun görülmüştür (100 ilaç içerisindeki oranı kutu bazında %0,1 iken TL bazında 

%5,76). 

Araştırmada değerlendirilen ilk 100 ilacın 97 tanesi SGK’nın ödeme listesinde 

bulunmaktadır. Bu 97 ilacın 6 tanesinin KKİ’si 2014 yılında değişmiştir. KKİ’si değişen 6 
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ilaç da orijinal (referans) ve ithal ilaçtır. 3 ilacın iskontosu artarken 3 ilacın iskontosu 

azalmıştır. İskontosu azalan ilaçlardan birinin ilk jeneriği (eşdeğeri) piyasaya girdiği için 

iskonto değişikliği olmuştur. İskontosu artan ilaçlardan ikisi biyoteknolojik ilaç olup bir 

tanesinin biyobenzeri 2014 yılı içinde piyasaya girmiştir.   

Yıl içerisinde yapılan araştırmada incelenen ilaçlara en yüksek %56, en düşük %0 

oranında olmak üzere ortalama %27 oranında iskonto uygulanmıştır.  

2014 yılında 35 adet ilaca SUT’ta düzenlenen KKİ oranlarından farklı oranda iskonto 

uygulanmıştır. 

11 ilaç için SUT’ta düzenlenen KKİ oranlarından daha yüksek oranda iskonto 

uygulanmıştır. Bu ilaçlar içerisinden 2 tanesinin 2014 yılında iskonto oranı artarken 1 

tanesinin azalmıştır. Bu 11 ilacın 10’u orijinal (referans), 9’u ithal, 2’si biyoteknolojik yolla 

üretilen ilaç ve 1 tanesi de kan ürünüdür. Yine bu 11 ilacın 10 tanesinin 1-15 arası eşdeğeri 

veya biyobenzeri bulunmaktadır. IMS-Health verilerine göre 2014 yılında SUT’ta düzenlenen 

KKİ oranlarından daha yüksek oranda iskonto uygulanan 11 ilaç, araştırmada incelenen ve 

SGK tarafından ödenen 97 ilaç içerisinde tutar olarak 394.412.026 TL ile %10,02’lik hacme, 

miktar olarak ise 16.882.458 kutu satışı ile %7,57’lik hacme sahiptir.  

24 ilaç için ise SUT’ta düzenlenen KKİ oranlarından daha düşük oranda iskonto 

uygulanmıştır. Bu ilaçların hiçbirinin 2014 yılında iskonto oranı değişmemiştir. Bu 24 ilacın 

tamamı orijinal (referans) ve ithal iken 14’ü biyoteknolojik yolla üretilen ilaç ve 1 tanesi de 

kan ürünüdür. Yine bu 24 ilacın yalnızca 3 tanesinin 2-11 arası eşdeğeri bulunmaktadır. Daha 

önceki yıllarda, Sağlık Hizmetlerini Fiyatlandırma Komisyonu kararınca 24 ilacın 18 tanesi 

ilave KKİ’lerden değişik oranlarda muaf tutulmaktadır. IMS-Health verilerine göre 2014 

yılında SUT’ta düzenlenen KKİ oranlarından daha düşük oranda iskonto uygulanan 24 ilaç, 

araştırmada incelenen ve SGK tarafından ödenen 97 ilaç içerinde tutar olarak 1.481.395.191 

TL ile %37,64’lük hacme, miktar olarak da 10.113.794 kutu satışı ile %4,54’lük hacme 

sahiptir. İlave KKİ’lerden değişik oranlarda muaf tutulan 18 ilaç ise 1.264.076.103 TL ile 

%32,12’lik hacme, miktar olarak ise 8.816.520 kutu satışı ile %3,95’lik hacme sahiptir. 

3.4. Araştırmada Değerlendirilen İlaçların Mevzuat Etkisine Ait Bulguları 

Araştırmada incelediğimiz dönemde ödeme kapsamında bulunmayan ilaç sayısı 3, 

SUT değişiklikleriyle ödeme koşulu etkilenmeyen ilaç sayısı 74’tür. Kalan 23 ilaç için ödeme 

koşulları değiştirilmiştir. Bu ilaçlardan 20 tanesinin kısıtlama yönünde, 2 tanesinin ise 

kolaylaştırma yönünde SUT kuralları değiştirilmiştir. 1 ilacın ise süreç içinde ödeme 

koşullarında hem kısıtlama hem kolaylaştırma olmuştur. 
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SUT değişiklikleriyle ödeme koşulu kısıtlanan ilaçlardan 20 tanesinin de reçeteleme 

kuralında değişiklik yapılmıştır. 

SUT değişiklikleriyle ödeme koşulu kolaylaştırılan ilaçlardan 2 tanesi için dört alanda 

da (başlama, sonlandırma, reçeteleme, raporlama kuralları) değişiklik yapılmıştır. Ödeme 

koşullarında hem kısıtlama hem de kolaylaştırma yapılan ilacın ise reçeteleme kuralında 

kısıtlama, başlama kuralında kolaylaştırma yapılmıştır. 

SUT kuralı değişikliği yapılan 23 ilacın değişiklik yapılmadan önceki 6 aydaki toplam 

satışı 28.847.060 kutu iken, değişiklik yapıldıktan sonraki 6 aylık toplam satışı 30.122.697 

kutu olarak gerçekleşmiştir. SUT değişiklikleriyle ödeme koşulu sadece kısıtlanan 20 ilacın 

ise kısıtlılık yapılmadan önceki 6 aylık toplam satışı 27.471.208 kutu iken, kısıtlılık 

yapıldıktan sonraki 6 aylık toplam satışı 29.400.180 kutu olarak gerçekleşmiştir. Bu 20 ilacın 

kısıtlılık yapılmadan önceki 6 aylık toplam bütçe yükü 440.456.121 TL iken, kısıtlılık 

yapıldıktan sonraki 6 aylık toplam bütçe yükü 471.903.094 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu 

durumda SUT’ta kısıtlama yapılması olumsuz etki ediyor gibi gözükse de daha detaylı bir 

analizle zaman içerisindeki artış trendlerine bakılması gerekmektedir. Yapılan müdahalelerin 

artış hızını azaltmış olma ihtimali de mümkündür. 

3.5. Araştırmada Değerlendirilen İlaçların Pazar Etkisine Ait Bulguları 

Araştırmada incelediğimiz 55 ilacın eşdeğeri bulunmaktadır. Bu 55 ilacın 24’ü imal 

31’i ithal ilaçtır. 31 ithal ilacın 21 tanesinin eşdeğer grubunda imal ilaç; 24 imal ilacın 10 

tanesinin eşdeğer grubunda ithal ilaç bulunmaktadır. Bu ilaçların 1-16 arasında ortalama 5 

eşdeğeri vardır. Toplam 45 ilacın eşdeğer grubunda imal ilaç, 28 ilacın eşdeğer grubunda ithal 

ilaç ve 18 ilacın eşdeğer grubunda hem imal hem de ithal ilaç bulunmaktadır. 

Eşdeğer grubunda yalnızca ithal ilaç olan 10 ilacın 4 tanesi kan ürünü, 2 tanesi 

biyoteknolojik yolla üretilen ilaç ve 2 tanesi de inhaler yolla kullanılan ithal ilaçtır. Bu ilacın 

1-11 arasında ortalama 4 eşdeğeri vardır. Fakat 5 ilacın yalnızca 1’er tane eşdeğeri vardır. 

Eşdeğer grubunda yalnızca imal ilaç olan 27 ilacın 1 tanesi biyoteknolojik yolla 

üretilen ilaç olup 14’ü imal 13’ü ithal ilaçtır. Bu ilaçların 1-15 arasında ortalama 4 eşdeğeri 

vardır.  

Eşdeğer grubunda hem ithal hem de imal ilaç olan 18 ilacın 2 tanesi inhaler yolla 

kullanılmakta olup 10’u imal 8’i ithal ilaçtır. Bu ilaçların 2-16 arasında ortalama 8 eşdeğeri 
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vardır. Eşdeğeri olmayan 45 ilacın 42’si orijinal, 43’ü ithal, 19’u biyoteknolojik yolla üretilen 

ilaç ve 2 tanesi de kan ürünüdür. 

2014 yılında, araştırmada incelenen 100 ilacın 3’üne endikasyon ilavesi yapılmıştır. 

Bu ilave endikasyonlar ICD-10 sistemine göre incelendiği zaman, 1 tanesinin C00-D48 

(Neoplazmlar), 1 tanesinin D50-D89 (Kan ve kan yapıcı organların hastalıkları ve immün 

sistemin bazı bozuklukları), 1 tanesinin ise H00-H59 (Göz ve adnekslerinin hastalıkları) 

gruplarında yer aldığı görülmektedir. Endikasyon ilavesi yapılan bu 3 ilacın endikasyon 

ilavesi yapılmadan önceki 6 aylık toplam satışı 1.398.692 kutu iken, endikasyon ilavesi 

yapıldıktan sonraki 6 aylık toplam satışı 1.561.579 kutu olarak gerçekleşmiştir. 3 ilacın 

endikasyon ilavesi yapılmadan önceki 6 aylık toplam bütçe yükü 111.984.024 TL iken, 

endikasyon ilavesi yapıldıktan sonraki 6 aylık toplam bütçe yükü 126.767.749 TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

3.6. Araştırmada Değerlendirilen İlaçların Toplam Satışlarının 2012 ve 2013 

Yılları ile Karşılaştırılması 

Araştırmada incelenen ilk 100 ilacın 2012-2014 yıllarını içeren satış rakamları ve 

harcama tutarları aşağıdaki şekilde görülmektedir (Şekil 10 a ve b). 

2012, 2013 ve 2014 yıllarında değer bazında en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 

ilacın farklı alt gruplar için satış tutarlarına bakıldığı zaman yıllara göre toplam satış tutarında 

artış görülmektedir. İmal ilaçlar ve jenerik (eşdeğer) ilaçların satış tutarlarında yıllara göre 

düşüş görülürken diğer alt gruplarda artış görülmektedir. Alt gruplar kendi içlerinde 

incelendiğinde ithal ilaçların, orijinal (referans) ilaçların ve biyoteknolojik olmayan ilaçların 

satış tutarlarının daha fazla olduğu görülmektedir. 2014 yılı ile 2012 yılı rakamları 

karşılaştırıldığında toplam satış tutarları %20 oranında artmıştır. En fazla artış %52 ile 

biyoteknolojik ilaç grubunda, en fazla düşüş ise %30 ile jenerik (eşdeğer) ilaç grubundadır.  

2012, 2013 ve 2014 yıllarında değer bazında en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 

ilacın farklı alt gruplar için kutu satışlarına bakıldığı zaman bütün alt gruplar için yıllara göre 

artış olduğu görülmektedir. Alt gruplar kendi içlerinde incelendiğinde imal ilaçların, orijinal 

ilaçların ve biyoteknolojik olmayan ilaçların kutu satış rakamlarının daha fazla olduğu 

görülmektedir. 2014 yılı ile 2012 yılı rakamları karşılaştırıldığında toplam kutu satış 

rakamları %11 oranında artmıştır. En fazla artış %32 ile biyoteknolojik ilaç grubunda, en 

düşük artış %1 ile jenerik (eşdeğer) ilaç grubundadır. 
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Şekil 10: 2012-2014 yılları arasında farklı ilaç alt gruplarındaki [jenerik(eşdeğer)/orijinal(referans); imal/ithal; 

biyoteknolojik/biyoteknolojik olmayan]satış tutarları (a) ve kutu satışları (b) (sütunlarda belirtilen yüzdeler 

ilaçların kendi alt grupları içerisindeki yıllık yüzde oranlarıdır) 

2014 yılında araştırmada incelenen 100 ilacın toplam tutarı içinde 1.609.445.296 TL 

ile %40’ını biyoteknolojik ilaçlar oluştururken, bu ilaçların kutu bazında satışları %5 oranında 

gerçekleşmiştir. Bunun ana sebebi biyoteknolojik ilaçların birim maliyetlerinin yüksek 

a 

b 
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olmasıdır. STD-I raporunda da bu durum saptanmıştır. İlk raporda yapılan analizlerde 2018 

yılında en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilaç içinde biyoteknolojik ilaçların 1.700 milyon 

TL tutar ile %40 oranında pay alacağı tahmin edilmiştir. Yine bu raporda, biyoteknolojideki 

hızlı gelişmeler de dikkate alındığında, 2013 yılında 1.226 milyon TL olan ilk 100 ilaçtaki 

biyoteknolojik ürünlerin toplam tutarının 2018 yılı sonunda 1.700 milyon TL olacağı 

öngörüsünde bulunmanın iyimser bir tahmin olduğu ve biyoteknolojik ilaçların, değer bazında 

ilaç pazarındaki payının yakın gelecekte hızlı bir şekilde gelişim göstereceği ifade edilmiştir 

(10). Dünyadaki Ar-Ge harcamalarının sektörel dağılımında, ilaç ve biyoteknoloji 

uygulamaları %19,3 ile ilk sıralarda yer almaktadır. Biyofarmasötik araştırma şirketleri, 

biyolojik süreçleri kullanarak pek çok ürün ve aşı geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. 

Bunlar monoklonal antikorlar, aşılar, rekombinant proteinler, hücre terapileri, gen terapileri 

gibi geniş bir ürün yelpazesini oluşturmaktadır(13). 

2014 yılında araştırmada incelenen 100 ilacın toplam tutarı içinde 3.410.227.506 TL 

ile %85’ini ithal ilaçlar oluştururken, bu ilaçların kutu bazında satışları %43 oranında 

gerçekleşmiştir. Kutu bazında imal ilaçların satış hacmi, ithal ilaçlardan yüksek 

seyretmektedir. Bu tabloyu oluşturan sebepler arasında ilk raporda da belirtildiği gibi, 

ülkemizdeki üretimin jenerik (eşdeğer) ilaç ağırlıklı olması, mal fazlası uygulaması ve ithal 

ilaçların bir kısmının ileri teknoloji ile üretilen ilaçlar olması sebebiyle birim fiyatlarının 

yüksek olması sayılabilir. Değer bazında en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilacın 2014 yılı 

ile 2012 yılı rakamları karşılaştırıldığında, imal ilaçların satış tutarının %9 oranında azaldığı, 

ithal ilaçların ise satış tutarının %28 oranında arttığı görülmektedir. İlk raporda 2008-2013 

yılları arası satış değerleri temel alınarak yapılan analizlerdeki öngörülerde 2015 yılında en 

yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilaç içinde ithal ilaçların 2.930 milyon TL tutar ile %80 

oranında pay alacağı tahmin edilmiştir. IMS-Health verilerine göre, 2014 yılı TL bazında ilaç 

satış değerinin %57,96’sını ithal ilaçlar oluşturmakta ve değer bazında ithal ilaçlar ile imal 

ilaçlar arasındaki farkın arttığı görülmektedir. Bu veriler, depolardan eczane ve hastanelere 

yapılan ilaç satış değerlerini içermektedir; TEB aracılığıyla gelen ilaçlar dâhil değildir. TEB 

aracılığıyla gelen ilaçlar dâhil edildiğinde ise ithal ilaçların oranı %60,92’ye çıkmaktadır. 

STD-I raporunda, önümüzdeki yıllarda imal ilaçlar için değer bazında azalmanın, ithal ilaçlar 

için ise değer bazında artmanın devam edeceği öngörülmüştür. İlaç harcamaları içerisinde 

ithal ilaç harcamalarının yüksek pay aldığı ve bu payın giderek arttığı saptanmaktadır. 10. 

Kalkınma Planı ile belirlenen yurt içi ilaç ihtiyacının değer bazında %60’ının yerli üretimle 

karşılanması hedefine ulaşmak için, imal ilaç üretimini ve kullanımını yaygınlaştıracak 
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politika değişikliklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Kasım 2014’te Sağlık Endüstrilerinde Yapısal 

Dönüşüm Programı Eylem Planı yayımlanmıştır. Kamunun Yönlendirme Kapasitesinin 

Güçlendirilmesi, Ar-Ge ve Yenilik Alanının Geliştirilmesi, İş ve Girişim Ekosisteminin 

Geliştirilmesi ve Üretim ve İhracatın Desteklenmesi olmak üzere 4 bileşen ve 39 eylem bu 

planda yer almaktadır(14). Çalışmanın sonuçları toplu olarak değerlendirildiğinde, bu 

eylemlerin uygulamaya geçmesinin büyük önem arz ettiği görülmektedir. 

2014 yılında araştırmada incelenen 100 ilacın toplam tutarı içinde 3.719.372.008 TL 

ile %93’ünü orijinal (referans) ilaçlar oluştururken, bu ilaçların kutu bazında satışları %68 

oranında gerçekleşmiştir. 2014 yılı ile 2012 yılı rakamları karşılaştırıldığında, orijinal 

(referans) ilaçların satış tutarının %28 oranında artarken, jenerik (eşdeğer) ilaçların ise satış 

tutarının %30 oranında azaldığı görülmektedir. İlk raporda 2008-2013 yılları arası satış 

değerleri temel alınarak yapılan analizlerdeki öngörülerde 2015 yılında en yüksek satış 

tutarına sahip ilk 100 ilaç içinde orijinal (referans) ilaçların 3.145 milyon TL tutar ile %85 

oranında pay alacağı tahmin edilmiştir. 2014 yılında ithal ilaçların bu tahminden daha yüksek 

oranda bir pay aldığı gözlenmiştir. Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı’nın 

hedeflerinden biri de 2023’te en az bir orijinal ürün keşfi ve/veya 2 mevcut molekülün farklı 

endikasyonlarda yeniden konumlandırılması amacıyla ilaç temel araştırma altyapısının 

geliştirilmesidir. 

2012, 2013 ve 2014 yıllarında değer bazında yıllık en yüksek satış tutarına sahip ilk 

100 ilacın ve STD-I (2008-2013 yıllık ortalama) raporunda yer alan ilaçların yukarıda 

belirtilen tanımlayıcı özelliklerine göre sayıları ve bütçe payları aşağıdaki tabloda 

özetlenmiştir (Tablo 6). 

Tablo 6: Tanımlayıcı özelliklere göre ilaç sayıları ve bütçe payları 

  STD-I Rapor  

(2008-2013) 

2012 2013 2014 

İlaç  

Sayısı 

Bütçe  

Payı 

İlaç  

Sayısı 

Bütçe  

Payı 

İlaç  

Sayısı 

Bütçe  

Payı 

İlaç  

Sayısı 

Bütçe  

Payı 

İmal 40 37,06 30 20,07 25 15,28 26 15,15 

İthal 60 62,94 70 79,93 75 84,72 74 84,85 

Orijinal (Referans) 78 79,39 81 87,18 88 93,13 87 92,54 

Jenerik (Eşdeğer) 22 20,61 19 12,82 12 6,87 13 7,46 

Biyoteknolojik 19 20,80 18 31,74 22 36,90 22 40,04 

Biyoteknolojik Olmayan 81 79,20 82 68,26 78 63,10 78 59,96 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Raporda, 2014 yılında en çok tutara sahip olan ilk 100 ilaç üzerinden, 2008 ile 2013 

yılları arasında Türkiye ilaç piyasasındaki gelişmelerin özellikle kamu kaynaklı düzenlemeler 

eşliğinde değerlendirildiği STD-I raporuna benzer bir değerlendirme yapılmıştır. Bu rapordaki 

bulgular ulusal veriler kullanılarak kamu perspektifinden değerlendirilmiştir. Söz konusu 

bulgular ileride yapılacak değerlendirmelere de ışık tutacaktır. 

Zaman içinde hastalıkların prevelans ve insidansında değişim halk sağlığı sorunlarında 

öncelikli alanları da değiştirmektedir. Bu değişim ilaç kullanım trendlerini de etkilemektedir. 

İlk raporda incelenen 100 ilaç arasında onkoloji alanında kullanılan 8 ilaç varken söz konusu 

rakam 2014 yılı verilerini benzer yöntemle incelediğimiz bu raporda 12’ye çıkmıştır. Ayrıca 

bu 12 ilaç, raporda incelenen 100 ilacın toplam TL tutarının %19’u iken toplam kutu satışının 

%0,3’ünü oluşturmaktadır. Bu durumun ana sebebi, ilk 100 ilaç içerisinde olan onkoloji 

ilaçlarına ait birim fiyatların yüksek olmasıdır.  

En çok satış tutarına sahip olan ilk 100 ilacın nitelikleri her geçen yıl değişmektedir. 

Bu grupta, orijinal (referans), ithal ve biyoteknolojik ilaç sayısında, toplam değerde ve kutu 

başına düşen fiyatta artış görülmektedir. Benzer artış kan ürünlerinde de vardır. Çalışmanın 

sonuçları toplu olarak değerlendirildiğinde, Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm 

Programı Eylem Planı’nın uygulamaya geçmesinin büyük önem arz ettiği görülmektedir.  

IMS-Health verilerine göre, 2014 yılı TL bazında ilaç satış değerinin %57,96’sını ithal 

ilaçlar oluşturmaktadır. Bu veriler, depolardan eczane ve hastanelere yapılan ilaç satış 

değerlerini içermektedir; TEB aracılığıyla gelen ilaçlar dâhil değildir. TEB aracılığıyla gelen 

ilaçlar dâhil edildiğinde ise ithal ilaçların oranı %60,92’ye çıkmaktadır. Daha önceki 

raporlarda da belirtilen ithal ilaçlarla imal ilaçlar arasındaki değer bazındaki farkın ithal 

ilaçlar lehine artmaya devam ettiği görülmektedir. Araştırmada incelenen en çok satış tutarına 

sahip olan ilk 100 ilaçta da ithal ilaç sayısı ilk rapora göre artmıştır. Bu sonuçlar, mevcut imal 

üretim kapasitesinin artırılması gerekliliğini bir kez daha göstermektedir. STD-I raporunda 

imal eşdeğeri olan gruplarda ithal ilacın ödeme listesinde bulundurulmamasının önemli bir 

tedbir olarak görüldüğü belirtilmiştir. Kurumca yapılan çalışmalarda 2014 yılı değer bazında 

en yüksek satış tutarına sahip ilk 100 ilacın içinde bulunduğu eşdeğer gruplarında, ilaç 

tedarikinde aksama oluşturmayacak şekilde, ithal ilaç bulundurulmaması durumunda %42,04 

olarak gerçekleşen imal ilaç satış oranının %45,48 olarak gerçekleşeceği hesaplanmıştır. Bu 
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müdahale ile yaklaşık 540 milyon TL’lik tutarda ithalden imale kayma gerçekleşeceği 

saptanmıştır. Bütün eşdeğer gruplarının hesaba katıldığı kurumca yapılan ilk çalışmada ise, 6 

ve daha fazla imal ürünlerin yer aldığı gruplar ve 3-5 aktif imal eşdeğer ilaçların yer aldığı 

gruplar değerlendirilmiştir. Bu çalışmada yaklaşık 1.3 milyar TL’lik tutarın ithalden imale 

kayacağı ve kamuya yaklaşık 20 milyon TL’lik ek maliyet getireceği hesaplanmıştır. 

 

Araştırmada incelenen ilaç grubunda değer bazında orijinal (referans) ürünlerde artış 

eğilimi görülmektedir. Bu ilaçların satış tutarlarının jenerik (eşdeğer) ilaçlara göre anlamlı bir 

şekilde fazla olduğu görülmektedir. Ülkemizde, uzun vadede yeni molekül geliştirebilen ve 

daha yüksek katma değerli ilaç üretebilen bir yapının oluşturulması hedefinin desteklenme 

gerekliliği bir kez daha görülmektedir. Benzer şekilde, araştırmada incelenen en çok satış 

tutarına sahip olan ilk 100 ilaç için STD-I raporu ile karşılaştırıldığında çok uluslu firmaların 

ruhsat sahibi olduğu ilaçların payının daha da arttığı görülmektedir. 

En fazla satış tutarı ortancası biyoteknolojik ilaç grubundadır ve bu grubun yıllara göre 

artış yüzdesi diğer gruplardan daha fazladır. Araştırmada 2012, 2013 ve 2014 yılı verileri ve 6 

yıllık (2008-2013) ortalama verilerin incelendiği STD-I raporu sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve 

biyoteknolojik ilaç payının yıldan yıla belirgin olarak arttığı saptanmıştır. Daha önce de 

belirtildiği üzere, ülkemizde Ar-Ge ve girişim ekosisteminin geliştirilmesi için kısa, orta ve 

uzun vadeli tedbirlerin uygulamaya konulması büyük önem arz etmektedir. Kamu, üniversite 

ve sanayi iş birliğine yönelik politika kararlılıkla uygulanmalıdır. İlaç endüstrisinin yüksek 

teknolojili ilaçlara yapacağı yatırımlarda üretim kapasitesini artırması ve küresel standartlarda 

üretimin sağlanması gerekmektedir. Biyoteknolojik ilaçlara yönelik yapılacak ileri 

incelemeler uzun vadede bu alanın yönetilmesine katkıda bulunacaktır ve bu nedenle kamu 

tarafından kapsamlı bir çalışma yapılması önerilir. Raporda incelenen 22 biyoteknolojik 

ilacın, ATC grubu olarak en fazla L (Antineoplastikler ve İmmünomodülatör Ajanlar) 

grubunda, ICD 10 grubu olarak ise E00-E90 (Endokrin, beslenme ve metabolizma 

hastalıkları) grubunda olduğu görülmektedir. E00-E90 grubundaki ilaçlar ağırlıklı olarak 

insülin türevleridir. Bu rapor ve benzeri raporların yapılacak olan yatırım planlamaları için 

faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Kutu satışları göreceli olarak az olmasına rağmen TL tutarı yüksek olan ilaç grupları; 

antineoplastik ilaçlar, immünomodülatör ajanlar, metabolizma grubu ve immünoglobulinler 

şeklindedir. Özellikle bu gruplarda yıllar içinde artış dikkat çekicidir. Bu durum hastalıkların 

prevalans ve insidansındaki değişim ile kısmen açıklanabilir. Ancak aynı endikasyonlarda 
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piyasaya girmiş birden fazla ilaç olması halinde daha pahalı ilaçlara reçete kayması; 

endikasyon ilaveleri; SUT değişimleri; fiyat değişimleri; firma pazarlama stratejilerindeki 

değişim gibi birçok faktör de bu değişimin nedenleri arasında sayılabilir. Bu rapor inceleme 

yöntemi itibariyle bu konuda yorum yapılması için yeterli olmamakla birlikte, özellikle bu 

grup ilaçların daha dikkatle ele alınması ve daha ileri değerlendirme yapılması gereğini ortaya 

koymaktadır.   

Son olarak, fiyatlandırma ve geri ödeme mevzuatlarında ve uygulamalarında 2014 yılı 

sonrası yapılan değişikliklerin etkilerinin ileriki yıllarda detaylı olarak incelenmesi faydalı 

olacaktır. 
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EK  

“Kamu Müdahalelerinin 2008-2013 Dönemindeki Değer Bazında İlk 100 İlaç Üzerine 

Etkilerinin Analizi (Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Raporu-I)” İsimli Raporun 

Yönetici Özeti 

 

Giriş ve Amaç: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2011 Dünya İlaç Raporunda, birçok 

ülkenin hastalık yükünün akut hastalıklardan kronik hastalıklara kayma gösterdiğini 

belirtmiştir. Bu durum ilaçların hem tedarikini hem de kullanımını etkilemektedir. 2007 

yılında ilaç endüstrisinin büyüklüğü 731 milyar dolar iken bu rakam 5 yıl sonunda 965 milyar 

dolara yükselmiştir. Diğer taraftan Türkiye, ilaç endüstrisinin büyüklüğü bakımından 

değerlendirildiğinde pazardaki gelişmekte olan ülkelerden biridir. Türkiye ilaç pazarı değer 

bazında 2004 yılından 2010 yılına kadar iki katına çıkmıştır. Bu gelişme dünya ilaç pazarı ile 

orantılıdır. Information Medical Statistics-Health-Türkiye (IMS-Health) verilerine göre 2008 

yılında Türkiye ilaç pazarı 13,5 milyar TL iken, 2013 yılında bu değer 16,3 milyar TL’ye 

ulaşmıştır. İlaç piyasasının çok taraflı yapısı, bu endüstrinin dünyanın pek çok ülkesinde 

düzenlemeye/müdahaleye tabi tutulmasına neden olmuştur. 2003 yılında başlatılan Sağlıkta 

Dönüşüm Programı ve 2006 yılında yapılan Sosyal Güvenlik Reformuyla beraber ilaç 

piyasasını etkileyecek ve ilaca erişimi kolaylaştıracak birçok gelişme olmuştur.  Bu 

gelişmeler: Başta 2004 yılında referans fiyat uygulamasına geçilmesi; ilk olarak 2005 yılında 

pilot illerde, 2010 yılında ise tüm illerde olmak üzere Aile Hekimliği Sistemi’ne geçilmesi, 

2006 yılında Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) kurulması, 2007 yılında SGK bünyesinde 

Ödeme Komisyonu kurulması, 2008 yılında ödeme başvuru dosyası zorunluluğu, 2009 yılında 

referans fiyat uygulaması değişikliği ve ilave iskontoların getirilmesi, 2010 yılında global 

bütçe düzenlemesi, 2011 yılında tekrar referans fiyat uygulaması değişikliği ve ilave iskonto 

getirilmesi şeklindedir. Sağlıktaki bu gelişmelerin ilaç piyasasına yansımaları şimdiye kadar 

kapsamlı bir şekilde analiz edilmemiştir. Bu araştırmada; Türkiye’de, 2008 ile 2013 yılları 

arasında ilaç piyasasındaki gelişmelerin, özellikle kamu kaynaklı düzenlemeler eşliğinde 

değerlendirilmesi ve ilaç politikaları hakkında, Kurumca daha nesnel kriterlere dayalı bir 

değerlendirme yöntemi oluşturulması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Araştırmada, 2008-2013 yılları arasında satışı yapılmış olan tüm ilaçların 

yıllık ortalama satış tutarları değer bazında hesaplanmış ve satış tutarı en yüksek olan ilaçtan 

başlayarak bir sıralaması yapılmıştır. Değer bazında, yıllık ortalama en yüksek satış tutarına 
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sahip ilk 100 ilaç IMS-Health veri tabanı kullanılarak belirlenmiş ve TL bazında olmak üzere 

hesaplamalarda en çok satan formlar kullanılmıştır. Araştırmada; incelenen her bir ilaca 

ilişkin fiyat etkisi, mevzuat etkisi, pazar etkisi ve tanımlayıcı özellikleri belirlemek üzere bir 

soru-cevap kontrol listesi oluşturulmuş ve bu sorular her bir ilaç için ayrı ayrı 

cevaplandırılmıştır. Ayrıca araştırmada, bu ilaçların zaman serisi analiziyle farklı alt 

gruplarda [imal/ithal, orijinal (referans)/jenerik (eşdeğer), biyoteknolojik olan/olmayan 

gruplarda]  kamu müdahalelerinden etkilenişleri ve bu alt gruplara göre 2014-2015 yılı 

tahminleri değerlendirilmiştir. Araştırmada oluşturulan modelde, 2009 ve 2011 referans fiyat 

uygulaması değişikliği ve ilave iskontoların getirilmesi ile 2010 yılında global bütçe 

uygulamasına geçilmesi, müdahale zamanları olarak seçilmiştir. 

Bulgular ve Sonuç: Araştırmada değerlendirilen 100 ilaç, çoğunlukla orijinal 

(referans), ithal, SGK tarafından ödeme kapsamında olan ve eşdeğeri bulunan ilaçlardır. 19 

ilaç biyoteknolojik yolla üretilmekte, 14 ilaç onkoloji alanında kullanılmaktadır. Bu ilaçların 

toplam TL bazındaki hacminin %77,7’lik kısmını çokuluslu firmaların ruhsat sahibi olduğu 

ilaçlar oluşturmaktadır. Araştırmada incelediğimiz 100 ilacın etkin maddesinin çok sık olarak 

“Sistemik Kullanılan Antiinfektifler”, “Antineoplastikler ve İmmünomodülatör Ajanlar” ve 

“Kardiyovasküler Sistem” ilaç gruplarında yer aldığı görülmektedir. Araştırmada ele alınan 

ilaçların endikasyonları incelendiğinde ilaçların ağırlıklı olarak; solunum sistemi hastalıkları 

ve dolaşım sistemi hastalıklarıyla endokrin, beslenme ve metabolizma hastalıkları tedavisinde 

kullanıldıkları görülmektedir. 

  Araştırmada değerlendirilen ilk 100 ilacın fiyatlarının çoğunlukla 2008, 2009 

yıllarında arttığı; 2010, 2012 ve 2013 yıllarında değişmediği; 2011 yılında ise azaldığı 

belirlenmiştir. En çok artışın 92 ilaçla 2008 ve 80 ilaçla 2009 yılında, en çok düşüşün ise 45 

ilaçla 2010 yılında ve 44 ilaçla 2011 yıllarında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 2010 yılında, 

ilk 100 ilacın hiçbirinde fiyat artışı gerçekleşmemiştir. En yüksek fiyat düşüşlerinin ortalama 

%15,1 oranıyla 2010 ve 2012 yıllarında, en yüksek fiyat artışınınsa ortalama %27,1 oranıyla 

2012 yılında gerçekleştiği görülmektedir. Araştırmada incelenen 100 ilacın fiyat artış 

sebepleri, Dönemsel Avro Değeri değişikliği, referans fiyat artışı, fiyat düzeltmesi, kan 

ürünlerinde güncel kur uygulamasına geçilmesi ve FDK kararlarıdır. İlk yıllarda, ilaç 

fiyatlarındaki artış sebebi, ağırlıklı olarak Dönemsel Avro Değeri değişikliği olarak 

görülmektedir. 13 Şubat 2009 tarihinden itibaren Dönemsel Avro Değeri güncellemesi 

yapılmadığından, bu nedenli artışlar son dört yıldır, görülmemektedir. Araştırmada incelenen 

100 ilacın fiyatındaki düşüş sebepleri ise; firma talebi üzerine yapılan düşüş, referans fiyat 
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düşüşü, ilk jenerik (eşdeğer) ilacın pazara girişi, Fiyat Karar değişikliği ve 20 yıllık ilaçların 

referans fiyata tabi olmasıdır. 2008 yılında bu 100 ilacın fiyatı belirlenirken referans ülke 

olarak en çok İtalya’nın alındığı, bu ülkeyi sırasıyla İspanya ve Yunanistan’ın izlediği 

görülmektedir. 2013 yılında ise referans ülke olarak en çok Yunanistan alınırken onu sırasıyla 

Fransa ve İtalya takip etmektedir. 2008-2013 yıllarında en fazla Fransa’ya bağlı 13 ilaçta 

referans fiyat artışı olurken, en fazla Yunanistan’a bağlı 58 ilaçta referans fiyat düşüşü 

olmuştur. Yunanistan’a bağlı referans fiyat düşüşleri, ağırlıklı olarak 2010 yılından itibaren 

gözlemlenmekte ve bunun sebebi olarak da bu ülkedeki ekonomik kriz düşünülmektedir. 

Araştırmada incelenen ilk 100 ilaç içerisindeki imal ve ithal ilaçların toplam tutarlarında; 

2009 yılında 2008 yılına göre imal ilaçlarda %9,1, ithal ilaçlarda %26,4 oranında artış 

görülmektedir. İmal ilaçların toplam tutarında bir önceki yıla göre 2010 yılında başlayan 

azalma, sonraki yıllarda da izlenmektedir. İthal ilaçlarla ilgili toplam harcamalarda ise; 2010, 

2011 ve 2012 yıllarında önceki yıllara göre belirgin bir değişiklik olmamıştır. 2013 yılına 

gelindiğinde, imal ilaçlardaki azalmanın aksine, ithal ilaçlarda 2012 yılına göre %9,8 oranında 

artış gerçekleşmiştir. Yapılan müdahalelerden, çoğunlukla imal ilaçların olumsuz şekilde 

etkilendiği, ithal ilaçların ise 2013 yılı itibariyle yapılan bu müdahalelerden etkilenmediği, 

hatta artış yönünde bir eğilim gösterdiği anlaşılmaktadır. Benzer durum, orijinal (referans) ve 

jenerik (eşdeğer) ilaçlar için de geçerlidir. 2013 yılı itibariyle orijinal (referans) ilaçların, bu 

müdahalelerden etkilenmediği görülmektedir. Zaman serisi analizi sonuçlarına göre, ithal 

ilaçların önümüzdeki 2 yılda, imal ilaçların kutu satış oranlarını yakalayacağı, orijinal 

(referans) ilaçların tüketimlerinin artarak devam edeceği kestirilmektedir. Harcama tutarları 

açısından ise imal ilaçlar için azalmanın, ithal ilaçlar için artmanın devam edeceği ve ithal 

ilaçlarla imal ilaçlar arasındaki farkın ithal ilaçlar lehine artacağı öngörülmektedir. 

Biyoteknolojik ilaçlarla ilgili ilk dikkate değer bulgu, birim maliyetlerinin yüksekliğidir ve bu 

durum yıllara göre artarak devam etmektedir. Biyoteknolojik ilaç harcamalarının kutu bazında 

tüketimlerine oranla daha yüksek düzeyde artacağı ve ilaç pazarındaki payının yakın 

gelecekte hızlı bir şekilde gelişim göstereceği gözlemlenmiştir. 2013 yılında toplam tutarı 

1.226 milyon TL olan biyoteknolojik ilaçların, 2018 yılı sonunda 1.700 milyon TL tutarına 

ulaşacağı tahmin edilmektedir. Modelde müdahale noktası olarak kabul edilen 3 kamu 

müdahalesinin ağırlıklı olarak anlık etkilere neden olduğu belirlenmiştir. Yalnızca 2009 

yılında yapılan referans fiyat uygulaması değişikliği ve ilave iskontoların getirilmesinin imal 

ilaçlar üzerinde, 2011 yılında yapılan referans fiyat uygulaması değişikliği ve ilave 

iskontoların getirilmesinin hem orijinal hem de jenerik ilaçlar üzerinde uzun süreli etkilere 
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neden olduğu izlenmiştir. Mevcut imal üretim kapasitesinin artırılması ve Yüksek teknolojili 

ilaç Ar-Ge ve üretiminin teşvik edilmesi ve bu konudaki mevzuat ve uygulama zorluklarının 

giderilmesi gerekliliği saptanmıştır. 


