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ÖN SÖZ 

2003 yılında başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı ve 2006 yılında gerçekleştirilen 

Sosyal Güvenlik Reformu ile sağlık hizmetlerine ve ilaca erişimi kolaylaştıracak birçok 

gelişme hayata geçirilmiştir. Bu gelişmelerle sağlık hizmetlerinin kalitesi artmış, hizmet 

sunumu daha verimli hale gelmiş ve sağlık hizmetine erişim kolaylaşmıştır. Bunlara ilaveten 

vatandaşlarımızın tamamına yakını genel sağlık sigortası kapsamına alınmış ve yıllar içinde 

sağlık hizmetlerinden memnuniyet önemli ölçüde artmıştır. 

Yaşam süresinin artmasıyla birlikte birçok ülkenin hastalık yükü akut hastalıklardan 

kronik hastalıklara kayma eğilimi göstermektedir. Ülkemizde de bu sebeple hipertansiyon, 

diyabet, koroner kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklar önemli maddi ve manevi yüke neden 

olmaya başlamıştır. Sağlık sistemleri ve ilaç tedarikini sağlayan kuruluşlar kronik hastalığa 

sahip artan sayıdaki hastaya sağlık hizmeti ve ilaç sunmak için daha iyi ve daha maliyet-etkili 

çözümler sunmaya çalışmalıdır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre hekim tarafından 

teşhis edilen ilk beş hastalık/sağlık sorunu içeresinde hipertansiyon ve Tip II Diabetes 

Mellitus bulunmaktadır. 

Bu raporda, sabit doz kombine ilaçların genel özellikleri ve çoklu tedavilerin 

uygulandığı Diabetes Mellitus ve kronik kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklarda oral yolla 

kullanılan sabit doz kombine ilaçların tüketim eğilimlerinin detaylı incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Sabit doz kombine ilaç tedavisinde hastanın ilaç almasını kolaylaştırmak, aldığı 

farmasötik şekillerin sayısını azaltmak ve böylece hasta uyuncunun artırılması en yaygın 

amaçtır. Sabit doz kombine ilaç kullanımının avantajları olduğu kadar dezavantajları da 

bulunmaktadır. Bu ilaçlar ile ilgili önemli dezavantajlarından biri kombine ilacın gereksiz 

yere kullanılmasıdır. Bu ilaçlar kullanılırken akılcı ilaç kullanım ilkeleri göz ardı 

edilmemelidir. 

Analiz ve değerlendirme çalışmaları kapsamında hazırlanan bu rapor sabit doz 

kombine ilaçların kronik hastalıklarda kullanımı ile ilgili mevcut durum hakkında tespit 

yapacaktır. Akılcı politikaların kanıta dayalı verilerle desteklenmesi için bu tip çalışmaların 

artırılması ihtiyacı bulunmaktadır.  

Bu raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. 

Dr. Hakkı GÜRSÖZ 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı 
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Açıklama: 

  Raporda; “Bakanlık”, Sağlık Bakanlığını; “Kurum”, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 

Kurumunu ifade etmektedir. 

 Yararlanılan “Detaylı İlaç Fiyat Listesi” ve “Sağlık Kodlama Referans Sunucusu 3 E-

Reçete İlaç Listesi” ve mevzuatlarla ilgili olarak 2014 yılından sonra yapılan değişiklikler, 

araştırmada dikkate alınmamıştır. Söz konusu raporun konusu ile ilgili olarak başta 2015 yılı 

içerisinde ilaç fiyatlandırması alanında olmak üzere yapılan mevzuat ve uygulama 

güncellemeleri ve etkileri hazırlanacak olan yeni raporlarda değerlendirilecektir. 

 Araştırmada yapılan bütçe etkisi analizlerinde “ambalaj miktarı” ifadesi, müstahzarın 

herhangi bir formundaki ambalajında yer alan tablet, kapsül vb. sayısını ifade etmektedir. 

Ambalaj miktarı satış rakamına ilişkin değer ise ambalaj miktarı ile yıllık kutu satış rakamının 

çarpımı ile elde edilmiştir.  

 Araştırmada kullanılan 2004 yılı ve öncesi TL bazındaki değerler 1 milyona bölünerek 

2005 yılı ve sonrası TL değerlerine uygun hale getirilmiştir. 

 Araştırmada yer alan bulgular 2015 yılı içerisinde hesaplanmıştır. Araştırmanın 

yayıma hazır hale getirilmesi ve yayımlanması 2016 yılında gerçekleşmiştir. Bu yüzden 

analizlerde 2015 yılı verileri tahmin olarak verilmiştir. 2015 yılına ait gerçekleşen satış 

verileri incelendiğinde yapılan istatistiksel tahmine göre ortalama %4,76’lık bir farklılık 

gözlenmiştir. Çalışmada incelenen gruplara bakıldığında ise farklılık oranları ortalamanın 

etrafında düşük varyanslı olarak gerçekleşmiştir. C09 grubunun maliyet tahmini gerçekleşen 

maliyetten daha yüksek çıkmış, diğer alt gruplarda tahminler gerçekleşen rakamların daha 

altında kalmıştır. Bu farklılık miktarları istatistiksel olarak kabul edilebilir bir seviyede 

gerçekleşmiştir. 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Günümüzde özellikle yaşlı nüfusun artmasıyla birçok kronik hastalığın tedavisi 

maliyet açısından önemli yük getirmektedir. Yaşam beklentisinin arttığı ülkemizde daha çok 

ileri yaşlarda görülen hipertansiyon, diyabet, koroner kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklar 

yüksek mali yüke neden olmaya başlamıştır. Sağlıklı birey sağlıklı toplum hedefimizde 

özellikle sürdürülebilir sağlık ekonomisi adına yukarıda belirtilen kronik hastalıklarda kanıta 

dayalı politikalar üretilmesi büyük bir öneme sahiptir. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2012 yılında hekim tarafından teşhis 

edilen ilk beş hastalık/sağlık sorunundan birincisi hipertansiyon iken beşincisi Tip II Diabetes 

Mellitus (DM) olmuştur. 2010 yılında saha araştırması yapılan Türkiye Diyabet, 

Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans Çalışması-II verilerine göre 

Türkiye’de diyabet oranı %13,7’dir. Bu çalışmada, Türkiye’de 12 yılda diyabet sıklığının 

%90 oranında arttığı belirlenmiştir. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 

tarafından birincisi 2003, ikincisi ise 2012 yılında gerçekleştirilen Türk Hipertansiyon 

Prevalans Çalışması verilerine göre, ülkemizde hipertansiyon prevalansı sırasıyla %31,8 ve 

%30,3 oranlarında bulunmuştur.  

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı rehberlerde  “Sabit Doz Kombine 

İlaçlar” tek bir formülasyon içinde iki veya daha fazla ilacın bulunması olarak 

tanımlanmaktadır. 

Dünya genelinde hastalıkların tedavisinde birden fazla sayıda ilacın birlikte 

kullanılması sık görülen bir durumdur. İlaçların kombine edilerek uygulanması; sabit doz 

oranlı kombine ilaç ve kombine tedavi olmak üzere iki farklı şekilde yapılır. Her bir ilaç 

bağımsız etkiye sahip olabilir ya da kombinasyonla sinerjik, aditif veya tamamlayıcı bir etki 

ortaya çıkartabilir. Sabit doz kombine ilaç tedavisinde, hasta uyuncunu artırmak ve tedavi 

maliyetini düşürmek en yaygın amaçlardandır. Kronik hastalıkların getirdiği tedavi 

giderlerinin düşürülmesinde, “sabit doz kombine ilaç” tedavileri önemli bir etken olarak 

görülmektedir. Bununla birlikte sabit doz kombine ilaçlarla ilgili çekinceler de vardır. 

Bunlardan en önemlisi kombine ilacın gereksiz yere kullanılması gibi görünmektedir. 

Kurumca hazırlanan bu çalışmayla, Türkiye’de son dönemde özellikle kronik 

hastalıkların tedavisinde gittikçe önem kazanan sabit doz kombine ilaçların genel özellikleri, 

tüketim eğilimleri ve bütçe etkilerinin detaylı incelenmesi amaçlanmıştır. 
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Bu çalışmada değerlendirilen ilaçların veri tabanı olarak Kurumca düzenli şekilde 

yayımlanan Detaylı İlaç Fiyat Listesi, Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) 3 E-

Reçete İlaç Listesi, Information Medical Statistics-Health-Türkiye (IMS-Health; Turkey 

Pharmaceutical National+Molecule Dataview; Sağlık Bakanlığı erişimi) ve İlaç Takip Sistemi 

(İTS) kullanılmıştır. Araştırmanın evreni iki ve daha fazla etkin maddeyi aynı form içinde 

içeren sabit doz kombine ilaçlardır. Bu ilaçlar ATC gruplarına göre sınıflandırılmıştır. 

Toplam sabit doz kombine ilaç sayısının %10’u ve üzerindeki sayıda sabit doz kombine ilaç 

olan ATC-I grupları örneklem olarak seçilmiştir. A10 (Diyabet Tedavisinde Kullanılan 

İlaçlar) ve C09 (Renin-Anjiyotensin Sistemine Etkili ilaçlar) gruplarının satış eğilimleri 

detaylı olarak incelenmiş ve bütçe etkisi analizi yapılmıştır. Bu iki grupta, oral yolla 

kullanılan, 2014 yılı sonundan önce herhangi bir tarihte ruhsat almış sabit doz kombine ilaçlar 

ve bu kombine ilaçları oluşturan etkin maddelerin mono ürünleri incelenmiştir. 

Sonuç olarak; 

- Kurum tarafından yayımlanan 30.12.2014 tarihli Detaylı İlaç Fiyat Listesi’ndeki 

toplam 11.719 ilacın 2.187 (%18,66) tanesinin sabit doz kombine ilaç olduğu 

görülmüştür. Kurum tarafından yayımlanan 30.12.2014 tarihli SKRS 3 E-Reçete İlaç 

Listesi’ne göre bu 2.187 ilacın 1.253 tanesi (%57,29) aktif durumdadır. 

- Ülkemizde ruhsatlı sabit doz kombine ilaçlar ağırlıklı olarak yirmi yıllık 

(%60,04) ve imal (%83,86) ilaçtır. 

- Ülkemizde ilaç fiyatlandırmalarında referans alınan ülkelere bakıldığında ise IMS-

Health 2013 verilerine göre Fransa’da 5.773, İspanya’da 3.777, İtalya’da 3.742, 

Portekiz’de 2.173 ve Yunanistan’da 1.816 sabit doz kombine ilacın piyasada 

olduğu görülmektedir.  

- Sabit doz kombine ilaçlar ATC-1 gruplarına göre incelendiğinde, bu ilaçların sırasıyla 

en fazla B grubu (Kan ve Kan Yapan Organlar), C grubu (Kardiyovasküler Sistem), A 

grubu (Sindirim Sistemi ve Metabolizma), J grubu (Sistemik Kullanılan 

Antiinfektifler) ve R grubunda (Solunum Sistemi) bulundukları saptanmıştır.  

- B grubunda olan kombine ürünlerin ağırlıklı olarak kan ve benzeri ürünler, intravenöz 

çözeltiler, peritoniyal diyaliz çözeltileri ve intravenöz çözelti eklentileri olduğu 

görülmüştür. J grubunda olan kombine ilaçlar incelendiğinde ise bu kombine ilaçların 

ağırlıklı olarak beta laktamaz inhibitörü ile beta laktam antibiyotik kombinasyonu 

olduğu görülmüştür. B ve J grubundaki kombine ilaçlar niteliksel özellikleri ve 

çalışmanın amacını yansıtmaması nedeniyle detaylı olarak incelenmemiştir.  
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- R grubunda yer alan kombine ürünlerin ise, ağırlıklı olarak öksürük ve soğuk algınlığı 

preparatları ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tedavisinde kullanılan 

inhaler ilaçlar olduğu görülmektedir. Solunum sistemi hastalıkları tedavisinde 

kullanılan ilaçlar, niteliksel özellikleri ve satış hacimleri nedeniyle ayrı bir raporda 

incelenmelidir. 

IMS-Health Türkiye verilerine göre;  

- Tip II DM tedavisinde oral yolla kullanılan ilaçların, 2014 yılında toplam 38.135.331 

kutu satışıyla 368.160.865 TL’lik harcama oluşturduğu ve A grubu sabit doz kombine 

ilaçların içerisinde TL bazında %16,37 oranında pay aldığı, 

- Renin-Anjiyotensin Sistemi üzerine etkili oral yolla kullanılan ilaçların, 2014 yılında 

toplam 66.366.758 kutu satışıyla 576.983.014 TL’lik harcama oluşturduğu ve C grubu 

sabit doz kombine ilaçların içerisinde TL bazında %41,52 oranında pay aldığı 

görülmektedir. 

Tip II DM tedavisinde oral yolla kullanılan ilaçların 1998 yılından itibaren satışları 

incelendiğinde sabit doz kombine ilaçların 2005 yılı itibarıyla pazara girdikleri ancak 2012 

yılı itibarıyla kutu bazında satış hacimlerinin arttığı görülmektedir. Mono ilaçların ise kutu 

bazında satış hacmi artış oranının, 2011 yılında azalmaya başladığı görülmektedir. Yapılan 

zaman serisi analizlerinde A10 grubunda incelenen ilaçların toplam kutu satışlarının 2015-

2018 yılları için değişkenlik göstermeyeceği öngörülmektedir. TL bazında satışlar 

incelendiğinde ise kombine ilaçların toplam tutarlarının 2012 yılı itibarıyla arttığı 

görülmektedir. Mono ilaçların TL bazında toplam satış tutarları ise 2009 yılında belirli bir 

platoya ulaşmış, 2011 yılı itibarıyla ise düşüşe geçmiştir. Bu düşüş 2013 yılında sona ermiştir. 

Yapılan zaman serisi analizlerinde ise çalışmada incelenen A10 grubundaki ilaçların toplam 

tutarlarında hafif artış olacağı ve kombine ilaçların gruptaki toplam ilaçlara olan oranının 

2015 yılı için %15, 2018 yılı için %10 olacağı öngörülmektedir.  

Renin-Anjiyotensin Sistemi üzerine etkili ilaçların 1998 yılından itibaren satışları 

incelendiğinde kombine ilaçların 2005 yılı itibarıyla kutu bazında satış hacimlerinin arttığı, 

2013 yılı başı itibarıyla ise kutu bazında satış hacimlerinin belirli bir platoya ulaştığı 

görülmektedir. Mono ilaçların kutu bazında satış hacimleri ise 2007 yılı ikinci yarısından 

itibaren aynı seviyede seyretmektedir. Yapılan zaman serisi analizlerinde C09 grubunda da 

incelenen ilaçların toplam kutu satışlarının 2015-2018 yılları için değişkenlik göstermeyeceği 

öngörülmektedir. TL bazında satışlar incelendiğinde ise kombine ilaçların toplam tutarlarında 
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2009 yılı ilk yarısına kadar düzenli olarak artış olduğu, 2009 yılı ikinci yarısından itibaren ise 

düşüş olduğu görülmektedir. Mono ilaçların TL bazında toplam satış tutarları ise 2007 yılına 

kadar artmış, 2007-2009 yılları arasında belirli bir platoda seyretmiş ve daha sonra düşüşe 

geçmiştir. Yapılan zaman serisi analizlerinde ise bu gruptaki ilaçların toplam tutarlarında 

düşük seviyede artış olacağı ve kombine ilaçların gruptaki toplam ilaçlara olan oranının 2015-

2018 yılları için %80 olarak kalacağı öngörülmektedir.  

Araştırmada yer alan bulgular 2015 yılı içerisinde hesaplanmış ve analizlerde bu yıla 

ait veriler tahmin olarak verilmiştir. 2015 yılına ait gerçekleşen satış verileri incelendiğinde 

yapılan istatistiksel tahmine göre ortalama %4,76’lık bir farklılık gözlenmiştir. Bu farklılık 

miktarı istatistiksel olarak kabul edilebilir bir seviyede gerçekleşmiştir. 

Bütçe etkisi analizinde mevcut öngörülen durum ve analizi yapılan 3 farklı senaryonun 

(pazarda sabit doz kombine ilaç olmaması, sabit doz kombine ilaç pazar payının mevcut 

öngörülen duruma göre 2 farklı oranda artması) oral antidiyabetik ve renin-anjiyotensin 

sistemine etkili ilaçlar pazarına etkisi incelenmiştir. A10 grubunda sabit doz kombine 

ilaçların, pazarda bulunmaması durumunda toplam ilaç harcamalarının artacağı ve pazar 

payının mevcut öngörülen duruma göre artması hâlinde toplam ilaç harcamasının azalacağı 

hesaplanmıştır.  

C09 grubunda sabit doz kombine ilaçların, pazarda bulunmaması durumunda toplam 

ilaç harcamasının daha düşük olacağı, pazar paylarının artması durumunda ise toplam ilaç 

harcamalarında düşük oranlarda artış olacağı hesaplanmıştır. Ancak hidroklorotiyazidin mono 

hâlinin piyasada bulunmadığı ve gruptaki sabit doz kombine ilaçların, araştırmada 

incelenmeyen diüretik (C03) ve Kalsiyum Kanal Blokörü (C08) ilaçların mono 

müstahzarlarının pazarlarından da pay alacağı dikkate alınarak yorum yapılmalıdır. Bu üç 

grubun birlikte değerlendirildiği analizde ise, sabit doz kombine ilaçların bu üç gruba ait 

toplam ilaç pazarında harcamayı değişik oranlarda azaltacağı hesaplanmıştır. 

 Tip II DM gibi kronik hastalıkların prevalansının ve ülkemizde yaşlı nüfusun artması, 

sabit doz kombine ilaç kullanımının -başta hasta uyuncunu artırması olmak üzere- avantajları 

ve araştırmada yapılan ekonomik analizler göz önüne alındığında kronik hastalıkların tedavi 

yönetiminde ülkemizde sabit doz kombine ilaçların önemli bir yere sahip olduğu 

görülmektedir. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde özellikle yaşlı nüfusun artması birçok kronik hastalığın mali açıdan 

önemini artırmıştır. Hipertansiyon, diyabet, koroner kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklar 

maddi ve manevi olarak önemli yüke neden olmaya başlamıştır. Bu nedenle, bu alanlarda 

kanıta dayalı politikalar üretilmesi büyük bir öneme sahiptir(1). Hastalıkların tedavisinde 

birden fazla sayıda ilacın birlikte kullanılması sık görülen bir durumdur. İlaçların kombine 

edilerek uygulanması sabit doz oranlı kombine ilaç ve kombine tedavi olmak üzere iki farklı 

şekilde yapılır (2). Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı rehberlerde “Sabit Doz 

Kombine İlaçlar” tek bir formülasyon içinde iki veya daha fazla ilacın bulunması olarak 

tanımlanmaktadır. Her bir ilaç bağımsız etkiye sahip olabilir ya da kombinasyonla sinerjik1, 

aditif2 veya tamamlayıcı bir etki ortaya çıkartabilir(3). Sabit doz kombine ilaç bileşenlerinin, 

farklı mekanizmalarla etki göstermeleri, farmakokinetik özelliklerinin çok farklılık 

göstermemesi ve supra-aditif toksik etki göstermemeleri önemlidir(4). 

Sabit doz kombine ilaçlar, Konjestif Kalp Yetmezliği (KKY), hipertansiyon, 

hiperkolesterolemi,  Tip II Diabetes Mellitus (DM), Miyokard İnfarktüsü (MI) sonrası, 

perkütan koroner girişim sonrası, İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü/Edinsel Bağışıklık 

Yetmezliği Sendromu (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency 

Syndrome, HIV/AIDS), tüberküloz tedavileri gibi uzun süreli ve hastaların genellikle 2 veya 

daha fazla ilaçla tedavi edildiği hastalıkların tedavi yönetiminde önemli bir seçenektir. Bu 

ilaçlar ile tedavinin, hasta uyuncunu %24-%26 oranlarında arttırdığı daha önce yapılan 

çalışmalarda gösterilmiştir. Hasta uyuncundaki bu artış, hastalık tedavilerinde daha iyi klinik 

sonuç elde edilmesini sağlamaktadır(5). Yukarıda belirtildiği gibi sabit doz kombine ilaç 

tedavisinde hastanın ilaç almasını kolaylaştırmak, aldığı farmasötik şekillerin sayısını 

azaltmak ve böylece hasta uyuncunun artırılması en yaygın amaçtır. Sabit doz kombine 

ilaçların bir diğer önemli avantajı ise kombine ilaçların fiyatı ve bunlarla yapılan tedavinin 

maliyetinin aynı ilaçların tekli preparatlarının fiyatlarının toplamından ve onlarla yapılan 

tedavinin maliyetinden daha düşük olmasıdır. Diğer taraftan, bu ilaçlar ile ilgili önemli 

çekincelerden biri kombine ilacın gereksiz yere kullanılmasıdır. Tekli ilaç ürünleriyle tedavi 

edilebilecek bir hastalıkta kombine ürün kullanılması, istenmeyen etki gelişme riskini ve 

                                                           
1 İki ilacın birlikte gösterdikleri etki, ayrı ayrı oluşturdukları etkinin toplamından fazla ise buna sinerjik 

etkileşme denilir. 
2  İki ilacın birlikte gösterdikleri etki, ayrı ayrı oluşturdukları etkinin toplamı kadar ise buna aditif etki denilir. 
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tedavinin maliyetini artırabilmektedir (2). Sabit doz kombine ilaç kullanımı ile ilgili kapsamlı 

literatür değerlendirmesi, tanımlar ve uygulama örnekleri Ek-1’de verilmiştir. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2012 yılında hekim tarafından teşhis 

edilen ilk beş hastalık/sağlık sorunu sırasıyla hipertansiyon, bel bölgesi kas iskelet sistemi 

problemleri, romatizmal eklem hastalıkları, mide ülseri ve DM’dir(6). 2010 yılında saha 

araştırması yapılan, ‘Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar 

Prevalans Çalışması-II (TURDEP-II Çalışması)’ verilerine göre Türkiye’de diyabet oranı 

%13,7’dir(7). TURDEP-II çalışmasında 1998’de yapılan TURDEP-I çalışmasına göre, 

Türkiye’de 12 yılda diyabet sıklığının %90 oranında arttığı belirlenmiştir. Yine bu çalışmada 

hipertansiyon hastası oranının %25,6 olduğu tespit edilmiştir(7,8). Türkiye’de, TEKHARF 

Çalışması 2013 yılı takip taramasında, Tip II DM prevalansında, yaştan arındırıldıktan sonra, 

yıllık artış hızı %5 gibi yüksek bir rakam olarak kaydedilmiştir(9). Uluslararası Diyabet 

Federasyonunun (International Diabetes Federation-IDF) 2014 yılında güncellediği verilere 

göre, Türkiye 7 milyonun üzerindeki diyabet hastası ile Avrupa’da en çok diyabet hastasının 

olduğu ülkeler arasındadır. %14,7 oranında prevalans ile de Avrupa’da diyabet hastalığı 

prevalansı en yüksek olan ülkedir(10). “Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği” 

tarafından birincisi 2003, ikincisi ise 2012 yılında gerçekleştirilen “Türk Hipertansiyon 

Prevalans Çalışması”nda, hipertansiyon prevalansı 2003 yılında %31,8, 2012 yılında ise 

%30,3 oranında bulunmuştur(11,12). Güncel kılavuzlarda, hipertansiyon tedavisinde kan 

basıncı kontrolü sağlamak için sabit doz kombinasyon tedavisi önerilmektedir(13). Türk 

Hipertansiyon Prevalans Çalışması-II’de antihipertansif ajan kullanan hastaların %45’inden 

fazlasının sabit doz kombine ürün kullandığı belirtilmiştir(12). Dirençli hipertansiyon 

hastalarında üçlü sabit doz kombine ilaçların kullanılmasının tansiyon düşürme hedefini 

yakalamada daha etkili olduğu, kardiyovasküler ve serebrovasküler olay riskini azalttığı ifade 

edilmiştir.  Bu ilaçların kullanılmasının farklı mono ilaçlar ile uygulanılan kombine tedavilere 

göre hasta uyuncunu arttırdığı ve tedavi maliyetini azalttığı belirtilmiştir(14). Türkiye 

Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği 2014 yılında “Diabetes Mellitus ve 

Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu” yayımlamıştır. Bu kılavuzda Tip II 

DM tedavisinde monoterapilerin zamanla yerlerini kombinasyon tedavilerine bıraktığı ifade 

edilmiştir. Maliyet ve deneyim süresi göz önüne alındığında en çok metformin içeren 

kombinasyonların tercih edildiği belirtilmiştir(15). Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine 

göre kan şekerini düşüren ilaçlara 2008 yılında 401 milyon TL harcanırken, 2012 yılında 370 

milyon TL harcanmıştır. İnsülinler ve analoglarına ise 2008 yılında 289 milyon TL 

http://www.turkendokrin.org/files/file/DIYABET_TTK_web.pdf
http://www.turkendokrin.org/files/file/DIYABET_TTK_web.pdf
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harcanırken, 2012 yılında 497 milyon TL harcanmıştır. 2008-2012 yılları arası incelendiğinde, 

kan şekerini düşüren ilaçlara yapılan harcamalar yıllar itibarıyla düşerken, insülin ve 

analoglarına yapılan harcamalar her yıl bir önceki yıla göre ortalama %15 oranında 

artmaktadır. Diyabet hastası olan kişilerin kardiyovasküler sistem hastalıklarının tedavisi için 

kullandıkları ilaçların direkt maliyeti 2008 yılı için 563 milyon TL olarak gerçekleşirken 2012 

yılı için bu maliyet 674 milyon TL olarak gerçekleşmiştir(16). 

Türkiye’de sabit doz kombine ilaçlarla diğer ilaçların ruhsatlandırma şartları aynıdır. 

Kombine ilaç ülkemizde ilk kez ruhsatlandırılacaksa yeni molekül olarak, ülkemizde mevcut 

başka ilaçlar var ise jenerik (eşdeğer) ilaç olarak değerlendirilmekte ve ruhsatlandırılma 

işlemleri bu doğrultuda yapılmaktadır. Ülkemizde ruhsat alan kombine ilaçlar için referans 

ülkelerde referans fiyat oluşturabilecek ilaç bulunuyorsa, diğer ilaçlardaki gibi referans fiyat 

takibi yapılmakta; referans fiyat bulunamıyorsa kombine ilacı oluşturan etkin maddelerin 

fiyatları tek tek dikkate alınarak fiyat belirlenmektedir (Ek-1.5).  

AMAÇ 

Tüm dünyada ve Türkiye’de yaşam beklentisinin yükselmesiyle birlikte kronik 

hastalık yükünün artması, tedavi yönetiminin etkinliğini ve hasta uyuncunu artıracak, kamu 

harcamalarını ise olumlu yönde etkileyecek tedavi arayışlarını ön plana çıkarmaktadır. Bu 

çalışmada, son dönemde özellikle kronik hastalıkların tedavisinde gittikçe önem kazanan sabit 

doz kombine ilaçların genel özellikleri, tüketim eğilimleri ve bütçe etkilerinin detaylı 

incelenmesi amaçlanmıştır. Rapordaki değerlendirmeler kamu kurumu bakış açısıyla 

yapılmıştır. 

Yapısal Tedavi Edici Kimyasallar Sınıflandırma Sistemi’ne (Anatomical Therapeutic 

Chemical Classification System, ATC) göre A10 (Diyabet Tedavisinde Kullanılan İlaçlar) ve 

C09 (Renin-Anjiyotensin Sistemine Etkili İlaçlar) gruplarında bulunan, çoklu tedavilerin 

uygulandığı kronik hastalıklarda (DM, kronik kalp hastalıkları) oral yolla kullanılan kombine 

ilaçların ve bu kombine ilaçları oluşturan etkin maddelerin mono ilaçlarının değer (TL) ve 

kutu sayısı (adet) bazında satış eğilimlerinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 

R grubunda yer alan ve solunum sistemi hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlar 

kullanım şekillerinin farklı olması, niteliksel özellikleri ve oluşturdukları bütçe yükleri 

nedeniyle ayrı bir raporda incelenmelidir. Aynı şekilde biyoteknolojik ürün-ilaç 
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kombinasyonları (konjugatları) da niteliksel özellikleri, kullanım endikasyonları ve 

oluşturdukları bütçe yükleri nedeniyle ayrı bir raporda incelenmelidir. 

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırmada değerlendirilen ilaçların temel veri tabanı olarak, Kurumca düzenli 

şekilde yayımlanan Detaylı İlaç Fiyat Listesi kullanılmıştır. Bu listede yer alan, iki ve daha 

fazla etkin maddeyi aynı form içinde içeren sabit doz kombine ilaçlar seçilmiştir. Kurumca 

yayımlanan Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) 3 E-Reçete İlaç Listesi veri tabanı 

kullanılarak söz konusu ilaçların aktif1 veya pasif2 olma durumuna göre piyasada 

bulunurlukları saptanmıştır. Detaylı İlaç Fiyat Listesi’ndeki değerler için 30.12.2014 tarihli 

liste, SKRS 3 E-Reçete İlaç Listesi için ise 30.12.2014 tarihli liste esas alınarak bu 

araştırmada kullanılmıştır. Araştırmada incelenen ilaçların imal, ithal, yirmi yıllık, orijinal 

(referans), jenerik (eşdeğer) gibi tanımlayıcı bilgileri yukarıda belirtilen Detaylı İlaç Fiyat 

Listesi’nden elde edilmiştir.  1998-2014 yılları arası değer (TL) ve kutu sayısı (adet) bazında 

satış verileri, Information Medical Statistics-Health-Türkiye (IMS-Health; Turkey 

Pharmaceutical National+Molecule Dataview; Sağlık Bakanlığı erişimi) veri tabanından elde 

edilmiştir. Ayrıca 2012, 2013 ve 2014 yılları kutu satış verileri, İlaç Takip Sistemi (İTS) veri 

tabanından da elde edilmiştir. 

Bu rapor makro STD kapsamındadır ve kamu kurum bakış açısıyla hazırlanmıştır. 

2.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni iki ve daha fazla etkin maddeyi aynı form içinde içeren sabit doz 

kombine ilaçlardır. Bu ilaçlar ATC gruplarına göre sınıflandırılmıştır. Toplam sabit doz 

kombine ilaç sayısının %10’u ve üzerinde kombine ilaç bulunan ATC-I grupları örneklem 

olarak seçilmiştir.  

2.2. Araştırmanın Kapsamı 

30.12.2014 tarihli Detaylı İlaç Fiyat Listesi’ndeki sabit doz kombine ilaçlar 

tanımlayıcı özellikleri ve ATC gruplarına göre sınıflandırılmıştır. Buna göre, A10 (Diyabet 

Tedavisinde Kullanılan İlaçlar) ve C09 (Renin-Anjiyotensin Sistemine Etkili İlaçlar) 

                                                           
1 Aktif Ürünler Listesi: Kurumca ruhsatlandırma ve fiyatlandırma işlemleri yapılarak fiyat listesinde 

yayımlandıktan sonra İTS’ye üretim bildirimi yapılan ve eczanelerde bulunan ürünler listesidir. 
2 Pasif Ürünler Listesi: Kurumca ruhsatlandırma ve fiyatlandırma işlemleri yapılarak fiyat listesinde 

yayımlanmış ancak İTS’ye üretim bildirimi yapılmayan ve/veya piyasada bulunmayan ürünler listesidir. 
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gruplarında oral yolla kullanılan, 2015 yılı Ocak ayından önce herhangi bir tarihte ruhsat 

almış sabit doz kombine ilaçların ve bu kombine ilaçları oluşturan etkin maddelerin mono 

ilaçlarının satış eğilimleri detaylı olarak incelenmiş ve bütçe etkisi analizi yapılmıştır. 

Örneklem olarak seçilen ATC-I gruplarından J ve R grubundaki ürünler niteliksel 

özelliklerinden (kullanım şekilleri, agonistik etki biçimleri, niteliksel özellikleri vb.) dolayı 

çalışmaya dâhil edilmemişlerdir. B grubunda ise ağırlıklı olarak kan ve benzeri ürünler, 

intravenöz çözeltiler, peritoniyal diyaliz çözeltileri ve intravenöz çözelti eklentileri bulunduğu 

için bu grup da çalışmaya dâhil edilmemiştir. 

Çalışmada incelenen ilaçlar, çoklu tedavilerin uygulandığı kronik hastalıklarda, 

uzun süreli ve oral yoldan kullanılan ilaçlardır. 

2.3. Araştırmanın Yöntemi ve İstatistiksel Analizi 

 Araştırmada incelenen ilaçların tanımlayıcı bilgileri olarak; imal/ithal, orijinal 

(referans)/jenerik (eşdeğer)/yirmi yıllık ve aktif/pasif olma durumları değerlendirilmiştir. 

ATC I ve araştırmada incelenen ATC II gruplarındaki sabit doz kombine ilaçların yukarıda 

belirtilen tanımlayıcı bilgilerine göre yüzdelik dağılımları hesaplanmıştır.  

Araştırmada ilaçların aylık tedavi maliyetleri hesaplanırken müstahzarlarda bulunan 

her bir tablet, kapsül vb.nin birim fiyatı, Aralık 2014 sonu tarihindeki kamu fiyatı üzerinden 

oranlanmıştır. Daha sonra ilaçların Kısa Ürün Bilgisinden (KÜB) aylık ortalama dozları 

bulunmuş ve birim tablet, kapsül vb. fiyatı üzerinden ortalama aylık tedavi maliyetleri 

hesaplanmıştır. 

Araştırmada A10 ve C09 grubunda yer alan ilaçların 1998-2014 yılları arası kutu ve 

TL satış değeri değişimi incelenmiştir. A ve C gruplarının tüm formlarının A10 ve C09 

gruplarında yer alan oral kullanıma sahip ilaçların, 1998 yılından 2014 yılı sonuna kadar aylık 

kutu ve TL satış değerleri IMS-Health veri tabanı kullanılarak elde edilmiş ve bu veriler MS-

Excel 2010 (© Microsoft Corp.) yazılımına işlenmiştir. Bu gruplardaki toplam kutu ve TL 

satış değerleri Microsoft Excel yazılımı kullanılarak hesaplanmış ve çizgi şekiller bu 

yazılımda oluşturulmuştur. İkinci olarak ise A10 grubu ve C09 grubu içerisinde incelemek 

üzere belirlediğimiz oral kullanıma sahip ilaçlar, mono ve kombine olarak ayrılmış ve toplam 

mono ilaçların toplam kombine ilaçlara karşı kutu ve TL satış değerleri incelenmiş ve bu 

değerlerin şekilleri Microsoft Excel yazılımı kullanılarak çizilmiştir. A10 grubu ve C09 
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grubunda incelenen ilaçların, 2015 yılından itibaren verileri ise aylık olarak aşağıda açıklanan 

yöntem ile tahmin edilmiştir.   

 Araştırma kapsamında mono ve kombine ilaçlara ait toplam kutu satışları ve TL 

bazında harcamaların gelecek 4 yıl için yapılan tahminlerinde, Zaman Serileri 

Yöntemlerinden Otoregresif Entegre Hareketli Ortalama (Autoregressive İntegrated Moving 

Average, ARIMA), Mevsimsel ARIMA (Seasonal ARIMA, SARIMA), Üstel Düzleme ve 

Yapay Sinir Ağları Yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar ise Ortalama Mutlak Hata 

(Mean Absolute Error, MAE), Ortalama Mutlak Yüzde Hata (Mean Absolute Percentage 

Error, MAPE)  ve Ortalama Karekök Hatası (Root Mean Square Error, RMSE) başarı 

ölçütleri ile test edilmiştir. Bu karşılaştırmalar sonucunda; Yapay Sinir Ağları Yöntemleri 

içerisinde yer alan Multilayer Perceptron Modellerinin en iyi sonuçları gösterdiği tespit 

edilmiştir. Bu rapor kapsamında ele alınan kombine ilaçların piyasaya girmesiyle beraber 

mono ve toplam ilaçlara ait toplam kutu satışlarında meydana gelen etkilerin analiz 

aşamasında, yapısal kırılımın anlamlılığında Chow Testi kullanılmıştır. 

  Yapılan bütçe etkisi analiz çalışmalarında; belirlenen alt gruplarda (A10, C09) yer alan 

sabit doz kombine ilaçlar ve bu kombine ilaçları oluşturan etkin maddelerin mono ilaçları 

değerlendirmeye alınmıştır. Belirlenen ilaçların 2011-2014 yılları arasında IMS-Health 

perakende kutu satış verileri kullanılmış ve her iki grup için örneklemler belirlenmiştir. İlk 

senaryoda pazarın değişmediği varsayılarak, gerçek verilere sahip olduğumuz 2011-2014 

yılları kutu satış değerleri kullanılarak pazarın 2015-2018 yılları arasındaki tahminî kutu satış 

değerleri ve ilaç harcamaları hesap edilmiştir. Bu senaryoda her ilacın yıllara göre hesap 

edilen toplam kutu satış değerlerine göre hasta sayıları belirlenmiş ve bu sayılar üzerinden 

2015-2018 yılları için hasta sayıları tahmin edilmiştir. Belirlenen bu hasta sayıları üzerinden 

ise 2015-2018 yılları için tahminî kutu satış değerleri ve ilaç harcamaları hesap edilmiştir. 

İkinci olarak belirlenen senaryoda ise örneklemde yer alan sabit doz kombine ilaçların 2015-

2018 yıllarında pazarda olmadığı düşünülmüştür. İlk senaryoya göre hesap edilen tahminî 

kutu satış değerlerine göre ambalaj miktarı da göz önüne alınarak satış değerleri hesap 

edilmiş, bu değerler ikinci senaryo olan sabit doz kombine ilaçların pazarda olmadığı durum 

için kullanılmış ve tahminî kutu satış ve ilaç harcamaları hesap edilmiştir. Bu senaryoda yine 

her ilacın yıllara göre hesap edilen toplam kutu satış değerlerinden hasta sayılarına, bu 

sayılardan 2015-2018 tahminî hasta sayılarına ulaşılmış ve 2015-2018 tahmini hasta 

sayılarının yüzde oranları belirlenmiştir. İlk senaryoda 2015-2018 yılları için öngörülen 



   

7 

 

ambalaj miktarı satış değerleri kullanılarak kombine ilaçların ambalaj miktarı satış 

değerlerinin tamamı, hasta sayılarının yüzde oranları ile uyumlu olacak şekilde mono ilaçlara 

dağıtılmıştır. Bu değerler üzerinden ikinci senaryonun tahminî kutu satış ve ilaç harcamaları 

hesap edilmiştir. Üçüncü ve dördüncü senaryolarda ise yine ilk senaryoya göre hesap edilen 

tahminî ambalaj miktarı satış değerleri kullanılmıştır. Sabit doz kombine ilaçların A10 

grubunda ve C09 grubunda, 2011-2014 yılları içinde yüzdesel olarak kombine ve mono 

oranları belirlenmiştir. A10 grubu için, ambalaj miktarı satış değeri olarak mevcut durumda 

yaklaşık %5 pazar payına sahip sabit doz kombine ilaçların üçüncü ve dördüncü senaryolarda 

2015-2018 yılları için sırasıyla %10 ve %15 oranında pazar payına sahip olacağı 

varsayılmıştır. Benzer şekilde, C09 grubu için ise ambalaj miktarı satış değeri olarak mevcut 

durumda %75 pazar payı olan sabit doz kombine ilaçların üçüncü ve dördüncü senaryolarda 

2015-2018 yılları için sırasıyla %80 ve %85 oranında olacağı varsayılmıştır. 2015-2018 yılları 

için tahmin edilen mono ilaçların ambalaj miktarı satış dağılımları, A10 grubu için pazarda 

%10 ve %15 oranında; C09 grubu için ise %80 ve %85 oranında sabit doz kombine ilaç 

olacak şekilde mono ilaçlardan kombine ilaçlara tahminî hasta sayısı yüzdeleriyle uyumlu 

olacak şekilde ilave edilmiştir. Elde edilen tahminî ambalaj miktarı satışlarından tahminî kutu 

satış ve ilaç harcamaları hesap edilmiştir.  

 C09 grubu için yapılan bütçe etkisi analizine, renin-anjiyotensin sistemine etkili 

ilaçlarla kombine edilen C08 (Kalsiyum Kanal Blokörleri) ve C03 (Diüretikler) grubu 

ilaçların monoları dâhil edilmemiştir. Dolayısıyla bütçe etkisi analizinde, sabit doz kombine 

ilaçların kardiyovasküler sistem ilaç grubunun tamamına olan etkisi incelenememiştir. 

Kardiyovasküler sistem ilaç grubunun tamamına bakıldığında sabit doz kombine ilaçların 

mali etkisinin daha detaylı görülebilmesi için üçüncü bir bütçe etkisi analizi yapılmıştır. Bu 

analizde kalsiyum kanal blokörü ilaçlar ve diüretik ilaçların bütçe etkisi de incelenmiştir. C08 

ve C03 grubundaki ilaçların 2015-2018 yılları tahminî kutu ve TL değeri bazında pazar 

değişimini hesaplamak için mevcut durum, C09 grubu sabit doz kombine ilaçların pazarda 

olmaması ve C09 grubu sabit doz kombine ilaçların ambalaj miktarı satış değeri olarak 

pazarda sırasıyla %80 ve %85 oranında bulunması senaryoları incelenmiştir. Birinci 

senaryoya göre; C08 grubu ve C03 grubunda yer alan ilaçların 2015-2018 yılları tahmini hasta 

sayısı kullanılarak 2015-2018 yılları için tahminî pazar değişimi hesap edilmiştir. İkinci 

senaryo olan C09 grubu sabit doz kombine ilaçların pazarda olmaması durumu için; C09 

grubunda yer alan ve kalsiyum kanal blokörü veya diüretik ile sabit doz kombine olan 

ilaçların ambalaj miktarı satış değerleri C09, C08 ve C03 grubunda yer alan mono ilaçlara 
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dağıtılmış ve tahminî pazar değişimi hesap edilmiştir. Üçüncü ve dördüncü senaryo için (C09 

kombine ilaçların ambalaj miktarı satış değeri olarak pazarda sırasıyla %80 ve %85 

oranlarında bulunması), C09 grubunda sabit doz kombine ilacı yer alan kalsiyum kanal 

blokörü ilaçlar ve diüretik ilaçların mono ambalaj miktarı satış değerlerinden belirlenen 

oranlarda sabit doz kombine ilaçlarına dağıtılmış ve tahminî pazar değişimi hesap edilmiştir.  

 Yukarıdaki senaryolarda diüretik içeren sabit doz kombine ilaçların pazarda 

bulunmaması halinde diüretik kullanılmayarak pazarın sadece bu kombinasyonun mono 

formuna kaydığı varsayılmıştır. Klinik uygulamalarda ise hipertansiyon tedavisinde diüretik 

olmaması gerçekçi bir senaryo değildir. Gerek hidroklorotiyazid grubu diüretiklerin mono 

olarak piyasada bulunmaması ve gerekse mevcut klinik rehberlerde bu kombinasyonların 

öneriliyor olması nedeniyle bu durumun başka bir analizde dikkate alınması gerekli 

görülmüştür. Bu nedenle, yeni bir senaryo ile C09 grubunda bulunan, hidroklorotiyazid 

içermeyen ve piyasada tüm etkin maddelerinin monoları olan sabit doz kombine preparatların 

piyasada olmaması veya ambalaj miktarı satış değeri üzerinden pazar paylarının artması (%25 

ve %30 oranlarında) durumları yukarıda açıklanan yöntemle incelenmiştir. C09 grubundaki 

hidroklorotiyazid içermeyen sabit doz kombine ilaçların pazarda olmaması durumu için; C09 

grubunda yer alan ve kalsiyum kanal blokörleri veya diğer diüretikler ile kombine olan 

ilaçların ambalaj miktarı satış değerleri C09, C08 ve C03 grubunda yer alan mono ilaçlarına 

ve C09 grubunda yer alan hidroklorotiyazid içeren sabit doz kombine ilaçlarına dağıtılmış ve 

tahmini pazar değişimi hesap edilmiştir. C09 grubunda hidroklorotiyazid içermeyen sabit doz 

kombine ilaçların ambalaj miktarı satış değeri olarak pazarda sırasıyla %25 ve %30 

oranlarında bulunması incelenmiştir. C09 grubunda hidroklorotiyazid içermeyen sabit doz 

kombine ilaçlarda yer alan C09, C08 ve C03 gruplarındaki ilaçların monoları ve C09 

grubundaki ilaçların hidroklorotiyazid içeren kombinelerinin satış değerlerinden belirlenen 

oranlarda hidroklorotiyazid içermeyen sabit doz kombine ilaçlarına dağıtılmış ve tahminî 

pazar değişimi hesap edilmiştir.  

Bütçe etkisi analizi çalışmalarında yapılan tüm harcama hesaplarında, ilaçların kutu 

fiyatı olarak kamu fiyatı alınmış ve bu fiyatlar Aralık 2014 sonu itibarıyla sabitlenmiştir.  
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2.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 

 Araştırmada ecza depolarından eczanelere satılan ilaçları gösteren IMS-Health veri 

tabanı kullanılmıştır. Ecza depolarından hastaneye satılan ilaçları gösteren veri tabanı 

kullanılmadığı için hastane ilaç kullanım verileri çalışmada bulunmamaktadır. 

 Araştırmada sabit doz kombine ilaçların olduğu bütün gruplar incelenmemiştir. 

İncelenen iki gruptaki (A10 ve C09) ilaçlar, çoklu tedavilerin uygulandığı kronik hastalıklarda 

(DM, kronik kalp hastalıkları) uzun süreli ve oral yolla kullanılan ilaçlardır. ATC II ve III 

sınıflandırmalarında IMS-Health veri tabanının kullandığı sınıflandırma göz önüne alınmıştır.  

 Araştırmada A10 ve C09 grubunda yer alan ilaçların kutu ve satış değerleri 

incelenirken IMS-Health veri tabanından en eski 1998 yılına ait kutu ve TL satış değerlerine 

ulaşılmıştır. C09 grubunda 1998 yılı öncesinde piyasaya giren 8 adet sabit doz kombine ilaç 

bulunmaktadır. Bu ilaçlardan 2 tanesi 1994, 5 tanesi 1996 ve 1 tanesi ise 1997 yılı içerisinde 

piyasaya girmiştir. Bu 8 ilaç 2014 yılında kutu satışı bazında C09 grubunda bulunan sabit doz 

kombine ilaçların toplam satışında yaklaşık %3,4’lük pazar payına sahiptirler. 

Bulgular bölümünde; 5 yıllık öngörüler, şekillerde ve metin içinde verilmiştir. 5 yıllık 

öngörülerin ilk 2 yıllık verileri son 3 yıllık verilerden daha güvenilirdir. Bunun nedeni, son 3 

yıllık tahminlerde gerçek kutu satış verilerin yanı sıra öngörülen ilk 2 yıllık tahminî verilerin 

de kullanılmasıdır. 

 Sabit doz kombine ilaçların pazar etkileri grup hâlinde incelendiğinden, etkin madde 

bazında ayrı ayrı incelenme ve öngörüm yapılmamıştır. Bütçe etkisi analizi ve 5 yıllık 

öngörülerde kombine ilacı bulunmayan etkin maddelerin mono ilaçları hesaplamalara dâhil 

edilmemiştir. 

 Bu çalışmada etkililik çalışılmamıştır. Ayrıca hasta verileri incelenemediğinden 

hâlihazırda kombine tedavi kullanan ancak, sabit doz kombine tedavi seçeneğini kullanmayan 

hasta oranı bilinmemektedir ve buna göre bir değerlendirme yapılmamıştır. 

Söz konusu raporda sabit doz kombine ilaçların genel özellikleri, tüketim eğilimleri ve 

bütçe etkilerinin detaylı incelenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle raporda sabit doz kombine 

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



   

10 

 

3. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

3.1. Araştırmada İncelenen Sabit Doz Kombine İlaçlar Hakkında Tanımlayıcı 

Bilgiler 

Kurum tarafından yayımlanan 30.12.2014 tarihli Detaylı İlaç Fiyat Listesi’nde toplam 

11.719 ilaç bulunmaktadır. Bu ilaçların 2.187 tanesi (%18,66) sabit doz kombine ilaçtır. Bu 

2.187 ilacın 273 tanesi (%12,48) orijinal (referans), 601 tanesi (%27,48) jenerik (eşdeğer) ve 

1.313 tanesi (%60,04) yirmi yıllık ilaçtır. Bu 1.313 ilacın büyük bir kısmı (1001 tanesi, 

%74,82) yirmi yıllık-jenerik ilaçtır. Ayrıca 2.187 sabit doz kombine ilacın 1.834 tanesi 

(%83,86) imal, 353 tanesi (%16,14) ithal ilaçtır. 

 Detaylı İlaç Fiyat Listesi’nde bulunan sabit doz kombine ilaçların çoğunluğu imal ve 

jenerik [eşdeğer; yirmi yıllık jenerik (eşdeğer) ve jenerik (eşdeğer)] ilaçlardır. Listede 

bulunan imal ilaçların %21,73’ü, jenerik (eşdeğer) ilaçların %19,82’si sabit doz kombine 

ilaçtır. 2009 yılında Kurum elektronik sistemine kayıtlı 5.103 imal ve 2.831 ithal ilaç varken 

2012 yılında imal ilaç sayısı 7.457, ithal ilaç sayısı ise 3.159’a çıkmıştır. 2008-2013 yılları 

arasında toplam 3.254 imal, 1.073 ithal ilaca ruhsat verilmiştir (17-18). Ülkemizde ilaç 

fiyatlandırmalarında referans alınan ülkelere bakıldığında ise IMS-Health 2013 verilerine göre 

Fransa’da 5.773, İspanya’da 3.777, İtalya’da 3.742, Portekiz’de 2.173 ve Yunanistan’da 1.816 

sabit doz kombine ilacın piyasada olduğu görülmektedir. 

Kurum tarafından yayımlanan 30.12.2014 tarihli SKRS 3 E-Reçete İlaç Listesi’ne göre 

2.187 ilacın 1.253 tanesi (%57,29) aktif durumdadır. Bu tarihli listede 7.740 tane aktif ilaç 

bulunmaktadır ve sabit doz kombine ilaçlar bu aktif ilaçların %16,19’unu oluşturmaktadır. 

Aktif olan sabit doz kombine ilaçların 909 tanesi yirmi yıllık (tüm kombine yirmi yıllık 

ilaçların %69,23’ü), 180 tanesi orijinal [referans; tüm kombine orijinal (referans) ilaçların 

%65.93’ü], 164 tanesi de jenerik [eşdeğer, tüm kombine jenerik (eşdeğer) ilaçların %27,29’u] 

ilaçtır.   

Tablo 1’de 2014 sonu itibarıyla aktif olan sabit doz kombine ilaçların ATC-1 

gruplarına ve tanımlayıcı özelliklerine göre dağılımları verilmiştir. 

ATC-1 grupları incelendiği zaman sabit doz kombine ilaçların sırasıyla en fazla B 

grubu (Kan ve Kan Yapan Organlar), C grubu (Kardiyovasküler Sistem), A grubu (Sindirim 

Sistemi ve Metabolizma), J grubu (Sistemik Kullanılan Antiinfektifler) ve R grubunda 

(Solunum Sistemi) bulundukları saptanmıştır. 
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Tablo 1: 30.12.2014 tarihli Detaylı İlaç Fiyat Listesi’nde bulunan ve 30.12.2014 tarihli SKRS 3 E-Reçete İlaç 

Listesi’ne göre aktif olan sabit doz kombine ilaçların ATC-I grupları ve tanımlayıcı özellikleri  

 

ATC-I 

Kodu 

 

ATC-I Grubu 

 

Toplam 

İlaç 

 

Toplam 

İlaç 

(%) 

 

Orijinal 

(Referans) 

İlaç 

 

Jenerik 

(Eşdeğer) 

İlaç 

 

Yirmi 

Yıllık 

İlaç 

 

İmal 

İlaç 

 

İthal 

İlaç 

A Sindirim Sistemi ve Metabolizma 157 12,53 12 21 124 130 27 

B Kan ve Kan Yapan Organlar 457 36,47 35 3 419 415 42 

C Kardiyovasküler Sistem 155 12,37 58 81 16 113 42 

D Dermatolojik İlaçlar 61 4,87 7 2 52 44 17 

G 
Genitoüriner Sistem ve Seks 

Hormonları 25 1,99 8 3 14 12 13 

H 

Sistemik Hormonal Preparatlar 

(Seks Hormonları ve İnsülinler 

Hariç) 

5 0,39 0 0 5 5 0 

J Sistemik Kullanılan Antiinfektifler 140 11,17 17 8 115 112 28 

L 
Antineoplastikler ve 

İmmünomodülatör Ajanlar 0 0 0 0 0 0 0 

M Kas-İskelet Sistemi 26 2,08 5 7 14 24 2 

N Sinir Sistemi 47 3,75 6 0 41 37 10 

P 
Antiparaziter İlaçlar, İnsektisidler 

ve Repellantlar 1 0,08 0 0 1 1 0 

R Solunum Sistemi 147 11,73 18 35 94 119 28 

S Duyusal Organlar 29 2,31 13 4 12 7 22 

V 
Değişik Amaçlar İçin Kullanılan 

İlaçlar 3 0,24 1 0 2 0 3 

TOPLAM 1253 100,00 180 164 909 1019 234 

YÜZDE (%)   14,37 13,09 72,54 81,32 18,68 

  

B grubundaki sabit doz kombine ilaçlar incelendiğinde, en çok ilacın 520 ilaç ile B05 

(Kan Yerine Kullanılanlar ve Perfüzyon Çözeltileri) grubunda olduğu görülmektedir. Bu 

grupta; kan ve benzeri ürünler, intravenöz çözeltiler, peritoniyal diyaliz çözeltileri ve 

intravenöz çözelti eklentileri bulunmaktadır.  

J grubundaki sabit doz kombine ilaçlar incelendiğinde, bu kombine ilaçların ağırlıklı 

olarak beta laktamaz inhibitörü ile beta laktam antibiyotik kombinasyonu olduğu 

görülmektedir. Beta laktamaz inhibitörleri, beta laktamazları irreversibl olarak inhibe 

etmektedir. Beta laktamaz inhibitörleri tek başlarına belirgin bir antibakteriyel etki 

göstermeyip dirençli olan bakterileri beta laktam antibiyotiklere karşı duyarlı hale 

getirmektedir. Bu durum sinerjik etkileşmeye örnektir(19). Ayrıca bu grupta HIV/AIDS 

tedavisinde kullanılan sabit doz kombine ilaçlar ve aşılar da bulunmaktadır.  

B ve J grubundaki sabit doz kombine ilaçlar, niteliksel özellikleri ve agonistik etki 

biçimleri nedeniyle çalışmanın amacını yansıtmadığından detaylı olarak incelenmemiştir.  
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C ve A grubundaki sabit doz kombine ilaçlar çalışmada detaylı olarak incelenmiş ve 

sonuçları aşağıdaki bölümlerde sunulmuştur.  

R grubunda yer alan kombine ilaçların ise, ağırlıklı olarak öksürük ve soğuk algınlığı 

preparatları ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tedavisinde kullanılan inhaler 

ilaçlar olduğu görülmektedir. Solunum sistemi hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlar, 

niteliksel özellikleri ve satış hacimleri nedeniyle ayrı bir raporda incelenmelidir. 

Farklı ülkelerdeki kullanımlara bakıldığında ise tüberküloz, malarya, HIV ve 

hipertansiyon tedavilerinde kombine ilaç kullanımıyla ilgili sınırlı örnekler mevcuttur. Fakat 

sabit doz kombine ilaçların, çoklu ilaç direncine sahip patojenlerin ve kronik hastalıkların 

tedavisinde akılcı kullanımlarına yönelik yeterli önem verilmemiştir. 

3.2. ATC-I A Grubunda (Sindirim Sistemi ve Metabolizma) Bulunan Sabit Doz 

Kombine İlaçlar 

 Kurum tarafından yayımlanan 30.12.2014 tarihli Detaylı İlaç Fiyat Listesi’nde 

“Sindirim Sistemi ve Metabolizma (ATC-1 A Grubu)” grubunda toplam 307 adet sabit doz 

kombine ilaç bulunmaktadır. Bu ilaçların 195 tanesi (%63,52) yirmi yıllık, 94 tanesi (%30,62) 

jenerik (eşdeğer) ve 18 tanesi orijinal (%5,86) (referans) ilaçtır. Yine bu ilaçların 261 

(%85,02) tanesi imal iken 46 (%14,98) tanesi ithaldir. Bu gruptaki sabit doz kombine 

ilaçlardan SKRS 3 E-Reçete İlaç Listesi’ne göre aktif olanların sayısı 157’dir (%51,14).  

Bu ilaçların alt grupları incelendiğinde, en fazla sabit doz kombine ilacın 65 ilaç ile 

“A10-Diyabet Tedavisinde Kullanılan İlaçlar” ve 55 ilaç ile “A12-Mineral Destekleri” alt 

gruplarında olduğu görülmektedir. Diyabet tedavisinde kullanılan 65 ilacın 50 tanesi 

(%76,92) jenerik (eşdeğer) ve 51 tanesi (%78,46) imaldir. Bu ilaçlardan SKRS 3 E-Reçete 

İlaç Listesi’ne göre aktif olanların sayısı 20’dir (%30,77). Tablo 2’de 2014 sonu itibarıyla 

aktif olan sabit doz kombine ilaçların ATC-2 gruplarına ve tanımlayıcı özelliklerine göre 

dağılımları verilmiştir. 
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Tablo 2: 30.12.2014 tarihli Detaylı İlaç Fiyat Listesi’nde ATC-I A grubunda bulunan ve 30.12.2014 tarihli 

SKRS 3 E-Reçete İlaç Listesi’ne göre aktif olan sabit doz kombine ilaçların ATC-II grupları ve 

tanımlayıcı özellikleri  

 

ATC-

II 

Kodu 

 

ATC-II Grubu 

 

Toplam 

İlaç 

 

Toplam 

İlaç 

(%) 

 

Orijinal 

(Referans) 

İlaç 

 

Jenerik 

(Eşdeğer) 

İlaç 

 

Yirmi 

Yıllık İlaç 

 

İmal 

İlaç 

 

İthal 

İlaç 

A01 Stomatolojik Preparatlar 25 15,92 1 0 24 25 0 

A02 
Asit İle İlişkili Bozuklukların 

Tedavisinde Kullanılan İlaçlar 
18 11,47 0 5 13 15 3 

A03 
Fonksiyonel Gastrointestinal 

Hastalıklarda Kullanılan İlaçlar 
9 5,73 1 0 8 8 1 

A04 
Antiemetikler ve Bulantıya Karşı 

Kullanılan İlaçlar 
1 0,64 0 0 1 1 0 

A05 Safra ve Karaciğer Tedavisi 2 1,27 0 0 2 0 2 

A06 Konstipasyonda Kullanılan İlaçlar 24 15,29 0 1 23 19 5 

A07 

Antidiyareyik, İntestinal 

Antiinflamatuvar-Antiinfektif 

İlaçlar 

2 1,27 0 0 2 2 0 

A09 Dijestifler 7 4,46 0 2 5 7 0 

A10 
Diyabet Tedavisinde Kullanılan 

İlaçlar 
20 12,74 9 10 1 10 10 

A11 Vitaminler 28 17,83 0 1 27 28 0 

A12 Mineral Destekleri 21 13,38 1 2 18 15 6 

 
TOPLAM 157 100,00 12 21 124 130 27 

 
YÜZDE (%)   7,64 13,38 78,98 82,80 17,20 

A10 grubunda, 2014 yılında piyasada bulunan sabit doz kombine ilaçlar ve bu ilaçların 

etkin maddelerini içeren mono ilaçların eşdeğer gruplarındaki kamu fiyatları üzerinden en 

ucuz aylık tedavi maliyetleri hesaplanmıştır. Ayrıca bu ilaçların İTS verilerine göre 2014 

yılında piyasada bulunan müstahzar sayıları, imal ve ithal müstahzar sayıları ve 2012, 2013 ve 

2014 yılı kutu satış miktarları aşağıdaki Tablo’da belirtilmiştir (Tablo 3a ve 3b).  

İncelenen bu etkin maddelerin toplam 67 mono (63 imal, 4 ithal) ve 21 kombine (13 

imal, 8 ithal) müstahzarı bulunmaktadır. İTS verilerine göre, mono ilaçlar 2012 yılında toplam 

11.520.177 kutu, 2013 yılında 15.063.597 kutu, 2014 yılında 16.007.239 kutu satarken 

kombine ilaçlar 2012 yılında toplam 1.863.601 kutu, 2013 yılında 1.983.337 kutu, 2014 

yılında 2.788.389 kutu satmıştır. 

Tablo 3a ve 3b’de incelenen etkin maddelerin mono ve kombine formlarının KÜB 

bilgileri ve birim kapsül/tablet vb. fiyatlarından ortalama aylık tedavi maliyetleri 

hesaplanmıştır. Metforminin aylık tedavi maliyeti 8,51 TL, tiyazolidindionların (pioglitazon) 

aylık ortalama tedavi maliyeti 27,61 TL ve dipeptidil peptidaz 4 (DPP-4, vildagliptin ve 

sitagliptin) inhibitörlerinin aylık ortalama tedavi maliyeti 42,41 TL olarak bulunmuştur. Bu 

grup ilaçların sabit doz kombine preparatları incelendiğinde ise metformin ve pioglitazon 

kombinasyonunun aylık tedavi maliyeti 15,29 TL, metformin ve DPP-4 inhibitörü 
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kombinasyonunun aylık tedavi maliyeti 40,87 TL olarak hesaplanmıştır. Sabit doz kombine 

ilaçların ortalama aylık tedavi maliyeti, mono ilaçların ayrı ayrı kullanıldığı kombine 

tedavilere göre daha düşüktür. Pioglitazon içeren sabit doz kombine ilaçların aylık tedavi 

maliyetlerinin mono formlarına göre daha düşük olduğu saptanmıştır. DPP-4 inhibitörlerinin 

mono formları ile metformin içeren sabit doz kombine formlarının aylık tedavi maliyetlerinin 

ise birbirine yakın olduğu görülmektedir. 

Tablo 3: A10 grubunda, 2014 yılında piyasada bulunan sabit doz kombine ilaçların (a) ve bu ilaçlardaki etkin 

maddelerin mono ilaçlarının (b) müstahzar sayıları ve İTS verilerine göre 2012, 2013 ve 2014 yılı kutu 

satış miktarları 

(a) 

Etkin Madde 
Mg 

Müstahzar Sayısı Toplam Kutu Satışı 

Toplam İmal İthal 2012 2013 

 

2014 

 

Metformin+Pioglitazon 500+15 4 4 - 107.325 133.994 143.743 

850+15 9 9 - 1.378.120 1.435.628 1.868.711 

Metformin+Vildagliptin 1000+50 1 - 1 91.054 226.572 350.034 

850+50 1 - 1 32.197 54.130 64.468 

Metformin+Sitagliptin 1000+50 2 - 2 214.792 109.049 304.312 

850+50 2 - 2 23.495 14.666 33.155 

500+50 2 - 2 16.618 9.298 23.966 

(b) 

Etkin Madde 
Mg 

Müstahzar Sayısı Toplam Kutu Satışı 

Toplam İmal İthal 2012 2013 

 

2014 

 

Metformin  500 2 2 - 592.150 582.461 810.544 

850 7 7 - 1.348.002 2.042.751 1.786.351 

1000 9 8 1 7.124.842 8.887.243 9.640.586 

Pioglitazon  15 13 12 1 309.528 420.630 446.946 

30 18 17 1 1.212.977 1.756.069 1.825.076 

45 16 16 - 325.899 457.813 430.140 

Sitaglıiptin  100 1 1 - 432.055 727.319 820.385 

Vildagliptin  50 1 - 1 174.724 189.311 247.211 

3.3. ATC-I C Grubunda (Kardiyovasküler Sistem) Bulunan Sabit Doz Kombine 

İlaçlar 

Kurum tarafından yayımlanan 30.12.2014 tarihli Detaylı İlaç Fiyat Listesi’nde 

“Kardiyovasküler Sistem (ATC-1 C Grubu)” hastalıkları tedavisinde kullanılan toplam 395 

adet sabit doz kombine ilaç bulunmaktadır. Bu ilaçların 275 tanesi (%69,62) jenerik (eşdeğer), 

97 tanesi (%24,56) orijinal (referans) ve 23 tanesi (%5,82) yirmi yıllık ilaçtır. Yine bu 

ilaçların 332 tanesi (%84,05) imal iken 63 tanesi (%15,95) ithaldir. Bu gruptaki sabit doz 

kombine ilaçlardan SKRS 3 E-Reçete İlaç Listesi’ne göre aktif olanların sayısı 155’tir 

(%39,24).  



   

15 

 

Bu ilaçların alt grupları incelendiğinde, en fazla ilacın 315 ilaç ile “C09-Renin-

Anjiyotensin Sistemine Etkili İlaçlar” ve 44 ilaç ile “C10-Lipid Modifiye Eden İlaçlar” alt 

gruplarında olduğu görülmektedir. Renin-Anjiyotensin Sistemine Etkili İlaçların 226 tanesi 

(%71,75) jenerik (eşdeğer) ve 262 (%83,18) tanesi imaldir. Bu ilaçlardan SKRS 3 E-Reçete 

İlaç Listesi’ne göre aktif olanların sayısı 136’dır (%43,18).  

Tablo 4’te 2014 sonu itibarıyla aktif olan sabit doz kombine ilaçların ATC-2 

gruplarına ve tanımlayıcı özelliklerine göre dağılımları verilmiştir. 

Tablo 4: 30.12.2014 tarihli Detaylı İlaç Fiyat Listesi’nde ATC-I C grubunda bulunan ve 30.12.2014 tarihli 

SKRS 3 E-Reçete İlaç Listesi’ne göre aktif olan sabit doz kombine ilaçların ATC-II grupları ve 

tanımlayıcı özellikleri 

ATC-II 

Kodu 
ATC-II Grubu 

Toplam 

İlaç 

Toplam 

İlaç (%) 

Orijinal 

(Referans) 

İlaç 

Jenerik 

(Eşdeğer) 

İlaç 

Yirmi 

Yıllık İlaç 

İmal 

İlaç 

İthal 

İlaç 

C01 Kalp Tedavisi 3 1,94 0 0 3 3 0 

C05 Vazoprotektifler 10 6,45 1 0 9 9 1 

C07 Beta Blokör İlaçlar 2 1,29 0 0 2 2 0 

C09 
Renin-Anjiyotensin 

Sistemine Etkili İlaçlar 
136 87,74 53 81 2 99 37 

C10 
Lipid Modifiye Eden 

İlaçlar 
4 2,58 4 0 0 0 4 

  TOPLAM 155 100,00 58 81 16 113 42 

  YÜZDE (%)   37,42 52,26 10,32 72,90 27,10 

C09 grubunda, 2014 yılında piyasada bulunan sabit doz kombine ilaçlar ve bu ilaçların 

etkin maddelerini içeren mono ilaçların eşdeğer gruplarındaki kamu fiyatları üzerinden en 

ucuz aylık tedavi maliyetleri hesaplanmıştır. Ayrıca bu ilaçların İTS verilerine göre 2014 

yılında piyasada bulunan müstahzar sayıları, imal ve ithal müstahzar sayıları ve 2012, 2013 ve 

2014 yılı kutu satış miktarları aşağıdaki Tablo’da belirtilmiştir (Tablo 5a ve 5b).  

İncelenen bu etkin maddelerin toplam 139 mono (104 imal, 35 ithal) ve 153 kombine 

(112 imal, 41 ithal) müstahzarı bulunmaktadır. İTS verilerine göre mono ilaçlar 2012 yılında 

toplam 11.023.297 kutu, 2013 yılında 13.878.035 kutu, 2014 yılında 15.230.829 kutu satarken 

kombine ilaçlar 2012 yılında toplam 33.713.816 kutu, 2013 yılında 41.542.973 kutu, 2014 

yılında 47.139.554 kutu satmıştır. 

Tablo 5a ve 5b’de incelenen etkin maddelerin mono ve kombine formlarının KÜB 

bilgileri ve birim kapsül/tablet vb. fiyatlarından ortalama aylık tedavi maliyetleri 

hesaplanmıştır. Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (ADE) inhibitörlerinin aylık ortalama tedavi 

maliyeti 11,99 TL, Anjiyotensin Reseptör Blokörlerinin (ARB) aylık ortalama tedavi maliyeti 

14,22 TL, Kalsiyum Kanal Blokörlerinin aylık ortalama tedavi maliyeti 9,51 TL, indapamidin 
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aylık ortalama tedavi maliyeti ise 6,26 TL olarak bulunmuştur. ADE inhibitörü ilaçların sabit 

doz kombine preparatlarının aylık tedavi maliyetleri incelendiğinde hidroklorotiyazid ile 

kombinasyonlarının 10,88 TL, indapamid ile kombinasyonlarının 13,62 TL ve kalsiyum kanal 

blokörleri ile kombinasyonlarının 17,34 TL olduğu görülmüştür. ARB grubundaki ilaçların 

sabit doz kombine preparatlarının aylık tedavi maliyetleri incelendiğinde ise hidroklorotiyazid 

ile kombinasyonlarının 14,38 TL ve kalsiyum kanal blokörleri ile kombinasyonlarının 16,24 

TL olduğu görülmüştür. Bu grupta da sabit doz kombine ilaçların ortalama aylık tedavi 

maliyeti, mono ilaçların ayrı ayrı kullanıldığı kombine tedavilere göre daha düşüktür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

17 

 

Tablo 5: C09 grubunda, 2014 yılında piyasada bulunan sabit doz kombine ilaçların (a) ve bu ilaçlardaki etkin 

maddelerin mono ilaçlarının (b) müstahzar sayıları ve İTS verilerine göre 2012, 2013 ve 2014 yılı kutu 

satış miktarları 

 

(a) Etkin Madde Mg 

Müstahzar Sayısı Toplam Kutu Satışı 

Toplam İmal İthal 2012 2013 

 

2014 

 

Valsartan + Amlodipin 160+5 3 3 - 986.810 1.107.625 1.347.297 

160+10 3 3 - 1.294.255 1.501.290 1.756.092 

Benazepril + Hidroklorotiyazid 10+12,5 1 1 - 162.271 184.347 220.749 

5+6,25 1 1 - 67.327 70.141 92.294 

Kandesartan +  Hidroklorotiyazid 16+12,5 11 8 3 4.258.339 5.158.938 5.651.512 

32+12,5 4 4 - 512.463 524.090 706.498 

Enalapril +  Hidroklorotiyazid 20+12,5 2 2 - 50.034 69.092 67.935 

Enalapril +  Lerkanidipin 20+10 2 2 - 4.624 111.627 355.922 

Enalapril +  Nitrendipin 10+20 2 - 2 142.635 205.299 189.856 

Eprosartan +  Hidroklorotiyazid 600+12,5 1 - 1 179.751 274.113 237.095 

Ramipril + Felodipin 2,5+2,5 1 1 - - 5.718 2.745 

5+5 1 1 - - 8.765 3.161 

Valsartan +  Hidroklorotiyazid 80+12,5 7 7 - 693.704 924.218 937.736 

160+12,5 7 7 - 3.430.814 4.377.470 4.628.094 

320+12,5 3 3 - 544.046 663.463 739.792 

160+25 7 7 - 478.586 647.563 640.965 

320+25 3 3 - 422.069 525.660 572.193 

Losartan + Hidroklorotiyazid 50+12,5 6 6 - 992.926 1.363.162 1.336.360 

100+12,5 2 2 - 610.791 671.971 830.934 

100+25 7 7 - 1.346.991 1.836.821 1.802.206 

Telmisartan + Hidroklorotiyazid 80+12,5 4 2 2 2.483.288 3.465.788 3.315.152 

İrbesartan + Hidroklorotiyazid 150+12,5 8 6 2 927.819 1.171.228 1.260.235 

300+12,5 8 6 2 836.122 863.455 2.536.237 

300+25 6 4 2 338.321 407.834 453.881 

Olmesartan + Hidroklorotiyazid 20+12,5 9 4 5 1.221.746 1.526.838 2.562.444 

20+25 9 4 5 142.836 193.027 289.477 

40+12,5 1 1 - 49.868 22.376 70.723 

40+25 1 1 - 14.005 7.174 19.931 

Ramipril + Hidroklorotiyazid 2,5+12,5 4 3 1 660.195 867.116 887.604 

5+25 4 3 1 1.652.736 2.178.303 2.222.715 

10+12,5 1 1 - 46.866 28.537 67.652 

10+25 1 1 - 20.173 10.981 28.835 

Silazapril + Hisroklorotiyazid 5 + 12,5 2 2 - 1.287.804 1.168.230 1.065.919 

Zofenopril + Hidroklorotiyazid 30+12,5 2 - 2 842.330 1.035.895 1.135.182 

Lizinopril + Hidroklorotiyazid 20+25 1 1 - 811.427 1.065.019 1.091.119 

20+12,5 2 2 - 307.672 460.978 406.234 

Kinapril + Hidroklorotiyazid 20+12,5 1 - 1 237.380 349.027 312.280 

20+25 1 - 1 82.356 115.038 111.915 

Perindopiril + İndapamid 4/5 + 1,25 5 2 3 2.327.110 2.896.940 3.128.619 

10+2,5 1 - 1 363.680 217.774 513.343 

2+0,625 2 1 1 30.369 72.974 31.551 

Perindopiril + Amlodipin 5+5 1 - 1 247.892 343.642 437.275 

5+10 1 - 1 97.295 124.523 149.419 

10+5 1 - 1 321.311 401.447 470.994 

10+10 1 - 1 531453 693219 836.017 

Trandolapril + Verapamil 4+240 1 - 1 771.176 771.835 771.789 

2+180 1 - 1 882.150 852.402 843.576 
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(b) 

Etkin Madde 
Mg 

Müstahzar Sayısı Toplam Kutu Satışı 

Toplam İmal İthal 2012 2013 

 

2014 

 

Benazepril 10 1 1 - 20.382 18.178 28.577 

Kandesartan 

8 8 6 2 362.503 444.254 501.860     

16 7 5 2 470.561 547.497 651.756     

32 3 2 1 72.376 80.387 101.019     

Enalapril 

5 2 2 - 128.108 156.448 177.581     

10 2 2 - 133.632 181.981 182.278     

20 1 1 - 58.322 80.885 80.491     

Eprosartan 600 1 - 1 48.389 75.890 63.503     

İrbesartan 

75 2 1 1 27.866 35.844 37.719     

150 8 7 1 249.923 323.583  337.430     

300 8 7 1 197.862 266.924      267.815     

Lisinopril 

5 2 2 - 64.486 88.301  86.705     

10 2 2 - 121.495 164.431  163.381     

20 2 2 - 90.404 122.538  121.782     

Losartan 
50 6 6 -  454.314      599.126      621.539     

100 7 6 1  377.519      494.181      509.689     

Olmesartan 

10 8 4 4 89.212 116.004  214.162     

20 10 6 4 369.936 530.698  868.067     

40 8 4 4 124.200 176.507  301.391     

Perindopril 

2 1 1 - 42 0  56     

4 ve 5 3 2 1 994.792 1.196.532  1.353.234     

8 ve 10 2 1 1  525.587      701.837      705.483     

Kinapril 

5 1 1 - 25.183 37.862  32.821     

20 1 1 - 69.915 105.471  92.345     

40 1 - 1 9.856 8.566  7.444     

Ramipril 

2,5 3 2 1  1.466.099      1.784.785     1997354 

5 4 3 1 1.229.872 1.523.035 1670569 

10 3 1 2  654.537      876.625     880718 

Silazapril 

1 2 2 - 134.720 127.181 121.135 

2,5 2 2 - 119.488 108.448 100.335 

5 2 2 - 121.294 108.329 103.671 

Telmisartan 
40 1 1 -  14      287     14 

80 6 4 2 369.821 534.677  498.103     

Trandolapril 

0,5 1 - 1 99.793 111.271  119.387     

2 1 - 1 129.207 130.325  126.140     

4 1 - 1 168.425 160.947  149.247     

Valsartan 

80 6 6 - 402.155 511.201  549.233     

160 6 6 - 506.358 644.360      688.668     

320 3 3 - 112.557 142.581  152.025     

Zofenopril 30 1 - 1 422.092 560.058  566.102     
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3.4. A (Sindirim Sistemi ve Metabolizma) ve C (Kardiyovasküler Sistem) 

Grubunda Oral Yolla Kullanılan İlaçların Toplam Satış Eğilimleri 

 A (Sindirim Sistemi ve Metabolizma) grubundaki ilaçların tamamının toplam kutu 

satışları incelendiğinde IMS-Health verilerine göre 1998 yılında 112.901.400 olan toplam 

kutu satışının 2014 yılında 2 katından fazla artarak toplam 261.116.926 olarak gerçekleştiği 

görülmektedir. A10 (Diyabet Tedavisinde Kullanılan İlaçlar) grubundaki oral yolla kullanılan 

ilaçların tamamı IMS-Health verilerine göre 1998 yılında toplam 4.264.900 kutu satılırken, 

2014 yılında bu rakam yaklaşık 9 katına ulaşıp toplam 38.135.331 kutu olarak gerçekleşmiştir 

(Şekil 1a).  

A grubundaki ilaçların tamamının toplam TL bazında satışları incelendiğinde ise IMS-

Health verilerine göre bu gruptaki ilaçların 1998 yılında toplam 69.231.524 TL satış hacmi 

olduğu, 2014 yılında ise 2.248.866.112 TL satış hacmine ulaştığı görülmektedir. A10 

grubundaki oral yolla kullanılan ilaçların tamamının TL bazında toplam tutarları IMS-Health 

verilerine göre 1998 yılında 6.725.369 TL iken bu tutar 2014 yılında 368.160.865 TL’ye 

yükselmiştir (Şekil 1b). 
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Şekil 1a ve 1b: 1998-2014 yılları arası A (Sindirim Sistemi ve Metabolizma) ve A10 grubunda (Diyabet 

Tedavisinde Kullanılan İlaçlar) bulunan, oral yolla kullanılan tüm ilaçların IMS-Health verilerine göre 

toplam kutu (a) ve TL (b) bazında satış tutarları 

  

C (Kardiyovasküler Sistem) grubundaki ilaçların tamamının toplam kutu satışları 

incelendiğinde IMS-Health verilerine göre 1998 yılında 41.263.700 olan toplam kutu satışının 

2014 yılında 4 katından fazla artarak toplam 184.730.174 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

C09 (Renin-Anjiyotensin Sistemine Etkili İlaçlar) grubundaki oral yolla kullanılan ilaçların 

tamamı ise IMS-Health verilerine göre 1998 yılında toplam 6.526.000 kutu satılırken, 2014 

yılında bu rakam yaklaşık 10 katına ulaşıp toplam 66.366.758 kutu olarak gerçekleşmiştir 

(Şekil 2a).  

C grubundaki ilaçların tamamının toplam tutar bazında satışlarına bakıldığında ise 

IMS-Health verilerine göre 1998 yılında 57.972.743 TL satış hacminin 2014 yılında 

1.389.785.472 TL satış hacmine çıktığı görülmektedir. C09 grubundaki oral yolla kullanılan 

ilaçların tamamının TL bazında toplam tutarları IMS-Health verilerine göre 1998 yılında 

14.371.524 TL iken bu tutar 2014 yılında 576.983.014 TL’ye yükselmiştir (Şekil 2b). 
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Şekil 2a ve 2b: 1998-2014 yılları arası C (Kardiyovasküler Sistem) ve C09 grubunda (Renin-Anjiyotensin 

Sistemine Etkili İlaçlar) bulunan, oral yolla kullanılan tüm ilaçların IMS-Health verilerine göre toplam 

kutu (a) ve TL (b) bazında satış tutarları 

Türkiye’de 2003 yılında başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı ve 2006 yılında 

yapılan Sosyal Güvenlik Reformu ile beraber ilaç piyasasını etkileyecek ve ilaca erişimi 

kolaylaştıracak birçok gelişme olmuştur. Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile birlikte hastaların ilaca 
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erişimlerinin artması ve ülkemizde yaşlı nüfusun ve kronik hastalık prevalansının hızla 

artması sonucu ilaç kutu satışlarında artış görülmektedir. Araştırmada incelediğimiz Tip II 

DM ve Renin-Anjiyotensin Sistemi’ne etkili hipertansiyon ve KKY tedavisinde oral yolla 

kullanılan ilaçların kutu satışlarındaki artışın yüksek olması yukarıdaki bilgilerle paralellik 

göstermektedir. 

IMS-Health verilerine göre ülkemizde 2008-2014 yılları arası TL ve kutu bazında 

toplam imal ve ithal ilaç satışları incelendiğinde, TL bazında tüm yıllarda genel dağılımın 

ithal ilaçlar lehine olduğu görülmektedir. 2013 yılının ilk çeyreğinden itibaren ithal ilaçlar ile 

imal ilaçlar arasındaki değer bazındaki fark, ithal ilaçlar lehine artmaktadır. Kutu bazında ise 

imal ilaçların satış hacmi, tüm yıllarda ithal ilaçlardan yüksek seyretmektedir. Kurumca 

yayımlanan I. Sağlık Teknolojileri Değerlendirme (STD) raporunda ülkemizdeki nüfus artışı, 

nüfus yaşlanma hızı ve kronik hastalıklardaki artış; bunlara paralel olarak da tanı ve tedavi 

ihtiyaçlarındaki değişim dikkate alındığında ilaçların fiyatlandırma ve ödeme süreçlerindeki 

çeşitli kamu müdahalelerinin olası hızlı ve güçlü artışları kontrol altına alabildiğinin 

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. Bu 

müdahalelerin etkisi yukarıdaki TL bazındaki grafiklerde de görülmektedir. 

3.5. A10 (Diyabet Tedavisinde Kullanılan İlaçlar) Grubunda Araştırmada 

İncelenen İlaçların Satış Eğilimleri ve Tahminleri 

 Oral yolla Tip II DM tedavisinde kullanılan, 2015 yılı Ocak ayından önce herhangi bir 

tarihte ruhsat almış kombine ilaçların ve bu kombine ilaçları oluşturan etkin maddelerin mono 

ilaçlarının 1998 yılından itibaren satışları incelendiğinde, kombine ilaçların 2005 yılı 

itibarıyla pazara girdikleri ancak 2012 yılı itibarıyla kutu bazında satış hacimlerinin arttığı 

görülmektedir. İncelenen mono ilaçların kutu bazında satış hacmindeki artış oranının 2011 

yılında azalmaya başladığı görülmektedir. Yapılan zaman serisi analizlerinde A10 grubunda 

incelenen ilaçların toplam kutu satışlarında, son yıllara benzer oranda artış olacağı ve mono 

ve kombine ilaçların satış dağılımının anlamlı bir biçimde değişmeyeceği öngörülmektedir 

(Şekil 3).  
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IMS-Health verilerine göre A10 grubunda incelenen ilaçlar 1998 yılında toplam 

4.264.900 kutu satarken, 2014 yılında ise toplam 38.135.331 kutu satmıştır. Bu grupta 

kombine ilaçlar ilk kez piyasaya 2005 yılında çıkarken, 2014 yılında 2.902.632 toplam kutu 

satışıyla A10 grubu içerisinde %7,61’lik pazar payına sahip olmuştur.  Yapılan zaman serisi 

analizlerinde A10 grubunda incelenen ilaçların 2015 yılında toplam 39.536.703 kutu satacağı, 

kombine ilaçların ise 3.180.766 kutu satışıyla %8,05 pazar payına sahip olacağı 

öngörülmektedir. Yine bu analizlerde 2018 yılında bu grupta incelenen ilaçların toplam 

40.778.235 kutu satacağı ve kombine ilaçların 3.775.457 kutu satışıyla %9,26 pazar payına 

sahip olacağı tahmin edilmektedir (Şekil 3). 

A10 grubu kutu satış grafiği incelendiğinde, sabit doz kombine ilaç satışının 2006-

2010 yılları arasında önce arttığı, daha sonra ise hızlı bir şekilde azaldığı görülmektedir. 

Metformin ve rosiglitazon etkin maddelerinden oluşan sabit doz kombine ilaçlar 2006 ve 

2009 yıllarında piyasaya girmiş ancak rosiglitazon etkin maddesi içeren tüm ilaçlara Eylül 

2010 tarihinde geri çekilme, ithalatının, üretiminin ve satışının durdurulması işlemi 

uygulanmıştır.  2011 yılının başından itibaren ise metformin ve pioglitazon etkin 

maddelerinden oluşan sabit doz kombine ilaçlar pazara girmeye başlamıştır. 

 
Şekil 3: 1998-2014 yılları arası A10 grubunda (Diyabet Tedavisinde Kullanılan İlaçlar) bulunan, oral yolla 

kullanılan, 2015 yılı Ocak ayından önce herhangi bir tarihte ruhsat almış sabit doz kombine ilaçların ve 

bu kombine ilaçları oluşturan etkin maddelerin mono ilaçlarının toplam kutu satışları, 2015-2018 yılları 

arası bu ilaçların kutu satış öngörüleri 
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A10 grubundaki oral sabit doz kombine ilaç çeşitliliğinin az olması nedeniyle sabit 

doz kombine ilaçların pazar payında belirgin artış beklenmemektedir. Fakat sabit doz 

kombine ilaçların çeşitliliğinde artış olması veya fiyatlandırma ve ödeme politikalarında 

değişiklik olması durumunda grup içinde pazar paylarında değişiklik olabilir. İleriki yıllarda 

yeni çalışmalar yapılarak bu durum değerlendirilmelidir.   

A10 grubunda incelenen mono ve kombine ilaçlara yönelik etki analizleri yapılmıştır. 

Yapılan etki analizlerinin sonuçlarına bakıldığında; A10 grubunda 2005 Nisan ayında pazara 

giren kombine ilaçların, mono ilaçların satış trendleri üzerine anlamlı bir etkisi bulunduğu, 

yine 2005 Nisan ayında pazara giren kombine ilaçların, mono ve kombine ilaçların toplam 

kutu satış trendlerine anlamlı bir etkisi bulunduğu görülmüştür. Pazarda söz konusu 

değişimlerin yaşandığı dönem aynı zamanda diyabet prevalansının arttığı bir dönemdir. İlaç 

kullanımının buna paralel olarak arttığı bu dönem için yapılan etki analizlerinde, A10 ve C09 

gruplarında pazara sabit doz kombine ilaç girişinin, mono ilaçların ve tüm (mono ve kombine) 

ilaçların toplam kutu satış trendlerine anlamlı bir etkisi bulunduğu görülmüştür. Sabit doz 

kombine ilaçların pazara girdikleri dönemde pazardaki toplam kutu satış miktarları büyürken, 

yeni giren sabit doz kombine ilaçların mono ilaçlardan da pay aldıkları anlaşılmaktadır.  

TL bazında satışlar incelendiğinde ise sabit doz kombine ilaçların toplam tutarlarının 

2012 yılı itibarıyla arttığı görülmektedir. Araştırmada incelenen mono ilaçların TL bazında 

toplam satış tutarları ise 2009 yılında belli bir platoya ulaşmıştır. Rosiglitazon etkin maddesi 

içeren tüm ilaçlara Eylül 2010 tarihinde geri çekilme, ithalatının, üretiminin ve satışının 

durdurulması işlemi uygulanmasıyla mono ilaçların TL bazında toplam satış tutarları düşüşe 

geçmiştir. Bu düşüş eğilimi 2011 yılı sonu itibarıyla yeni etkin maddeli sabit doz kombine 

ilaçların pazara girmesiyle sona ermiştir (Şekil 4).  

IMS-Health verilerine göre, A10 grubunda incelenen ilaçlar 1998 yılında toplam 

6.725.369 TL’lik satış tutarına sahipken bu tutar 2014 yılında toplam 368.160.865 TL’ye 

ulaşmıştır. Bu gruptaki sabit doz kombine ilaçlar ilk olarak 2005 yılında pazara girmiş olup 

2005 yılına kadar A10 grubunda pazarın tamamına mono ilaçların hâkim olduğu 

görülmektedir. 2005 yılında kombine ilaçlar toplam 150.479 TL’lik tutarla pazara girerken; 

2014 yılında 53.567.053 TL’lik tutarla %14,55’lik paya sahip olmuştur. Sabit doz kombine 

ilaçların 2008 Aralık ayında ilk kez TL bazında tutarlarının 1 milyon TL’nin üzerine çıktığı 

görülmektedir. Yapılan zaman serisi analizlerinde ise 2015 yılından itibaren hem mono hem 

kombine ilaçlarda TL bazında bir plato seviyesine geleceği görülmektedir. A10 grubunda 
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incelenen ilaçların 2015 yılında toplam tutarının 381.160.355 TL olacağı, sabit doz kombine 

ilaçların ise %15,01 oran ile 57.206.520 TL satış tutarına ulaşacağı öngörülmüştür. Yine bu 

analizlerde 2018 yılında bu gruptaki incelenen ilaçların toplam tutarının 385.727.651 TL 

olacağı, sabit doz kombine ilaçların ise %10,10 oran ile 38.945.806 TL satış tutarına ulaşacağı 

öngörülmüştür (Şekil 4). 

 
Şekil 4: 1998-2014 yılları arası A10 grubunda (Diyabet Tedavisinde Kullanılan İlaçlar) bulunan, oral yolla 

kullanılan, 2015 yılı Ocak ayından önce herhangi bir tarihte ruhsat almış sabit doz kombine ilaçların ve 

bu kombine ilaçları oluşturan etkin maddelerin mono ilaçlarının toplam TL bazında satışları, 2015-2018 

yılları arası bu ilaçların TL bazında satış öngörüleri  

2009 yılından itibaren son beş yıl içindeki çeşitli kamu müdahalelerini takiben bu grup 

ilaçların toplam satış tutarlarının belirli bir aralıkta seyrettiği görülmektedir. Önümüzdeki 

yıllarda da bu aralıkta belirgin bir değişim beklenmemektedir. Fakat 2015 yılı içeresinde ilaç 

fiyatlandırması alanında yapılan mevzuat ve uygulama değişikliklerinin bu alana da etkisi 

ileriki yıllarda araştırılmalıdır. 

3.6. C09 (Renin-Anjiyotensin Sistemine Etkili İlaçlar) Grubunda Araştırmada 

İncelenen İlaçların Satış Eğilimleri ve Tahminleri 

 Renin-Anjiyotensin Sistemi üzerine etkili ilaç grubunda, 2014 yılı sonundan önce 

herhangi bir tarihte ruhsat almış kombine ilaçların ve bu kombine ilaçları oluşturan etkin 

maddelerin monolarının 1998 yılından itibaren satışları incelendiğinde, sabit doz kombine 

ilaçların 2005 yılı itibarıyla kutu bazında satış hacimlerinin arttığı, 2013 yılı başı itibarıyla ise 

kutu bazında satış hacimlerinin belirli bir platoya ulaştığı görülmektedir. İncelenen mono 
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ilaçların kutu bazında satış hacimleri ise 2007 yılının ikinci yarısından itibaren aynı seviyede 

gerçekleşmektedir. IMS-Health verilerine göre, C09 grubunda incelenen ilaçlar, 1998 yılında 

toplam 6.526.000 kutu satarken 2014 yılında toplam 66.366.758 kutu satmıştır. Bu grupta 

kombine ilaçlar 1998 yılında toplam 1.751.100 kutu satışıyla %26,83, 2014 yılında 

49.199.984  toplam kutu satışıyla C09 grubu içinde %74,13’lük pazar payına sahip olmuştur. 

Yapılan zaman serisi analizlerinde C09 grubundaki incelenen ilaçların toplam kutu 

satışlarının son yıllara benzer olacağı öngörülmektedir. C09 grubunda incelenen ilaçların 

2015 yılında toplam 66.422.224 kutu satacağı, kombine ilaçların ise 49.625.433 kutu satışıyla 

%74,71 pazar payına sahip olacağı tahmin edilmektedir. Yine bu analizlerde 2018 yılında bu 

gruptaki incelenen ilaçların toplam 64.960.848 kutu satacağı ve kombine ilaçların 47.960.342 

kutu satışıyla %73,83 pazar payına sahip olacağı öngörülmektedir (Şekil 5).  

 
Şekil 5: 1998-2014 yılları arası C09 grubunda (Renin-Anjiyotensin Sistemine Etkili İlaçlar) bulunan, oral yolla 

kullanılan, 2015 yılı Ocak ayından önce herhangi bir tarihte ruhsat almış sabit doz kombine ilaçların ve 

bu kombine ilaçları oluşturan etkin maddelerin mono ilaçlarının toplam kutu satışları, 2015-2018 yılları 

arası bu ilaçların kutu satış öngörüleri 

 C09 grubunda incelenen mono ve kombine ilaçlara yönelik etki analizleri yapılmıştır. 

Yapılan etki analizlerinin sonuçlarına bakıldığında; C09 grubu için, 2005 Mart ve 2007 Ocak 

aylarında pazara giren sabit doz kombine ilaçların, mono ilaçların satış trendleri üzerinde 

anlamlı bir etkisi bulunduğu, yine 2005 Mart ve 2007 Ocak aylarında pazara giren sabit doz 

kombine ilaçların, mono ve kombine ilaçların toplam kutu satış trendlerine anlamlı bir etkisi 

bulunduğu görülmüştür. 2005 Mart ve 2007 Ocak tarihlerinin seçilme sebebi, ağırlıklı olarak 

bu tarihlerde pazara yeni sabit doz kombine ilaçların girmesidir. 
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Farklı bir ATC grubunda olduğundan ve farklı endikasyonlarda da kullanılabildiği için 

sabit doz kombine ilaçlarda yer alan kalsiyum kanal blokörleri ve diüretikler grafikte yer 

almamaktadır. Buna rağmen, son yıllarda tanı ve tedavi kılavuzları ile de uyumlu olarak klinik 

uygulamaların, sabit doz kombine ilaçlar lehine değiştiği grafikte net olarak görülmektedir.  

Renin-Anjiyotensin Sistemine etkili ilaçların 1998 yılından itibaren TL bazında satış 

değerleri incelendiğinde ise sabit doz kombine ilaçların 2002 yılı itibarıyla TL bazında satış 

hacimlerinin mono ilaçlara karşı arttığı ve 2005 yılından itibaren ise bu farkın daha da 

büyüdüğü görülmektedir. 2009 yılının ilk yarısına kadar sabit doz kombine ilaçların TL 

bazında satış tutarları sürekli olarak artmaktadır. Mono ilaçların ise 1998-2007 yılına kadar 

TL bazında satış tutarlarının arttığı, 2007-2009 yılları arasında platoda seyrettiği, 2009 yılı 

sonundan itibaren ise düşmeye başladığı görülmektedir. Sabit doz kombine ilaçlarda ise 2011 

yılı sonu itibarıyla TL tutarlarında benzer bir düşüş olduğu görülmektedir. Ayrıca bu gruptaki 

mono ilaçların düşüşünün 2012 yılından itibaren bir platoya ulaştığı görülmekte olup sabit 

doz kombine ilaçlar için bu durumun devamı 2014 yılından sonrası için öngörülmektedir 

(Şekil 6).  

 
Şekil 6: 1998-2014 yılları arası C09 grubunda (Renin-Anjiyotensin Sistemine Etkili İlaçlar) bulunan, oral yolla 

kullanılan, 2015 yılı Ocak ayından önce herhangi bir tarihte ruhsat almış sabit doz kombine ilaçların ve 

bu kombine ilaçları oluşturan etkin maddelerin mono ilaçlarının toplam TL bazında satışları, 2015-2018 

yılları arası bu ilaçların TL bazında satış öngörüleri 

 C09 grubunda incelenen ilaçlar 1998 yılında toplam 14.371.524 TL’lik satış tutarına 

sahipken bu tutar 2014 yılında toplam 576.983.014 TL’ye ulaşmıştır. Bu grupta sabit doz 
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kombine ilaçlar 1998 yılında 5.088.849 TL’lik tutarla %35,41, 2014 yılında ise 455.416.255 

TL’lik tutarla C09 grubu içinde %78,93’lük paya sahiptir. Yapılan zaman serisi analizlerinde 

C09 grubunda incelenen ilaçların 2015 yılında toplam tutarının 613.083.873 TL olacağı, 

kombine ilaçların ise 492.176.838 TL tutar ile bu grupta %80,28 pazar payına sahip olacağı 

öngörülmektedir. Yine bu analizlerde 2018 yılında bu grupta incelenen ilaçların toplam 

tutarının 624.124.257 TL ve kombine ilaçların 496.507.977 TL tutar ile %79,55 pazar payına 

sahip olacağı tahmin edilmektedir (Şekil 6). 

Son beş yıl içindeki çeşitli kamu müdahalelerini takiben bu grup ilaçların toplam satış 

tutarlarının düştüğü ve belirli bir platoda seyrettiği görülmüştür. Önümüzdeki yıllarda da bu 

durumda belirgin bir değişim beklenmemektedir. Fakat 2015 yılı içeresinde ilaç 

fiyatlandırması alanında yapılan mevzuat ve uygulama değişikliklerinin bu alana da etkisi 

ileriki yıllarda araştırılmalıdır. 

3.7. A10 ve C09 Gruplarındaki Sabit Doz Kombine İlaçların Bütçe Etkisi Analizi  

A10 grubunda yer alan sabit doz kombine ilaçlar ve bu kombine ilaçları oluşturan 

etkin maddelerin mono ilaçlarının 2015-2018 yıllarındaki tahmini toplam kutu satışları ve 

bütçe etkileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 2014 yılında sabit doz kombine ilaçlar, 

ambalaj miktarı satış değeri olarak %4,88’lik pazar payına sahiptir. Ayrıca 2015 yılından 

itibaren bu grup ilaçların pazarında sabit doz kombine ilaç olmaması, sabit doz kombine 

ilaçların ambalaj miktarı satış değeri olarak %10 veya %15 oranında pazar paylarına sahip 

olmaları durumlarında oluşacak olan toplam kutu satışları ve bütçe etkileri öngörülmüştür 

(Tablo 6). 

Araştırmada incelenen A10 grubundaki ilaçların 2015-2018 yılları arasında pazarda 

sabit doz kombine ilaç olmaması durumunda, bu ilaç grubuna yapılan harcamanın mevcut 

duruma göre %2-7 arasındaki oranlarda fazla gerçekleşeceği hesaplanmıştır. Tahmin edilen 

dört yılda, bu grupta mevcut öngörülen durumda değer bazında toplam 2.501.981.830 TL’lik, 

sabit doz kombine ilaç olmaması durumunda ise toplam 2.882.972.951 TL’lik harcama 

olacağı hesaplanmıştır. Sabit doz kombine ilaç pazar payının mevcut öngörülen duruma göre 

artması hâlinde, ilaç harcamasının azalacağı hesaplanmıştır. Bu grupta tahmin edilen dört yıl 

için, sabit doz kombine ilaçların ambalaj miktarı satış değeri olarak pazar payının %10 olması 

hâlinde 2.467.548.428 TL’lik, %15 olması hâlinde ise 2.396.702.192 TL’lik toplam harcama 

olacağı hesaplanmıştır.  
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Sabit doz kombine ilaç satışlarının tahmin edilen dört yılda ambalaj miktarı satış 

değeri olarak %10 veya %15 oranlarında pazar paylarına sahip olmaları durumunda 

toplam ilaç harcamasında sırasıyla yaklaşık %1,38 ve %4,21 oranlarında azalma 

gerçekleşecektir. 

Tablo 6: IMS verilerine göre A10 grubunda (Diyabet Tedavisinde Kullanılan İlaçlar) bulunan, oral yolla 

kullanılan, 2014 yılı sonundan önce herhangi bir tarihte ruhsat almış sabit doz kombine ilaçların ve bu 

kombine ilaçları oluşturan etkin maddelerin mono ilaçlarının 2011-2014 yılları arasındaki toplam kutu 

ve TL satışları ve 2015-2018 yılları arası kutu ve TL satış tahminleri 

  

Kutu Satışı Tahmini Kutu Satışı 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mevcut Durum  

                   

30.107.460     

 

32.519.991     35.268.870     35.856.078     

38.268.612     41.017.488     41.604.696     44.017.230     

Kombine İlaç 

Pazarda Yok  
40.771.381     44.724.164     46.439.135     51.454.265     

Sabit Doz 

Kombine İlaçların 

Pazar Payı %10* 

38.359.970     41.055.731     41.672.356     44.088.856     

Sabit Doz 

Kombine İlaçların 

Pazar Payı %15* 

38.413.042     41.050.251     41.638.788     44.060.664     

  

İlaç Harcaması (TL) Tahmini İlaç Harcaması (TL) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mevcut Durum  

410.236.394     443.768.657     501.112.871     527.418.814     

560.951.443     618.295.291     644.601.233     678.133.863     

Kombine İlaç 

Pazarda Yok  
629.781.906     709.108.310     752.692.830     791.389.906     

Sabit Doz 

Kombine İlaçların 

Pazar Payı %10* 

546.547.638     608.276.791     638.523.023     674.200.976     

Sabit Doz 

Kombine İlaçların 

Pazar Payı %15* 

530.482.539     590.563.637     619.924.516     655.731.499     

* Sabit doz kombine ilaçların pazar payı yüzdeleri, ambalaj miktarlarının kutu sayılarıyla çarpımından 

elde edilen değerler üzerinden hesaplanmıştır. 

C09 grubunda yer alan sabit doz kombine ilaçlar ve bu kombine ilaçları oluşturan 

etkin maddelerin mono ilaçlarının 2015-2018 yıllarındaki tahminî toplam kutu satışları ve 

bütçe etkileri ve ayrıca 2015 yılından itibaren bu grup ilaçların pazarında sabit doz kombine 

ilaç olmaması, sabit doz kombine ilaçların ambalaj miktarı satış değeri olarak %80 veya %85 

oranında pazar paylarına sahip olmaları durumda oluşacak toplam kutu satışları ve bütçe 

etkileri hesaplanmıştır. C09 grubunda sabit doz kombine ilaçlar, ambalaj miktarı satış 

değerleri üzerinden 2014 yılında %75,16’lık pazar payına sahiptir. Araştırmada incelenen C09 

grubunda 2015-2018 yılları arasında pazarda sabit doz kombine ilaç olmaması durumunda, bu 

ilaç grubuna yapılan harcamanın mevcut duruma göre %8-10 arasındaki oranlarda azalacağı 

hesaplanmıştır. Tahmin edilen dört yılda, bu grupta mevcut öngörülen durumda toplam 

3.748.273.272 TL’lik, sabit doz kombine ilaç olmaması durumunda ise toplam 3.402.588.527 

TL’lik harcama olacağı hesaplanmıştır. Sabit doz kombine ilaç pazar payının mevcut 
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öngörülen duruma göre artması hâlinde ilaç harcamalarının artacağı hesaplanmıştır. Bu grupta 

tahmin edilen dört yıl için, sabit doz kombine ilaçların pazar payının ambalaj miktarı satış 

değeri olarak %80 olması hâlinde 3.761.418.163 TL’lik, %85 olması hâlinde ise 

3.787.554.333 TL’lik toplam harcama olacağı hesaplanmıştır. Sabit doz kombine ilaç 

satışlarının tahmin edilen dört yılda ambalaj miktarı satış değeri olarak %80 veya %85 

oranlarında pazar paylarına sahip olmaları durumunda incelenen grupta sırasıyla yaklaşık 

%0,35 ve %1,05 oranlarında toplam ilaç harcamasında artış gerçekleşecektir. 

C09 grubu için yapılan bütçe etkisi analizine, Renin-Anjiyotensin Sistemi’ne etkili 

ilaçlarla kombine edilen kalsiyum kanal blokörü ve diüretik ilaçların monoları dâhil 

edilmemiştir. Dolayısıyla bütçe etkisi analizinde, C09 grubundaki sabit doz kombine ilaçların 

kardiyovasküler sistem ilaç grubunun tamamına olan etkisi incelenememiştir. Bu gruptaki 

sabit doz kombine ilaçların mali etkisinin daha detaylı ve kapsamlı şekilde görülebilmesi için 

farklı bir analiz daha yapılmıştır. C09 grubunda yer alan sabit doz kombine ilaçlar ve bu 

kombine ilaçları oluşturan C09, C08 (Kalsiyum Kanal Blokörleri) ve C03 (Diüretikler) ilaç 

gruplarındaki etkin maddelerin mono ilaçlarının 2015-2018 yıllarındaki tahminî toplam kutu 

satışları ve bütçe etkileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir (Tablo 7).   

Yapılan üçüncü bütçe etkisi analizinde, C09 grubunda sabit doz kombine ilaç 

olmaması durumunda ilaç harcamalarının, 2015-2018 yılları arasında mevcut öngörülen 

duruma göre %2,62 oranında artacağı hesaplanmıştır. Tahmin edilen dört yıl için toplam, 

mevcut öngörülen durumda 4.870.555.242 TL’lik, sabit doz kombine ilaç olmaması 

durumunda ise 4.998.266.183 TL’lik harcama olacağı hesaplanmıştır. C09 grubunda sabit doz 

kombine ilaç pazar payının mevcut öngörülen duruma göre artması hâlinde kardiyovasküler 

sistem grubu ilaç harcamalarının azalacağı hesaplanmıştır. C09 grubunda sabit doz kombine 

ilaçların ambalaj miktarı satış değeri olarak pazar payının %80 olması hâlinde tahmin edilen 

dört yıl için toplam 4.870.467.203 TL’lik, %85 olması hâlinde ise toplam 4.871.728.887 

TL’lik toplam harcama olacağı hesaplanmıştır. Sonuç olarak C09, C08 ve C03 grupları 

birlikte incelendiğinde C09 grubundaki sabit doz kombine ilaçların toplamda kutu ve TL 

bazında düşük oranlarda değişimler oluşturduğu görülmektedir. Sabit doz kombine ilaç 

satışlarının tahmin edilen dört yılda ambalaj miktarı satış değeri olarak %80 veya %85 

oranlarında pazar paylarına sahip olmaları durumunda incelenen grupta toplam harcamada 

sırasıyla yaklaşık %0,002 oranında azalma ve %0,024 oranında artış gerçekleşecektir. Sabit 
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doz kombine ilaçlar pazarda yokken ise bu gruplarda kutu ve TL değer bazında artış olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 7: IMS verilerine göre C09 grubunda (Renin-Anjiyotensin Sistemine Etkili İlaçlar) bulunan, oral yolla 

kullanılan, 2014 yılı sonundan önce herhangi bir tarihte ruhsat almış sabit doz kombine ilaçların ve bu 

kombine ilaçları oluşturan C09, C08 (Kalsiyum Kanal Blokörleri) ve C03 (Diüretikler) gruplarındaki etkin 

maddelerin mono ilaçlarının 2011-2014 yılları arasındaki toplam kutu ve TL satışları ve 2015-2018 yılları 

arası kutu ve TL satış tahminleri 

  
Kutu Tahminî Kutu 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mevcut Durum  

85.089.638 90.011.826 94.101.295 95.366.289 

100.288.477 104.377.946 105.642.940 110.565.128 

Kombine İlaç 

Pazarda Yok  
111.386.458 116.685.621 118.519.040 124.457.085 

Sabit Doz 

Kombine 

İlaçların Pazar 

Payı %80 * 

99.852.471 103.996.124 105.233.891 110.287.081 

Sabit Doz 

Kombine 

İlaçların Pazar 

Payı %85 * 

99.185.441 103.302.951 104.594.205 109.612.913 

  
Maliyet (TL) Tahminî Maliyet (TL) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mevcut Durum  

973.727.720 1.031.429.743 1.093.931.978 1.097.067.063 

1.154.769.086 1.217.271.321 1.220.406.406 1.278.108.429 

Kombine İlaç 

Pazarda Yok  
1.183.550.225 1.247.317.966 1.250.279.154 1.317.118.839 

Sabit Doz 

Kombine 

İlaçların Pazar 

Payı %80 * 

1.154.822.227 1.217.254.252 1.220.452.065 1.277.938.659 

Sabit Doz 

Kombine 

İlaçların Pazar 

Payı %85 * 

1.154.759.717 1.217.307.918 1.221.163.276 1.278.497.975 

* Sabit doz kombine ilaçların pazar payı yüzdeleri, ambalaj miktarlarının kutu sayılarıyla çarpımından elde 

edilen değerler üzerinden hesaplanmıştır.  

 Yukarıdaki senaryolarda diüretik içeren sabit doz kombine ilaçların pazarda 

bulunmaması hâlinde diüretik kullanılmayarak pazarın sadece bu kombinasyonun mono 

formuna kaydığı varsayılmıştır. Klinik uygulamalarda ise hipertansiyon tedavisinde diüretik 

olmaması gerçekçi bir senaryo değildir. Gerek hidroklorotiyazid grubu diüretiklerin mono 

olarak piyasada bulunmaması gerekse mevcut klinik rehberlerde bu kombinasyonların 

öneriliyor olması nedeniyle bu durumun başka bir analizde dikkate alınması gerekli 

görülmüştür. Hidroklorotiyazid içeren sabit doz kombine ürünler C09 grubunda ambalaj 

miktarı satış değerleri üzerinden 2014 yılında %57,97’lik pazar payına sahiptir. C09 grubunda 

hidroklorotiyazid içermeyen sabit doz kombine ilaçlar ise, ambalaj miktarı satış değerleri 

üzerinden 2014 yılında %17,19’luk pazar payına sahiptir. Yeni bir senaryo ile C09 grubunda 

bulunan, hidroklorotiyazid içermeyen ve piyasada tüm etkin maddelerinin monoları olan sabit 

doz kombine preparatların piyasada olmaması veya ambalaj miktarı satış değeri üzerinden 

pazar paylarının artması (%25 ve %30 oranlarında) durumları yukarıda açıklanan yöntemle 
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incelenmiştir (Tablo 8). Yapılan son analizde C09 grubundaki ilaçların 2015-2018 yılları 

arasında pazarda “hidroklorotiyazid içermeyen sabit doz kombine ilaç” olmaması durumunda, 

bu ilaç grubuna yapılan harcamaların mevcut duruma göre %4-6 arasındaki oranlarda daha 

fazla gerçekleşeceği hesaplanmıştır. Söz konusu senaryo için değerlendirilen kombine 

ilaçların piyasada olmaması durumunda, 2015 yılı için SGK’nın 52 milyon TL civarında daha 

fazla ilaç harcaması yapmış olacağı öngörülmüştür. Tahmin edilen dört yılda, bu grupta 

mevcut durumda değer bazında toplam 4.920.253.145 TL’lik, “hidroklorotiyazid içermeyen 

sabit doz kombine ilaç” olmaması durumunda ise toplam 5.161.461.378 TL’lik harcama 

olacağı hesaplanmıştır. “Hidroklorotiyazid içermeyen sabit doz kombine ilaç” pazar payının 

mevcut öngörülen duruma göre artması hâlinde, harcamaların azalacağı hesaplanmıştır. Bu 

grupta tahmin edilen dört yıl için, sabit doz kombine ilaçların ambalaj miktarı satış değeri 

olarak pazar payının %25 olması hâlinde 4.812.730.920 TL’lik, %30 olması hâlinde ise 

4.706.894.881 TL’lik toplam harcama olacağı hesaplanmıştır. Sabit doz kombine ilaç 

satışlarının tahmin edilen dört yılda ambalaj miktarı satış değeri olarak %25 veya %30 

oranlarında pazar paylarına sahip olmaları durumunda toplam harcamada sırasıyla yaklaşık 

%2,19 ve %4,34 oranlarında azalma gerçekleşecektir. 
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Tablo 8: IMS verilerine göre C09 grubunda (Renin-Anjiyotensin Sistemine Etkili İlaçlar) bulunan, oral yolla 

kullanılan, 2014 yılı sonundan önce herhangi bir tarihte ruhsat almış “hidroklorotiyazid içermeyen sabit doz 

kombine ilaçların” ve bu kombine ilaçları oluşturan “C09, C08 (Kalsiyum Kanal Blokörleri) ve C03 

(Diüretikler) gruplarındaki etkin maddelerin mono ve C09 grubundaki hidroklorotiyazid içeren sabit doz 

kombine ilaçlarının” 2011-2014 yılları arasındaki toplam kutu ve TL satışları ve 2015-2018 yılları arası 

kutu ve TL satış tahminleri 

  
Kutu Tahminî Kutu 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mevcut Durum  

85.089.638 90.011.826 94.101.295 95.366.289 

100.361.948 105.922.033 107.615.025 109.457.272 

Kombine İlaç 

Pazarda Yok  * 
168.523.624 178.932.737 181.279.231 186.447.081 

Sabit Doz 

Kombine 

İlaçların Pazar 

Payı %25 * 

95.461.378 101.334.806 103.612.168 106.624.481 

Sabit Doz 

Kombine 

İlaçların Pazar 

Payı %30 * 

91.692.431 97.335.042 99.620.912 102.651.155 

  
Maliyet (TL) Tahminî Maliyet (TL) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mevcut Durum  

973.727.720 1.031.429.743 1.093.931.978 1.097.067.063 

1.155.963.425 1.239.867.582 1.248.548.896 1.275.873.242 

Kombine İlaç 

Pazarda Yok  * 
1.786.446.781 1.909.782.476 1.917.905.587 1.983.949.126 

Sabit Doz 

Kombine 

İlaçların Pazar 

Payı %25 * 

1.122.484.212 1.207.295.419 1.219.818.521 1.263.132.769 

Sabit Doz 

Kombine 

İlaçların Pazar 

Payı %30 * 

1.096.775.731 1.180.123.325 1.193.128.916 1.236.866.908 

* Sabit doz kombine ilaçların pazar payı yüzdeleri, ambalaj miktarlarının kutu sayılarıyla çarpımından elde 

edilen değerler üzerinden hesaplanmıştır. C09 grubunda hidroklorotiyazid içeren sabit doz kombine ilaçlar 

mono ilaçların grubunda değerlendirilmiştir. 

Bütçe etkisi analizi, yerel bölgesel ve ulusal bütçeler için benimsenen yeni 

müdahalelerin finansal sonuçlarını tahmin eden ekonomik değerlendirmedir. Yeni sağlık 

müdahalesi için kapsamlı bir ekonomik değerlendirme sağlamak amacıyla maliyet etkililik 

analizine ek olarak yapılır. Bu analizde kısa vadeli zaman dilimi kullanılır ve ödeyenin 

perspektifinden değerlendirilir(20). Araştırmada yapılan bütçe etkisi analizinde mevcut 

öngörülen durum ve analizi yapılan 3 senaryonun (pazarda sabit doz kombine ilaç olmaması, 

sabit doz kombine ilaç pazar payının mevcut öngörülen duruma göre 2 farklı oranda artması) 

oral antidiyabetik ve renin-anjiyotensin sistemine etkili ilaçlar pazarına etkisi incelenmiştir. 

Sabit doz kombine ilaçların bu gruplara ait toplam ilaç pazarında harcamayı değişik oranlarda 

azaltacağı hesaplanmıştır. Bu sonuç, birçok kaynakta belirtilen sabit doz kombine ilaç 

kullanımının tedavi maliyetini düşürdüğü bilgisiyle uyumluluk göstermektedir. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde özellikle yaşlı nüfusun artmasıyla hipertansiyon, diyabet, koroner kalp 

hastalıkları gibi kronik hastalıklar önemli yüke neden olmaya başlamıştır(21). Sağlık 

sistemleri ve ilaç tedarikini sağlayan kuruluşlar kronik hastalığa sahip artan sayıdaki hastaya 

sağlık hizmeti ve ilaç sunmak için daha iyi ve daha maliyet-etkili çözümler sunmaya çalışmalı 

ve sabit doz kombine ilaçlar bu perspektifle değerlendirilmelidir.  

Ülkemizde ruhsatlı sabit doz kombine ilaçlar ağırlıklı olarak yirmi yıllık (%60,04) ve 

imal (%83,86) ilaçlardır. Kurumca yayımlanan STD-I raporunda mevcut imal üretim 

kapasitesinin artırılması gerektiği belirtilmiştir(18).  10. Kalkınma Planında, yurt içi üretimin 

artırılması gerektiği belirtilmiş ve programda belirlenen hedeflerinden biri, yurt içi ilaç 

ihtiyacının, değer bazında %60’ının yerli üretimle karşılanması olarak belirlenmiştir. Bu 

nedenlerden dolayı, ilaçların ülkemizde imal edilip edilmeme durumu kamu kurumları 

tarafından sabit doz kombine ilaçlarla ilgili alınacak kararlarda da göz önüne alınacak 

kriterlerden biri olmalıdır. 

Yapılan zaman serisi analizlerinde incelenen ilaçların toplam kutu satışlarının her iki 

grupta da 2015-2018 yılları için değişkenlik göstermeyeceği öngörülmektedir. Fakat sabit doz 

kombine ilaçların ödeme listesine ilavesi ve ödeme kriterleri ile ilgili prensip kararları 

alınması durumda bu pazarlarda kombine ilaçlar lehine belirli bir artış olacağı 

öngörülmektedir. Bu sebepten dolayı yapılan bütçe etkisi analizinde, sabit doz kombine 

ilaçların bulundukları pazarlarda paylarının öngörülenin üstüne çıkması durumunda oluşacak 

harcamalar hesaplanmıştır. Sabit doz kombine ilaçların araştırmada incelenen gruplarda pazar 

paylarının artması, A10 ve C09 grubunda değişik senaryolara göre %4,5’e yakın ilaç 

harcamasında azalma sağlamaktadır. A10 ve C09 gruplarında sabit doz kombine ilaç 

olmaması durumunda önümüzdeki yıllarda bu ilaç gruplarına yapılan harcamaları mevcut 

duruma göre %2-%15 arası oranlarda daha yüksek gerçekleşeceği hesaplanmıştır. Bütün bu 

sonuçlar beraber değerlendirildiğinde, sabit doz kombine ilaçların bütçe artışına neden 

olmadığı anlaşılmaktadır.  

Ortalama aylık tedavi maliyetleri açısından incelendiğinde ise A10 ve C09 

gruplarındaki sabit doz kombine ilaçların, mono ilaçların kullanıldığı kombine tedavilere göre 

daha düşük maliyetli olduğu görülmüştür. 
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Yapılan etki analizlerinde, A10 ve C09 gruplarında pazara sabit doz kombine ilaç 

girişinin mono ilaçların ve tüm (mono ve kombine) ilaçların toplam kutu satış trendlerine 

anlamlı bir etkisi bulunduğu görülmüştür. Sabit doz kombine ilaçlar pazara girdiğinde, toplam 

kutu satış miktarlarını artırırken mono ilaçların kutu satışlarından da pay aldığı 

anlaşılmaktadır.  

Sabit doz kombine ilaç uygulamasında, hastanın ilacı kullanmasını kolaylaştırmak, 

aldığı farmasötik şekillerin sayısını azaltmak ve böylece hasta uyuncunu artırmak en yaygın 

amaçtır. Çoklu ilaç kullanımı ve tedavi rejimlerinin karmaşıklığı hasta uyuncunu azaltan 

faktörler arasında yer almaktadır. Hasta uyuncunun zayıf olması da klinik kılavuzlarda 

öngörülen tedavi yanıtlarının alınmamasına neden olmaktadır. Tip II DM gibi kronik 

hastalıkların prevalansının ve ülkemizde yaşlı nüfusun artmasının yanı sıra araştırmada 

yapılan ekonomik analizler ve yukarıda verilen bilgiler göz önüne alındığında kronik 

hastalıkların tedavi yönetiminde sabit doz kombine ilaçların önemli bir yere sahip olduğu 

görülmektedir. 

Bu çalışmada etkililik hususu ayrıca değerlendirilmemiştir. Ancak özellikle bütçe 

etkisinin artmadığı veya azaldığı durumlarda, sabit doz kombine ilaç kullanımının artışının 

uyuncu artırarak hastalık kontrolünü olumlu etkileyeceği ve bununla ilişkili olarak da kronik 

hastalıklarda morbidite ve mortalite azalmasına olumlu katkı sağlayacağı öngörülebilir. 

Sabit doz kombine ilaç kullanımının avantajları olduğu kadar dezavantajları da 

bulunmaktadır. Bu ilaçlar ile ilgili önemli dezavantajlarından biri kombine ilacın gereksiz 

yere kullanılmasıdır. Tekli ilaç ürünleriyle tedavi edilebilecek bir hastalıkta kombine ürün 

kullanılması, istenmeyen etki gelişme riskini ve tedavinin maliyetini artırabilmektedir. Bu 

ilaçlar kullanılırken akılcı ilaç kullanım ilkeleri göz ardı edilmemelidir. 

Yukarıdaki tüm analizler, kombine tedavi alan ancak sabit kombine ilaç kullanmayan 

hastaların tedavilerinin sabit kombine ilaca kayması hâli için yapılmıştır. Analizler hasta 

bazında yapılmamış olduğundan en büyük çekincelerden biri olan endikasyonu olmadan 

kombine ilaç yazılabilme ihtimali hususunda bir bilgi vermemektedir. Ancak kronik 

hastalıklarda hasta uyuncunun önemi bilinmekte, günümüzde hastalık yönetiminde kombine 

ilaç kullanımının yeri de giderek artmaktadır. Mevcut klinik uygulama kılavuzlarının 

hekimlere iletilmesi, hekim pratiğinin özellikle güncel tedavi algoritmaları ile desteklenmesi 

söz konusu endişeleri giderecektir. Ayrıca tüm senaryolarda, sabit doz kombine ürünler lehine 
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büyük farkların görülmesi olası istismarların bütçe etkisinin belirgin olmayacağı izlenimi 

doğurmaktadır. 

Akılcı politikaların kanıta dayalı verilerle desteklenmesi için diğer alanlarda da bu tip 

çalışmaların artırılması ihtiyacı doğmaktadır. Biyoteknolojik ürün-ilaç kombinasyonlarının 

(konjugatları) getirdiği yük nedeniyle bu alanda da benzer bir çalışmanın yapılması gerektiği 

düşünülmektedir. 

Bununla beraber bu gibi politikaların türetilmesi, ülke kaynaklarının akılcı 

kullanılması ve yeni tedavi seçeneklerinin hastalarımızın erişimine sunulmasına fırsat 

sağlayacaktır. Ayrıca benzer politikalar Araştırma-Geliştirme faaliyetlerine aktarılacak 

fonların temini için de zemin oluşturacaktır. Üniversite, sanayi, kamu ve teknokentlerin 

oluşturduğu paydaşların, mevcut teşvikleri bu konularda kullanmaları önem taşımaktadır.    

Son olarak, araştırmada yer alan bulgular 2015 yılı içerisinde hesaplanmış ve 

analizlerde bu yıla ait veriler tahmin olarak verilmiştir. 2015 yılına ait gerçekleşen satış 

verileri incelendiğinde yapılan istatistiksel tahmine göre ortalama %4,76’lık bir farklılık 

gözlenmiştir. Bu farklılık miktarı istatistiksel olarak kabul edilebilir bir seviyede 

gerçekleşmiştir. 
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EK-1 

1. Sabit Doz Kombine İlaç Tanımı, Sınıflamaları ve Sabit Doz Kombine İlaçların 

Tedavideki Yeri 

Hastalıkların tedavisinde birden fazla sayıda ilacın birlikte kullanılması sık görülen bir 

durumdur. İlaçların kombine edilerek uygulanması sabit doz oranlı kombine ilaç ve kombine 

tedavisi olmak üzere iki farklı şekilde yapılır (1). Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 

yayımladığı rehberlerde “Sabit Doz Kombine İlaçları”, tek bir formülasyon içinde iki veya 

daha fazla ilacın bulunması olarak tanımlanmaktadır. Her bir ilaç bağımsız etkiye sahip 

olabilir ya da kombinasyonla sinerjik1, aditif2 veya tamamlayıcı bir etki ortaya çıkartabilir (2). 

Sabit doz kombine ilaç bileşenlerinin, farklı mekanizmalarla etki göstermeleri, farmakokinetik 

özelliklerinin çok farklılık göstermemesi ve supra-aditif toksik etki göstermemeleri önemlidir 

(3). 

DSÖ, bitmiş farmasötik ürünlerin ruhsatlandırmalarına ilişkin birçok kılavuz 

yayımlamış olmasına rağmen sabit doz kombine ilaçlar için şu ana kadar spesifik bir 

uluslararası kılavuz yayımlanmamıştır. Ancak bazı özel ilaç sınıfları için bazı ülkeler kendi 

kılavuzlarını yayımlamıştır. Bu tür kılavuzlar yeni ürün geliştirirken ilaç sanayisine rehberlik 

etmektedir. DSÖ yayımladığı raporda, ruhsatlandırma süreçlerine başvuracak sabit doz 

kombine ilaçların dört farklı durumunun olacağını belirtmiştir. Bu durumlar aşağıda kısaca 

özetlenmiştir. 

1-  Sabit doz kombine ilaç, piyasada bulunan bir sabit doz kombine ilacın jeneriği 

(eşdeğeri) olup bu ilaçla aynı etkin maddelerin aynı dozuna sahiptir. Kalitesi, 

güvenilirliği ve etkililiği bellidir. 

2- Sabit doz kombine ilacın etkin maddeleri aynı dozlarda, aynı endikasyonlarda mono 

ilaç olarak kullanılmakta veya piyasada bulunan bir sabit doz kombine ilaca, aynı 

dozda aynı endikasyonlarda kullanılan farklı bir mono ilacın etkin maddesi eklenerek 

yeni bir sabit doz kombine ilaç üretilmiş olmaktadır. Her iki durumda da kullanılan 

rejimin güvenilirliği ve etkililiği belirlenmiş ve bu rejimin iyi bir kaliteye sahip olduğu 

klinik kanıtla gösterilmiştir. 

                                                           
1 İki ilacın birlikte gösterdikleri etki, ayrı ayrı oluşturdukları etkinin toplamından fazla ise buna sinerjik 

etkileşme denilir. 
2 İki ilacın birlikte gösterdikleri etki, ayrı ayrı oluşturdukları etkinin toplamı kadar ise buna aditif etki denilir. 
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3- Sabit doz kombine ilacın etkin maddelerinin güvenilirliği ve etkililiğinin gösterildiği 

endikasyon veya dozlar dışında yeni endikasyonda veya yeni doz rejimiyle 

kullanılmasıdır. 

4- Sabit doz kombine ilacın etkin maddelerinin bir veya daha fazlasının yeni bir molekül 

olmasıdır. (2). 

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (U.S. Food and Drug Administration-FDA) kombine 

ürünleri; 

- Fiziksel olarak, kimyasal olarak ya da başka bir şekilde tek bir kombinasyonda veya 

karışık olarak üretilen iki veya daha fazla bileşeni (ilaç ve cihaz; biyolojik ajan ve cihaz;  ilaç 

ve biyolojik ajan; ilaç, cihaz ve biyolojik ajan) içeren ürün, 

- İki veya daha fazla ayrı ürünün (ilaç ve cihaz; biyolojik ajan ve cihaz;  biyolojik ajan 

ve ilaç) tek bir pakette ya da bir birim olarak birlikte paketlenmesi olarak tanımlar (4). 

Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency, EMA) yayımladığı kılavuzda, sabit 

doz kombinasyon ürününün her bir etkin maddesinin endikasyonlarına katkıda bulunması, doz 

ve oranının da amaçlanan kullanıma uygun olması gerektiğini belirtmiştir. Bu ürünlerin 

endikasyonlarının; iyi tanımlanmış bir hastalık durumu, iki yakından ilişkili hastalık, 

fizyolojik durumda bir değişiklik, disfonksiyonel durum, sendrom veya patolojik bir olgu 

olması gerektiği ve sabit doz kombinasyon ürününün her bir maddesi ile hastalığın farklı 

semptomlarının aynı anda tedavisinin amaçlanabileceği ifade edilmiştir. Etkin maddeler 

arasında etkileşim olasılığının her zaman dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Sabit doz 

kombinasyon ürünü içerisindeki her bir etkin madde dozunun, güvenli ve etkili olması ve 

sabit doz kombinasyon ürününün fayda / risk değerlendirilmesinin, etkin maddelerden her 

birinin tek başına alındığındaki fayda / risk değerlendirmesine eşit veya bundan daha fazla 

olması zorunluluk olarak gösterilmiştir. Yaygın şekilde kullanılmakta olan kombinasyonlara 

yakından benzerlik gösteren sabit doz kombine ürünler ile esasen yeni olan sabit doz kombine 

ürünler (genellikle kombine olarak kullanılmayan etkin maddeler, kombine olarak kullanılan 

etkin maddelerin alışılmadık niceliksel bileşimi veya tamamen yeni bir etkin madde) için 

gereken çalışmaların kapsamları arasında fark olabileceği ifade edilmiştir (5). Bu kılavuz 

sürekli olarak güncellenmektedir. 

 Sabit doz kombine ilaçların, çoklu ilaç direncine sahip patojenlerin ve kronik 

hastalıkların tedavisinde akılcı kullanımına yeteri kadar önem verilmemiştir. Tüberküloz, 
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malarya, İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü/Edinsel Bağışıklık Yetmezliği Sendromu 

(Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome HIV/AIDS) ve 

hipertansiyon tedavilerinde sınırlı sayıda örnekler mevcuttur (2). 

2. Sabit Doz Kombine İlaç Kullanımının Avantajları ve Dezavantajları 

Sabit doz kombine ilaçların kullanılmasında; hastanın ilaç almasını kolaylaştırmak, 

kullandığı farklı farmasötik şekle sahip ilaçların sayısını azaltmak ve böylece hasta uyuncunu 

artırmak en yaygın amaçtır. Çoklu ilaç kullanımı (polifarmasi) ve tedavi rejimlerinin 

karmaşıklığı hasta uyuncunu azaltan faktörler arasında yer almaktadır. Hasta uyuncunun zayıf 

olması da tedavi yanıtlarının klinik kılavuzlarda öngörüldüğü gibi gerçekleşmemesine neden 

olmaktadır. Sabit doz kombine ilaçların, polifarmasiyi azaltarak tedavi uyuncunu artırdığını 

gösteren birçok sistematik derleme ve bilimsel yayın bulunmaktadır. Bangalore ve 

arkadaşlarının hazırladığı sistematik derlemede incelenen çalışmaların, 4 tanesi hipertansiyon, 

2 tanesi tüberküloz, 2 tanesi DM, 1 tanesi ise HIV/AIDS hastalarında yapılmıştır. Bu 

çalışmalarda, sabit doz kombine ilaç kullanan toplam 11.925 hasta ile mono ilaçları kombine 

tedavi olarak kullanan toplam 8.317 hasta karşılaştırılmıştır. Derlemenin sonucunda, sabit doz 

kombine ürünle tedavinin hasta uyuncunu, çoklu ilaç tedavi rejimlerine göre %26 oranında 

artırdığı belirtilmiştir. Derlemede incelenen hipertansif gruplar üzerinde yapılan çalışmalarda 

ise sabit doz kombinasyon ilaçlar ile mono ilaçların kombine tedavisi karşılaştırıldığında hasta 

uyuncunun % 24 oranında arttığı ifade edilmiştir (6). Connor ve arkadaşlarının hazırladığı ve 

DSÖ bülteninde yayımlanan sistematik derlemede; 5’i birden çok hastalığın tedavi yönetimi 

için ilaç alan, 5’i bulaşıcı hastalık için tedavi alan, 3’ü hipertansiyon ve 1’i DM tedavisi alan 

ve 1’i de vitamin takviyesi kullanan hasta grupları ile yapılan toplam 15 çalışma 

incelenmiştir. Çalışmaların tamamında hasta uyuncunun geliştiğine yönelik klinik sonuçların 

elde edildiği fakat bu faydanın çalışmaların çeşitliliği ve metodoloji farklılığı nedeniyle 

rakamsal olarak gösterilemediği ifade edilmiştir (7). İngiltere’de hipertansiyon tedavisi gören 

hastaların büyük çoğunluğunun 2’den fazla ilaç kullandığı belirtilmektedir. İngiliz 

Hipertansiyon Topluluğu kılavuzunda da, eğer maliyet dezavantajı yoksa ilaç kullanım 

sıklığını azaltması ve tedavi uyuncunu iyileştirmesi nedenlerinden dolayı sabit doz kombine 

ürünlerin kullanımı tavsiye edilmektedir. Yapılan farklı bir meta analizde, hipertansiyon 

tedavisinde kullanılan sabit doz kombine ilaçların hastaların uyuncunu ve düzenli ilaç 

kullanımını anlamlı ölçüde artırdığı gösterilmiştir. Ayrıca kombine tedavilerin, klinik ve yan 

etkiler üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmayan bir olumlu etki gösterdiği 
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belirtilmiştir (8). Sabit doz kombine ilaçların bir diğer önemli avantajı ise kombine ilaçların 

fiyatı ve bunlarla yapılan tedavi maliyetinin aynı ilaçların mono preparat fiyatlarının 

toplamından ve onlarla yapılan tedavi maliyetinden çoğunlukla daha düşük olmasıdır (1). 

EMA tarafından yayımlanan sabit doz kombinasyon ürünleriyle ilgili kılavuzda, etkin 

maddelerin birbirlerinin mevcut terapötik aktivitelerini artırması ve etkin maddelerin birinden 

kaynaklanan yan etkinin diğer bir etkin maddeyle ortadan kaldırılması sabit doz kombine 

ürünlerin avantajı olarak gösterilmiştir (5). 

Kombine ilaç kullanımının diğer avantajları arasında; 

- Bir ilacın diğerinin toksisitesini azaltması veya onun daha düşük dozda kullanılmasını 

sağlayarak yan tesirini azaltması, 

- Hatalı ve birbirleriyle kullanımı uygun olmayan ilaç reçetelenmesini ve kullanımını 

azaltması, 

- Bir ilacın diğerinin bağımlılık yapma veya çeşitli şekillerde kötüye kullanılma 

potansiyelini azaltması,  

- Birden fazla rahatsız edici belirtisi olan bir hastalıkta veya sendromda daha fazla 

belirtiyi düzeltmesi, 

- Olağan olarak kombine tedavi şeklinde kullanılan ve doz oranları tedavinin başarısı 

için kritik olan ilaçların bu doz oranını garantiye alması,  

- Hasta bakım yükünü azaltması sayılabilir (1). 

Sabit doz kombine ilaçların avantajları kadar dezavantajlarının da olduğu yayımlanan 

farklı derlemelerde ve çalışmalarda belirtilmektedir. Bu çalışmalarda sabit doz kombine ilaç 

kullanımının en büyük dezavantajı olarak tedavide dozaj esnekliğinin ortadan kalkması 

gösterilmiştir (9-11). Sabit doz kombine ilacı oluşturan etkin maddelere ait etki sürelerinin 

eşit olmayabileceği ve bunun da kombinasyon ürününün bir günlük dozda kullanımını 

engelleyebileceği de ifade edilmektedir (9). Sabit doz kombine ilaç kullanımının önemli 

dezavantajlarından bir diğeri ise etkili bileşenin yanında etkisiz bir bileşeninde alınması ve 

bazen de bir bileşenin aşırı dozda alınmasıdır (1). EMA tarafından yayımlanan sabit doz 

kombinasyon ürünleriyle ilgili kılavuzda, her bir hastanın ayrı ayrı ihtiyaçlarına göre 

tedavinin ideal olarak ayarlanmasının mümkün olmaması ve her bir etkin maddeye özgü farklı 

yan etkilerin eklenmesi sabit doz kombine ürünlerin dezavantajı olarak gösterilmiştir (5).  
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Sabit doz kombine ilaç kullanımının diğer dezavantajları arasında; 

- Tekli ilaç ürünleriyle tedavi edilebilecek bir hastalıkta tedavi maliyetinin artması,  

- Tekli ilaç ürünleriyle tedavi edilebilecek bir hastalıkta hastanın ikinci ve varsa üçüncü 

ilacın toksik etkilerine maruz bırakılması, 

- Kombine ilaç ürünlerinin bileşimindeki etkin maddelerin neler olduğunun bazı sağlık 

personeli tarafından tam olarak bilinememesi, 

- Birden fazla etkin madde içerdiği için ayırıcı tanı tam olarak konulamadan tedaviye 

başlanabilmesi, 

- Hasta tedavi süresi içinde herhangi bir alerjik reaksiyonla karşılaştığında hangi ilaca 

karşı alerji geliştiğinin tespitinin zorlaşması sayılabilir (1). 

3. Uluslararası Düzeyde Sabit Doz Kombine İlaçlar ile İlgili Stratejiler, Bilimsel 

Çalışmalar ve Ürün Skalaları 

DSÖ’nün Kasım 2003 tarihinde düzenlediği toplantıda, sabit doz kombine ilaçların 

klinik kullanımı, mevzuatı, fikrî mülkiyeti ve üretimi tartışılmıştır. Bu çalışmada sabit doz 

kombine ilaçların, tüberküloz, malarya ve HIV/AIDS tedavilerindeki yeri özellikle 

değerlendirilmiştir. HIV / AIDS Birleşmiş Milletler Ortak Programı, DSÖ, Güney Afrika 

Kalkınma Komitesi ile Birleşik Amerika Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi ortaklaşa olarak 

Mart 2004 tarihinde sabit doz kombine ilaçlar ile ilgili bir konferans düzenlemiştir. Bu 

konferansta, “Sabit Doz Kombinasyon İlaç Ürünleri Bilimsel ve Teknik İlkeleri” taslak olarak 

hazırlanmıştır. Bu çerçevede, Kenya’da anti-retroviral tedavi uygulamalarından hareketle 

yazılan bir makalede sabit doz kombine ilaçların faydalarına ve maliyet avantajlarına 

değinilmiştir. Bu ilaçlarla tedavi maliyetlerinin düşürüldüğü ve daha çok hastaya erişimin 

sağlandığı ifade edilmiştir. Tedarik zinciri açısından da daha az iş gücü gerektireceği, 

ruhsatlandırma ücretlerinin ayrı ayrı ilaçlar için ruhsat alınmasına kıyasla düşeceği, ithalat 

izinleri ile ilgili maliyetlerin düşeceği ve depolamada ve dağıtımda kolaylık sağlanacağı 

belirtilmiştir. Hekim açısından ise uygun ilaçların tek formülasyonda birleştirilmiş olacağı ve 

reçetelenmesinin kolaylaşacağına değinilmiştir. Sonuç olarak sabit doz uygulamasına 

seçilecek ilaçlarda temel ilaç listesinin dikkate alınmasının, ülkelerin ihtiyaçları temelinde 

üretime yönlenmesi açısından önem arz ettiği belirtilmiştir (12).  

DSÖ, 2011 Dünya İlaç Raporu’nda belirtildiği gibi, birçok ülkenin hastalık yükü akut 

hastalıklardan kronik hastalıklara kaymaktadır (13). Günümüzde özellikle yaşlı nüfusun 
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artması da birçok kronik hastalığın mali açıdan önemini artırmıştır. Bu durum hem tedarik 

hem de kullanımda köklü değişikliklere sebep olmaktadır. Sağlık sistemleri ve ilaç tedarikini 

sağlayan kuruluşlar, kronik hastalığa sahip artan sayıdaki hastaya sağlık hizmeti ve ilaç 

sunmak için daha iyi ve daha maliyet-etkili çözümler sunmaya çalışmaktadır.  

Uluslararası Diyabet Federasyonunun (International Diabetes Federation-IDF) 2014 

yılında güncellediği verilere göre Avrupa’da %7,9 diyabet hastalığı prevalansı ile 52 milyon 

diyabet hastası bulunmaktadır. Bu hastaların 1/3’ü tanı konulmamış durumdadır. Avrupa’da 

2035 yılında diyabet hastalarının sayısının 68,9 milyon kişiye, diyabet hastalığı prevalansının 

ise %10,3’e ulaşacağı tahmin edilmektedir (14). Amerika Diyabet ve Yaşlanma Çalışmasında 

hastaların %14’ünün 7’den fazla ilaç kullandığı belirtilmiştir. Ayrıca, Japonya’da 65 yaş üstü 

Tip II DM’li yatan hastaların %54’ünün 5’ten fazla ilaç kullandığı tespit edilmiştir. 

Metforminin uzun salımlı formülünün diğer oral antidiyabetik ilaçlarla kombinasyon 

ürünlerinin hasta uyuncunu ve ilaç toleransını artırdığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir  

(15). Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) sabit doz kombine ilaç kullanan 7.570 ve çoklu 

ilaç kullanan 14.762 Tip II DM hastasında yapılan retrospektif kohort çalışmasında, sabit doz 

kombine ilaçların hasta uyuncunu anlamlı bir şekilde artırdığı gösterilmiştir. Tip II DM 

hastalarında genellikle yeterli glisemik kontrolü sağlamak için birden fazla ajan gerekli 

olduğundan, sabit doz kombine ilaçların bu tedavide klinik ve ekonomik faydalarının olacağı 

yukarıdaki çalışmanın sonucu olarak belirtilmiştir (16). Yapılan birçok klinik çalışmada, 

glimeprid/metformin, saksagliptin/metformin, linagliptin/metformin ve mitglinit/vogliboz 

sabit doz ikili kombinasyonlarının ve alogliptin/pioglitazon/metformin sabit doz üçlü 

kombinasyonunun Tip II DM hastalarında glisemik kontrolü sağlamak için etkili olduğu ve 

hastalarca iyi tolere edildiği ayrı ayrı gösterilmiştir (17-21).  

Avrupa Hipertansiyon Derneği (European Society of Hypertension-ESH) ve Avrupa 

Kardiyoloji Derneğinin (European Society of Cardiology-ESC) 2013 yılında arteriyel 

hipertansiyon yönetimi ile ilgili hazırladığı kılavuzda tavsiye ettiği tedavi stratejisi aşağıdaki 

şekilde özetlenmiştir (Şekil 7).  Kombinasyon tedavisi, tekli ajanlar ile yapılan tedavilere 

dirençli olan hafif yüksek kan basıncı düzeyine sahip, düşük/orta kardiyovasküler riski olan 

hasta gruplarında ikinci basamak ve belirgin yüksek kan basıncı düzeyine sahip, 

kardiyovasküler riski yüksek/çok yüksek olan hasta gruplarında birinci basamak olarak 

önerilmektedir (22).  
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Şekil 7:  2013 Avrupa Hipertansiyon Derneği-Avrupa Kardiyoloji Derneği Kılavuzunda belirtilen hipertansiyon 

tedavi strateji şeması (KV: Kardiyovasküler) 

İngiltere’de National Institute for Health and Care Excellence (NICE) tarafından 

yayımlanan hipertansiyon klinik kılavuzunda birinci basamak olarak hastanın özelliklerine 

göre Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (ADE) blokörü, Anjiyotensin Reseptör Blokörü 

(ARB), kalsiyum kanal blokörü, beta blokör veya diüretik mono tedavisi tavsiye edilmektedir. 

Birinci basamakta tedaviden fayda görmeyen hastalarda ikinci basamak olarak ADE blokörü 

veya ARB ile kalsiyum kanal blokörü kombinasyon tedavisi önerilmektedir. Yan etkilerinden 

dolayı kalsiyum kanal blokörü kullanamayan hastalarda ise ADE blokörü veya ARB ilaçların 

diüretik ilaçlar ile kombinasyonu önerilmektedir. İkinci basamak tedaviden fayda görmeyen 

hastalarda ise üçüncü basamak olarak ADE blokörü veya ARB ile kalsiyum kanal blokörü ve 

diüretik üçlü kombinasyonu önerilmektedir (23). Ayaktan kan basıncı izleme yöntemi 

kullanarak yapılan çalışmalarda, sabit doz ARB tabanlı kombinasyon ürünlerinin hasta 

uyuncunu artırdığı gösterilmiştir. Kalsiyum kanal blokörleri veya diüretiklerin uzun etkili 

oluşlarından dolayı kan basıncını 24 saat boyunca düzenlediği ve sabit doz kombine 

antihipertansif ilaçların 24 saatlik kan basıncı kontrolü sağladığı için yakın zamanda daha da 

önemli hâle geleceği belirtilmiştir (24). İrbesartan/amlodipin kombinasyonun 4 farklı 

dozunun, olmesartan 20 mg/amlodipin 5 mg, perindopril 3,5 mg/amlodipin 2,5 mg, losartan 

100 mg/ hidroklorotiyazid 12,5 mg, nebivolol 20 mg/valsartan 320 mg sabit doz 

kombinasyonlarının hipertansiyon hastalarında etkili ve güvenli olduğu farklı klinik 

çalışmalarda gösterilmiştir (25-29). Hipertansiyon hastalarının yaklaşık yarısında tansiyon 

değerlerinin kontrol edilemediği ifade edilmiştir. Birçok hastanın birden fazla antihipertansif 

ajan ile tedavi edildiği ve ilaç sayısı arttıkça hasta uyuncunun azaldığı belirtilmiştir. Sabit doz 
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üçlü kombinasyon tedavilerinin bu hastalarda uyuncu artırdığı ve ilaç yükünü azalttığı 

gösterilmiştir (30). Farklı bir çalışmada ise dirençli hipertansiyon hastalarında üçlü sabit doz 

kombine ilaçların kullanılmasının tansiyon düşürme hedefini yakalamada daha etkili olduğu, 

kardiyovasküler ve serebrovasküler olay riskini azalttığı belirtilmiştir (9). Perindopril 10 

mg/indapamit 2,5 mg/amlodipin 5 veya 10 mg sabit doz üçlü kombinasyonunun, daha önceki 

tedaviler (ARB ve diüretik kombinasyonu, anjiyotensin dönüştürücü enzim blokör ve diüretik 

kombinasyonu vb.) ile tedavi başarısı elde edilememiş yüksek riskli hipertansiyon 

hastalarında etkili ve güvenli olduğu klinik çalışma ile gösterilmiştir (31). 

Kardiyovasküler olaylar ile ilgili yapılan bir çalışmada, iskemik kalp hastalığının 

etiyolojisindeki risk faktörleri ve bunlara yönelik tedavi edici ilaç grupları belirlenmiştir. 

Meta-analizlerden en etkin tedavi edici farmasötik ajanlar ile uygun dozları (statinler, kan 

basıncını düşürücü ilaçlar, standart doz folik asit ve aspirin) ve bunların gerek iskemik kalp 

hastalığındaki gerekse inme tedavisinde risk faktörlerini azaltma yüzdeleri belirlenmiş ve 

matematiksel bir modelleme kullanılarak bu ilaçların oluşturacağı kombine etkinin sonuçları 

hesaplanmıştır. Yapılan değerlendirmeler ile bu tip bir kombinasyonun iskemik kalp hastalığı 

olaylarını %88 oranında, inme olaylarını %80 oranında önleyeceği hesaplanmıştır. Örnek 

olarak verilen polypill diye adlandırılan bu ürün, jeneriği (eşdeğer) olan bileşenlerden 

oluştuğu için (simvastatin, hidroklorotiyazid, atenolol, enalapril, folik asit ve aspirin) patent 

korumasına konu olmayacağı da altı çizilerek belirtilmiştir. Böyle bir sabit doz kombine ilacın 

yan etki potansiyelinin de olduğu, ancak halk sağlığı açısından önemli düzeyde avantaj 

sağlayacağı ifade edilmiştir (32). Bu yenilikçi konsept ile ilgili olarak geçtiğimiz on yılda 

yapılan az sayıda çalışmada bu konseptin etkililiği ve güvenliliğinin araştırıldığı belirtilmiştir. 

Bu çalışmalarda kardiyovasküler olayların engellenmesi ve tedavisinde bu tarz ürünlerin 

başarılı olabileceği ifade edilmiştir. Geniş çaplı klinik çalışmaların sonuçlarına göre bu 

konseptin etkinliği ve maliyet-etkililiği hakkında kesin kanıtlar elde edileceği belirtilmiştir 

(33).  Düşük ve orta gelirli ülkelerde Batı tarzı yaşam stilinin artmasıyla iskemik kalp 

hastalıkları ve inmenin sadece yüksek gelirli ülkelerde değil tüm dünyada endemik hastalık 

olduğu ifade edilmektedir. Bu konseptteki ürünlerin ve sabit doz kombine ürünlerin düşük 

gelirli ülkelerde tedaviye uyumu artıracağı, tedavi maliyetini azaltacağı ve ülkelerce tedavinin 

karşılanabilirliğini artıracağı belirtilmektedir (34). Aspirin, antihipertansif ve statinden oluşan 

polypill konseptinin yapılan çalışmalarda kardiyovasküler olay riskini %60-70 oranlarında 

düşürdüğünün ve hastalarca iyi tolere edildiğinin gösterildiği belirtilmektedir. İspanya, 

Hindistan ve İran’da bu konseptte geliştirilmiş ürünler bulunmaktadır. Bu konseptte olan uzun 
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dönem hasta uyuncunun ve konseptin uzun dönem maliyet-etkililiğinin gösterilmesine ihtiyaç 

olduğu ve devam eden geniş katılımlı klinik çalışma verilerinin önemli sonuçlar çıkaracağı 

ifade edilmektedir (35). 

Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS- İlaç Yararlanma Programı), Avustralya 

Hükümeti tarafından reçeteli ilaçları vatandaşlarına sağlayan bir programdır. Sabit doz 

kombine ilaçların bu programa dâhil edilmesi ayrı bir başlık altında değerlendirilmektedir. Bu 

kayıt sistemi ile hangi grup ilaçların sabit doz kombinasyonu kabul edileceği ve maliyet-

etkililiğinin değerlendirilmesi koşullara bağlanmıştır (36). 

Farklı Avrupa ülkelerinde pazarlanmış ilaç ürünlerinin yaklaşık yarısının sabit doz 

kombine ilaç olduğu bilinmektedir. Ülkemizde ilaç fiyatlandırmalarında referans alınan 

ülkelere bakıldığında ise IMS-Health 2013 verilerine göre Fransa’da 5.773, İspanya’da 3.777, 

İtalya’da 3.742, Portekiz’de 2.173 ve Yunanistan’da 1.816 sabit doz kombine ilacın piyasada 

olduğu görülmektedir. 

4. Türkiye’de Diyabet ve Hipertansiyon Prevalansı ve Tedavi Stratejileriyle İlgili 

Yapılan Çalışmalar 

 IDF 2014 verilerine göre, Türkiye 7,279 milyon diyabet hastası ile Avrupa’da en çok 

diyabet hastasının olduğu ülkeler arasındadır. %14,7 oranında prevalans ile de Avrupa’da 

diyabet hastalığı prevalansı en yüksek olan ülkedir (14). İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 

Fakültesi tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı’nın sahada lojistik işbirliği ile gerçekleştirilen 

‘Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans Çalışması-

II (TURDEP-II Çalışması)’nın saha araştırması Ocak 2010-Haziran 2010 tarihleri arasında 15 

ilde ve 540 merkezde yapılmıştır. Bu çalışma, 1997-1998 yıllarında yapılan TURDEP-I 

çalışmasının tekrarı niteliğinde planlanmış olup aynı yöntem kullanılarak aynı merkezlerde 

gerçekleştirilmiştir. TURDEP-II verilerine göre Türkiye’de diyabet oranı %13,7’dir. 

Prediyabetik nüfus oranının ise %28,7 olduğu tespit edilmiştir. Yine bu çalışmada diyabetli 

hastalarda glisemik kontrolün yetersiz olduğu saptanmıştır. 1998’de yapılan TURDEP-I 

çalışması verileri ile TURDEP-II çalışması verileri karşılaştırıldığında Türkiye’de 12 yılda 

diyabet sıklığının %90, obezitenin ise %44 oranlarında arttığı belirlenmiştir (37,38). 

TEKHARF Çalışması 2013 Yılı Takip Taramasında, yetişkinlerde genel ve koroner kökenli 

ölüm oranındaki azalmanın yerini duraklamaya bıraktığı saptanmıştır. Ülkemizde, Tip II DM 
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prevalansında ise kaygı verici olarak, yaştan arındırıldıktan sonra, yıllık artış hızı %5 gibi 

yüksek bir rakam olarak kaydedilmiştir (39).  

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği 2014 yılında “Diabetes Mellitus ve 

Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu” yayımlamıştır. Bu kılavuzda Tip II 

DM tedavisinde oral antidiyabetik ilaçların yaşam tarzı önerilerine ilave olarak kullanıldığı ve 

başlıca insülin salgılatıcı (sekretogog; sulfonilüreler, glinid grubu), insülin duyarlılaştırıcı 

(sensitizer; biguanidler, tiazolidindionlar), insülinomimetik [inkretin-bazlı; Dipeptidil 

peptidaz 4 (DPP-4) inhibitörleri] ilaçlar ve alfa glukozidaz inhibitörleri (akarboz, miglitol) 

olarak dört gruba ayrıldığı ifade edilmiştir. Tip II DM’de doğal sürecin sonucu olarak, 

monoterapilerin zamanla yerlerini kombinasyon tedavilerine bıraktığı ifade edilmiştir. 

Hastalığın fizyopatolojik temeline uygun olarak insülin duyarlılaştırıcı ve insülin salgılatıcı 

ilaçların kombine edildiği belirtilmiştir. Maliyet ve deneyim süresi göz önüne alındığında en 

çok metformin etkin maddeli kombinasyonların tercih edildiği ve hastanın özelliklerine göre, 

metforminin genellikle sulfonilüreler ile kombine edildiği belirtilmiştir. Ayrıca insülin 

duyarlılaştırıcı iki alt grubu da kombine etmenin mümkün olduğu belirtilmiştir (40). 

“Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği” tarafından birincisi 2003, 

ikincisi ise 2012 yılında “Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması” gerçekleştirilmiştir. Bu 

çalışmalarda, hipertansiyon prevalansı 2003 yılında %31,8, 2012 yılında ise %30,3 oranında 

bulunmuştur. Elli yaşından sonra hipertansiyon prevalansının % 50’nin üzerinde bulunduğu, 

altmış yaşından sonra ise bu prevalansın % 60-80’lere kadar çıktığı belirtilmiştir. 

Antihipertansif ilaç kullanım oranı 2003 yılında %31, 2012 yılında ise %47,5 bulunmuştur. 

Çalışma verilerinde, hastaların %40’ına yakınının monoterapi, %45’in üzerindeki kısmın da 

sabit doz kombine ürün kullandığı belirtilmiştir. 2012 yılı verilerine göre tüm hipertansiyon 

hastalarının %28,7'sinde, antihipertansif tedavi alan hastaların ise %53,9’unda hastalık kontrol 

altındadır. 2003 yılında ise bu oranlar sırasıyla %8 ve %20 olarak bulunmuştur. 2003 yılında 

bu oranların düşük olmasında, hastalık farkındalığının azlığı kadar hastalara tedavi 

uygulanması ya da tedavinin etkin ve yeterli olmamasının rol oynadığı belirtilmiştir. Tedavi 

yetersizliğinde önemli noktalardan birisi yaşam tarzı değişikliklerinin yeterince önerilmemesi 

ve bu nedenle hastalar tarafından bu değişikliklerin yeterince uygulanmaması olarak 

saptanmıştır. İlaç tedavisi alan hastalarda kontrol oranlarının düşüklüğünde de en önemli 

etkenlerin, hastaların büyük bir çoğunluğunda (2003 yılı verisine göre % 68,4) monoterapi 

uygulanması ve ilaç uyumunun yetersizliği olduğu düşünülmüştür (41,42). TURDEP-II 

http://www.turkendokrin.org/files/file/DIYABET_TTK_web.pdf
http://www.turkendokrin.org/files/file/DIYABET_TTK_web.pdf
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çalışmasında hipertansiyon hastası oranının %25,6 olduğu ve TURDEP-I çalışmasına göre 

hipertansiyon görülme oranında anlamlı bir değişiklik olmadığı tespit edilmiştir. 

Hipertansiyon hastalarında kan basıncı kontrolünün yetersiz olduğu saptanmıştır (38). 

 Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzunda, hangi 

ilaç grubu ile hipertansiyon tedavisi yapılırsa yapılsın monoterapiden alınacak olumlu 

sonucun %50-70 arasında değiştiği belirtilmiştir. Tedaviye olumlu yanıt alınmadığı 

durumlarda, kullanılan ilaç dozunu artırmak, başka bir ilaç grubuna geçmek veya 

kombinasyon tedavisi uygulamak önerilmiştir. Hangi ilaç grubu olursa olsun, alışılagelen 

dozun üzerine çıkılması, genellikle başarıya yol açmadığı gibi yan etkileri artıracağı için 

kombinasyon tedavisi uygulamanın en akılcı yol olduğu ifade edilmiştir. Antihipertansif 

tedavide uygulanacak kombine tedavinin sabit doz hazır ürünlerle veya hekimin kendi 

isteğine göre çoklu ürünlerle yapabileceği belirtilmiştir. Sabit doz kombinasyonların 

avantajları olarak basitçe yazılabilmeleri, tek bir ilaç gibi kullanılmaları, daha önce doğruluğu 

ve güvenilirliği kanıtlanmış olmaları ve bu preparatların yaklaşık %20 daha ucuz 

olabilecekleri ifade edilmiştir. Hekim tarafından yapılabilecek kombinasyonlarda ilaçların 

dozları istenildiği gibi ayarlanabilse de her zaman için hekimin hata yapma olasılığı 

mevcuttur (43). 

5. Türkiye’de Sabit Doz Kombine İlaç Ruhsatlandırma ve Fiyatlandırma 

Süreçleri 

5.1. Ruhsatlandırma 

Türkiye’de ilaçların ruhsatlandırılma işlemleri, 19.01.2005 tarihli ve 25705 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Beşerî Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma 

Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. Beşerî Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma 

Yönetmeliği’nde 2005 yılından günümüze kadar birçok değişiklik yapılmış ve 2013 yılında 

yapılan güncellemeyle Yönetmelik son şeklini almıştır. Kombine ilaç tanımı ruhsat 

yönetmeliğinde yer almamakta ve kombine ilaçlar için ayrı bir ruhsatlandırma prosedürü 

uygulanmamaktadır. Kombine ilaç ülkemizde ilk kez ruhsatlandırılacaksa yeni molekül olarak 

ülkemizde mevcut başka ilaçlar var ise jenerik (eşdeğer) ilaç olarak değerlendirilmekte ve 

ruhsatlandırılma işlemleri bu doğrultuda yapılmaktadır. 
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5.2. Fiyatlandırma 

İlaç fiyatlandırma işlemleri, yürürlükte olan Beşerî İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair 

Karar ve Beşerî İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ hükümlerince yapılmaktadır. 

İlaçların fiyatlandırılmasında dışsal referans fiyat sistemi kullanılmakta olup kombine 

ilaçların fiyatlandırılmasına ilişkin hükümler, dışsal referans fiyat sistemini esas alan 

03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilk Fiyat Tebliği’nde yer 

almıştır. Sonrasında, kombine ilaçların fiyatlandırılmasıyla ilgili hükümler, 22 Eylül 2007 

tarihli ve 26651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 11 Haziran 2010 tarihli ve 27608 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanarak güncellenen Fiyat Tebliği’nde belirtilmiştir. 28 Mart 2011, 30 

Mayıs 2011, 05 Ekim 2011 ve 05 Mart 2012 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu kararları 

ile alınan kararlar, ilk Fiyat Tebliği güncellenmesinde Tebliğe ilave edilmiştir. Bununla 

birlikte kombine ilaç tanımına ilk olarak 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanarak güncellenen Fiyat Tebliği’nde yer verilmiştir.  

Kombine ilaçların fiyatlandırılma süreci, 22 Eylül 2007 tarihli ve 26651 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Fiyat Tebliği’nin Orijinal, jenerik ve yirmi yıllık ilaçların 

fiyatlandırılmasında uyulacak genel hususlar başlıklı 6.  maddesinin 1. fıkrası (ı) bendinde 

yer almaktadır. Bu maddeye göre kısaca; Kombine preparatlar referans fiyat sistemine göre 

fiyatlandırılmaktadır. Kombinasyon referans ülkelerin hiçbirinde piyasada yoksa veya direkt 

oranlama yapılacak benzer kombinasyon ürünü bulunamıyorsa, kombinasyona giren etkin 

maddelerin referans fiyatları toplamı kombinasyon için referans fiyatı oluşturmakta ve bu 

doğrultuda ilacın ülkemizdeki fiyatı belirlenmektedir. 
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