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Hukukumuzda hakim olan irade serbestisi ilkesinin, sözleşmeler hukukundaki 

yansımasını sözleşme özgürlüğü teşkil etmektedir. Bu ilke doğrultusunda, 

sözleşmelerin tarafları sözleşme yapıp yapmama özgürlüğüne sahip oldukları gibi, 

sözleşmenin konusunu belirleme özgürlüğüne de sahip bulunmaktadır. Ancak, bazı 

hallerde, güçsüz tarafın korunması gibi gerekçelerle tarafların sözleşme özgürlüğü 

sınırlanmakta ve devlet tarafından bu özgürlüğe müdahalede bulunulabilmektedir. 

İlaçların temin edilmesi de, kamu sağlığını ilgilendirmesi nedeniyle, bu tür konular 

arasında yer almaktadır. Zira herhangi bir sözleşmede semenin belirlenmesinde 

taraflar serbest olmasına rağmen, ilaçların fiyatlandırılması konusunda ilaç imalatçı 

ve/veya ithalatçısı firmaların ve ilaçları satın alacak kişilerin sözleşme özgürlüğü 

bulunmamaktadır. Beşeri ilaçlara herkes tarafından ulaşılabilmesi için, birçok ülkede 

ilaçların fiyatlandırılmasına devlet tarafından müdahale edilmektedir. Bu çerçevede, 

çalışmamızda öncelikle ilaç sektörünün kendine has yapısı ve ilaçların 

sınıflandırılmasına yer verilecektir. Zira ilaç sektörünün yapısı ve ilaçların sınıfları, 

ilaçların fiyatlandırılması açısından önem arz etmektedir. Söz konusu incelemenin 

sonrasında dünyada ve Türkiye‟de uygulanan ilaç fiyatlandırma yöntemleri 

açıklanacaktır. Bunun ardından, hukukumuz kapsamında sözleşme özgürlüğü ilkesi 

ve bu ilkenin hangi hallerde, hangi gerekçelerle sınırlanabileceği incelenecek ve 

ilaçların fiyatlandırılması sözleşme özgürlüğü kapsamında değerlendirilecektir. 
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The reflection of freedom of will which is a predominant principle in our law system 

is the freedom of contract in Contract Law.  In accordance with this principle, the 

parties of the contracts have freedom both for entering into a contract and 

determining the subject of the contract. However, in some situation, the freedom of 

contract may be restricted to protect the weak party of the same and the State may 

intervene the abovementioned freedom. Supply of pharmaceuticals is in the scope of 

this issue in case of dealing with the public health. Although the parties are free to 

determine the price of the product in any contract, manufacturer and/or exporter 

companies of the pharmaceuticals and the buyer of the same have not got any 

freedom to pricing the pharmaceuticals. The pricing of the pharmaceuticals is 

intervened by the States in many countries to provide the easy accessibility of the 

same. Within the framework of aforementioned explanation, firstly the original 

structure of the pharmaceutical industry and the classification of pharmaceuticals 

will be held yet this is very important to pricing the pharmaceuticals. Following all 

the examinations, the pricing methods of pharmaceuticals in the world and Turkey 

will be explained. Then, the freedom of the contract and reasons and conditions of 

restriction of this freedom in our law system will be examined and the pricing of 

pharmaceuticals will be evaluated within the scope of the freedom of the contract. 
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ÖNSÖZ 

1982 Anayasasının Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması başlıklı 66. maddesi 

uyarınca “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi 

geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve 

vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde 

sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, 

işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet 

vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal 

kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin 

yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.”   

 

Anayasamızda düzenlenmiş olan bu temel hak ve özgürlük çerçevesinde sağlığın 

korunmasına ve beşeri ilaçlara (“ilaç”) ilişkin olarak mevzuatımızda kapsamlı 

düzenlemelere yer verilmiştir. İlaçlarla yapılan klinik araştırmalardan ilaçların 

ruhsatlandırılmalarına, ruhsat sonrası güvenlik çalışmalarından, tanıtımına, 

fiyatlandırılmasına, piyasadan çekilmesine, toplatılmasına kadar birçok konu 

hakkında mevzuatımızda ayrıntılı düzenlemeler yer almasına karşın, bu konuya 

ilişkin kaynaklar oldukça sınırlı sayıda bulunmaktadır. Halihazırda ilaçlara ilişkin 

mevzuata karşı ilgi artmış ve konuya ilişkin olarak sık sık bilimsel toplantılar 

düzenlenmeye başlanmıştır. Son yıllarda, ilaçların fiyatlandırılması konusu 

ülkemizin gündemini büyük ölçüde meşgul etmiştir. Zira ilaçların bedellerinin 

çoğunlukla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmakta olması nedeniyle, 

ilaçların mevzuata uygun olarak fiyatlandırılmaması halinde öncelikle devletin zarara 

uğraması söz konusu olacaktır. İlaçların fiyatlandırılmasının bu denli önemli bir konu 

olması karşısında bu çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekliliği hasıl olmuştur. 

 

Söz konusu çalışmamız sırasında bize yol göstericilik yapan ve çalışmamızın 

tamamlanması açısından yardımlarını esirgemeyen tez danışmanımız Doç. Dr. Halil 

Akkanat‟a ve bilimsel çalışmalara önemli destekler sağlayan TÜBİTAK BİDEB‟e 

teşekkürlerimizi sunarız. 
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BEġERĠ ĠLAÇLARIN FĠYATLANDIRILMASINDA 

KULLANILAN YÖNTEMLER VE SÖZLEġME ÖZGÜRLÜĞÜ 

AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

GĠRĠġ 

Hukukumuzda sözleşme özgürlüğü ilkesi hakim bulunmakta olup, söz konusu ilke 

çerçevesinde, kural olarak bireyler hem sözleşme akdedip etmemekte, hem de 

akdedecekleri sözleşmenin konusunu ve karşı tarafını belirlemekte serbesttirler. 

Bununla birlikte, kamu düzeni gibi gerekçelerle bu ilkeye bazı istisnalar 

getirilebilmektedir. Normal şartlar altında, sözleşme özgürlüğü çerçevesinde ilaç 

üreticisi ve/veya imalatçısı şirketlerin de kendileri adına ruhsatlı bulunan ilaçları 

satarken, fiyatlarını serbestçe belirleyebilmeleri gerekir. Zira sözleşmenin karşı tarafı 

bu fiyatı kabul edip etmemekte serbest olup, söz konusu fiyatı uygun bulmaması 

halinde sözleşmeyi akdetmeyebilecektir. Ancak, ilaçların kamu sağlığı açısından 

önemi dikkate alınarak ve herkesin bu ilaçlara erişiminin sağlanması amacıyla 

fiyatlarının belirlenmesine devlet tarafından müdahale edilebilmektedir. Çeşitli 

ülkelerde bu konuya ilişkin olarak farklı düzenlemeler geçerli bulunmaktadır. 

Ülkemizde de bu alana devlet tarafından müdahalede bulunulmuş ve halihazırda 

beşeri ilaçların fiyatlandırılması açısından uluslararası referans fiyatlandırma sistemi 

benimsenmiştir.  

 

Yukarıda açıklanan bağlamda, öncelikle beşeri ilaçlar ve bu sektörün özelliklerine 

ilişkin düzenlemeler hakkında yapacağımız genel bir açıklamadan sonra, ilaçların 

fiyatlandırılmasına ne gibi gerekçelerle müdahale edilebileceği, söz konusu 

müdahalelerin ne şekilde olabileceği ve ülkemizdeki ve ülkemiz açısından önem arz 

eden bazı Avrupa ülkelerindeki fiyatlandırma sistemleri açıklanacaktır. Son olarak 

da, beşeri ilaçların fiyatlandırılmasına ilişkin yöntemlerin sözleşme özgürlüğü 

kapsamında değerlendirilmesine yer verilecektir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

ĠLAÇ SEKTÖRÜ VE BEġERĠ ĠLAÇ KAVRAMI 

1. Türkiye’deki Ġlaç Sektörünün Genel Olarak Ġncelenmesi 

1982 Anayasasının Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması başlıklı 66. maddesi 

uyarınca; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi 

geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve 

vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde 

sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, 

işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet 

vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal 

kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin 

yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.”  

Bu madde ile Devlet‟e vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi amacıyla 

sağlık kuruluşları kurmak ve söz konusu kuruluşları denetleme görev ve yetkileri 

verilmiştir. Ayrıca, Devlet‟in bu amaçla, genel sağlık sigortası sistemi kurabileceği 

belirtilmiştir.  

 

Bu arada ifade edilmelidir ki 24 Nisan 1930 tarihinde kabul edilip, 06 Mayıs 1930 

tarih ve 1489 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu ile Türkiye‟nin sağlık hizmetlerini yürütme görevi Sağlık Bakanlığı‟na 

verilmiştir. Ayrıca, 15 Mayıs 1987 tarihli ve 19461 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayınlanan Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu‟nun 4. maddesinde de Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı‟nın temel sağlık hizmet ve esaslarını gerçekleştirmek üzere ülke 

çapında teşkilat kuracağı hükmüne yer verilmiştir. Bu düzenlemeye uygun olarak, 

herkesin hayatının beden ve ruh sağlığı içinde devamını sağlamak, ülkenin sağlık 

şartlarını düzeltmek, fertlerin ve cemiyetin sağlığına zarar veren amillerle mücadele 

etmek ve halka sağlık hizmetlerini ulaştırmak, sağlık kuruluşlarını tek elden 

planlayıp hizmet vermelerini temin etmek için Sağlık Bakanlığı‟nın kurulması, 

teşkilat ve görevlerine ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığının 
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Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmış ve 14 

Aralık 1983 tarih ve 18251 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanmıştır. 

 

Türk Hukuku‟nda “bir hastalığı tedavi etmek ve/veya önlemek, bir teşhis yapmak 

veya bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla, 

insana uygulanan doğal ve/veya sentetik kaynaklı etkin madde veya maddeler 

kombinasyonunu
1
” ifade eden beşeri ilaçlarla ilgili temel düzenlemelere 26 Mayıs 

1928 tarihli ve 898 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 1262 sayılı İspençiyari ve 

Tıbbi Müstahzarlar Kanunu‟nda yer verilmektedir. Sağlık Bakanlığı, Anayasa‟nın 

124. maddesi, İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, Sağlık Hizmetleri Temel 

Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname‟de verilen yetkiler çerçevesinde ilaçlar hakkındaki klinik araştırmalar, 

ilaçların sınıflandırılması, ruhsatlandırılması, fiyatlandırılması, tanıtımı, ambalaj ve 

etiketlenmesi, gözlemsel çalışmaları gibi konularda düzenleyici işlemler 

yapmaktadır. Bu konulara ilişkin olarak yönetmelik, tebliğ ve kılavuzlar çıkarmak 

suretiyle yapmış olduğu mevzuat çalışmaları ile özellikle 2001/83/EC sayılı Direktif 

de dahil olmak üzere, Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamaya çalışmaktadır. 

Zira Türkiye 31 Temmuz 1959 tarihinde Avrupa Topluluğu‟na Ortak Üye olmak 

üzere başvurmuş ve Türkiye‟yi Topluluğa (o zamanki adı ile AET) ortak yapan 

Ankara Anlaşması 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanmış, 1 Aralık 1994 tarihinde ise 

yürürlüğe girmiştir. Ankara Anlaşması Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük 

Birliği esası üzerine oturtulmuş ve sonuçta tam üyeliği öngören bir ortaklık 

kurmuştur. Türkiye'nin tam üyelik nihai hedefi doğrultusunda, Avrupa Birliği 

mevzuatına uyum sağlanması amacıyla hazırlanan Avrupa Birliği Müktesebatının 

Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program, 19 Mart 2001 tarihinde Bakanlar Kurulu 

tarafından kabul edilmiştir. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında katılım öncesi 

müzakerelerin 3 Kasım 2005 tarihinde resmen başlamasıyla beraber sağlığı 

ilgilendiren konulardaki mevzuat uyumu çalışmalarında yeni bir döneme girilmiştir. 

 

                                                 
1
  19 Ocak 2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanan Beşeri Tıbbi Ürünler 

Ruhsatlandırma Yönetmeliği‟nin 4. maddesindeki tanımdan alınmıştır. 
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Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 

Türkiye‟nin Avrupa Birliği‟ne tam üyelik sürecinde, Sağlık Bakanlığı‟nın 

sorumluluk alanına giren konularda, Avrupa Birliği mevzuat uyum çalışmalarını 

yürütmek ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere kurulmuştur. Bu 

Başkanlığın kuruluşunun yasal dayanağı 4 Mayıs 1989 tarih ve 20158 sayılı Resmi 

Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda 

Avrupa Topluluğuyla İlgili Birimler Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 

Kararname”dir.  

 

Beşeri ilaçların fiyatlandırmasına ilişkin temel kurallar ise, 1262 sayılı İspençiyari ve 

Tıbbi Müstahzarlar Kanunu‟nda düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra, Bakanlar Kurulu 

ve Sağlık Bakanlığı tarafından bu Kanun‟a dayanarak hazırlanan karar ve tebliğlerle 

belirlenmiştir. İlaç fiyatlandırması konusunda bugün itibarıyla geçerli olan 

uluslararası referans fiyat sistemine geçilmeden önce ilaç fiyatları, piyasa koşulları 

çerçevesinde oluşan karlılık oranları esas alınarak ve üretici-depocu-eczacı 

tarafından elde edilebilecek azami kar oranları belirlenmek suretiyle tespit 

edilmekteydi. 2004 yılının başında ise uluslararası referans fiyat sistemine 

geçilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda, ilaç fiyatlarının belirli referans 

ülkelerde geçerli olan fiyatlar doğrultusunda en aza indirilmesini öngören temel 

prensip doğrultusunda düzenlenen Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair 

Karar 14 Şubat 2004 tarihli Resmi Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Sağlık Bakanlığı da, Kararname‟de belirlenen uygulama esaslarını düzenlemek üzere 

3 Mart 2004 tarihli Resmi Gazete‟de yayınlanan Tebliğ‟i hazırlamıştır. Ancak, daha 

sonra uluslararası referans fiyatlandırma sistemi muhafaza edilmekle birlikte, 2004 

yılında yayınlanan Kararname ve Tebliğ yürürlükten kaldırılmış ve bunların yerine 

12 Haziran tarihli ve 2007/12325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Karar ve Beşeri İlaçların 

Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ kabul edilmiştir. 
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2. BeĢeri Ġlaç Kavramı ve Sınıflandırılması 

Beşeri ilaçların tanımına 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu‟nda 

yer verilmiştir. Söz konusu Kanun‟un 1. maddesine göre; “Kodekste muharrer şekil 

ve formül haricinde ve fenni kaidelere muvafık muayyen ve sabit bir şekilde 

yapılacak amilinin ismiyle veya hususi bir nam altında ticarete çıkarılan tababette 

müstamel her nevi basit ve mürekkep devai tertiplere ispençiyari
2
 ve tıbbi 

müstahzarlar
3
 ismi verilir.” Ancak, 1928 tarihli bu Kanun‟da yer alan tanım 

günümüz açısından yeterli açıklığı taşımamaktadır. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı 

tarafından beşeri ilaçlara ilişkin olarak çıkarılan yönetmelik ve diğer düzenleyici 

işlemlerde farklı bir tanıma yer verilmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan tanım 

uyarınca, “Beşeri ilaçlar, mevzuatımızda bir hastalığı tedavi etmek ve/veya önlemek, 

bir teşhis yapmak veya bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya 

değiştirmek amacıyla, insana uygulanan doğal ve/veya sentetik kaynaklı etkin madde 

veya maddeler kombinasyonunu” ifade etmektedir. Söz konusu tanım Avrupa 

Birliği‟nin 2001/83/EC sayılı Direktifi ile de uyum arz etmekte olup, Sağlık 

Bakanlığı tarafından çıkarılan beşeri ilaçlara ilişkin Yönetmeliklerde ve diğer 

düzenleyici işlemlerin tümünde istikrarlı bir şekilde kullanılmaktadır
4
.  

 

Beşeri ilaçlar çeşitli şekillerde tasnif edilebilmekle birlikte, yaygın şekilde reçeteli- 

reçetesiz, orijinal-jenerik ilaçlar olmak üzere tasnif edilmektedir. Söz konusu 

ayrımlar aşağıda incelenmektedir. 

2.1. Reçeteli-Reçetesiz Ġlaç Ayrımı 

Mevzuatımızda, beşeri ilaçların sınıflandırılması esasen 25730 sayılı ve 17 Şubat 

2005 tarihli Resmi Gazete‟de yayınlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına 

Dair Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Beşeri Tıbbi Ürünlerin 

                                                 
2
  İspençiyari, “eczacılık” anlamına gelmektedir. (Çevrimiçi) http://tdkterim.gov.tr/bts/? 

kategori=veritbn&kelimesec=171272, 10 Şubat 2009. 
3
  Müstahzar, “Önceden hazırlanarak eczanede bulundurulan hazır ilaç, preparat” anlamına 

gelmektedir. (Çevrimiçi)    http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritb n&kelimesec=233175, 10 

Şubat 2009. 
4
  Örneğin; Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik md. 4/b; Beşeri Tıbbi 

Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği md. 4/c; Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında 

Tebliğ md.2/e; Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik md. 4/e; Beşeri Tıbbi Ürünlerin 

Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik md. 4/b. 

http://tdkterim.gov.tr/bts/?%20kategori=veritbn&kelimesec=171272
http://tdkterim.gov.tr/bts/?%20kategori=veritbn&kelimesec=171272
http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritb%20n&kelimesec=233175
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Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Nisan 1928 

tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 14 

Mayıs 1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, 12 

Haziran 1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında 

Kanun, 7 Mayıs 1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 13 

Aralık 1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname, 1961 Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler TEK 

Sözleşmesi ve 1971 Birleşmiş Milletler Psikotrop Maddeler Sözleşmesine 

dayanılarak çıkarılmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, ilacı kullanacak kişilerin sağlığı 

ve güvenliği açısından, ürünün tanınması ve doğru kullanılmasının sağlanması için 

beşeri tıbbi ürünlerin sınıflandırılmasına dair genel kriterleri belirlemektir. 

 

Söz konusu Yönetmelik uyarınca beşeri ilaçlar ruhsatlandırılırken reçeteli ve 

reçetesiz ürünler olmak üzere 2 ayrı grupta sınıflandırılmaktadır. Bu kapsamda, 

reçetesiz ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından reçetesiz satılabilecek ilaçlar sınıfında 

tanımlanan ilaçları; reçeteli ilaçlar ise, ancak reçete ile satılabilen ilaçları ifade 

etmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından bir ürünün reçeteye tabi olup olmayacağı 

tespit edilirken bazı kriterler göz önüne alınmakta olup, söz konusu kriterler Beşeri 

Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik‟in 6. maddesinde 

düzenlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca, doğru kullanılsalar bile, tıbbi gözetim 

altında kullanılmadıklarında doğrudan veya dolaylı şekilde sağlık açısından tehlike 

oluşturmaları; sıklıkla ve yaygın olarak yanlış kullanılmaları ve bunun sonucunda 

insan sağlığı için doğrudan veya dolaylı şekilde tehlike oluşturmaları; içerdiği madde 

veya formülasyonun hazırlanması açısından aktivitesi ve/veya advers etkilerinin
5
 

daha fazla araştırma yapmayı gerektirmesi; veya normalde parenteral
6
 olarak tatbik 

edilmeleri hallerinden herhangi birinin söz konusu olması durumunda ilgili ürünün 

reçeteye tabi olması gerekmektedir. 

 

                                                 
5
  Advers etki, ürünün uygulanan herhangi bir dozuyla ortaya çıkan istenmeyen etkisini ifade 

etmektedir. 
6
  Bir maddenin vücuda sindirim yolu dışında damar içi, kas içi veya deri altı yolla verilmesini 

ifade etmektedir. (Çevrimiçi) http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&kelimesec=25431 6 

http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&kelimesec=25431
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Bununla birlikte, yukarıda belirtmiş olduğumuz kriterler çerçevesinde reçeteli ürün 

olarak ruhsatlandırılması gerektiği belirlenen ürünler de Beşeri Tıbbi Ürünlerin 

Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca kendi içerisinde yinelenebilir veya 

yinelenemez reçete ile verilen ürünler, özel reçeteye tabi ürünler ve belirli özel 

alanlarda kullanılmak üzere kısıtlanmış reçeteye tabi ürünler olmak üzere 3 alt 

kategoriye ayrılmaktadır. Kısıtlanmış reçeteye tabi ürünler, konunun uzmanı 

hekimler tarafından yazılan reçeteye tabi olan ve belirli hastalıklarda kullanılan, ciddi 

advers etkileri olabilecek ürünleri; özel reçeteye tabi ürünler ise, özel olarak 

belirlenen reçeteye yazılan, psikotrop ve narkotik maddeleri içeren ve bağımlılık 

yapma ihtimali bulunan ürünleri ifade etmektedir.  

2.2. Orijinal-Jenerik Ġlaç Ayrımı 

 

İlaçların orijinal ve jenerik olarak sınıflandırılmasına Beşeri Tıbbi Ürünlerin 

Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik‟te yer verilmemiş olmakla birlikte, Sağlık 

Bakanlığı tarafından yapılan düzenleyici işlemler incelendiğinde, bu ayrımın da 

yaygın bir şekilde kullanılmakta olduğu görülmektedir. Bu sınıflandırma beşeri ilacın 

reçeteli ya da reçetesiz olması açısından bir önem arz etmemektedir. Reçeteli bir 

ürün orijinal veya jenerik olabileceği gibi, reçetesiz ürünler açısından da aynı durum 

söz konusudur. 

 

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan tanımlar incelendiğinde; orijinal ilacın, “etkin 

madde/maddeler açısından bilimsel olarak kabul edilebilir etkililik, kalite ve 

güvenliğe sahip olduğu kanıtlanarak, dünyada pazara ilk defa sunulmak üzere 

ruhsatlandırılmış/izin verilmiş ürünü”; jenerik ilacın ise, “orijinal ürünü baz alarak 

sağlık otoritelerince ruhsatlandırılmış/izin verilmiş orijinal ürün ile aynı etkin 

madde/maddeleri içeren; aynı etki ve emniyete sahip olan ürünü” ifade etmekte 

olduğu görülmektedir. Bir başka deyişle, orijinal ilaç, uzun araştırmalar ve klinik 

çalışmaları sonucu belli bir hastalık üzerinde olumlu etki yaptığı kanıtlanmış, temeli 

patentli bir moleküle dayanan ve daha önceden benzeri olmayan yeni ilaçlar için 

kullanılan bir uluslararası kavramdır. Bu doğrultuda, birçok ülkede, orijinal ilaç 
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şirketleri yenilikçi şirketler olarak anılmaktadır. Ancak ne yazık ki, yenilikçiliğin 

resmi bir tanımı bulunmamaktadır
7
. 

 

Jenerik ilaç kavramı ise, patent süresi dolmuş orijinal ürünlerin kopyası anlamına 

gelmektedir
8
. Bu tanıma alternatif olarak, jenerikler bazen de “etken maddesinin 

patent süresi dolmuş ilaçlar” olarak tanımlanmakta ve böylelikle bütün patent 

koruması dışındaki ürünleri kapsar şekilde yorumlanmaktadır
9
. Bu kapsamda, jenerik 

ilaçlar piyasada genel olarak, üreticisine ait ticari isimle ya da etken bileşenin adı 

altında pazarlanmaktadır
10

.  

 

Jenerik firmalar ilaç endüstrisinde her zaman yer almış olmakla birlikte, modern 

jenerik firmalar Talidomid trajedisini
11

 takiben Amerika Birleşik Devletleri‟ndeki 

idari düzenlemelerin yeniden oluşturulması kapsamında 1960‟lı yılların ortasında 

ortaya çıkmıştır. Jenerik ilaçların ortaya çıkışını incelediğimizde ise, bu ürünlerin 

saygınlıklarının günümüze nazaran zayıf olduğu ve 1984 yılından önce görece daha 

az bulunmakta olduğu görülmektedir
12

. Bu nedenle büyük şirketler hekimlere sadece 

bilinen ve itibarlı markaları reçete etmelerini önerebiliyorlardı
13

.  

 

                                                 
7
  Jacob Arfwedson, “Balancing Cost, Innovation and Availability In Health Care–A Guide to 

The Issues”, This paper is based on a talk given at a CNE seminar on 27th February, 

2007, (Çevrimiçi), http://www.cne.org/pub_pdf/2007_02_27_arfwedson_VBP.pdf, 15 Ağustos 

2008, s.8. 
8
  Hans Lofgren, “Generic Drugs: International Trends and Policy Development in Australia”, 

Working Paper No. 10, Pharmaceutical Industry Project Equity, Sustainability and 

Industry Development Working Paper Series August 2002, 

http://www.cfses.com/documents/pharma/10-Role_of_generics.PDF, 21 Temmuz 2008, s.2. 
9
  Lofgren, a.e., s.2. 

10
  Lofgren, a.e., s.2. 

11
  Talidomid (Thalidomide) hamilelerde bulantıyı önlemek amacı ile geliştirilmiş bir ilaçtı. 1957-

1961 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri dışında kullanıldı ve ancak 1960-1961 yılları 

arasında teratojenik olduğu anlaşıldı. Bu etkisi yeni doğanda özellikle gebeliğin ilk 25-50. 

gününde ameli ve fokomeli, yani ekstremite göstermekteydi. Yaklaşık 15.000 fötüs etkilenmiş, 

12.000 tanesi sakat doğmuş ve yalnızca 8.000 tanesi bir yaşını geçmişti. Hamdi Akan, 

“Dünyada ve Türkiye‟de Klinik Araştırmaların Geçmişi”, Klinik AraĢtırmalar Kitabı, 

Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 2006, s. 14 vd.  
12

  Judith K Hellerstein, “The Importance of the Physician in the Generic Versus Trade-Name 

Prescription Decision”, The RAND Journal of Economics Vol. 29, No.1. (Spring, 1998), 

pp108-136. (Çevrimiçi) http://www.uoregon.edu/~bruceb/Nick.pdf (13 Aralık 2008), s.109. 
13

  Lofgren, a.g.e., s.2-3.   

http://www.cne.org/pub_pdf/2007_02_27_arfwedson_VBP.pdf
http://www.cfses.com/documents/pharma/10-Role_of_generics.PDF
http://www.uoregon.edu/~bruceb/Nick.pdf
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Patent süresi dolmuş jeneriği pazarlamak isteyen bir şirketin söz konusu ilacın 

etkinlik ve güvenliğini orijinal ürünler için gerekli testlerin aynısını yürüterek, 

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi‟ne (Food and Drug Administration) 

kanıtlaması gerekmekteydi
14

. Bu ise, jenerik bir ilacın piyasaya girmesi bakımından 

önemli bir engel teşkil etmekteydi
15

. Bu durum karşısında, orijinal ilaçların jenerik 

ilaçlarla ikame edilmesine izin vermeyen kanunların bir çoğu 1970‟li yıllarda 

yürürlükten kaldırılmıştır
16

. Bunun ardından çıkarılan 1984 tarihli Amerika Birleşik 

Devletleri İlaç Fiyatı Rekabeti ve Patent Yenileme Kanunu (“Hatch-Waxman 

Kanunu”) ilaç endüstrisinin gelişmesinde belirleyici bir rol üstlenmiştir
17

. Hatch-

Waxman Kanunu uyarınca, jenerik ürünlerin pazarlama ruhsatını elde etmek isteyen 

bir şirketin kendi ürününün orijinal patentli ürün ile etkisiz bileşenleri, şekli, 

ambalajlaması, etiketlemesi ve raf ömrü dışında bütün yönlerden aynı olduğunu 

kanıtlaması gerekmektedir
18

. Bu düzenleme jenerik ilaçların piyasaya girişini teşvik 

ederek, reçeteli ilaçlarla ilgili masrafları azaltmayı amaçlamaktaydı
19

. Zira bu şekilde 

jenerik bir ilacın piyasaya girişi birkaç milyon dolara mal olmaktaydı
20

. Söz konusu 

düzenleme, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi‟nin jenerik ikamelerin 

onaylanmasına ilişkin sıkı gerekliliklerini bertaraf etmiş ve jenerik rekabetinin önünü 

                                                 
14

  Hellerstein, a.g.e., s.109.; David Reiffen, Michael R. Ward, “Generic Drug Industry 

Dynamics”, (October 2002). FTC Bureau Economics Working Paper No. 248, (Çevrimiçi) 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=390102 6 Nisan 2008, s.4. 
15

  Hellerstein, a.g.e., s.109. 
16

  Laura Magazzini, Fabio Pammolli, Riccaboni Massimo, “Dynamic Competition in 

Pharmaceuticals: Patent Expiry, Generic Penetration, and Industry Structure”, (Çevrimiçi) 

http://www.imtlucca.it/whos_at_imt/faculty/_publications/Dynamic_Competiti on 

_in_Pharmaceuticals_Patent_Expiry_Generic_Penetration_and_Industry_Structure.pdf 10 

Temmuz 2008, s.3. 
17

  Magazzini, Pammolli, Massimo, a.e., s.3.; Lofgren, s.2.; Hellerstein, a.g.e., s.109.; James T. 

O‟Reilly, “Prescription Pricing&Monopoly Extension: Elderly Drug Users Lose the Shell 

Game of Post-Patent Exclusivity”, Northern Kentucky Law Review, Vol.29:3, 2002, 

(Çevrimiçi) http://heinonline.org/ 5 Temmuz 2008, s.418. 
18

  Hellerstein, a.g.e., s.109.; Henry Grabowski, “Patents and New Product Development in the 

Pharmaceutical and Biotechnology Industries”, July 2002, (Çevrimiçi) 

http://www.econ.duke.edu/Papers/Other/Grabowski/Patents.pdf  10 Temmuz 2008, s.7.; 

Patricia M. Danzon, Jeong D. Kim, “The Life Cycle of Pharmaceuticals: A Cross-National 

Perspective”, (Çevrimiçi) http://hc.wharton.upenn.edu/danzon/PDF%20Files/OHE%20 

Life%20Cycle%20full%20book.pdf 20 Ocak 2009, s.15. 
19

  Hellerstein, a.g.e., s.109.; Corinne Sauer, Robert M. Sauer, “Is it Possible to Have Cheaper 

Drugs and Preserve the Incentive to Innovate? The Benefits of Privatizing the Drug Approval 

Process”, January 2006, (Çevrimiçi) http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ 

id=875359 5 Nisan 2008, s.11. 
20

  Grabowski, a.g.e., s.7. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=390102
http://www.imtlucca.it/whos_at_imt/faculty/_publications/Dynamic_Competiti%20on
http://heinonline.org/
http://hc.wharton.upenn.edu/danzon/PDF%20Files/OHE%20%20Life%20Cycle%20full%20book.pdf%2020%20Ocak%202009
http://hc.wharton.upenn.edu/danzon/PDF%20Files/OHE%20%20Life%20Cycle%20full%20book.pdf%2020%20Ocak%202009
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_%20id=875359
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_%20id=875359
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açarak modern jenerik ilaç endüstrisini oluşturmuştur
21

. Hatch-Waxman Kanunu, 

ayrıca patent hakkının sona ermesi sonrasında jenerik ilaçların pazara girişini 

kolaylaştırmak amacıyla jenerik ilaçlar için kısaltılmış ilaç başvurusunda 

bulunulabilmesine de izin vermiştir
22

. Kanun‟un yayınlanmasından sonraki bir yıl 

içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi‟ne 1.000‟den fazla yeni 

jenerik ilaç ruhsatı başvurusunda bulunulmuş olması da söz konusu Kanun‟un 

etkilerinin ne derecede büyük olduğunu göstermektedir
23

. Ayrıca, daha sonra Hatch-

Waxman Kanunu‟nda Roche-Bolar davası
24

 sonrasında yapılan değişiklik ile, jenerik 

ilaç üreticilerinin kendi ürünleri için pazarlama ruhsatı başvurularının hazırlanması 

sırasında halihazırda patent koruması altında olan bir ilaca ait bilgileri kullanmasına 

izin verilmiştir
25

. Buna karşın, jenerik rekabetinin Amerika Birleşik Devletleri ilaç 

pazarı dinamiklerini değiştirmesi 1990‟lı yılları bulmuştur
26

.  

 

                                                 
21

  Hellerstein, a.g.e., s.109.; Lofgren, a.g.e., s.2.   
22

  Magazzini, Pammolli, Massimo, s.3.; The Congress Of The United States Congressional 

Budget Office, “How Increased Competition From Generic Drugs Has Affected Prices And 

Returns In The Pharmaceutical Industry”, July 1998, (Çevrimiçi) 

http://www.cbo.gov/ftpdocs/6xx/doc655/pharm.pdf 18 Temmuz 2008, s.3.; Donna M. Gitter, 

“Innovators and Imitators: An Analysis of Proposed Legislation Implementing An Abbreviated 

Approval Pathway for Follow on Biologics in the United States”, Florida State University Law 

Review, Vol. 35, No. 3, 2008, (Çevrimiçi) http://papers.ssrn. 

com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1012859 10 Haziran 2008, s.3-4.; Reiffen, Ward, s.4. 
23

  Lofgren, a.g.e., s.2.; Hellerstein, a.g.e., s.109.   
24

  “Roche Products Inc. (Roche) ilaç şirketinin Bolar Pharmaceutical Company (Bolar) isimli 

jenerik üreticiyi şikayet etmesi ile gündeme gelen bu davada Roche, patent süresi 17 Ocak 

1984 tarihinde sona erecek olan “Flurezepam HCL” isimli patentli etken maddesi üzerinde bu 

tarihten önce Bolar tarafından yapılan denemelerin patent hakkının ihlal edildiği iddiasıyla 

engellenmesini talep etmiştir. Mahkeme tarafından bu talep, patent hakkının ihlal edilmediği 

ancak, bu hakka istinaden ortada bir ihlal tehdidi bulunduğu şeklinde değerlendirilmiştir. Bu 

kararda Roche’un herhangi bir zarara uğramadığı da kabul edilmiştir. Nitekim “Bolar 

İstisnası” olarak anılan bu karardan sonra, Amerikan Patent Kanunu 1998 senesinde 

değiştirilmiş ve ilaç alanındaki çalışmalar Patent Kanunu’nun dışında bırakılarak bir istisna 

yaratılmıştır.” Hakan Deniz, Karakoç, Ġlaç Sektöründe Fiyat Rekabeti, Ekim 2005, Rekabet 

Kurumu-Ankara, Uzmanlık Tezleri Serisi No: 70, s.54-55. 
25

  Magazzini, Pammolli, Massimo, a.g.e., s.3.; F. M. Scherer, “Pharmaceutical Innovation”, 

Harvard Unıversity John F. Kennedy School of Government Faculty Research Working Paper 

Series No. Rwp07-004 and Joint Center AEI-Brookings Joint Center For Regulatory Studies 

Working Paper No. 07-13, June 2007, (Çevrimiçi) http://ssrn.com/abstract=902395 5 Mayıs 

2008, s.29.; Jan Peter Wogart, “Multiple Interfaces of Big Pharma and the Change of Global 

Health Governance in the Face of HIV/AIDS”, GIGA Working Paper No. 24., GIGA 

Research Program: Transformation in the Process of Globalization, June 2006, (Çevrimiçi) 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=913928 16 Mart 2008, s.9. 
26

  Lofgren, a.g.e., s.2. ; Magazzini, Pammolli, Massimo, a.g.e., s.3.  

http://ssrn.com/abstract=902395
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=913928
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1990‟lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ilaçların ruhsat onay 

sürecinin hızlandırılması amacıyla ilaç firmaları açısından bazı teşvikler 

benimsemiştir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri‟nde ilaç firmaları tarafından 

ruhsat değerlendirilmesi için yetkili otoritelere sunulan ilaçlar açısından kullanıcı 

ücreti kabul edilmiştir
27

. Avrupa Birliği‟nde ise, 1995 yılında, her ülkedeki 

düzenleyici makam yerine ruhsatlandırma başvurusunun Avrupa çapında 

yapılabilmesine imkan sağlayan Avrupa İlaç Ajansı (The European Medicines 

Agency) (“EMEA”) kurulmuştur
28

. Bunun ardından, EMEA da karşılıklı tanıma 

yöntemini oluşturmuştur
29

. Bu yöntem kapsamında, orijinal bir ilaç firması yeni bir 

etken maddenin onayı için bir ülkede başvuruda bulunduğunda, bu ülke raportör ülke 

olarak kabul edilmekte ve bu raportör ülkede ruhsatın verilmesinin ardından 90 gün 

içerisinde herhangi bir itiraz gelmediği takdirde ilaç kendiliğinden diğer ülkelerde de 

onaylanmış olmaktadır
30

. Avrupa Birliği‟nde bu sistemin uygulanmaya 

başlanmasının ardından, 1998-1999 yıllarında ruhsatlandırma başvurusu yapılan 52 

yeni etkin maddenin 37‟si için merkezileştirilmiş sistem kullanılmıştır
31

. 

 

Orijinal ilaçlar, yeni, etkin ve daha güvenli tedaviyi insanlığın hizmetine sunarken, 

jenerik ilaçlar daha ekonomik bir alternatif oluştururlar. İlaç sektörünün, insanın 

yaşam kalitesini artırabilmesi için hem orijinal ilaçlara hem de jenerik ilaçlara 

ihtiyacı vardır. Bugün halen orijinal ilaç firmaları ile jenerik ilaç firmaları arasında 

hem karmaşık bir dayanışma, hem de bir çatışma bulunmaktadır
32

. Ancak, ilaçların 

                                                 
27

  Patricia M Danzon, Y. Richard Wang, Liang Wang, “The impact of price regulation on the 

launch delay of new drug-evidence from twenty five major markets in the1990s”, Health 

Economics Health Econ. 14: 269–292 (2005) Published online 2 September 2004 in Wiley 

InterScience (www.interscience.wiley.com), (Çevrimiçi) http://papers.ssrn.com/sol3 

/papers.cfm?abstract_id=428368 22 Haziran 2008, s.270.; John A. Vernon, Joseph H. Golec, 

Randall Lutter, Clark Nardinelli, “FDA New Drug Approval Times, Prescription Drug User 

Fees, and R&D Spending”, AEI-Brookings Joint Center Working Paper 06-21, September 

2006, (Çevrimiçi) http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=931153 8 Mayıs 2008, 

s.1. 
28

  Danzon, Wang, Wang, a.g.e., s.270.; Sauer, Sauer, a.g.e., s.13. 
29

  Danzon, Wang, Wang, a.g.e., s.270. 
30

  Danzon, Wang, Wang, a.e., s.270.; Frances H. Miller, “Consolidating Pharmaceutical 

Regulation Down Under: Policy Options And Practical Realities”, Boston Univ. School of 

Law Working Paper No. 06-36; University of Queensland Law Journal, Vol. 26, No. 1, p. 

111, 2006, (Çevrimiçi) http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=932903 9 Mart 

2008, s.127. 
31

  Danzon, Wang, Wang, a.g.e., s.270. 
32

  Lofgren, a.g.e., s.1-2.   

http://www.interscience.wiley.com/
http://papers.ssrn.com/sol3%20/papers.cfm?abstract_id=428368
http://papers.ssrn.com/sol3%20/papers.cfm?abstract_id=428368
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=932903
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araştırılması ve geliştirilmesine ilişkin maliyetler çok önemli yatırımları 

gerektirmekte olduğundan, orijinal ve jenerik ilaçların fiyatlandırılması farklı usul ve 

esaslara tabi bulunmaktadır. Fiyat farklılığının nedeninin anlaşılabilmesi için, orijinal 

ve jenerik ilaçlar arasındaki farkların daha ayrıntılı olarak incelenmesinde yarar 

bulunduğu kanaatindeyiz. 

2.2.1. Orijinal ve Jenerik Ġlaçlar Arasındaki Farklar 

2.2.1.1. Orijinal Ġlaçların Patent Hakkı Vasıtasıyla Korunması 

Orijinal ilaçlar, dünyanın birçok ülkesinde yasalarla, patent ve veri koruma hakları 

şemsiyesi altında belli bir süre boyunca korunmaktadır. Birçok gelişmiş ülkede 

ülkemizde olduğu gibi, ilaçlar için patent süresi 20 yıl olarak belirlenmiştir
33

. Patent 

hakkı, sahibine diğer kişileri kendisinin onayı olmaksızın patentli ilacını üretmekten 

veya satmaktan men etme konusunda tekel hakkı vermektedir
34

. Bu süre içinde, 

başka bir ilaç şirketinin, bu ilacın benzerini üretmesine izin verilmemektedir. Bunun 

yanı sıra ilaçlar üzerindeki patent hakkının bir diğer amacı, marjinal maliyetin 

üzerinde fiyatlandırmayı sağlayarak, araştırma ve geliştirme masraflarının 

karşılanmasıdır
35

. Bu kapsamda patent hakkının yeni ilaçların araştırılması ve 

geliştirilmesi açısından teşvik edici bir unsur olduğu yaygın bir şekilde kabul 

edilmektedir
36

. Zira ilaçların araştırılması, geliştirilmesi ve test edilmesi sırasında 

ciddi masraflar ortaya çıkmakta olup, patent koruması ilaç şirketlerinin söz konusu 

                                                 
33

  Commission Productivity, “International Pharmaceutical Price Differences” (July 2001). 

Productivity Commission Paper No. 1670, (Çevrimiçi) http://papers.ssrn.com 

/sol3/papers.cfm?abstract_id=277602, 4 Nisan 2008, s.14.; European Association of Euro-

Pharmaceutical Companies (EAEPC), “Understanding Competition In The Distribution Of 

Pharmaceutical Products In Europe”, An analysis of the application of Article 82 EC to supply-

restrictions in the pharmaceutical sector, September 2005, (Çevrimiçi) 

http://www.eaepc.org/admin/files/eaepc_article_82_study_september_2005.pdf 23 Temmuz 

2008, s.vii.; Jeff Atik, Hans Henrik Lidgard, “Embracing Price Discrimination: TRIPS and the 

Suppression of Parallel Trade in Pharmaceuticals”, University of Pennsylvania Journal of 

International Economic Law, Vol. 27, p. 1043, 2006; Loyola-LA Legal Studies Paper No. 

2007-8, January 2007, (Çevrimiçi) http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ id=956682 

20 Temmuz 2008, s.1057. 
34

  Commission Productivity, a.g.e., s.14. 
35

  Patricia M. Danzon, Michael F. Furukawa, “Prices And Availability Of Pharmaceuticals: 

Evidence From Nine Countries”, Health Affairs, Web Exclusive, 29 October 2003, 

(Çevrimiçi) http://content.healthaffairs.org/cgi/reprint/hlthaff.w3.521v1 20 Eylül 2008, s.534. 
36

  Magazzini, Pammolli, Massimo, a.g.e., s.3.; Sauer, Sauer, a.g.e., s.5. 

http://www.eaepc.org/admin/files/eaepc_article_82_study_september_2005.pdf%2023%20Temmuz%202008
http://www.eaepc.org/admin/files/eaepc_article_82_study_september_2005.pdf%2023%20Temmuz%202008
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_%20id=956682
http://content.healthaffairs.org/cgi/reprint/hlthaff.w3.521v1%2020%20Eylül%202008
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aşamalarda yapmış olduğu harcamaların karşılığını almasına yardımcı olmaktadır
37

. 

Bu masraflar, bir defa meydana geldiğinde, dünyadaki tüm tüketicilere yararı olan 

global müşterek bir maliyettir
38

. Aynı zamanda “araştırma odaklı” olarak da 

adlandırılan orijinal ilaç üreticisi şirketler tarafından yeni tedavilere yönelik 

moleküller keşfedilmekte ve sonrasında bu buluşların patentini almak için ilgili 

makamlara başvurulmaktadır. Böylece orijinal ilaç üreticileri araştırma ve geliştirme 

yatırımlarını bir ölçüde karşılayabilmekte ve yeni araştırmalar için kaynak 

yaratabilmektedirler.  

 

Patent korumasının söz konusu olmaması halinde, ilaçların araştırılması ve 

geliştirilmesi aşamasında önemli harcamalar yapan şirketler, ilaçlarının başka 

firmalar tarafından piyasaya sürülmesi ile karşı karşıya kalacaklar, araştırma ve 

geliştirme safhasında harcamış oldukları tutarları geri kazanma imkanından yoksun 

hale gelebileceklerdir
39

. Patent koruması buna engel olmaktadır. Ancak diğer taraftan 

ise, patent hakkı sahiplerine bahşedilen tekel gücünün, patent hakkı sahiplerinin 

fiyatları arttırma imkanının sınırlanması yoluyla dengelenmesi gerektiği kabul 

edilmektedir
40

. 

 

20 yıllık patent hakkının alınmasıyla birlikte, molekülün ilaca dönüşmesi için yeni 

bir araştırma süreci başlamaktadır. Her bir molekül için ortalama 12-15 yıl süren ve 

molekül başına ortalama 900 milyon dolar yatırım gerektirdiği kabul edilen bu süreç 

sonunda; molekül ilaç halini almış olarak tıbbın hizmetine sunulabilmektedir. İlacın 

tıbbın hizmetine sunulmasından sonra, geriye kalan ortalama 5-6 yıllık patent süresi 

ise araştırmacı firmanın, yaptığı yatırımın karşılığını almasını sağladığı gibi, yeni ilaç 

araştırmaları için de kaynak yaratmakla birlikte ortalama yaşam süresinin artmasına, 

insanların yaşam kalitesi ve yaşamı tehdit eden hastalıkların yok edilmesine de 

                                                 
37

  Commission Productivity, a.g.e., s.14.; William Jack, Jean O. Lanjouw, “Financing 

Pharmaceutical Innovation: How Much Should Poor Countries Contribute?”, Boston Univ. 

School of Law Working Paper No. 06-36; University of Queensland Law Journal, Vol. 26, No. 

1, p. 111, 2006, (Çevrimiçi) http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=932903 20 

Haziran 2008, s.1. 
38

  Danzon, Furukawa, a.g.e., s.534. 
39

  Commission Productivity, a.g.e., s.14.; Scherer, “Pharmaceutical Innovation”, s.27. 
40

  Magazzini, Pammolli, Massimo, a.g.e., s.3. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=932903
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dolaylı olarak katkı sağlamaktadır
41

. Orijinal ilacın patent ve/veya veri koruma 

süresinin dolmasıyla birlikte ise, devreye jenerik ilaç üreticisi şirketler girmektedir. 

Bu şirketler tarafından üretilen ve orijinal ilaçların muadili olduğu kabul edilen 

jenerik ilaçlar, araştırma ve geliştirme yatırımı içermediğinden dolayı, daha ucuz ve 

daha yaygın olarak toplumun hizmetine sunulmaktadır. 

 

Türkiye‟de, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname uyarınca, ilaçlar için patent başvuruları 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren 

alınmaya başlanmıştır. Patent başvurularının işleme alınışında araştırma ve sair 

süreçler için başvurudan itibaren geçmesi gereken 2-3 yıllık süreler de dikkate 

alındığında Türkiye‟de ilaçların patent haklarının korunmasına son birkaç yıldır yeni 

yeni başlanmış olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye‟de patent başvurusu yapılan ilaç 

sayısı dünyadaki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında düşük bir oran teşkil etmektedir. 

Zira dünyada ilaçlara ilişkin olarak yapılan patent başvurularının sayısı 

incelendiğinde, Amerika Birleşik Devletleri‟nin yüzde 61,6 ile en fazla patent 

başvurusu yapılan ülke olarak ilk sırada yer aldığı görülmektedir
42

. Amerika Birleşik 

Devletlerini yüzde 24,5 ile Avrupa Birliği, yüzde 4,8 ile Japonya takip etmekte ve 

geri kalan yüzde 9,1‟i geri kalan ülkeler teşkil etmektedir
43

.  

 

Yukarıda belirtildiği gibi, her bir yeni ilacın ortaya çıkartılması için büyük maliyetler 

üstlenilmekte, buna karşılık, patentle sağlanan yirmi yıllık koruma süresinin büyük 

kısmı ruhsatlandırma çalışmalarıyla geçmesi sebebiyle, yeni ilaç geliştirenler bu 

faaliyetlerinden ekonomik olarak istifade edememektedirler. Bu ihtiyaç 

doğrultusunda, gelişmiş ülkelerde ve Avrupa Birliği ülkelerinde veri koruması ve 

veri münhasıriyeti ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Ülkemiz de kendi iç 

mevzuatında, Dünya Ticaret Örgütü‟nün kuruluşu anlaşmasının eklerinden, fikri ve 

sınai mülkiyet haklarına ilişkin olan TRIPS‟e taraf olması nedeniyle veri korumasına, 

Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği çerçevesindeki taahhütleri bağlamında da veri 

münhasıriyetine ilişkin düzenlemeler yapmıştır. 

                                                 
41

  Commission Productivity, a.g.e., s.14-15. 
42

  Commission, Productivity, a.e., s.14. 
43

  Commission Productivity, a.e., s.14. 
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Veri koruması ise, TRIPS Anlaşması‟nın 39. maddesinin 3. fıkrasında ve Patent 

Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname‟nin 83. maddesinin 

3. fıkrasında tanımlandığı gibi, “Patent başvurusu yapılmış olan beşeri, veteriner ve 

zirai ilaçların imalat ve satış ruhsatlarının tasdiki için ilgili makamlarca talep edilen 

ve yaratılmaları ve birikimleri önemli bir gayret ve masraf gerektiren ve sahipleri 

tarafından umuma açıklanmamış olan bilgi ve test sonuçlarının talep sahibi makam 

tarafından gizli tutulup, bunların haksız kullanımının önlenmesi için gerekli 

tedbirleri almasıdır.” Bu düzenleme uyarınca, orijinal ilaçlar için ruhsat başvurusu 

yapıldığında yetkili makamlara sunulan bilgi ve test sonuçlarının gizli tutulması 

gerekmektedir. Oysaki jenerik ilaçlar için mevzuatta böyle bir koruma 

düzenlenmemiştir. Çünkü jenerik ilaç şirketleri herhangi bir araştırma ve geliştirme 

çalışması yapmaksızın, patent veya veri münhasıriyetine dair koruma süresi dolan 

orijinal ilaçların benzerlerini piyasaya sürmektedirler. 

 

Orijinal ürünlere ilişkin olarak veri münhasıriyeti ise, Beşeri Tıbbi Ürünlerin 

Ruhsatlandırılması Yönetmeliği‟nde yapılan değişiklik ile düzenlenmiştir. Bu 

düzenlemeye göre veri münhasıriyeti, Gümrük Birliği Alanı‟nda yer alan ülkelerden 

birinde 1 Ocak 2001 tarihinden sonra ilk defa ruhsatlandırılmış orijinal ürünlerden 1 

Ocak 2005 tarihine kadar Türkiye‟de herhangi bir jenerik ruhsat başvurusu 

yapılmamış olanlar ile Gümrük Birliği Alanı‟nda yer alan ülkelerden birinde 1 Ocak 

2005 tarihinden sonra ilk defa ruhsatlandırılacak orijinal ürünler açısından geçerlidir. 

Veri münhasıriyetinin süresi Gümrük Birliği Alanı‟nda ilk defa ruhsatlandırıldığı 

tarihten başlayarak altı yıl olarak belirlenmiştir. Türkiye‟de patent korumasından 

istifade eden ürünler için altı yıllık veri münhasıriyeti uygulanması, bu patent süresi 

ile sınırlandırılmaktadır. Veri münhasıriyeti, ruhsatlandırılmış orijinal ürüne ait 

verilerin, patent koruma süresi dolduktan sonra jenerik ilaç üreticileri tarafından 

ruhsat başvuruları esnasında kullanılmasına engel olunmasını sağlamaktadır. Bu 

düzenleme de patentle sağlanan yirmi yıllık koruma süresinin büyük kısmının 

ruhsatlandırma çalışmalarıyla geçirilmesi ve orijinal ilaç şirketinin orijinal ürünleri 

üretebilmek için yaptığı yüksek maliyetli ve uzun zaman alan çalışmaların karşılığını 

alabilmesinin sağlanması amacını taşımaktadır.  
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Tüm bunların yanı sıra Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen 6 Mart 2007 tarihli bir 

karar
44

 uyarınca, ilaçlar için yapılan başvurulara ilişkin bilgilerin gizliliği kuralı; 

ruhsatlandırma dosyasındaki bilgi ve belgelerin başkalarının incelemesine 

açılmasının engellenmesi ve paylaşıma açılmamış ekonomik değeri olan bilgilerin 

korunması ile sınırlı olup, anılan kural; ruhsat sahiplerinin; ruhsatlı ürünleri referans 

gösterilerek yapılan kısaltılmış ruhsat başvurularının varlığı ve içeriği hakkında 

bilgilendirilmelerine engel değildir. 

2.2.1.2. Orijinal ve Jenerik Ġlaçların Ruhsatlandırılmasına ĠliĢkin 

Esasların Farklılığı 

Beşeri tıbbi ürünlerin, yani ilaçların istenen etkinlik ve güvenliğe, gereken kaliteye 

sahip olmalarını sağlamak üzere ruhsatlandırma işlemlerinde uyulması gereken usul 

ve esaslar, Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. 

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği‟nde belirtilen tanımlara göre, 

orijinal tıbbi ürün, etkin madde/maddeler açısından bilimsel olarak kabul edilebilir 

etkinlik, kalite ve güvenliğe sahip olduğu kanıtlanarak, dünyada pazara ilk defa 

sunulmak üzere ruhsatlandırılmış/izin verilmiş ürünü; jenerik tıbbi ürün ise, etkin 

maddeler açısından orijinal tıbbi ürün ile aynı kalitatif ve kantitatif terkibe ve aynı 

farmasötik forma sahip olan ve orijinal tıbbi ürün ile biyoeşdeğerliliği
45

, uygun 

biyoyararlanım
46

 çalışmaları ile kanıtlanmış tıbbi ürünü ifade etmektedir. Buna göre, 

orijinal ürünlere ruhsat alınabilmesi için etkin maddeler açısından bilimsel olarak 

kabul edilebilir etkinliğe sahip olduğunun kanıtlanması gerekirken, jenerik ürünler 

                                                 
44

  Danıştay 10. Dairesi‟nin 6 Mart 2007 tarih, 2004/10375 E. ve 2007/891 K. sayılı kararı 

(Kazancı Otomasyon Programı‟ndan alınmıştır.) 
45

  27 Mayıs 1994 tarihli ve 22218 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanan     Farmasötik 

Müstahzarların Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerliğinin Değerlendirilmesi Hakkında 

Yönetmelik‟in 4. maddesinin (e) bendi uyarınca, biyoeşdeğerlik; “Farmasötik eşdeğer olan iki 

müstahzarın, ayni molar dozda verilişinden sonra biyoyararlanımlarının (hız ve derece) ve 

böylece etkilerinin hem etkinlik, hem güvenlik bakımından esas olarak aynı olmasını 

sağlayacak derecede benzer olması”nı ifade etmektedir. 
46

  27 Mayıs 1994 tarihli ve 22218 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanan     Farmasötik 

Müstahzarların Biyoyararlanım Ve Biyoeşdeğerliğinin Değerlendirilmesi Hakkında 

Yönetmelik‟in 4. maddesinin (c) bendi uyarınca, biyoyararlanım “Etkin maddenin veya onun 

terapötik molekül kısmının farmasötik şekilden absorbe edilerek sistemik dolaşıma geçme ve 

böylece vücuttaki etki yerinde veya onu yansıtan biyolojik sıvılarda (genellikle serum veya 

plazmada) var olma hızı ve derecesi”ni ifade etmektedir. 
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açısından ürünün orijinal tıbbi ürün ile biyoeşdeğerliğinin, biyoyararlanım 

çalışmaları ile kanıtlanmış olması yeterli görülmektedir. 

 

Orijinal ilacın yasal koruma süresinin dolması ile birlikte, diğer ilaç şirketleri, belirli 

yasal şartları yerine getirmek şartıyla orijinal ilacın benzerlerini piyasaya 

sürebilmektedirler. Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere bu ilaçlar, “Jenerik İlaç” 

olarak adlandırılmaktadır. Jenerik ilaçları üreten firmaların, bu ilaçları piyasaya 

sürebilmeleri için bazı kurallara uymaları zorunludur: 

 

 Jenerik ilaç, orijinal ilaçla aynı etken maddeyi, aynı miktarda içermelidir. 

 Aynı formülasyonda ve farmasötik şekilde olmalıdır. 

 Orijinal ilaçla biyoeşdeğer olduğunun kanıtlanmış olması gerekmektedir. 

 

Bir etkin maddenin ilaç olarak kullanılmasının kabul edilmiş olması, o etkin maddeyi 

içeren her ürünün ilaç olarak ruhsatlandırılması için yeterli olmayacağından bir etkin 

maddenin belirli miktarı ile aynı etkin maddelerin farklı miktarının benzer etkiyi 

verip vermeyeceğinin kanıtlanması için Farmasötik Müstahzarların 

Biyoeşdeğerliğinin Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca 

biyoeşdeğerliğinin kanıtlanması gerekmektedir. Çünkü aynı etkin maddeyi içeren 

ikinci ürüne ruhsat verilebilmesi için o ürünün sadece o etkin maddeyi içermesi 

yetmemekte, aynı miktar ve standartlarda olması ve ayrıca biyoeşdeğerliğinin 

kanıtlanması gerekmektedir. Biyoeşdeğerlik olarak aranan, aynı etkin maddeyi aynı 

miktarda içeren iki ürünün biyoyararlanım ve etkinliklerinin aynı olmasıdır. Bu etkin 

maddeyi içeren kimyasal bileşiğin ilaç şeklinde sunulabilmesi için tıbbi araştırma ve 

inceleme yapılması gerekmekte ve bu incelemeler sonucunda elde edilen bilgiler 

doğrultusunda ruhsat verilmesi gerekmektedir
47

.  

 

Biyoeşdeğerliliği kanıtlanmış jenerik ilaçlar, yüz milyonlarca dolarlık araştırma 

harcaması yapmak zorunda kalmadan, orijinal ilaçların kanıtlanmış etkinlik ve 

                                                 
47

  Danıştay 10. Dairesi‟nin 26 Nisan 2004 tarih, 2002/3813 K. Ve 2004/4066 K. sayılı kararı 

(Yayınlanmamış Danıştay Kararı) 
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güvenilirliğine dayanılarak piyasaya sunulurlar. Dolayısıyla jenerik ilacın çok daha 

ucuza mal edilmesi mümkün olabilmektedir. 

 

Orijinal ilaç şirketleri tarafından yeni bir kimyasal bileşik içeren ürünler için 

yapılacak ruhsatlandırma başvuru dosyalarında tüm farmasötik, toksikolojik, 

farmakolojik testlerin ve klinik araştırmaların sunulması gerekmektedir. Bu bilgileri 

sağlamak için orijinal ilaç şirketleri tarafından gerçekleştirilen araştırma ve 

geliştirme çalışmaları, hem uzun süre gerektirmekte, hem de çok yüksek maliyetleri 

karşılamayı zorunlu kılmaktadır. Jenerik ürünler için ise bu çalışmalar 

gerçekleştirilmeksizin kısaltılmış başvuru yapılabileceği düzenlenmiştir. Yapılacak 

kısaltılmış başvurularda başvuru sahibi jenerik ilaç şirketi, toksikolojik ve 

farmakolojik testlerin ve klinik araştırmaların sonuçlarını sunmak zorunda değildir. 

 

Yukarıda verilen bilgilere göre, bir ilacın ruhsatlandırılması için gereken bilgi ve 

belgeler başvuru konusu ilacın orijinal mi jenerik mi olduğuna göre değişiktir ve 

orijinal ürünlerin ruhsatlandırılması için harcanması gereken emek ve parasal 

maliyetler jenerik ürünlere nispetle oldukça yüksektir.  

2.2.1.3. Orijinal Ġlaçlar ile Jenerik Ġlaçlar Arasındaki Fiyat Farklılığı 

Orijinal ilaçlara nazaran ucuz olan jenerik ilaçların kullanımı ilaç politikasında ve 

ilaç piyasasının düzenlenmesinde uluslararası açıdan güncel bir konudur
48

. Jenerik 

ilaçların esas özelliği orijinal eşdeğerlerinden daha ucuz olmalarıdır
49

. Sosyal 

Güvenlik Kurumu ve sigorta şirketleri gibi kamu ve özel üçüncü şahıs ödeyenler bu 

nedenle, jenerik reçetelemesi ve jenerik ikamesi gibi tedbirler yoluyla jeneriklerin 

kullanımını gün geçtikçe artan bir şekilde teşvik etmekte ve zorunlu kılmaktadır
50

. 

Zira jenerik ilaçlar orijinal emsallerinden ortalama olarak yüzde 30-60 arasında 

değişen bir tutarda ucuz olduklarından, jeneriklerin daha büyük pazar payını ele 

geçirmeleri halinde, maliyet tasarrufu yıllık olarak 40 milyar doları bulabilecektir
51

. 

                                                 
48

  Lofgren, a.g.e., s.1. 
49

  Lofgren, a.e., s.1.; James T. O‟Reilly, a.g.e., s.413.  
50

  Lofgren, a.g.e., s.1. 
51

  Hellerstein, a.g.e., s.108. 
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Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere, jenerik ilaçlar büyük ölçüde imalat 

maliyetine üretilmektedir. İlaçların imalat masrafları ise, toplam üretim masrafları 

arasında küçük bir oranı teşkil etmektedir
52

. Oysaki orijinal ilaçlar açısından önemli 

tutarlarda araştırma ve geliştirme maliyeti söz konusu olmaktadır. Esasen, bu 

ürünlerin sadece fiziki madde maliyetleri değil, araştırma ve geliştirme maliyetleri ve 

marka değerlerinin de fiyatın bir bileşeni olduğuna dikkat edilmesi gereklidir. Bu 

satış işlemi hammadde yanında, marka, logo kullanım hakkı gibi gayri-maddi haklar 

ve ayrıca etken madde ile bağlantılı diğer bir takım hizmetlerin satılmasını da 

kapsamaktadır. Özetle,  etken maddenin salt kendisi değil, buna ilişkin pek çok 

gayri-maddi hak toplam fiyata yansıtılmaktadır.  

 

Kaldı ki, ilaç şirketleri tarafından bu denli büyük miktarlarda yatırım yapılan etken 

maddelerin tümü ruhsat alamamakta ve bazen şirket tarafından yapılan tüm 

yatırımlar boşa gitmektedir. Zira Amerika Birleşik Devletleri Teknoloji 

Değerlendirme Ofisi tarafından yapılan bir araştırma sonucunda, pazarlama ruhsatı 

alabilen on üründen sadece üçünün geliştirme maliyetlerini karşılayabildiği 

belirtilmiştir
53

. 

 

İlaçların fiyatlandırılmasının sıkı kurallara bağlı olduğu ülkelerde, fiyatlandırmanın 

daha serbestçe düzenlenmiş olduğu ülkelere nazaran jenerik ürünlerin yaygınlığı 

daha düşüktür, zira sıkı düzenlemeler rekabetin ortadan kaldırılmasına yol 

açmaktadır
54

. Bu doğrultuda, fiyatların sıkı şekilde düzenlenmiş olduğu piyasalarda, 

orijinal ürünler patent koruması altındayken genellikle düşük fiyatlar elde 

edebilmektedir, fakat patent süresinin dolmasından sonra jenerik rekabetinin zayıf 

olması nedeniyle pazar paylarını daha iyi bir şekilde koruyabilmektedirler
55

. 

Örneğin; jeneriklere ilişkin en yüksek pazar payı Almanya, Hollanda, Birleşik 

Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri‟ni de içermekte olan ve fiyatlandırma 

                                                 
52

  Commission Productivity, a.g.e., s.14. 
53

  Commission Productivity, a.e., s.14. 
54

  Danzon, Furukawa, a.g.e., s.525. 
55

  Danzon, Furukawa, a.g.e., s.526. 
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özgürlüğünün daha geniş olduğu ülkelerde bulunmaktadır
56

. Avustralya gibi daha 

sıkı fiyat kontrollerinin uygulanmakta olduğu ülkelerde ise, jenerikler daha küçük 

pazar payına sahip bulunmaktadır
57

. 

 

Orijinal ilaç şirketleri patentlerine sahip olduğu ilaçlara ilişkin olarak elde ettikleri 

teknik avantajlardan ve üretim avantajlarından yararlanmak amacıyla ürünlerini sık 

sık jenerik markalar altında pazarlayabilmektedir
58

. Diğer taraftan, bazı jenerik 

şirketler patentli ürünleri orijinal ilaç şirketlerinden lisans alarak üretmekte ve kendi 

araştırma ve geliştirme kapasitelerine göre lisans hakkına sahip oldukları ürünün 

farklı dozaj formları, salınım mekanizmaları vb.nin geliştirilmesi ve patentlerinin 

alınmasıyla uğraşmaktadır
59

. Zaman zaman, aynı üretim hattındaki özdeş ilaçlar aynı 

pazarda farklı fiyatlar ile orijinal ürünler ve jenerik ürünler olarak satılabilmektedir
60

. 

Esasen, jenerikler ürünler, orijinal ürünler ile fiyat üzerinden rekabet etmektedir
61

. 

Genellikle üretim masrafları orijinal ilaç şirketlerininkinden az değildir; ancak ilaç 

sektöründe asıl maliyeti araştırma ve geliştirme masrafları teşkil etmekte 

olduğundan, araştırma ve geliştirme aşamasını gerçekleştirmeyen jenerik ilaç 

üreticileri ürünlerini daha az bir maliyetle üretmeleri sebebiyle daha ucuz bir fiyattan 

satabilmektedirler. Kısacası, jenerik ilaç firmaları ile orijinal ilaç firmaları arasındaki 

asıl fark jenerik şirketlerin pazarlama ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerine çok 

daha az harcama yapmasından kaynaklanmaktadır
62

. Buna karşılık jeneriklerin 

orijinal ürünler ile aynı standartları sağlaması gerekmektedir
63

. Jenerik ikamesine 

ilişkin tartışmalarda eşdeğerliğe ilişkin problemler ve bazı hastaların tedavideki ani 

değişikliklere ilişkin hassasiyeti; ikame sistemlerinin nadir bireysel ihtiyaçların 

düzenlenmesini sağlayacak şekilde dizayn edilmesi gerekliliğine işaret etmektedir
64

.  

 

                                                 
56

  Lofgren, a.g.e., s.3. 
57

  Lofgren, a.e, s.3. 
58

  Lofgren, a.e., s.4. 
59

  Lofgren, a.e., s.4. 
60

  Lofgren, a.e., s.4. 
61

  Lofgren, a.e., s.3. 
62

  Lofgren, a.e., s.4. 
63

  Lofgren, a.e., s.2-3.   
64

  Lofgren, a.e., s.3.   
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Çoğu halde jeneriklerin pazara giriş engelleri teknik değildir. Bu engeller genellikle 

doktorların reçeteleme alışkanlıkları ve marka bağımlılığı da dahil olmak üzere idari 

düzenlemeler ve geri ödeme sistemlerinden kaynaklanmaktadır
65

. 

 

Bir ürün için ilk olarak patent başvurusunda bulunan şirket büyük oranda kar elde 

etmektedir. Zira birçok şirket aynı anda, belli bir hastalığın tedavisini sağlayan yeni 

ilaçlar üretebilmekle birlikte, ilacı için ilk patent alan ve pazarlayan şirket, alternatif 

tedavi ile karşılaşmadığı için patent koruması süresince söz konusu ilacı karını 

maksimize eden bir şekilde fiyatlandırarak pazarda ilk olmanın avantajından 

yararlanma şansına sahip olabilecektir
66

. Buna karşılık, diğer şirketlerin farklı 

kimyasal yapıya sahip fakat aynı veya benzer terapötik etkilere sahip ürünleri, ilk 

olarak patent alan şirketin patent süresince tekel karından yararlanmasını 

sınırlayabilmektedir
67

.  

 

Bir pazardaki düşük fiyatların paralel ticaret ve uluslararası referans fiyatlandırma 

sistemi yoluyla diğer pazarları da etkileyebilmesinin söz konusu olması nedeniyle, 

ilaç üreticileri ürünlerini düşük fiyatla pazara sunmak yerine, ürünlerinin pazara 

sunumunu geciktirmekte ya da hiç gerçekleştirmemektedir
68

. Bunun yanı sıra fiyatın 

ya da pazar payının düşük olabileceği düşünülen pazarlarda da, daha az ilacın 

piyasaya sürülmesi ya da pazara sunumda uzun gecikmeler söz konusu 

olabilmektedir
69

. 

 

Pazara sunumdaki gecikme ile, bir ilacın global olarak piyasaya sürülüşü ile belli bir 

ülkede piyasaya sürülmesi arasında geçen süre ifade edilmektedir
70

. Yeni bir ilacın 

piyasaya sürülmesinde ortaya çıkan gecikmeler hem üreticiler hem de tüketiciler 

açısından zarara yol açmaktadır
71

. Zira ilacın pazara sunulmuş olup olmadığına 

                                                 
65

  Lofgren, a.e., s.2.   
66

  Commission Productivity, a.g.e., s.14. 
67

  Commission Productivity, a.e., s.14. 
68

  Danzon, Wang, Wang, a.g.e., s.269.  
69

  Danzon, Wang, Wang,, a.e, s.269. 
70

  Danzon, Wang, Wang, a.e., s.269. 
71

  Danzon, Wang, Wang, a.e., s.269. 
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bakılmaksızın patent süresi işlemeye devam etmektedir. Ayrıca, pazara sunumdaki 

gecikmenin her günü milyonlarca dolar gelir kaybına da neden olabilmektedir
72

. 

 

Bu nedenlerle ilaç firmaları ilacın patent süresinin işlemeye devam etmekte olduğunu 

göz önüne alarak, ürünlerini mümkün olan en kısa sürede piyasaya sürmek 

istemektedir
73

. Buna karşılık, son yıllarda Avrupa Birliği‟nde paralel ticaretin artışı 

ve ülkelerin ilaçların fiyatlarının, söz konusu ürünlerin diğer ülkelerdeki fiyatları esas 

alarak belirlenmesi konusundaki eğilimleri, bir ilacın herhangi bir ülkedeki düşük 

fiyatının diğer ülkelerdeki fiyatını da etkileyebileceği anlamına gelmektedir
74

. Bu 

durum yani ilacın ucuz fiyatlandırılması tehdidi, ilaç firmalarının ilaçlarını satış 

hacminin küçük olduğu ülkelerde ilacı piyasaya sürmesini geciktirmekte ya da 

piyasaya sürmesine engel olmaktadır
75

. 

 

İlaç piyasası bileşimler, sunumlar, kullanım tarzları, jenerik hisseleri ve üreticilerin 

çeşidi ve sayısına göre ülkeden ülkeye büyük farklılar göstermektedir
76

. Gelir 

farklılıkları, doğrudan ve dolaylı olarak ilaçlar açısından fiyat farklılıklarının 

oluşmasına neden olmaktadır. Gelir farklılıklarının doğrudan etkisi, birçok sağlık 

hizmeti açısından önem arz etmekte olan işçilik maliyetlerini yansıtmaktadır
77

.  

Dolaylı etkisi ise,  tüketicilerin yüksek kaliteyi elde etmek için ödeme yapma 

yeterliliği ve istekliliği yoluyla ürün karması ve fiyat üzerindeki gelir etkisini 

yansıtmaktadır
78

.  

 

Hekimler, yazdıkları reçeteler dolayısıyla finansal olarak bir fayda elde etmedikleri 

için, hekimlerin hastaları için iyi bir temsilci olarak hareket etmesi gerekmektedir
79

. 

Ancak, hekim hastası için iyi bir temsili gibi hareket etmekte olsa da, sigortadan 

                                                 
72

  Danzon, Wang, Wang, a.e., s.269. 
73

  Danzon, Wang, Wang, a.e., s.271.  
74

  Danzon, Wang, Wang, a.e., s.271.; European Association of Euro-Pharmaceutical Companies 

(EAEPC), s.1-2. 
75

  Danzon, Wang, Wang, a.g.e., s.271. 
76

  Danzon, Furukawa, a.g.e., s.532. 
77

  Danzon, Furukawa, a.e., s.533. 
78

  Danzon, Furukawa, a.e., s.533. 
79

  Hellerstein, a.g.e., s.111. 
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kaynaklanan bazı problemler de söz konusu olabilmektedir
80

. Zira sigortanın varlığı 

halinde, tedavi masraflarının hepsini hasta ödememektedir
81

. Bu durumda da 

hekimlerin, sigortalı olmayan hastalara jenerik ilaçları reçeteleme yönünde eğilimli 

oldukları görülmektedir
82

. 
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  Hellerstein, a.e., s.112. 
81

  Hellerstein, a.e., s.112. 
82

  Hellerstein, a.e., s.109. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ĠLAÇ FĠYATLANDIRILMASINDA UYGULANAN YÖNTEMLER 

1. Ġlaç Fiyatlandırma Yöntemleri 

 

Son 60 yıl içerisinde tüm ülkelerde, sağlık hizmetlerinin maliyeti büyük oranda artış 

göstermiştir
83

. Sağlık hizmetlerinin devlet tarafından ücretsiz olarak sağlanması fikri 

büyük bir çekiciliğe sahip olmakla birlikte, duygular bir kenara bırakılıp, eleştirel bir 

değerlendirme yapıldığında, sağlık hizmetlerinin bu prensip doğrultusunda 

yürütülemeyeceği açıktır
84

. Zira kaynaklar sınırlıdır ve bu kaynakların 

ücretlendirilmesi ve belirli bir sistem dahilinde dağıtılması zorunluluğu 

bulunmaktadır
85

. Aksi takdirde, sınırlı olan bu kaynakların tükenmesi ile karşı 

karşıya kalınması söz konusu olabilecektir. 

 

Avrupa Birliği ülkeleri, birçok alanda entegrasyona gitmiş olmasına rağmen, sağlık 

ve özellikle ilaçların fiyatlandırılması konusu, üye ülkelerin ulusal özerklik alanı 

içerisinde kalmıştır. Bu doğrultuda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin düzenleyici 

otoriteleri ilaçların fiyatlandırılması hakkında farklı sistemler kurmuşlardır
86

. İlaç 

fiyatlarının belirlenmesinde serbest fiyatlandırmadan fiyatların devlet tarafından 

belirlenmesine kadar çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra, 

düzenleyici otoriteler farklı ilaç grupları için farklı uygulamalar da 

yapabilmektedir
87

. 

 

Birçok ülke tarafından sağlık ve ilaç masraflarının artışının kontrol edilebilmesine 

ilişkin olarak 1990‟lı yıllar boyunca yapılan girişimlerde, ilaç harcamalarının 
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kısıtlanması maliyet sınırlama çabalarının ana hedefi haline gelmiştir
88

. İlaç 

harcamalarının karar mercilerinin maliyet sınırlama çabalarının ana hedefi haline 

gelmiş olmasının nedeni bu harcamaların direkt müdahale ile kısıtlanabilir ve 

hizmetlerde ve maaşlarda yapılacak kısıntıya nazaran politik olarak daha az hassas 

bir konu olarak görülmüş olmasıdır
89

.  

 

İlaç fiyatlarının belirlenmesi bazen doğrudan bazen de dolaylı bir şekilde 

olabilmektedir. Fiyatların doğrudan belirlenmesine ilişkin müdahaleler; düzenleyici 

makamların ilaç firmaları ile yaptıkları müzakereleri, doğrudan fiyat 

düzenlemelerini, uluslararası fiyat karşılaştırmalarını ve fiyat indirimini 

içermektedir
90

. İlaç fiyatlarının düzenlenmesine ilişkin olarak halihazırda sabit 

fiyatlandırma, kar kontrolleri, maliyet etkinliği ve referans fiyatlandırma
91

 olmak 

üzere 4 farklı yöntem kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra bir fiyatlandırma yöntemi 

olmamakla birlikte, elzem ilaçların yoksul ülkelere ulaştırılabilmesi açısından 

uygulanan Ramsey fiyatlandırılması
92

 da fiyatlandırma konusunda önem arz 

etmektedir. Ülkeler, ilaç fiyatlarını belirlerken bu yöntemlerden sadece birini 

kullanabildiği gibi, bazen bu yöntemleri aynı anda kullanabilmektedir
93

. 
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1.1. Sabit Fiyatlandırma 

 

Sabit fiyatlandırma yöntemi Almanya ve Birleşik Krallık hariç Avrupa Birliği 

ülkelerinin tümünde uygulanmış olan bir sistemdir
94

. Ancak, sabit fiyatların 

belirlenmesi sırasında tek bir yaklaşım değil, birden çok yaklaşım uygulanmakta 

olup, bu yaklaşımların ortak noktası, makul ve karşılanabilir ilaç fiyatlarının 

belirlenmesini amaçlamalarıdır. Makul fiyat düzeyleri ülkeden ülkeye değişmekte ve 

bütçe sınırları, reçeteleme tutumu, faydalanma metoduna ilaveten ilaç endüstrisinin 

politik önemi veya diğer menfaatler gibi faktörlere de bağlı bulunmaktadır
95

.  

 

Sabit fiyatlandırma sisteminde, fiyatlar ya Fransa ve İspanya‟da olduğu gibi 

düzenleyici otorite ile ilaç firmaları arasında gerçekleştirilen müzakereler sonucunda 

belirlenmekte ya da ulusal otoriteler tarafından önceden belirlenmiş bazı faktörlere 

göre tespit edilmektedir.  

 

Müzakereler sırasında, düzenleyici otoriteler genel olarak üreticilerin maliyetlerini 

göz önüne almaktadır. Bununla birlikte, bazı otoriteler terapötik fayda, yenilikçilik, 

araştırma ve geliştirmeye yatırım, benzer ürünlerin fiyatları, uluslararası fiyatlar, 

satış miktarı, tanıtım masrafları ve ilaç endüstrisinin ekonomiye katkılarını da 

dikkate alabilmektedir
96

. Fiyat belirleme sürecinin neticesini genel olarak ekonomik 

değerlendirmeler etkilemektedir. Yine de, sabit fiyatlandırma sistemi kapsamında 

fiyatların belirlenmesi amacıyla dikkate alınan faktörler düzenleyici otoritelerin yanlı 

davranmasına neden olabilmekte ve şeffaflık sağlanamayabilmektedir
97

. 

 

Jenerik ilaçların azami geri ödeme bedellerini gösteren halihazırda Azami Fiyat 

Tablosu olarak adlandırılmakta olan Birleşik Krallık İlaç Fiyat Listesi‟nden 

kaynaklanan bir deneyim; azami fiyatın altında gerçekleştirilen rekabet nedeniyle 

1994 ve 1998 yılları arasında jenerik ilaçların fiyatlarının yaklaşık yüzde 25 
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azaldığını göstermiştir
98

. Hollanda‟da da 1996 yılında Azami Fiyat Kanunu‟nun 

uygulanmaya başlaması ve eczacılara teklif edilen indirimlerin düşürülmesi ve sonuç 

olarak toptancı, endüstri ve eczacılar arasındaki zincirin zayıflaması nedeniyle 

rekabette benzer bir artışın gerçekleşmesi ve dolayısıyla fiyatların düşmesi 

beklenmiştir
99

. Buna karşılık sabit fiyatlandırma sistemi uygulanan ülkelerin 

hepsinde benzer uygulamalara izin verilmediğinden ya da bu tür bir uygulamanın 

gerçekleştirilmesini teşvik edici bir neden bulunmadığından azami fiyatın altında 

rekabet potansiyeli bulunmamaktadır
100

. 

 

Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalara rağmen, sabit fiyatlandırma sistemi, 

devletlerin masraf kısma hedefleri açısından bir başarıya ulaşamamıştır
101

. Bununla 

birlikte, sabit fiyatlandırma sistemi, sadece kısa dönem fiyat kısıntısında başarıya 

ulaşacak gibi gözükmektedir
102

. 

 

1.2. Maliyet Etkili Fiyatlandırma 

 

Çoğu Avrupa Birliği ülkesi ilaçların fiyatlarının düzenlenmesi sırasında bir faktör 

olarak ya da kaynak tahsisinde bir kılavuz olarak diğer metotların yanı sıra ekonomik 

değerlendirmeyi de kullanmaktadır. Finlandiya, Fransa, Portekiz, İsveç ve Birleşik 

Krallık ilaçların ekonomik değerlendirmesinin yürütülmesi için kılavuzlar 

sunmuşlardır
103

. Finlandiya‟da geri ödeme fiyatı verilen tedavinin maliyet ve 

yararları terapötik alternatiflerle karşılaştırmada olduğu gibi ekonomik 

değerlendirmeye göre yapılan ayarlamalara da dayanmaktadır
104

. Ekonomik 

kılavuzlar, Fransa‟da ihtiyari olarak kalmalarına rağmen, fiyat belirleme sürecinin 

şeffaflığını geliştirmek için yapılan reformların bir parçası olarak yayınlanmıştır
105

. 

Portekiz ve İsveç‟te yüksek fiyatların talep edilmesi halinde ekonomik değerlendirme 
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istenebilmektedir
106

. Birleşik Krallık‟ta ekonomik değerlendirme, kaynak tahsisi 

kararlarının bildirilmesinde kılavuz olarak kullanılmaktadır
107

. 

 

Diğer Avrupa Birliği ülkelerinde resmi bir kılavuz bulunmamasına rağmen, 

ekonomik değerlendirmeler gerekli olmuş veya talep edilmiştir. İtalya geri ödemede 

fiyatın belirlenmesinde maliyet-fayda oranını göz önüne almıştır. Ayrıca, ürün 

fiyatlarının tekrardan müzakere edilmesinde farmakoekonomik bilgiler 

gerekmektedir
108

.  

 

Ekonomik değerlendirmeler özellikle gerekli olmamasına rağmen, bazı ülkelerde 

maliyet etkinlik düşüncelerine ilginin arttığı görülmektedir
109

. Kılavuzların 

uygulanmasına rağmen, metodolojik uyuşmazlıklar devam etmekte (uygun iskonto 

oranı ve hayat kalitesinin genel önlemleri) ve önemli problemler tespit edilmektedir. 

Bunlar önemlidir, çünkü bir modelin sonuçları genel olarak parametrelerdeki küçük 

değişikliklere duyarlı olmakta ve bundan dolayı daha önceden maliyet etkili olduğu 

kabul edilen bir seçenek diğer senaryolar altında önde gelmekte ve muayyen ürün 

hesaplanan maliyet tasarruflarına ulaşamamaktadır
110

. Bazı hallerde kullanımı diğer 

fiyat kontrol mekanizmaları ile örtüşmesine neden olduğundan, ekonomik 

değerlendirmenin kullanımı münakaşaları artırmaktadır
111

. 

 

1.3. Kar Kontrolleri  

 

Bu yöntem kapsamında, ilaç firmaları belli bir seviyenin üzerinde olan karlarını 

vergilendirmekte ya da bu doğrultuda fiyatlarını düşürmektedir
112

. Kar kontrolünün 

en bilinen örneği Birleşik Krallık İlaç Fiyatları Düzenleme Sistemi‟dir. Fiyat 

kesintisi ve fiyat sabitlenmesi Avrupa Birliği‟nde kapsamlı bir şekilde 
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uygulanmaktadır
113

. Bununla birlikte, kar kontrolü sistemi diğer Avrupa Birliği 

ülkelerinde, sadece bütçesel baskıların bir yansıması olmaya eğilimli olup, 

gerektiğinde uygulanmaktadır
114

.  

 

İlaç Fiyatları Düzenleme Sistemi olarak adlandırılan ve 1957 yılından beri kar 

sınırları koymak suretiyle dolaylı olarak Ulusal Sağlık Hizmetleri‟ne satılan orijinal 

ilaçların fiyatlarını düzenleyen Birleşik Krallık, özgün bir kar kontrolü sistemi 

uygulamaktadır. Mevcut sistem Ekim 1999‟da yürürlüğe girmiştir
115

.  

 

Birleşik Krallık İlaç Fiyatları Düzenleme Sistemi yenilikçi ilaçların rekabetçi ve 

sürekli gelişimini sağlamaya muktedir, güçlü ve karlı bir ilaç endüstrisinin 

oluşmasını desteklerken, ilaçların Sağlık Bakanlığı‟na makul fiyatlarla teminini de 

amaçlamaktadır
116

. “Makul fiyat” kavramı İlaç Fiyatları Düzenleme Sistemi‟nde 

tanımlanmadığından ve endüstri, idarenin değişik kolları ve vergi mükellefleri 

makullük konusunda farklı görüşlere sahip olduğu için hangi tanımın kullanılması 

gerektiği konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Bu açıdan bir tanım seçilirken 

sistemin amaçlarına dikkat edilmesi gerekmektedir
117

.  

 

Birleşik Krallık‟taki fiyatlandırma sisteminin gerekçesinde, sistemin amacının 

hastaların sadece tıbbi olarak ihtiyacı olan ilaçları almasının sağlanması olarak 

belirtilmiştir
118

. Birleşik Krallık‟taki ilaç satışı, dünya pazarının yaklaşık yüzde 3‟üne 

tekabül etmektedir. Bu nedenle, Birleşik Krallık‟ta ilaçların fiyatlarına ilişkin olarak 

yapılacak kesintiler yeni ilaçların araştırılması ve geliştirilmesine ilişkin global geri 
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dönüşlerde çok küçük bir etkiye sahip olacaktır
119

. Ancak, yeterli sayıda ülkenin ilaç 

fiyatlarında kesintiler yapması halinde, bu kesintiler sektörü büyük ölçüde 

etkileyebilecektir
120

.  

 

Sistem içerisindeki ilaç firmalarının kullanılabilir sermayelerinin yüzde 21‟i oranında 

kar (ya da üst limit) elde etmesine izin verilmektedir
121

. Şirketlerin belirlenen kar 

oranını aşması halinde, eğer aynı yıl içinde herhangi bir ürün için fiyat artırımı elde 

etmemişse, başlangıçta izin verilen karın üzerinde elde edilen karın yüzde 40‟a 

kadarını alıkoyabilmektedir. Elde edilen karın müsamaha edilebilir sınırı aşması 

halinde, şirketin söz konusu karı ilaç fiyatlarını indirmek suretiyle Sağlık 

Bakanlığı‟na geri ödemesi ya da önceden kararlaştırılmış olan fiyat artırımlarını 

erteleyerek ya da engelleyerek indirmesi gerekmektedir
122

. Araştırma ve geliştirme 

için izin verilen miktar toplam cironun yüzde 20‟sine kadarını kapsayabilmekte ve 

Birleşik Krallık‟ta sattıkları patentli ürünlerin sayısına bağlı olarak şirketlere ek 

yüzde 3 araştırma ve geliştirme harcaması yapmasına izin verilmektedir
123

.  

 

Tüm bunlara rağmen, düşük ilaç fiyatları sağlanması açısından İlaç Fiyatları 

Düzenleme Sistemi‟nin başarısı yetersizdir. Bazıları Sağlık Bakanlığı ilaç bütçesinin 

1967‟den 1997‟ye kadar her yıl yüzde 10 kadar artmış olması nedeniyle, ilaç 

fiyatlarının kontrol altına alınmasında İlaç Fiyatları Düzenleme Sistemi‟nin küçük bir 

katkısı olduğunu belirtmişlerdir
124

. İlaç Fiyatları Düzenleme Sistemi ile sağlanan 

fiyat indirimleri sayesinde 89,8 milyon pound tutarında bir tasarruf sağlanmış olsa 

da, bu sonuç bir kerelik olmuştur
125

.  
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Birleşik Krallık Avrupa Birliği‟ndeki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, 1989 yılında 

ilaç fiyatları açısından orta sıralarda yer almaktaydı
126

. Buna rağmen, 1998‟den sonra 

Birleşik Krallık‟taki ilaç fiyatları Avrupa Birliği‟ndeki en yüksek fiyatlar arasında 

yer almıştır
127

. İlaç Fiyatları Düzenleme Sistemi‟nin ilaç fiyatlarına etkisine ilişkin 

kesin bir tespitte bulunulamamasının bir nedeni de, sistemin şeffaf olmaması ve bu 

nedenle de değerlendirilmesinin zor olmasıdır
128

. 

 

İstikrarlı ve öngörülebilir bir ortamın sürdürülmesi ve ortalamanın üzerinde araştırma 

ve geliştirme harcamalarına izin verilmesi suretiyle sistemin teşvik edileceği 

düşünülmektedir
129

. Ancak İlaç Fiyatları Düzenleme Sistemi kazanç oranına bağlı bir 

fiyatlandırma sistemi olması nedeniyle, işletme verimliliği açısından teşvik 

edicilikten yoksundur
130

. Bu durumda ilaç firması, yatırmış olduğu sermayenin 

karşılığını alabilmek amacıyla, sermaye teçhizatına aşırı yatırım yapabilir ya da 

üretim masraflarını düzenlenmemiş bir birimden düzenlenmiş bir birime 

nakledebilir
131

. Kar kontrolleri 1980‟li yılların sonlarında İspanya‟da uygulanmış 

olmakla beraber, maliyetlerde azalmayı sağlayamadığı için eleştirilmiştir
132

.  

 

1.4. Referans Fiyatlandırma  

 

Referans fiyatlandırma yöntemi gözlükler ve tekerlekli sandalyelere ilişkin olarak 

sigortacılar tarafından uzun zamandır kullanılıyor olmakla birlikte, reçeteli ilaçlara 

uygulanması çok daha yenidir
133

. Almanya‟nın Zorunlu Sağlık Sigortası Sistemi, bu 
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açıdan çığır açıcı olarak görülmektedir
134

. Almanya reçeteli ilaçlar için 1989 yılında 

referans fiyatlandırmayı kabul etmiş olup
135

, daha sonra bunu 1991 yılında Hollanda, 

1993 yılında Danimarka ve İsveç, 2000 yılında İspanya ve 2001 yılında Belçika ve 

İtalya takip etmiştir
136

. Norveç 1993 yılında referans fiyatlandırma sistemini kabul 

etmiş, 2001 yılında yürürlükten kaldırmıştır; çünkü beklenen maliyet tasarrufları 

gerçekleştirilememiştir
137

. Referans fiyatlandırma sistemi Avrupa dışında 

Avustralya
138

, Kanada‟nın British Columbia eyaleti ve Yeni Zelanda‟da 

uygulanmıştır
139

. 

 

Muhtelif Avrupa ülkesi tarafından kabul edilmiş olan bu yaklaşımda terapötik olarak 

eşdeğer olan ilaçlar gruplara ayrılmakta ve devlet bu gruplardaki en ucuz ilacın 

fiyatını geri ödeme miktarı olarak belirlemektedir
140

. Daha sonra düzenleyici otorite 
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tarafından, görece daha az fiyatlı ilaca dayalı olarak referans fiyat 

belirlenmektedir
141

. Referans fiyat gruptaki bütün ilaçlar için azami geri ödeme 

fiyatını oluşturmaktadır
142

. İlaç firmaları referans fiyatın üzerinde bir fiyat 

belirlemekte serbest olmakla birlikte, referans fiyat ile ilaç firmasının belirlemiş 

olduğu bedel arasındaki farkın ilacı satın alan hasta tarafından ödenmesi 

gerekmektedir
143

. Bu sistem ilaçların fiyatlarının bulundukları gruptaki en ucuz ilacın 

fiyatına düşmesini sağlamaktadır
144

. Referans fiyatlandırma sistemi, belli tedavilerin 

önceden belirlenmiş gruplarda yer alan birbirlerini ikame edebilir ilaçlarla 

yapılabileceğini ve genel bir geri ödeme bedelinin belirlenebileceğini kabul eden bir 

sistemdir
145

. Zira aynı terapötik grupta yer alan bir ilacın diğerinden daha etkili 

olduğuna ya da daha ucuz fiyatlı olan ilacın daha pahalı olandan daha fazla toksik 

etki gösterdiğine dair bir kanıt bulunmamakta olduğundan, devlet tarafından yapılan 

ve ilaçların bedellerinin karşılanmasına ilişkin düzenlemeler ekstra bedellerin 

ödenmesini sağlamamaktadır
146

. Referans fiyatlandırma sistemi ilaçların birbirlerini 

tam ikame etmesi hallerinde adil bir sistem oluşturmaktadır. Ancak, etken maddeleri, 

etkinliği, etki mekanizması ya da advers etkileri farklı olan ilaçlar açısından 

uygulandığında sağlık üzerinde olumsuz bir etki oluşması riski söz konusu 

olmaktadır
147

.  
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Bir başka deyişle, referans fiyatlandırma sistemi çerçevesinde, devlet tarafından söz 

konusu terapötik grupta yer alan en ucuz fiyat karşılanmaktadır. Yani, referans 

fiyatlandırma sistemi ilaçların referans fiyatla ya da referans fiyatın altında 

fiyatlandırılması halinde bedellerini karşılamaktadır
148

. Referans fiyatlandırmaya 

ilişkin düzenlemeler fiyatlandırma metodu ve patent koruması altında olan ilaçların 

kapsam içinde ya da kapsam dışında olup olmadığına göre ülkeden ülkeye farklılık 

göstermektedir
149

. Eğer, hekim referans fiyattan daha pahalı bir ilacı reçete ederse, 

hastalar referans fiyat ile ilacın bedeli arasındaki farkı ödemektedirler
150

. Bu 

yaklaşım, reçete edilen ilaçlar için eksiksiz teminat sağlanmasını, ilaç yararlanım 

planları tarafından ödenmekte olan bedelin azaltılması ve ilaç üreticilerine fiyatların 

indirilmesi açısından teşvik sağlamaktadır
151

. İlaçların reçetelenmesi konusunda 

hekimlerin karar mercii olduğu dikkate alındığında, referans fiyatın üzerindeki ilaç 

fiyatları ile karşılaşan hekimi ikame ilaçlara yöneltmektedir
152

.  

 

Eşdeğer ürünlerin geri ödeme fiyatı, hangi ilacın reçete edileceğine karar verilirken 

hekimler ve hastalar açısından önem arz etmektedir
153

. Böylelikle, referans 

fiyatlandırma sistemi ile aynı referans fiyat kategorisindeki tüm ürünlerin fiyatlarının 

aynı seviyeye getirilmesi umulmaktadır
154

. Belli bir muadili olmayan yeni ürünler ise 

genellikle referans fiyatlandırma düzenleri dışında tutulmasına rağmen, gene de bu 

ürün fiyatlarının rakip ürünlerin fiyatlarına yakın olarak belirlenmesi söz konusu 

olabilmektedir
155

. 

 

Referans fiyatlandırma terimi yukarıda açıklanan nedenlerle katı bir şekilde kesin 

değildir; bu bir geri ödeme seviyesidir, bu itibarla aslında bir fiyatlandırma sistemi 
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değildir
156

. Referans fiyatlandırma sistemi ile bir geri ödeme limiti belirlenmektedir. 

Yoksa ilaçların nihai pazar fiyatı belirlenmemektedir. Bu surette Sosyal Güvenlik 

Kurumu veya sigorta şirketleri gibi üçüncü kişi ödeyiciler ödemeyi istedikleri makul 

fiyatı belirlemektedir
157

. Geri ödenecek miktarı ve iadeleri sınırlamayı 

amaçlamaktadır
158

. Bu nedenle, bu sisteme ilişkin olarak sabit geri ödeme politikası 

adının daha uygun bir isimlendirme olduğu ileri sürülmüştür. Buna karşın, 

fiyatlandırma ve geri ödeme kararları kavramsal olarak birbirine bağlıdır.  Eğer 

hastanın referans fiyatı aşan bedeli ödeyeceğine inanılıyorsa, ilaç firmalarının 

referans fiyatın üzerinde bir pazar fiyatı belirlemesinde bir sakınca 

bulunmamaktadır
159

.  

 

Referans fiyatlandırma sistemi ülkelerce farklı şekillerde uygulanabilmektedir
160

. 

Referans fiyatların belirlenebilmesi için ilaçlara ilişkin terapötik grupların 

oluşturulması bu tür sistemlerin geliştirilmesinde en tartışmalı konuyu teşkil 

etmektedir
161

. Terapötik sınıflar düzenleyici otoriteler tarafından dar veya geniş 

olarak tanımlanabilmektedir: 1) aynı kimyasal etken maddelere sahip ürünler 2) 

kimyasal olarak bağlantılı etken maddelerden oluşan ve farmakolojik olarak eşdeğer 

ürünler 3) ne kimyasal ne de farmakolojik olarak eşdeğer olan fakat terapötik olarak 

karşılaştırılabilir ürünler
162

 şeklinde belirlenebilmektedir. Doğası gereği, ilk tip 

sadece patent koruması dışındaki orijinal ilaçları ve onların jenerik ikamelerini 

kapsamaktadır
163

. İkinci ve üçüncü gruplar ise, patent süresi dolmamış ilaçları da 

içerebilmektedir
164

. Terapötik fayda fiyatlandırması kapsamında bir hekim heyeti 
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tarafından hastaların ilaçlardan terapötik faydaları tespit edilmekte, bunun ardından 

ilaçların fiyatları belirlenmektedir
165

.  

 

British Columbia‟da 1995 yılında referans fiyatlandırma sistemi kabul edilmiş olup, 

bu sistem ile tasarruf sağlanması ve artan ilaç harcamalarının kontrol altına alınması 

amaçlanmıştır
166

. Zira 1987 ve 1999 yılları arasında dünyadaki genel duruma uygun 

olarak British Columbia‟da da, kişi başına düşen ilaç masrafı yüzde 150‟ye kadar 

artmıştır. Buna karşılık, referans fiyatlandırma sisteminin etkinlik kazanmış olduğu 

1995-1997 yılları arasında, masraflar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır
167

. Bu tür 

gelişmelere rağmen, ilaç üreticileri ve diğer politik faktörlerin lobi faaliyetleri 

sonucunda, referans fiyatlandırma sisteminin genişletilmesi ertelenmiştir
168

. Bunun 

sonucunda, 1998 yılında, masraflar referans fiyatlandırma sistemine geçiş 

öncesindeki halini geri almıştır. Bu konuya ilişkin olarak yapılan analizler, referans 

fiyatlandırma sisteminin ekonomik faydalarını ve klinik güvenliğini desteklemiş olsa 

da, tasarruflar beklenenden az olmuştur
169

. 

 

Referans fiyatlandırmaya ilişkin öğretici bir diğer deneyim de 1989 yılında 

Almanya‟da yaşanmıştır
170

. Bu deneyim kapsamında maliyetler, referans 

fiyatlandırma sisteminin uygulanmasından önceki durumun da üzerine çıktığı için, 

tasarruflar 1993 yılında gitgide azalarak ortadan kalkmıştır
171

.  

 

Almanya‟daki referans fiyatlandırma sisteminin birçok etkisi olmuştur. İlk olarak 

devletin ilaç masraflarından tasarruf sağlamasına yardımcı olmuştur.  Referans 

fiyatlandırma sistemi, yeni ilaçlar açısından ayrım yapmak suretiyle yenilikçiliği 
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destekleyen bir geri ödeme politikasını temsil etmektedir
172

. Buna karşın bazı 

dezavantajları da bulunmaktadır. 

 

Ülkeler arasında referans fiyatlandırma metodolojisinde farklılıklar söz konusu 

olabilmesine rağmen, uygulandığı ülkelerde benzer etkiler meydana getirdiği 

gözlemlenmektedir
173

. Son 15 yıl içerisinde referans fiyatlandırma sistemi, ilk olarak 

1989
174

 yılında Almanya‟da uygulanmasının ardından, Avrupa‟da en geniş kullanıma 

sahip olan model haline gelmiştir
175

. Bu sistem, özellikle orijinal ve jenerik ürünlere 

aynı grup altında yer vermesi nedeniyle, bir çok eleştiriye maruz kalmıştır
176

. Zira 

referans fiyatlandırmanın parametrelerini kullanmak suretiyle uygulanan fiyat 

kesintileri, orijinal ilaçların fiyatlarının artmasını hızlandırmıştır
177

. Referans 

fiyatlandırma sistemi, tüm ilaç harcamalarının kontrolünü değil, reçeteli ilaçlara 

ilişkin üçüncü kişi harcamalarını kontrolünü amaçlamaktadır
178

. Referans 

fiyatlandırma sistem ile kamu geri ödemesi sınırlanarak, ilaçlarının fiyatlarının 

indirilmesini amaçlanmaktadır. Zira ilaç firmalarının ilaçlarını referans fiyatın 

üstünde bir fiyatla fiyatlandırmaları halinde, yüksek fiyatlı ürünlere talepte göreceli 

azalma (talep taraflı yaklaşım) ve pazar kaybı tehdidi ile karşılaşması söz konusu 

olabilecektir. 

 

Bu yaklaşım, bir yandan, jenerik rekabetini maliyet azaltılmasının bir vasıtası olarak 

kullanılmakta; diğer yandan ise orijinal firmalara yenilikçi baskıların artırılmasının 

bir yolu olarak görülmektedir
179

. Buna karşı çıkan yaklaşım tarzı ise, jeneriklerin 

artışının araştırma merkezli endüstriye zarar vereceğini ve ayrıca jenerik ikamesinin 

ve bu yöndeki diğer tedbirlerin doktorların profesyonel yetkisinin ihlali sonucunu 
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doğuracağını düşünmektedir
180

. Araştırma ve geliştirme merkezli orijinal firmaların 

jenerik rekabet karşısındaki yaklaşımı ise, kalitenin yükseltilmesine yönelik 

çalışmaların arttırılması ile ilgili destekler sağlanması ve patentlerin koruma 

süresinin artırılmasına çabalamaktır
181

. Bu sistem, ilaç firmalarının sosyal açıdan 

faydalı ilaçlara yönelmesini sağlaması yönünden faydalı bulunmaktadır
182

. Fiyatların 

terapötik faydaya göre belirlenmesi ilaç firmalarının sosyal olarak yararlı olduğuna 

inanılan ilaçlar için araştırma ve geliştirme çalışmalarına girişmesini sağlayarak kar 

ve sosyal değer arasında direkt bir ilişki ortaya çıkmasına neden olmaktadır
183

. 

 

1.5. Uluslararası Referans Fiyatlandırma  

 

Uluslararası referans fiyatlandırma sistemi, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde diğer 

ülkelerdeki aynı veya benzer ürünlerin fiyatlarının esas alındığı bir sistemdir
184

. Bu 

sistemde, düzenleyici otorite tarafından belirlenmiş ülkeler grubu arasından ortalama 

bir fiyat alınmaktadır. Söz konusu sistem Avusturya, Kanada, Yunanistan, İrlanda, 

İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Portekiz‟de farklı şekillerde uygulanmaktadır
185

.  

 

Fiyat belirlenmesi sırasında, bir ülkede mevcut benzer ürünlerin veya özellikle 

Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere diğer ülkelerdeki aynı ya da benzer ürünler 

fiyatları arasında karşılaştırma yapılması yaygın olarak uygulanmaktadır
186

. Ülkeler, 

Avusturya, Belçika, Fransa ve İtalya‟da olduğu gibi ortalama bir Avrupa birliği fiyatı 

ya da Finlandiya, İrlanda, Hollanda ve Portekiz‟deki uygulandığı gibi önceden 

belirlenmiş bazı ülkelerden götürü bir fiyatı dikkate almaktadırlar
187

. Örneğin, İsveç, 

sadece diğer Avrupa Birliği ülkelerinin fiyatlarını esas alarak değil, ayrıca Norveç, 
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İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri‟nden de bilgi isteyerek ilaç fiyatlarını 

karşılaştırmaktadır
188

. 1998 yılına kadar İtalya fiyat karşılaştırması yapmakta olduğu 

ülkeleri İspanya, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık ile sınırlamışken, daha sonra 

bu durumun fiyatların çok düşük belirlenmesine neden olması nedeniyle ihracatı 

engellediği ve malların serbest dolaşımı kuralına aykırılık teşkil etmekte olduğunu 

dikkate alarak, fiyat karşılaştırması sistemini bütün Avrupa Birliği ülkelerini 

kapsayacak şekilde genişletmiştir. İrlanda seçilmiş Avrupa Birliği ülkeleri fiyatlarını 

karşılaştırmasına rağmen, özellikle Birleşik Krallık‟ın toptancı fiyatlarını 

karşılaşmanın esas noktası olarak göz önüne almaktadır
189

. Diğer ülkelerle yapılan 

fiyat karşılaştırmaları, fiyatların belirlenmesinde bazen ana faktör olarak 

kullanılmakta ve ilaç fiyatları karşılaştırma yapılan ülkelerin fiyatlarını 

geçememekteyken, bazı ülkelerde bu karşılaştırma fiyatların belirlenmesinde sadece 

yardımcı bir faktör olarak göz önüne alınmaktadır
190

. Diğer ülkelerdeki ilaç 

fiyatlarıyla karşılaştırma yapılması, fiyatların belirlenmesinde şirketlerin fiyatları 

belirlerken keyfi davranmasını engellemesine rağmen fiyat karşılaştırmaları 

yapılması sırasında bazı güçlüklerle de karşılaşılabilmektedir. Örneğin, bu tür 

güçlükler, fiyat karşılaştırması yapılacak ürünün diğer ülkelerde pazarlama ruhsatına 

sahip olmaması ya da farklı formülasyonda, paket büyüklüğünde bulunması 

nedeniyle veya ulusal para birimine çevrim yapılması sırasında ortaya 

çıkabilmektedir.  

 

Uluslararası referans fiyatlandırma politikasının etkisi bu sistemi uygulayan ülkeler 

tarafından ne şekilde düzenlendiğine bağlı bulunmaktadır. Bu itibarla, uluslararası 

referans fiyatlandırma politikaları, şarta bağlı ve şarta bağlı olmayan uluslararası 

referans fiyatlandırma sistemleri olarak ikiye ayrılmaktadır
191

. Şarta bağlı 

uluslararası referans fiyatlandırma politikasında yabancı ülkedeki fiyat, yabancı 

ülkede başarılı müzakereler sonunda kabul edilmiş olup olmadığına ya da 

müzakerelerin başarısız olması nedeniyle firma tarafından belirlenip 

belirlenmediğine bakılmaksızın tavan fiyat olarak kullanılmaktadır. Buna karşılık, 
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şarta bağlı olmayan uluslararası referans fiyatlandırma politikasında yabancı fiyat, 

ancak başarılı müzakereler sonunda kabul edilmiş, yani ilaç ülkenin devlet yardımı 

yapılan ilaçlar listesinde yer almakta ise, tavan fiyat olarak kullanılmaktadır
192

. 

 

Şarta bağlı olmayan uluslararası referans fiyatlandırma politikası her iki ülkeye de 

zarar vermekte ve uygulanmaması gerekmektedir
193

. Bunun nedeni firmaların, 

yabancı ülkede müzakere başarısızlıklarına neden olacak olsa bile, yüksek yabancı 

fiyatları icbar etmeyi uygun bulmasıdır
194

. Güçsüz tehditlerle birlikte, uluslararası 

referans fiyatlandırma müzakere edilen yabancı fiyatları artırmaktadır
195

. Bu da 

yabancı ülkeye zarar vermektedir
196

. Ev sahibi ülke hala bağımsız fiyat müzakereleri 

yerine şarta bağlı uluslararası referans fiyatlandırmayı tercih etmektedir
197

. Ancak, 

hiçbir zaman ortadan kalkmasa da ev sahibi ülkedeki ilgili nüfus büyüdüğünde bu 

etki hafiflemektedir. Son olarak, bağımsız fiyat müzakerelerinden kaynaklanan kar 

ile karşılaştırıldığında uluslar arası referans fiyatlandırmada yabancı ülkedeki karda 

artış, ev sahibi ülkede ise azalmaya neden olmaktadır. Ayrıca, ikinci etki daha güçlü 

olduğu için tüm karlar düşmektedir
198

. 

 

Sadece nüfusu ve devlet yardımı politikaları farklı olan iki ülkede bu model 

kullanıldığı takdirde ulaşılan en genel sonuç, diğer ülke ile karşılaştırıldığında bir 

ülkenin geri ödeme miktarı daha yüksek ise, uluslararası referans fiyatlandırmanın 

kullanılması için teşvik edici bir neden bulunduğudur
199

. Bu seçim, uluslararası 

referans fiyatlandırma artışını kullanan ülkelerin nispi büyüklüğü gibi gitgide 

azalmaktadır. 

 

Ev sahibi ülkenin hiçbir zaman şarta bağlı olmayan uluslararası referans 

fiyatlandırmayı kullanmaması gerekmektedir
200

. Yabancı fiyatlar sadece söz konusu 
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ilaçların yabancı ülkenin pozitif listesinde yer alması halinde kullanılmalıdır
201

. 

Devletlerin müzakereler sırasında güçlü tehditler ileri sürmeye muktedir olmaları 

halinde, ana sonuçlarla birlikte zayıf tehditler güçlüye dönüşmektedir. Uluslararası 

referans fiyatlandırma ev sahibi ülkenin yararına olup,  firmaya zarar vermektedir
202

. 

 

Uluslararası referans fiyatlandırmanın hesaba katmamış olduğumuz bazı harici ve 

sabit maliyetlere sahip olması halinde uluslararası referanslama sadece ev sahibi 

ülkenin fazla büyük olmaması halinde uygulanabilecektir
203

. Kısaca, sadece küçük 

ülkelerin uluslararası referans fiyatlandırmayı kullanması gerekmekte ya da 

uluslararası referans fiyatlandırma büyük ülkelere ya da büyük ülkeler grubuna 

dayandırılmalıdır
204

. 

 

Muhtelif Avrupa ülkesi tarafından uygulanmakta olan bu yaklaşım, diğer ülkelerin 

ilaç fiyatlarının ortalamasına dayanmaktadır
205

. Bu düzenleme kapsamında, 

düzenleyici otoritelerin sadece bir grup ülke seçmesi ve döviz kuru hareketlerini 

düzenlemesi gerekmektedir
206

. Bu sistem yönetim açısından basit olması diğer 

ülkelerin fiyatlarının ortalamasına dayanması nedeniyle bazı avantajlara sahip 

bulunmaktadır. Buna karşın, uluslararası referans fiyatlandırma sistemi başlı başına 

bir fiyatlandırma sistemi teşkil etmemektedir. Söz konusu sistem başlı başına bir 

fiyatlandırma sistemi teşkil etmek yerine, diğer ülkelerin fiyatlandırma sistemlerinin 

bir ortalamasını teşkil etmektedir
207

. Ancak, aynı etken maddeye sahip olan ürünler 

farklı ülkelerde farklı dozaj formlarında, farklı etkinlikte, ambalaj büyüklüklerinde 

olabilmekte ve farklı üreticiler tarafından pazarlanabilmektedir
208

. Ya da bazen bir 

ülkede reçeteli bir ürün olarak ruhsatlandırılmışken başka bir ülkede reçetesiz 
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olabilmektedir. Bu durum karşısında uluslararası fiyat karşılaştırılmasında bazı 

zorluklarla karşılaşılabilmektedir. 

 

1.6. Ramsey Fiyatlandırması 

 

İlaçların araştırılması ve geliştirilmesi sırasında ortaya çıkan masrafların farklı 

pazarlarda veya ülkelerde farklı fiyatlarla satılması, araştırma ve geliştirme 

masraflarının karşılanabilmesi açısından uygun bir yöntemdir
209

. Araştırma ve 

geliştirme söz konusu ilacı kullanan tüm ülkelerdeki küresel müşterek maliyet olması 

nedeniyle bu masrafın tek bir gruba atfedilebilmesi söz konusu değildir
210

. Ancak, 

tüketicilerin özel durumları nedeniyle bu masrafların tüm tüketicilerden eşit bir 

şekilde geri alınmasını sağlayan bir olasılık da bulunmamaktadır
211

. Ramsey 

fiyatlandırması talep elastikiyetine dayalı olarak farklı fiyatlandırmayı sağlayan 

müşterek maliyeti kapsayan en etkili yöntem olarak bu durumu sonuçlandırmıştır
212

. 

 

İdeal olan ilaçların marjinal maliyeti ile satılmasıdır, ancak bu tarz bir yaklaşım 

pratik olmaktan uzaktır. Zira yukarıda da açıklamış olduğumuz üzere marjinal 

maliyet üzerinden fiyatlandırma araştırma ve geliştirme masraflarını içermemektedir 

ve ilaç firmalarının ilacın araştırılması ve geliştirilmesi sırasında yaptığı masrafların 
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karşılığını almasına engel olmaktadır
213

. Ramsey fiyatlandırması bu idealden 

ayrılarak sosyal zararı en aza indirmektedir. Bu çözüm ile fiyata daha fazla duyarlı 

tüketicilerden oluşan piyasalarda marjinal maliyetin üzerine az bir bedel eklenerek 

satılmaktadır, zira bu tür tüketiciler yüksek fiyatlarla karşılaştıklarında tüketimlerini 

daha fazla azaltmaktadır. Düşük gelirli tüketicilerin tüketim miktarının fiyattan daha 

fazla olarak etkilenmesi nedeniyle, fiyata hassas olan bu kullanıcılardan daha düşük 

fiyatların talep edilmesi eşitlik açısından daha uygun bir yaklaşım teşkil 

etmektedir
214

. 

 

Tüm maliyet gözlenemez olduğundan ilaç fiyatlarının maliyete dayalı olarak 

belirlenmesi doğru bir sonuca ulaşmayı engelleyebilmektedir
215

. İlk olarak, bir 

araştırma ve geliştirme projesinin tüm maliyetinin hesaplanması hesap tablolarından 

takibi zor olup, süre açısından da 10-15 yıldan fazla bir sürede gerçekleştirilen 

yatırımları kapsaması da hesaplamayı zorlaştırmaktadır
216

. İkinci olarak, yeni bir 

ilacın geliştirilmesi birçok hatanın maliyetini ve ilacın keşfi ve geliştirilmesi 

sürecindeki başarısız girişimleri de içermektedir
217

. İlaçlarda maliyet hesabı tüm 

ekonomik maliyetlerin kesin miktarının tespitini sağlayamadığından, ilaç fiyatlarının 

belirlenmesinde uygun bir ölçüt teşkil etmemektedir
218

.  

 

Düşük gelirli ülkelerdeki fiyatların indirilmesinin önündeki önemli engeller, yüksek 

gelirli ülkeler tarafından yürütülen paralel ticaret ve uluslar arası referans 

fiyatlandırma politikalarıdır
219

. Paralel ticaret, üretici tarafından düzenlenen fiyat 

farklılıklarından yararlanmak için orijinal ürünün bir ülkeden başka bir ülkeye ihraç 

edilmesi halinde ortaya çıkmaktadır
220

. Patent hakkı sahibi, patent hakkı vasıtasıyla 
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kendi ürününün yetkisiz ithalini yasaklayabilecekken, paralel ticaret geleneksel 

patent kurallarının ihlal edilmesine yol açmaktadır
221

. Söz konusu geleneksel patent 

kuralları Kuzey Amerika Serbest Ticaret Birliği (NAFTA) tarafından muhafaza 

edilmekteydi
222

. Buna karşılık, Avrupa Birliği bir ürünün bir defa Avrupa Birliği‟nin 

herhangi bir yerinde piyasaya sürülmesi ile orijinal firmanın patent haklarını 

tüketmiş olacağı görüşünü kabul ederek Avrupa Birliği sınırları dahilinde paralel 

ticarete izin vermiştir. Daha sonra, Amerika Birleşik Devletleri de yakın geçmişte 

ilaçların yeniden ithaline izin veren bazı düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen, 

bazı şüpheler nedeniyle halen yürürlüğe koyulamamıştır
223

. Paralel ticaret bazen 

serbest ticaret için standart ekonomik iddiaların kullanılması suretiyle hatalı bir 

şekilde savunulmaktadır, ancak bunların uygulanması mümkün değildir
224

. 

 

Ayrı pazarları aşındıran ve fiyat yayılmasına neden olan ikinci politika ise, 

devletlerin diğer ülkelerdeki düşük ilaç fiyatlarını ölçüt olarak kullanmaları halinde 

oluşan uluslararası referans fiyatlandırma politikasıdır
225

. Uluslararası referans 

fiyatlandırma sistemi Hollanda, Kanada, Yunanistan ve İtalya‟da resmi olarak ve 

diğer ülkelerde gayri resmi olarak kullanılmaktadır
226

. Uluslararası referans 

fiyatlandırma sistemi yabancı ülkelerdeki fiyatın tamamen ithal edilmesine 

eşdeğerdir. Bu sistemin uygulanması ile düşük gelirli ülkeler için belirlenen düşük 

fiyatların yüksek gelirli ülkelerde de uygulanması sağlanabilmektedir
227

. 

 

Uluslararası referans fiyatlandırma sistemi ve paralel ticaret dolayısıyla bir ülkedeki 

ilaç fiyatlar diğer ülkelerdeki ilaç fiyatlarını etkilemektedir. Bu nedenle ilaç firmaları 

sermaye kaybıyla karşılaşmaktadırlar. Bu durum karşısında firmaların rasyonel yanıtı 
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ilaçları için evrensel olarak tek bir fiyat ya da yakın fiyatlar belirlemektedir
228

. Bu 

doğrultuda, ilaç firmaları artık sıklıkla Avrupa Birliği‟nin her yerinde tek bir 

piyasaya sürme fiyatı elde etmeye gayret göstermektedir ve amaçlanan fiyatı 

karşılamayan ülkelerde piyasaya sürme ertelenmekte ya da vaki olmamaktadır
229

. 

Ancak yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda, düşük gelirli ülkelerdeki 

tüketiciler marjinal maliyetini karşılayabilecek olabilmelerine rağmen, uygun 

olmayan bir şekilde yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalmakta ve bu nedenle de yüksek 

fiyatlı ilaçları temin edememektedir
230

. Buna karşılık, yüksek gelirli ülkelerin düşük 

fiyatla ithalat yaparak kısa vadede yarar sağlamakta olduğu görülebilmektedir
231

.  

 

Ancak, ilaçların düşük fiyatlandırılması uzun vadede daha az araştırma ve 

geliştirmeye ve sonuç olarak daha az yeni ilaç geliştirilmesine neden olarak, 

ülkelerin aslında zarara uğramasına neden olacaktır
232

. Paralel ticareti sona 

erdirmenin en kolay yolu patentlerin, patent sahiplerinin her ülkede patent koruması 

altındaki ürünlerin yetkisiz ithalatını yasaklama hakkını içerir şekilde düzenlenmesi 

ve uluslararası tükenme doktrinin kabul edilmemesidir
233

.  

 

Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization) TRIPS Anlaşması‟nda yer alan 

hükümler, ülkelere uluslararası tükenmeye ilişkin olarak kendi politikalarını 

belirlemeleri konusunda izin vermektedir
234

. Yüksek gelirli ülkeler açısından paralel 

ticaretin yasaklanması mümkündür
235

. Buna rağmen ayrıca düşük fiyatlar elde eden 

ülkeler de paralel ihracatı yasaklayarak kendilerini bu düşük fiyatların faydasını 
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kaybetmekten koruyabileceklerdir
236

. Düşük gelirli ülkeler için paralel ihracat 

yasağının kontrol edilmesi zor olabilmekte fakat bunu yapmak için güçlü teşvikler 

bulunmaktadır. Buna rağmen bu önlemler paralel ticareti durdurabilse bile, fiyatların 

uluslararası referans fiyatlandırma sistemi nedeniyle ortaya çıkan yayılmaları 

durdurulamayacaktır
237

. Maalesef, sonuç olarak düşük ilaç fiyatları paralel ticaret ve 

uluslararası referans fiyatlandırma sistemi yoluyla yüksek gelirli ülkelere de 

yansıyabileceğinden üreticiler düşük gelirli ülkelerde düşük fiyatlar elde etmeye 

isteksizdir
238

. 

2. Sonuç 

 

Reçeteli ilaçlar alanında mevcut farklı fiyatlandırma sistemleri adil olmadıkları 

gerekçesiyle eleştirilmektedir
239

. Ekonomik teori, fiyat farklılığının 3 piyasa 

koşuluna bağlı olduğunu belirtmektedir: pazar gücünün satıcıların elinde bulunması, 

fiyat duyarlılığına göre parçalara bölünmüş piyasalar ve arbitraj potansiyeli
240

. Pazar 

gücünün varlığı, satıcının avantajlı olarak ürününün fiyatını pazardaki rakiplerin 

ürünlerinin fiyatlarının üzerine çıkarabilmesidir
241

. Reçeteli orijinal ilaçlar açısından, 

pazar gücü patentler yoluyla bu ilaçların üreticilerine iletilmektedir
242

. Patent hakkı 

sahibine belirlenmiş bir süre boyunca ürünü üzerinde tekel hakkı tanımaktadır
243

. Bu 

nedenle, patent süresi boyunca söz konusu ilacın kopyası piyasaya 

sürülememektedir
244

. 
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İkinci koşul ise, piyasanın ürünün fiyatına değişik tepkiler veren belli bölümlerden 

oluşmasıdır
245

. Bu da satıcının piyasaya arz edilen bir ürünün fiyatına ilişkin olarak 

değişik talep eğrileri ile karşılaşacak olmasıdır
246

. Ürünün satıcısı, ürünü her 

bölümde farklı fiyatla satmak suretiyle karını maksimize edecektir
247

. Bu doğrultuda, 

karını maksimize etmek isteyen şirketler, ürünü fiyata en az duyarlı olan piyasalarda 

en yüksek fiyat ile satacaklardır
248

. 

 

Çoğu modern devlette, ilaç fiyatlarının kontrol altına alınması temel konulardan 

birini teşkil etmektedir. Bunun sebepleri açıktır
249

. Zira modern devletlerin 

vatandaşlarına en azından minimum düzeyde sağlık sistemi hizmeti sağlaması 

gerektiği kabul edilmektedir
250

. Ancak bu sağlık hizmetlerinin maliyeti yaşlanan 

nüfus, tıbbi gelişmeler gibi nedenlerle dramatik bir şekilde artmaktadır
251

.  

 

Artan ilaç harcamalarının kontrol altına alınmasına ilişkin girişimlerde birçok 

Avrupa Birliği ülkesi pazarın talep tarafını amaçlamaktadır ve doğrudan veya dolaylı 

fiyatlandırma düzenlemeleri yürürlüğe koymaktadır
252

. Bu konuya ilişkin olarak 

yapılan çalışmalar ilaç fiyatlarının artışının kontrol altına alınması açısından 

doğrudan sıkı fiyatlandırma düzenlemelerinin, sıkı düzenlemelerin bulunmadığı ya 

da hiçbir düzenlemenin bulunmadığı hallere göre daha başarılı olduğunu 

göstermektedir
253

. Buna rağmen, ülkeler arasındaki fiyatların karşılaştırmasına ilişkin 

bu çalışmaların kalitesi uygulanan metodolojiye dayanmaktadır
254

. 

 

Referans fiyatlandırma düzenlemelerine ilişkin çalışmalar ise, bu düzenlemelerin, 

kapsamında yer alan ürünlerin fiyatlarının artışlarının kontrol altına alınmasında 

etkili olduğunu ancak elde edilen tasarrufların kısa vadeli olduğunu 
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göstermektedir
255

. Ekonomik değerlendirmenin artan kullanımı, geri ödeme için fiyat 

belirlenirken ürün değerinin göz önüne alınması konusuna önem vermektedir
256

. Bu 

yaklaşım hala nispeten yeni olduğundan bu konuya ilişkin çalışmalar sınırlı 

bulunmaktadır
257

.  

 

Açık olan şudur ki, arz yönlü düzenlemeler ilaç harcamalarının artışının kontrol 

altına alınmasında küçük bir etkiye sahiptir
258

. Talep yönlü teşviklerin ve miktar 

kontrollerinin eş zamanlı kullanımının söz konusu olmaması halinde, ilaç 

harcamaları artmaya devam edecektir
259

. İhtiyaç duyulan talep yönlü kontrol çeşitleri 

her bir ülkenin kendi koşullarına, politik önceliklerine ve mevcut talep yönlü 

düzenlemelere dayanmaktadır
260

. Politikanın bir ülkeden başka ülkeye transfer 

edilmesi halinde farklı sonuçlar ortaya çıkabileceğinden, bu faktörlerin göz önüne 

alınması önemlidir
261

. 

 

Hangi sistem uygulanırsa uygulansın, ilaç masraflarını kontrol etmek üzere 

tasarlanmış her politikanın tahsis edilmiş kaynaklarla hasta bakımını sağlaması 

gerekmektedir
262

.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKĠYE’DE UYGULANAN FĠYATLANDIRMA SĠSTEMĠ 

1. BeĢeri Ġlaçların Fiyatlandırılmasına ĠliĢkin Türkiye’deki 

Düzenlemelerin Dönemler Bazında Ġncelenmesi 

 

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu‟nun 7. maddesinin (f) 

bendinde yer alan düzenleme uyarınca, Sağlık Bakanlığı ilaçların 

fiyatlandırılmasından sorumlu bulunmakta olup, bu görevini Bakanlar Kurulu‟nca 

yayınlanan ve fiyatların belirlenmesine ilişkin esasları düzenleyen kararnamelere 

dayanarak gerçekleştirmektedir. Günümüze kadar Bakanlar Kurulu tarafından 

ilaçların fiyatlarının belirlenmesine ilişkin olarak 1956, 1957, 1968, 1972, 1984, 

2002, 2004 ve 2007 yıllarında olmak üzere toplam sekiz tane kararname 

yayınlanmıştır
263

. Yukarıda Birinci Bölüm‟de de belirtmiş olduğumuz üzere 2002 

yılına kadar maliyet etkili fiyatlandırma sistemi, 2002 yılı sonrasında ise uluslararası 

referans fiyatlandırma sistemi uygulanmış olup, söz konusu dönemlerdeki 

düzenlemeler aşağıda genel hatlarıyla incelenecektir. 

 

1.1. 1984 Öncesi  

 

Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere, ülkemizde 2002 yılına kadar maliyet etkili 

fiyatlandırma sistemi uygulanmıştır. Örneğin, 1972 tarihli Bakanlar Kurulu 

Kararı‟nda
264

 tıbbi ve ispençiyari müstahzarlarla kodeks ampullerinin satış 

fiyatlarının belirlenmesinde sınai maliyet sisteminin esas olduğu, sınai maliyetin ise; 

mamulün bünyesine giren ham ve yardımcı maddeler tutarı ile fireler, ambalaj 

malzemesi tutarı ve fireleri, direkt işçilik tutarları ve imalat giderlerinden (direkt 

işletme giderleri) meydana gelmekte olduğu belirtilmiştir. Karar‟da bu unsurlar da 
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tek tek açıklanmış olup, mamulün bünyesine giren ham ve yardımcı maddelerin ve 

ambalaj malzemesinin fiyatının endeks fiyatı olduğu, direkt işçilik tutarının ilaç 

fabrika ve laboratuarlarında gerek imalat safhasında, gerekse doldurma ve 

ambalajlamada fiilen çalışan işçilerin ücretlerinin toplamından oluşmakta olduğu 

belirtilmiştir. İmalat giderleri kapsamına ise; imalata endirek olarak iştirak eden 

personelin ücretleri ve bunlara bağlı sosyal giderler toplamı ve ticari ve idari 

servisler ile müdüriyete ait personel hariç olmak üzere diğer işletme kısımlarındaki 

idareci ve teknik personel ustabaşı nezaretçi ücretlerini kapsamakta olan endirek 

işçilik giderleri; kömür, akaryakıt, temizlik maddeleri, su, gaz, elektrik vs. gibi 

imalatta kullanılan tüketim maddeleri; işletmenin iktisadi değerini arttırmayan 

normal tamir ve bakım giderleri; bina, arsa, depo vs. gibi sınai kısmın işgal ettiği 

sahalara ait kiralar; sınai yerlerin ve makine, teçhizat, alet, edevatın Vergi Usul 

Kanunu‟nda yazılı oranlar içinde amortismanları ve kalite kontrol giderlerinin 

girmekte olduğu belirtilmiştir. 

 

Karar‟da depocu ve perakendeci satış fiyatları da ayrıca belirlenmiş olup, halihazırda 

yürürlükte olan Bakanlar Kurulu Kararı‟na benzerlik taşımaktadır. Depocu satış 

fiyatının imalatçı satış fiyatına yüzde 9 ilave edilerek, perakendeci satış fiyatının da 

depocu satış fiyatına en çok yüzde 25 ilave edilerek bulunacağı düzenlenmiştir.  

Bununla birlikte, büyük halk kitleleri tarafından yüksek miktarda tüketilen veya 

imalatçı tarafından satış fiyatlarında fahiş iskonto yapılan veya halk sağlığı 

tarafından lüzum görülen müstahzarların kar hadlerinde Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı tarafından değişiklik yapılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, aynı Karar‟ın 18. 

maddesinde hammadde cins ve miktarları ile ambalaja malzemesi tutarları birbirine 

yakın olan ve farmasötik bakımdan eş yapılı müstahzarlar için fabrika veya 

laboratuarlardan en düşük fiyat teklif edeninki esas kabul edilerek diğerlerinin 

fiyatını bu miktara indirmeye Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı‟nın yetkili olduğu 

belirtilmiştir.  
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1.2. 28 Aralık 1984- 5 Temmuz 2002 Dönemi 

 

1984 sonrasında 2004 yılına kadar maliyet etkili fiyatlandırma sistemi uygulanmaya 

devam edilmiş olmasına rağmen, hem mahiyeti itibarıyla daha farklı olması 

nedeniyle hem de maliyet etkili fiyatlandırmanın farklı şekillerde 

düzenlenebileceğinin anlaşılabilmesi açısından ayrı bir başlıkta incelenmesinin 

yararlı olacağı kanaatindeyiz.   

 

28 Aralık 1984 tarih ve 186191 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanan 84/8845 sayılı 

Türkiye‟de İmal Edilen Tıbbi ve İspençiyari Müstahzarlarla Galenik Preparatlar ve 

Kodeks Ampullerinin Fiyatları Hakkında Karar 8 maddeden ibaret olup, bu 

düzenleme ile maliyet artı kar prensibi kabul edilmiştir. Bununla birlikte bu dönemde 

maliyet etkili fiyatlandırmanın yanı sıra kar kontrolleri de uygulanmıştır. Söz konusu 

Karar‟ın uygulama esaslarını belirlemek amacıyla 1995 ve 2002 yıllarında Sağlık 

Bakanlığı tarafından Türkiye‟de İmal Edilen Tıbbi Ve İspençiyari Müstahzarlarla 

Galenik Preparatlar Ve Kodeks Ampullerinin Fiyatlarına Dair Bakanlar Kurulu 

Kararının Uygulama Esasları Hakkında Tebliğler
265

 yayınlanmıştır.  

 

Söz konusu Karar‟da 1972 tarihli Karar‟dan farklı olarak Türkiye‟de imal edilen 

ilaçların fiyatlandırılmasına ilişkin esasların yanı sıra, yurtdışından ithal edilen 

ilaçların fiyatlandırılmasına ilişkin esaslar da düzenlenmiştir. Türkiye‟de imal edilen 

ilaçlar açısından ilaç imalatçılarının yıllık karının firmanın yıllık satış gelirinin yüzde 

15‟ini, münferit ilaçlar için ise ilacın yıllık satış tutarının yüzde 20‟sini 

geçemeyeceğine yer verilmiştir. “Yıllık satış geliri” ve “Yıllık satış tutarı” 

kavramları; bir hesap dönemi içinde ilaç satışından elde edilen net satış hasılatını ve 

“Net satış hasılatı” ise brüt satış hasılatından iadeler düşüldükten sonra kalan 

meblağı, ifade etmektedir. 

 

Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç imalatının karlılığının hesabında, ilacın imalat 

maliyeti Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit olunacağı, ilaçla ilgili olarak 
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yapılan giderlerden direkt giderler ilgili ilacın maliyetine dahil edileceği; endirekt 

giderlerin ise, ilaç işletmelerinin birden fazla ilaç üretmesi halinde, her yıla ait 

endirekt genel giderler ilaç satış hasılatlarının veya ilaç maliyetlerinin birbirine olan 

nispeti dahilinde ve işletmelerin ilaç imalatı dışında başka faaliyetleri bulunduğu 

takdirde, ilaç satış hasılatları veya maliyetleri ile diğer faaliyetler sebebiyle oluşan 

maliyet veya bu faaliyetlerden sağlanan satış veya hasılat tutarlarının birbirine olan 

nispeti dahilinde, dağıtılacağı düzenlenmiştir. Bununla birlikte, Gelir ve Kurumlar 

Vergisi Kanunlarında ticari kazancın tespitinde kabul edilmeyen indirimlerin karlılık 

hesabında dikkate alınmayacağı da belirtilmiştir. Tebliğ‟de yer alan bir diğer 

düzenleme de ilaç firmalarının tanıtım giderlerine ilişkindir. Bu düzenlemeye göre, 

ilaç firmalarının tanıtım giderlerinin, firmanın yıllık net ilaç satış hasılatının yüzde 

3‟ünü aşamaması gerekmekteydi. 2004 yılına kadar ilaç firmalarının tanıtım 

masraflarına ilişkin bu tür bir sınırlama olmasına karşılık, halihazırda yürürlükte olan 

ilaçların fiyatlandırılmasına ve tanıtımına ilişkin düzenleyici işlemlerde, tanıtım 

masraflarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.  

 

Depocu satış fiyatının ise imalatçı satış fiyatına azami yüzde 9, perakendeci satış 

fiyatı da depocu satış fiyatına azami yüzde 25 ilave edilerek bulunacağı belirtilmiştir. 

 

1984 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

yurt içinde üretilen ilaç fiyatlarının tüketiciye makul bir seviyede intikalini sağlamak 

amacıyla dış ülkelerden müstahzar ithali için gerekli tedbirleri almakla yetkili 

bulunmaktadır. Bu kapsamda yurtdışından Türkiye‟ye ithal edilen ilaçlarda, 

ithalatçının satış fiyatı ithalat maliyetine azami yüzde 14 kar ilave edilerek 

bulunacağı, depocu ve perakende satış fiyatları ise Türkiye‟de imal edilen ilaçlar ile 

aynı şekilde belirleneceği düzenlenmiştir. Bir başka deyişle, depocu satış fiyatının 

imalatçı satış fiyatına azami yüzde 9, perakendeci satış fiyatı da depocu satış fiyatına 

azami yüzde 25 ilave edilerek bulunması gerekmekteydi. 

 

Karar‟da düzenlenen ve yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde belirlenen ilaç 

fiyatlarının, söz konusu ilaç piyasaya arz edilmeden on işgünü önce Sağlık ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü‟ne bildirilmesi gerekmekte 
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olduğu, zira imalatçı firma tarafından belirlenen fiyatların, 10 iş günü içerisinde 

Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından reddedilmediği takdirde yürürlüğe 

girebileceği belirtilmiştir. Bu düzenlemeden anlaşılmakta olduğu üzere, 1984-2004 

döneminde de ilaç fiyatları halen yürürlükte olan fiyatlandırma sistemindeki gibi, 

ancak Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığı 

takdirde geçerli olabilmektedir. 

 

Sağlık Bakanlığı‟nın Karar‟ın uygulanmasına ilişkin olarak yayınlamış olduğu 

Tebliğ‟de ilaç imalatçılarının 4 Aralık 1984 tarih ve 84/8845 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile Tebliğ hükümlerine uymakla mükellef olduğu, Bakanlar Kurulu Kararı ve 

Tebliğ hükümleri hilafına hareket edenler hakkında o tarihte yürürlükte olan 765 

sayılı Türk Ceza Kanunu‟nun 401.  ve 526. maddeleri uygulanacağı belirtilerek, ilaç 

imalatçılarının sorumluluğu da düzenlenmiştir. 401. maddede ilaçların fiyatlarının 

Bakanlar Kurulu‟nca belirlenen fiyatın üzerinde olması halinde iki yıldan on yıla 

kadar hapis ve yetmiş beş bin Liradan iki yüz bin Liraya kadar ağır para cezasıyla 

cezalandırılacağı ve ayrıca suç konusu mal veya eşyanın müsaderesine de karar 

verileceği düzenlenmişti. 526. maddede de yetkili makamlar tarafından adli işlemler 

dolayısıyla ya da kamu güvenliği ve kamu düzeni veya genel sağlığın korunması 

düşüncesiyle kanun ve nizamlara aykırı olmayarak verilen bir buyruğu dinlemeyen 

veya bu yolda alınmış bir önleme uymayan kimse, eylem ayrı bir suç oluşturmadığı 

takdirde, üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve bin liradan üç bin liraya kadar hafif 

para cezasıyla cezalandırılacağı belirtilmekteydi. 

 

1.3. 5 Temmuz 2002- 14 ġubat 2004 Dönemi 

 

5 Temmuz 2002 tarih ve 24806 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanan Türkiye‟de İmal 

Edilen Tıbbi ve İspençiyari Müstahzarlarla Galenik Preparatlar ve Kodeks 

Ampullerinin ve İthal Edilen İlaçların Fiyatlarına Dair Karar ile 28 Aralık 1984 tarih 

ve 186191 tarihli Resmi Gazete‟de yayınlanan fiyatlandırmaya ilişkin Bakanlar 

Kurulu Karar‟ı yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Karar ile de bir önceki Karar‟da olduğu 
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gibi maliyet artı kar ve kar kontrolü esası benimsenmiş olup, yürürlükten kaldırmış 

olduğu Bakanlar Kurulu Kararı‟na birçok yönden benzerlik arz etmektedir.  

Söz konusu düzenlemede, Türkiye‟de imal edilen ilaçlar açısından ilaç 

imalatçılarının yıllık karı firmanın yıllık satış gelirinin yüzde 15‟ini, münferit ilaçlar 

için ise ilacın yıllık satış tutarının yüzde 20‟sini geçemeyeceği belirtilmiştir. Bu 

açıdan bir değerlendirme yapıldığında, ilgili dönemde ilaç fiyatlandırma 

yöntemlerinden biri olan kar kontrolünün de ülkemizde uygulanmış olduğu 

görülmektedir. Depocu satış fiyatı imalatçı satış fiyatına azami yüzde 9, perakendeci 

satış fiyatı da depocu satış fiyatına azami yüzde 25 ilave edilerek bulunacağı, ancak, 

bu oranların azami oranlar olduğu ve Sağlık Bakanlığı‟nın daha düşük oranlar 

belirleyebileceği belirtilmiştir.  

 

Tüm bunların yanı sıra, Sağlık Bakanlığı‟nın yurt içinde üretilen ilaç fiyatlarının 

tüketiciye makul bir seviyede intikalini sağlamak amacı ile dış ülkelerden müstahzar 

ithali için gerekli tedbirleri alabilme yetkisine sahip olduğu ve bu yetkisi 

çerçevesinde ithal edilen ilaçların ithalatçı satış fiyatı ithalat maliyetine azami yüzde 

14 kar ilave edilerek bulunacağı düzenlenmekteydi.  

 

Depocu ve perakende satış fiyatları ise bir önceki Karar‟da da düzenlenmiş olduğu 

üzere, Türkiye‟de imal edilen ilaçlar ile aynı şekilde belirlenmesi esasına yer 

verilmiştir. Ancak, ilaç imalatçıları tespit ettikleri satış fiyatları hemen 

uygulanamamakta olup, öncelikle Sağlık Bakanlığı‟nın onayının alınması 

gerekmekte olduğu, bu doğrultuda, ilaç imalatçılarının ürünlerini fiyatlandırmadan 

önce, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak 

bildirmeleri gerekmekte olduğu düzenlenmiştir. Bu çerçevede, ilgili dönemde 

imalatçı ve ithalatçı tarafından beyan edilen fiyat Sağlık Bakanlığı‟nın bu fiyatı 

uygun bulması veya onaylaması halinde yürürlüğe girebileceği belirtilmiştir.  

1.4. 14 ġubat 2004- 30 Haziran 2007 Dönemi  

 

Yukarıda genel hatlarıyla açıklamış olduğumuz üzere, ülkemizde ilaçların 

fiyatlarının tespiti konusunda uzun bir süre karlılık oranlarına göre tespit sistemi 
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uygulanmıştır. Zaman içinde ilaç fiyatlarının düşürülmesi gerektiği yönünde 

görüşlerin hakimiyet kazanması ile birlikte ilaç fiyatlarının belirli referans ülkelerde 

geçerli olan fiyatların en düşüğü seviyesinde belirlenmesini hedefleyen referans fiyat 

sistemine geçilmesine karar verilmiştir. Buna karşılık, 2004 yılının başından itibaren, 

ülkemizde ilaç fiyatlarının Avrupa Birliği ülkelerinden 5 ülkede geçerli olan fiyatlara 

göre belirlenmesi esasını öngören referans fiyat sistemine geçilmesine karar verilmiş 

ve bu yönde hazırlanan kurallar, Bakanlar Kurulu Kararı ve Sağlık Bakanlığı 

tarafından hazırlanan Tebliğ‟ler ile yürürlüğe girmiştir. Bu maksatla hazırlanan 

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair 2004/6781 No‟lu Karar Bakanlar 

Kurulu‟nca kabul edilerek 14 Şubat 2004 tarih ve 25373 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Sağlık Bakanlığı da Beşeri Tıbbi Ürünlerin 

Fiyatlandırılmasına Dair 2004/6781 No‟lu Karar‟ın uygulama esaslarını belirlemek 

maksadıyla, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğ‟i hazırlamış ve söz 

konusu Tebliğ 3 Mart 2004 tarih ve 25391 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair 2004/6781 

No‟lu Karar ve Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğ‟in yayınını 

müteakip muhtelif tarihlerde değişiklikler gerçekleştirilmiştir.  

 

Orijinal ürünlerin fiyatlarının hangi esaslara göre tespit edileceği yönündeki temel 

düzenleme Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair 2004/6781 No‟lu 

Karar‟ın 3. maddesinde yer almaktadır: “Orijinal ürünler için; 2005 yılı sonuna 

kadar Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan olmak üzere, her yıl Avrupa 

Birliği (AB) ülkeleri arasından Bakanlıkça belirlenen 5 ülkeden, fiyatı belirlenecek 

ürünün en ucuz olduğu ülkedeki ürünün fabrika satış fiyatı, şayet fabrika satış fiyatı 

bulunamıyorsa perakende satış fiyatından o ülkedeki KDV, eczacı ve depocu kar 

oranları düşülerek bulunan depocuya satış fiyatı referans fiyat olarak belirlenir. 

Ürünün ithal edildiği ülkedeki fabrika satış fiyatı, en ucuz referans ülke fabrika satış 

fiyatının altında ise, ithal edildiği ülkedeki fabrika satış fiyatı referans fiyat olarak 

alınır. Firmanın referans fiyata uygun olarak talep ettiği depocuya satış fiyatına, 10 

uncu maddeye göre belirlenecek depocu ve eczacı kar oranları ile KDV eklenerek 

perakende satış fiyatı tespit edilir.”. Buna göre, bir orijinal ürünün Türkiye‟de geçerli 

olacak fiyatı belirlenirken o ürünün referans ülkelerde ve daha düşük fiyat olması 
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şartıyla ithal edilen ülkede geçerli olan fabrika satış fiyatlarına ilişkin bilgiler 

toplanmakta ve tespit edilen fiyatların arasında en düşük olan fiyat referans alınarak 

Türkiye‟de depocuya satış fiyatı belirlenmektedir.  

 

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğ‟in “Orijinal ürünlerin fiyatlarının 

belirlenmesi” başlıklı 3. maddesinde aynen: “Orijinal ürünün her farmasötik 

formunun her birim hammadde miktarı ayrı ayrı değerlendirilir. Ancak aynı 

farmasötik formun aynı birim hammadde miktarının farklı ambalajdaki birim 

miktarları arasında oranlama yapılır. Oranlamada fiyatı oransal olarak en düşük 

olan ürün dayanak kabul edilir. Bu oranlama küçük ambalajdan büyük ambalaja 

doğru uygulanır.” denmektedir. Buna göre, bir orijinal ürünün fiyatı tespit edilirken 

her farmasötik formunun her birim hammadde miktarının ayrı ayrı değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu anlamda, orijinal ürünün her farmasötik formunun farklı birim 

hammadde miktarı içeren ürünlere eşdeğer ürün adı verilmektedir. “Eşdeğer Ürün” 

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğ‟in tanımları belirten 2. maddesinde 

aynen: “Etken madde/maddeler, farmasötik form ve birim hammadde miktarı aynı 

olan ürünleri (MR, SR, XR, CR, Effervesan, Penfill gibi yeni teknolojili olanlar, 

tablet/kaplı tablet/draje gibi solid formlar; ampul/flakon gibi enjektabl formlar veya 

süspansiyon/şurup gibi likid formlar, gruplandırılması Bakanlıkça belirlenmek üzere 

benzer farmasötik formlar da aynı farmasötik formlar olarak değerlendirilir.)” 

olarak tanımlanmıştır.  

 

Yukarıda belirtildiği üzere fiyat tespitinde ana prensip referans ülkelerde bulunan 

eşdeğer ürünlerin fabrika satış fiyatlarının esas alınmasıdır. “Fabrika satış fiyatı” 

kavramı ise, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğ‟in tanımları belirten 2. 

maddesinde: “Referans alınan ürünün, satışa sunulmuş olduğu ülke/ülkelerdeki KDV 

hariç fabrikadan satış fiyatını, bu fiyatın bulunamadığı durumlarda ise perakende 

satış fiyatından KDV, eczacı ve depocu kâr oranları düşülerek bulunan depocuya 

satış fiyatı” olarak tanımlanmıştır. Buna göre, uygulamada ilaç firmalarının bir ilaç 

için satış izni alabilmesi ve aldıktan sonra bu iznin geçerliliğini sürdürebilmesi için 

referans ülkelerde eşdeğer ürünler için geçerli olan fabrika satış fiyatlarını dikkate 
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alarak ve Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğ‟deki diğer esasları da 

uygulayarak fiyat beyanında bulunmaları gerekmektedir. 

 

Kısacası, söz konusu düzenlemeler kapsamındaki temel prensip, Sağlık Bakanlığı‟na 

beyan edilebilecek en yüksek fiyatın, ürünün referans ülkeler içinde en ucuz olduğu 

ülkedeki fabrika satış fiyatının, orijinal ürünler için %100‟ünün bildirilmesidir. 

Jenerik ürünler için ise Sağlık Bakanlığı‟na beyan edilebilecek en yüksek fiyat, 

ürünün referans ülkeler içinde en ucuz olduğu ülkedeki fabrika satış fiyatının yüzde 

80‟idir. Söz konusu sistem 30 Haziran 2007 tarihli ve 25568 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayımlanarak 01 Ağustos 2007 tarihinde yürürlüğe giren, Bakanlar Kurulu‟nun 

2007/12325 sayılı Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararı ile yürürlükten 

kaldırılana kadar uygulanmış olup, halihazırda yürürlükte bulunmadığı için genel 

çerçevesi açıklanmıştır. 

2. 2007’den Ġtibaren Yürürlükte Olan Sistem 

2.1. Genel Olarak 

 

Bakanlar Kurulu‟nun 30 Haziran 2007 tarihli ve 25568 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayımlanarak 1 Ağustos 2007 tarihinde yürürlüğe giren, 2007/12325 sayılı Beşeri 

İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararı ile 2004 yılından 2007 yılına kadar 

yürürlükte olan Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. Bakanlar 

Kurulu‟nun 2007/12325 sayılı Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararı‟nın 

uygulama esaslarını belirlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Beşeri İlaçların 

Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ çıkarılmış ve 22 Eylül 2007 tarih ve 26651 sayılı 

Resmi Gazete‟de yayımlanmıştır.  

 

Kararname‟de beşeri ilaçların fiyatlandırılmasına ilişkin sistem genel hatlarıyla 

anlatılmış olup, Tebliğ ile ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. Bu kapsamda, 

Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık Bakanlığı‟na, 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi 

Müstahzarlar Kanunu ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu uyarınca 

http://www.kazanci.com/kho2/mbb/files/tc1262.htm
http://www.kazanci.com/kho2/mbb/files/tc3359.htm
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beşeri ilaçların tüketicilere uygun şartlarla temin edilebilmesi amacıyla beşeri 

ilaçların azami fiyatını belirleme yetkisi verilmiştir. 

 

Karar‟da esas olarak uluslararası referans fiyatlandırma sistemi kabul edilmiştir. 

Ancak, bunun yanı sıra depocu ve eczacıların azami kar oranları da belirlenmek 

suretiyle, fiyatlandırmada kar kontrolü sistemine de yer verilmiştir. Ancak, burada 

görülen kar kontrolü daha önce anlatmış olduğumuz şekilde ilaç imalatçısı veya 

ithalatçısı şirketlerin elde edebileceği azami kar oranına ilişkin olmayıp, depocular ve 

eczacılar açısından belirlenmiş bir kar oranıdır. Bu sistem uyarınca, ilaç firmaları 

ürünlerinin referans ülkelerdeki fiyatlarını, Sağlık Bakanlığı tarafından matbu olarak 

hazırlanmış fiyat beyan formları vasıtasıyla Sağlık Bakanlığı‟na bildirmektedir. 

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü‟ne fiyat belirlenmesi amacıyla 

yapılan başvuru sırasında, başvuruda bulunan ilaç firmasının antetli dilekçesinin, 3 

adet fiyat beyan formunun ve referans ülkelerle ilgili resmi otoritelerce onaylanmış 

depocuya satış fiyatlarını gösterir belgelerin sunulması gerekmektedir. 

 

Bu bildirimin ardından Sağlık Bakanlığı yaptığı incelemeler sonucunda, söz konusu 

fiyatı onaylamakta ya da uygun bulmamaktadır. İlaç firmaları tarafından bildirilen 

fiyatlar ancak Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığında uygulanır hale 

gelebilmektedir. 

2.2. Referans Fiyatın Belirlenmesi 

 

Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl Avrupa Birliği ülkeleri arasından en az 5, en çok 

10 ülke referans ülke olarak seçilmekte ve Tebliğ vasıtasıyla duyurulmaktadır. 

Halihazırda Sağlık Bakanlığı tarafından referans ülke olarak Fransa, İtalya, İspanya, 

Portekiz ve Yunanistan seçilmiş olup, Tebliğ‟in yayımlandığı tarihten bu yana 

referans ülkelerde bir değişik yapılması söz konusu olmamıştır. Sağlık Bakanlığı‟nın 

referans ülkeleri değiştirme yetkisi bulunmakla birlikte, referans ülke değişikliğinin 

söz konusu olabilmesi için, yapılacak değişikliğin en az 4 ay önceden duyurulması 

gerekmektedir. Referans ülkeler ürün gamı, yaygın görülen hastalıklar, nüfus, 
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nüfusun yaşa göre dağılımı gibi çeşitli kriterlere göre seçilmektedir. Referans 

ülkelerin belirlenmesi, söz konusu ülkelerdeki ilaçların fiyatları ülkemizde 

fiyatlandırılacak ürünler için dayanak noktasını teşkil etmekte olduğu için büyük 

önem arz etmektedir. 

 

Referans fiyat, yukarıda bahsi geçen referans ülkelerdeki ürünlerin depocuya satış 

fiyatı olup,  belirlenen ülkeler içinde ruhsatlı ve piyasada satışı olan orijinal ürünün 

depocuya iskonto hariç en düşük satış fiyatıdır. Ancak, ilgili ürünün imal veya ithal 

edildiği ülkeler, referans ülkelerin dışında olup bu ülkelerde referans ülke fiyatlarının 

altında belirlenmiş bir depocuya satış fiyatı
266

 var ise, depocuya satış fiyatı düşük 

olan ülkedeki fiyat, referans fiyat olarak kabul edilmektedir. Bazı ülkelerde, ilaçlar 

firmalar tarafından direkt olarak eczanelere de satılabilmektedir. Bu gibi durumlarda 

yani ürünün satışta olmasına rağmen resmi bir depocuya satış fiyatının bulunmadığı 

ülkelerde, perakende satış fiyatından KDV ve resmi karlılık oranları düşülerek geriye 

doğru hesaplama yapılır ve depocuya satış fiyatına ulaşılması gerekmektedir. Ürün 

imal ve/veya ithal edildiği ülkeler dahil referans ülkelerde piyasada mevcut değilse, 

Avrupa Birliği‟nde ruhsatlı ve piyasada olduğu ülkeler içinde en ucuz ülke depocuya 

satış fiyatı referans olarak alınması gerekmektedir. Daha sonra imal ve/veya ithal 

edildiği ülkeler dahil referans ülkelerin herhangi birinde ruhsatlandırılır ve belirlenen 

referans fiyattan daha düşük depocuya satış fiyatıyla piyasaya sunulursa bu durum 

firma tarafından Sağlık Bakanlığı‟na beyan edilir ve yeniden referans fiyat belirlenir. 

 

Bir ürünün referans ülkelerdeki fiyatının referans kabul edilmesi için ürünün 

firmaların fiyat başvuruları sırasında o ülkede piyasada olması koşulu aranmaktadır. 

Piyasadan çekilmiş veya üretimi durdurulmuş ancak stoklar bitene kadar piyasada 

bulunmaya devam eden ürünlerin fiyatı referans fiyat olarak kabul edilmemektedir. 

Ürünün piyasada olup olmadığı firma tarafından fiyat başvurusu sırasında Sağlık 

Bakanlığı‟na beyan edilir. Referans fiyatın belirlenmesinde esas alınan referans fiyat 

                                                 
266

  Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ‟in 2. maddesinin (g) bendi uyarınca, 

depocuya satış fiyatı “Referans ürünün, satışa sunulmuş olduğu ülke/ülkelerdeki resmi, KDV ve 

iskonto hariç depocuya satış fiyatını, bu fiyatın bulunamadığı durumlarda ise perakende satış 

fiyatından KDV, eczacı ve depocu kar oranları düşülerek bulunan depocuya satış fiyatını” 

ifade etmektedir. 
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arttığında mevcut depocuya satış fiyatı aynı kalmak koşuluyla referans ülke ve/veya 

referans fiyat bilgisinin güncellenmesi gerekmektedir. 

 

Referans fiyat açısından para birimi olarak Avro kullanılmaktadır. Para biriminin 

farklı olduğu bir ülke söz konusu ise, dönemsel döviz kurunun dayanak alındığı 

tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru kullanılarak Sağlık 

Bakanlığı‟nca belirlenen Dönemsel Avro kuru üzerinden dönüşüm yapılması 

gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası‟nın resmi olarak döviz satış 

kuru açıklamadığı ülkeler için, ülkemizde resmi temsilciliği bulunuyorsa, bu 

temsilcilikten o ülkeye ait para biriminin dönemsel Avro değerinin başvuru 

günündeki Avro dönüşüm kuru alınır ve dönemsel döviz kuruna uyarlanmaktadır. Bu 

yolla temin edilecek olan resmi belge 30 gün süre ile geçerli olmaktadır. 

 

Referans fiyatın belirlenmesinde ve bunun ardından referans ülkelerdeki fiyat 

değişiminin takip edilebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından resmi ya da 

genel kabul görmüş veri tabanları ile izleme yapılabilmekte ya da izleme işi 

yaptırılmak üzere aracı kurumlardan hizmet alımı yapılabilmektedir. Farklı amaçlarla 

oluşturulmuş veri tabanlarından elde edilen bilgiler bu konu ile ilgili olarak esas 

alınamaz. Resmi ya da genel kabul görmüş veri tabanlarından elde edilen bilgiler 

çerçevesinde, ilgili ilaç firmalarından bilgi ve belge talep edilerek, elde edilen bilgi 

ve belgeler sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından işlem tesis edilebilir. Veri 

tabanlarından yararlanabilme konusu, ilaçların fiyatlandırılmasını düzenleyen bir 

önceki Bakanlar Kurulu Kararı‟nda yer almamakla birlikte, Sağlık Bakanlığı 

görevlileri tarafından 15 Nisan 2005 tarih ve 1749 sayılı Bakan Oluru‟na istinaden 

söz konusu veri tabanı kullanılmaktaydı. IMS verileri tamamen özel, herhangi bir 

resmi niteliği olmayan, bir ticaret şirketinin tuttuğu ve farklı metotlar ile hesaplanan 

fiyatlardan teşekkül etmektedir. Tam adı “IMS Health Corporation” olan ve kısaca 

IMS olarak adlandırılan kuruluş, merkezi Amerika Birleşik Devletleri‟nde bulunan 

ve özel hukuk hükümlerine tabi kar amacı ile kurulmuş bir tüzel kişi ticaret şirketidir. 

IMS‟in asıl uzmanlığı, ilaç ve sağlık sektöründeki firmalara yönetim danışmanlığı, 

bilgi danışmanlığı, müşteri hizmetleri ve satış analizlerinde kullanılmak üzere veri 

sağlama sahasındadır. Bu durumun ilaç sektörü ve Sağlık Bakanlığı arasında 
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ihtilaflara yol açması sonrasında, halihazırda yürürlükte olan Bakanlar Kurulu Kararı 

ve Tebliğ‟e Sağlık Bakanlığı‟nın resmi ya da genel kabul görmüş veri tabanlarından 

yararlanabileceği düzenlemesine yer verilmiştir.  

2.3. BeĢeri Ġlaçların Alabilecekleri Azami Fiyatlar  

 

Beşeri ilaçların fiyatlandırılması orijinal ilaçlar, jenerik ilaçlar ve fiyatlandırılması 

özel şarta tabi tutulmuş ürünlere ilişkin olarak farklı usul ve esaslara tabi 

bulunmaktadır. Zira yukarıda da ayrıntılı bir şekilde açıklamış olduğumuz üzere söz 

konusu ürünlerin özellikleri gereğince fiyatlandırılmalarının da farklı esaslara tabi 

tutulması gerekmektedir. 

Orijinal ürünler, referans fiyatı geçmemek kaydıyla depocuya satış fiyatı 

alabilmektedirler. Jenerik ürünler ise, referans fiyatın yüzde 80‟ine kadar depocuya 

satış fiyatı alabilmektedirler. Hastane ambalajlı ürünler
267

 için ise, ürünün perakende 

satışta olan diğer ambalajlarından, birim fiyatı en ucuz olanın en az yüzde 10 altında 

birim fiyatı olacak şekilde perakende satış fiyatı belirlenmektedir. Orijinal ürünle 

ortak pazarlanan (co-marketing) ürün için orijinal ürünle aynı fiyat verilebilmesi 

mümkündür. Ancak, bu ürünlerin fiyatı orijinalinden düşükse jenerikler için referans 

fiyat oluşturması mümkün değildir. 

2.3.1. Orijinal Ġlaçların Fiyatlarının Belirlenmesi 

2.3.1.1. Orijinal Ġlacın Dünyada Ġlk Defa Ülkemizde 

Ruhsatlandırılması Halinde Fiyatının Belirlenmesi 

Orijinal bir ürün dünyada ilk defa ülkemizde ruhsatlandırılıyor ise, 

farmakoekonomik veriler
268

 dikkate alınmak suretiyle Sağlık Bakanlığı ile firma 

                                                 
267

  Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ‟in 2. maddesinin (n) bendi uyarınca; 

“Sadece hastanede kullanılmak üzere üretilen ve fiyatlandırılan büyük ambalajlı ürünleri” 

ifade etmektedir. 
268

  Farmakoekonomi, ilacın ekonomik yönden değerlendirilmesini ele alan, ilaç tedavisinin 

maliyet ve yararına odaklı; dolayısıyla ilaçlarla ilgili ekonomik değerlendirmelerin ve 

analizlerin ele alındığı sağlık ekonomisi biliminin bir alt dalıdır. Farmakoekonomik 

değerlendirmeye göre etkinlik ve güvenirlik kriterleri dikkate alınarak daha ucuz ilaç değil, 
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arasında yapılacak müzakereler sonucunda varılacak mutabakat ile fiyatı 

belirlenmektedir. Orijinal ilaç firmasının yurtdışında ve Türkiye‟de paralel bir 

şekilde gerçekleştirdiği ruhsat başvurularında ise diğer ruhsatlandırılan merkeze 

fiyatlandırma için yapılmış bir başvuru varsa, bu başvuru fiyatlandırma müzakereleri 

sırasında Sağlık Bakanlığı‟na resmi belge olarak sunulabilmektedir. Paralel 

başvuruda diğer ruhsatlandırılan merkeze fiyatlandırmaya ilişkin bir başvuru 

yapılmamışsa, Sağlık Bakanlığı‟na fiyatlandırmaya konu ürün hakkındaki 

farmakoekonomik veriler sunulur. Ancak, ürün dünyada ilk defa ruhsatlanıyorsa 

endikasyon aldığı hastalıklarda mevcut tedavi metotlarının maliyeti ile talep edilen 

fiyat üzerinden tedavi maliyetinin hesap edildiği uzman raporu birlikte verilir. 

2.3.1.2. Orijinal Ürünün Ülkemizde Ġlk Defa Ruhsatlandırılması 

Halinde Fiyatının Belirlenmesi  

Orijinal ilaçların ülkemizde ilk defa ruhsatlandırılması halinde ne şekilde 

fiyatlandırılması gerektiği değişik hallere ilişkin olarak mevzuatımızda değişik 

şekillerde düzenlenmiştir. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar aşağıda yer 

almaktadır: 

2.3.1.2.1. Ġmal ve Ġthal Edildiği Ülkeler Dahil Referans Ülkelerde 

Piyasada Olan EĢdeğer Ürünler Arasında Ambalaj Miktarı Birebir 

Aynı ve Hiçbirinde Oranlanacak BaĢka Bir Form Bulunmaması 

Halinde Fiyatın Belirlenmesi 

Orijinal ürün ülkemizde ilk defa ruhsatlandırılıyor ve imal ve ithal edildiği ülkeler 

dahil referans ülkelerde piyasada olan eşdeğer ürünler
269

 arasında ambalaj miktarı 

                                                                                                                                          
daha ucuz tedavi sağlayan “akılcı ilaç ve tedavi seçimi” amaçlanmaktadır. (Çevrimiçi) 

http://www.tusak.saglik.gov.tr/pdf/AIK/1gun/oturum2/AKILCI%20%C4%B0LA%C3%87%2

0KULLANIMI-%20%C4%B0EGM.pdf 3 Mart 2008. 
269

  Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ‟in 2. maddesinin (i) bendi uyarınca, eşdeğer 

ürün, etkin madde/maddeler, farmasötik form ve birim hammadde miktarı aynı olan ürünleri 

(MR, SR, XR, CR, efervesan, kullanıma hazır şırınga, kullanıma hazır kalem, kullanıma hazır 

kartuş gibi yeni teknolojili olan formlar; tablet, kaplı tablet, draje gibi solid formlar; ampul, 

flakon gibi enjektabl formlar veya süspansiyon, şurup gibi likit formlar gibi benzer farmasötik 

http://www.tusak.saglik.gov.tr/pdf/AIK/1gun/oturum2/AKILCI%20%C4%B0LA%C3%87%20KULLANIMI-%20%C4%B0EGM.pdf
http://www.tusak.saglik.gov.tr/pdf/AIK/1gun/oturum2/AKILCI%20%C4%B0LA%C3%87%20KULLANIMI-%20%C4%B0EGM.pdf
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birebir aynı ve hiçbirinde oranlanacak başka bir form yok ise, ilaç firması tarafından 

beyan edilen en düşük referans ülke fiyatı ürün fiyatı olarak kabul edilmektedir. 

Örneğin, ürün 5 mg 5 tablet; referans ülke Fransa, 5 mg 5 tablet 5 Avro ve diğer 

referans ülkelerde bu ürün piyasada yok ise talep edilen fiyat onaylanır. Ürünün 

piyasada bulunmadığı ülkeler için, Sağlık Bakanlığı‟na sunulan fiyat beyan 

formunun açıklama kısmında “ürünün eşdeğeri bu ülkede bulunmamaktadır” ifadesi 

yazılması gerekmektedir.  

2.3.1.2.2. Ġmal Ve Ġthal Edildiği Ülkeler Dahil Referans Ülkelerde 

Aynı Farmasötik Formda Aynı Birim Hammadde Miktarı Ġçeren 

Farklı Ambalaj Miktarları Varsa Fiyatının Belirlenmesi  

Orijinal ürün ülkemizde ilk defa ruhsatlandırılıyor ve bu ürün imal ve ithal edildiği 

ülkeler dahil referans ülkelerde aynı farmasötik formda aynı birim hammadde 

miktarı içeren farklı ambalaj miktarları varsa, her bir referans ülke için; varsa aynı 

ambalajlı yok ise, en yakın küçük ambalajlı o da yok ise, referans tespiti yapılan ürün 

ambalaj miktarının yüzde 50‟sine kadar olan ürünler dikkate alınır, yüzde 50‟sinden 

daha büyük ambalaja sahip ürünlerin fiyatları dikkate alınmaz. Örneğin, ürün 5 mg 5 

tablet; referans ülke 1- Fransa, 5 mg 5 tablet 5 Avro; referans ülke 2- İtalya, 5 mg 5 

tablet 6 Avro ve 5 mg 7 tablet 7 Avro; referans ülke 3- Portekiz, 5 mg 15 tablet 12 

Avro ise Fransa fiyatı referans fiyattır. İtalya'da 5 mg 5 tabletlik birebir eşdeğer 

ambalaj mevcut olduğu için 7 tabletlik, Portekiz'de ise %50'nin üzerinde ambalaj 

miktar farkı olduğu için 15 tabletlik ürün referans alınmaz. Fiyat beyan formunda 

fiyat bilgisi boş bırakılan ülkenin açıklama kısmına “yalnızca % 50'sinden büyük 

ambalajlı ürün mevcuttur” ifadesinin yazılması gerekmektedir.  

 

 

                                                                                                                                          
formlar, gruplandırılması Bakanlıkça belirlenmek üzere aynı farmasötik formlar olarak 

değerlendirilir) ifade etmektedir. 
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2.3.1.2.3. Ġmal ve Ġthal Edildiği Ülkeler Dahil Referans Ülkelerde 

Aynı Farmasötik Formda Aynı Birim Hammadde Miktarı Ġçeren 

Farklı Ambalaj Miktarları Varsa Fiyatının Belirlenmesi 

Orijinal ürün ülkemizde ilk defa ruhsatlandırılıyorsa ve bu ürünün imal ve ithal 

edildiği ülkeler dahil referans ülkelerde aynı farmasötik formda aynı birim 

hammadde miktarı içeren farklı ambalaj miktarları varsa her bir referans ülke için; 

varsa aynı ambalajlı yok ise, en yakın küçük ambalajlı o da yok ise, referans tespiti 

yapılan ürün ambalaj miktarının öncelikle yüzde 50‟sine kadar daha büyük ambalajlı 

olan ürünlerin en küçüğü dikkate alınır. İmal ve/veya ithal yeri dahil herhangi bir 

referans ülkede sadece yüzde 50‟sinden daha büyük ambalajlı ürünler varsa bunlar 

içinde en yakın ambalajlı ürün dikkate alınır ve oranlama yapılır. Ancak, oranlama 

sırasında hastane ambalajlı ürünlerin dikkate alınmaması gerekmektedir. 

2.3.1.2.4. Ġmal Ve Ġthal Edildiği Ülkeler Dahil Referans Ülkelerin 

Hiçbirinde EĢdeğeri Yok, Ancak Benzer Orijinal Ürünle Etkin 

Madde, Farmasötik ġekil Aynı Ve Birim Hammadde Miktarı Farklı 

ise Fiyatının Belirlenmesi 

Ürünün imal ve ithal edildiği ülkeler dahil referans ülkelerin hiçbirinde eşdeğeri yok 

ancak benzer orijinal ürünle
270

 etkin madde, farmasötik şekil aynı ve birim 

hammadde miktarı farklı ise, birim fiyatına göre oranlanarak fiyatı belirlenir. Ancak 

oranlama sırasında büyük hammadde miktarlı ürünlerin dikkate alınmaması 

gerekmektedir. Örneğin, ürün 10 mg 10 tablet; referans ülke 1- Fransa, 5 mg 5 tablet 

5 Avro; referans ülke 2- İtalya, 5 mg 5 tablet 6 Avro ve 20 mg 10 kapsül 30 Avro; 

referans ülke 3- Portekiz, 20 mg 10 tablet 25 Avro ise, Fransa fiyatı referans fiyattır. 

İtalya ve Portekiz'deki 20 mg‟lık formlar 10 mg‟lık forma göre büyük hammadde 

miktarlı olduğu için dikkate alınmaması gerekmektedir. 

                                                 
270

  Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ‟in 2. maddesinin (d) bendi uyarınca benzer 

ürün; “Aynı etkin maddenin/maddelerin farmasötik formu, birim hammadde miktarı ve/veya 

ambalajdaki birim miktarı farklı olan şekillerini” ifade etmektedir. 
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2.3.1.2.5. Ġmal Ve Ġthal Edildiği Ülkeler De Dahil Referans Ülkelerin 

Hiçbirinde Benzer Ürün Piyasada Yok ise, Fiyatının Belirlenmesi 

Ürünün imal ve ithal edildiği ülkeler de dahil referans ülkelerin hiçbirinde benzer 

ürün piyasada yok ise, Avrupa Birliği‟nde piyasada olduğu ülkeler içinde referans 

fiyatı tespit edilir. Ancak, söz konusu ürünün referans fiyat tespit edildikten sonra, 

imal ve ithal edildiği ülkeler de dahil referans ülkelerin herhangi birinde 

ruhsatlandırılır ve belirlenen referans fiyattan daha düşük fabrika satış fiyatıyla 

piyasaya sunulursa, bu durumun firma tarafından Sağlık Bakanlığı‟na beyan edilmesi 

gerekmektedir. Bu doğrultuda, söz konusu ürünün referans fiyatı yeniden tespit 

edilecektir.  

2.3.1.2.6. Aynı Farmasötik Formda Aynı Birim Hammadde Miktarı 

Ġçeren Birden Fazla Farklı Ambalaj Miktarları Olan Bir Ürün ise, 

Fiyatının Belirlenmesi 

Orijinal ürün ülkemizde ilk defa ruhsatlandırılıyor ve bu ürün aynı farmasötik formda 

aynı birim hammadde miktarı içeren birden fazla farklı ambalaj miktarları olan bir 

ürün ise; oranlama yapılabilmesi için öncelikle her iki veya daha fazla sayıdaki 

ambalaj miktarları birbirleri ile birim miktar açısından orantılı olmalıdır. Bu 

ambalajlar içinde en küçük olanı için referans ülkeler içinde eşiti ya da daha küçük 

ambalaj miktarları arasında en ucuz olan ürün fiyatı baz alınarak oranlama yapılır, 

büyük ambalajlar küçük ambalajlı forma oranlanarak fiyat tespit edilir. Örneğin, 

ürünler 5 mg 5 tablet, 5 mg 10 tablet, 5 mg 15 tablet. Öncelikle 5 mg 5 tablet 

fiyatlandırılır, diğer 2 form bununla oranlanır. 5 mg 5 tablet için referans ülke 1- 

Fransa, 5 mg 5 tablet 5 Avro; referans ülke 2- İtalya, 5 mg 5 tablet 6 Avro ise Fransa 

fiyatı referans fiyattır. 5 mg 10 tablet için fiyat 10 Avro'yu, 5 mg 15 tablet için 15 

Avro‟yu aşamaz. 
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2.3.2. Jenerik Ġlaçların Fiyatlarının Belirlenmesi 

 

Türkiye‟de orijinali bulunan jenerik ilaçlarla, orijinali bulunmayan jenerik ilaçların 

fiyatlarının belirlenmesi farklı esaslara tabi bulunmakta olup, Beşeri İlaçların 

Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ‟de ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

2.3.2.1. Türkiye’de Orijinali Bulunan Jenerik Ġlaçların Fiyatının 

Belirlenmesi 

Türkiye‟de orijinali bulunan jenerik ilaçlar için, orijinal ürünün Sağlık Bakanlığı 

tarafından onaylanmış ve ilan edilmiş referans fiyatının azami yüzde 80‟i jenerik 

ürün referans fiyatı olarak belirlenebilir. Söz konusu fiyat, ürünün alabileceği azami 

fiyat olup, jenerik ilaç firmasının bu bedelin altında fiyat talep edebilmesi, 

fiyatlandırma sisteminin doğası gereği mümkün bulunmaktadır. Bununla birlikte, 

ithal olan jenerik ürünün imal edildiği, ithal edildiği veya farmasötik şeklini aldığı 

ülkelerdeki iskonto hariç resmi, depocuya satış fiyatlarından düşük olanı 

Türkiye‟deki orijinal referans fiyatın yüzde 80‟inin altındaysa, bu jenerik ürün, 

imal/ithal edildiği veya farmasötik şeklini aldığı ülkelerdeki iskonto hariç resmi, 

depocuya satış fiyatları arasında en düşük olanından daha yüksek fiyat alması 

mümkün bulunmamaktadır. 

 

Tebliğ‟de jenerik ürünlerin depocuya satış fiyatı açısından da bir sınırlama getirilmiş 

olup, bu düzenlemeye göre jenerik ürünlerin depocuya satış fiyatı, Türkiye‟deki 

orijinallerinin 15 Haziran 2004 tarihinde sabitlenmiş Avro değerini ya da 15 Haziran 

2004 tarihinden sonra referans düşüşleri dolayısıyla oluşmuş son sabitlenmiş Avro 

değerini ve varsa piyasada bulunan en yüksek fiyatlı diğer jeneriğin depocuya satış 

fiyatını aşamaz. 
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2.3.2.2. Türkiye’de Orijinali Bulunmayan Jenerik Ġlaçların Fiyatının 

Belirlenmesi 

Orijinali Türkiye‟de piyasada bulunmayan jenerik ürünlerin Türkiye'deki referans 

fiyatı, orijinal ürünler gibi referans tespitiyle belirlenmektedir. Bu jenerik ürünler 

için referans ülkelerdeki iskonto hariç resmi, depocuya satış fiyatının yüzde 80‟i 

dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu jenerik ürünlerin fiyatının imal, 

ithal edildiği veya farmasötik şeklini aldığı ülkelerdeki depocuya satış fiyatını aşması 

da mümkün bulunmamaktadır. Ancak,  jenerik ürünün referansı hiçbir ülkede 

bulunmuyor ve jenerik ürüne sadece ülkemizde piyasaya verilecekse, 

farmakoekonomik veriler dikkate alınmak suretiyle Sağlık Bakanlığı ile jenerik ilaç 

firması arasında yürütülen müzakereler sonucunda bir mutabakata varılarak, söz 

konusu ürünün fiyatı belirlenecektir. 

2.3.3. Fiyatlandırılması Özel ġarta Tabi Tutulan Ürünlerin 

Fiyatlarının Belirlenmesi 

 

Çeşitli ekonomik gerekçelerle ülkemize getirilmesi mümkün olmayan ürünler, yirmi 

yıllık ürünler, reçetesiz ilaçlar, plazma kaynaklı kan ürünleri, tıbbi mamalar ve 

enteral beslenme ürünleri, radyofarmasötik ürünler, alerji ürünleri ve yetim ilaçların 

fiyatlandırılması Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ özel şarta tabi 

olup, bu ürünler hakkında referans fiyat sistemi uygulanmamaktadır.  

2.3.3.1. Ekonomik Gerekçelerle Ülkemize Getirilmesi Mümkün 

Olmayan Ürünlerin Fiyatlarının Belirlenmesi 

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü‟nce belirlenmiş olan bir fiyatı 

bulunsa bile çeşitli ekonomik gerekçelerle ülkemizde üretilmesi veya ülkemize 

getirilmesi mümkün olmayan, dolayısı ile kamu maliyesini veya kamu sağlığını 

tehdit edebilecek ürünler için belgelenmek koşulu ve Fiyat Değerlendirme 
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Komisyonu‟nun
271

 kararı ile Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ‟e 

göre hesaplanan fiyatların altında kalmamak kaydıyla yeniden fiyat tespiti 

yapılabilir.  

 

Aynı endikasyonda kullanılan başka ürünlerin varlığı söz konusu olduğunda en yakın 

mevcut seçeneğin fiyatı dayanak noktasıdır. Talepte bulunulan ürünün fiyat maliyet 

belgeleri ve yıllık satış tutarları hastalığın yaygınlık durumu gibi koşullar 

değerlendirildikten sonra belirlenecek ürünün fiyatı o hastalık için kullanılan diğer 

ürünlerin fiyatından yüksek olamaz. Fiyatının yeniden değerlendirilmesi talep edilen 

ürün ile aynı endikasyonda kullanılan en ucuz diğer ürün arasındaki fark çok yüksek 

olsa bile fiyat maliyet verileri esas alınarak belirlenecek olan yeni depocuya satış 

fiyatı, eski depocuya satış fiyatının iki katından yüksek olamaz. Bu ürünlerin fiyatları 

her yıl satış tutarları üzerinden hesaplamalar yapılarak yeniden gözden geçirilir. 

2.3.3.2. 20 Yıllık Ġlaçların Fiyatlarının Belirlenmesi 

Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ‟in 2. maddesinin (ğğ) numaralı 

bendi uyarınca yirmi yıllık ürünler, “Herhangi bir farmasötik şekli
272

 dünyada ilk 

defa 1/8/1987 tarihinden önce pazara çıkan ürünleri” ifade etmektedir. Yani bir 

ürünün yirmi yıllık ürün sayılabilmesi için herhangi bir farmasötik şeklinin dünyanın 

herhangi bir yerinde 1 Ağustos 1987 tarihinden önce piyasaya sürülmüş olması 

yeterli bulunmaktadır. Örneğin, söz konusu tarihten önce tablet olarak piyasaya 

sürülmüş bir ürünün, daha sonra piyasaya sürülen kapsül formu da 20 yıllık ürün 

olarak kabul edilmektedir. Söz konusu ürünlerin fiyatlandırılması açısından referans 

fiyat sistemi işletilmemekte, ülkemizdeki mevcut fiyatları ile işlem yapılmaktadır. 

                                                 
271

  Sağlık Bakanlığının koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı temsilcilerinin 

katılımıyla ilaçların fiyatlarını değerlendirmek amacıyla "Fiyat Değerlendirme Komisyonu" 

oluşturulur. Komisyon, üç ayda bir olağan, gerektiği hallerde Sağlık Bakanlığının daveti 

üzerine olağanüstü toplanarak bu Kararın uygulanmasına ilişkin usullerle ilgili veya ilaç 

fiyatlarının artırılması, azaltılması ya da aynı kalması yönünde kararlar alır; ilaç fiyatlarının 

tespitinde kullanılacak olan “dönemsel Avro değeri”ni belirler. Komisyonun sekretarya 

hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülür. 
272

  İlaçların hastaya verilecek şekilde özel kalıplara sokulmuş hallerine ilaçların farmasötik 

şekilleri denilmektedir. Örneğin, toz, kaşe, paket, tablet, kapsül, pilül, pastil, fitil, 

pomad/merhem, krem. (http://tip.cumhuriyet.edu.tr/cutf/Donem3/KomiteIHastaliklarin 

BiyolojikTemeleriI/Farma/ilaclarin_farmasotik_sekilleri.ppt#289,2,)  
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Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Karar‟ın Resmi Gazete‟de ilan edilmiş 

olduğu tarihteki mevcut sabitlenmiş Avro değerleri korunmaktadır. Ancak yeni/ileri 

teknolojili MR, SR, efervesan v.b gibi farmasötik formlara sahip ürünler referans 

fiyat sistemine tabi olup, yirmi yıllık ürün kategorisi dışında tutulur. Bir ürünün 

yirmi yıllık ürün olup olmadığının tespitine ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı tarafından 

resmi ya da genel kabul görmüş veri tabanlarından yararlanılmaktadır. Ancak tek 

başına bu özellik fiyat yükseltilmesi için gerekçe olarak kullanılamaz.  

 

Türkiye‟de ilk defa fiyat alacak yirmi yıllık orijinal ürünlerin depocuya satış fiyatı 

belirlenirken varsa referans fiyat yoksa maliyet verileri dikkate alınır. Ancak bu 

ürünler için referans ülke takibi yapılamamaktadır. İlk defa fiyat alacak yirmi yıllık 

jenerik ürünlerin (yeni/pahalı teknolojili MR, SR, efervesan gibi değiştirilmiş etkili 

şekilleri, kan ürünleri, aşı ve serumlar ile enteral beslenme ürünleri v.b ürünler hariç 

olmak üzere) depocuya satış fiyatı ülkemizdeki orijinalinin 15 Haziran 2004 

tarihindeki sabitlenmiş Avro değerinden yüksek olamamaktadır. İlk defa fiyat alacak 

ülkemizde orijinali olmayan 20 yıllık jenerik ürünlerin depocuya satış fiyatı referans 

fiyatı aşamaz. Bu ürünlerin fiyatları her yıl yeniden gözden geçirilir. 

2.3.3.3. Reçetesiz Ġlaçların Fiyatlarının Belirlenmesi 

Reçetesiz ilaçlar, Sağlık Bakanlığı tarafından reçetesiz satılabilecek ilaçlar sınıfında 

tanımlanan ilaçları ifade etmekte olup, bu ürünler açısından referans fiyatlandırma 

sistemi uygulanmamaktadır. Söz konusu ürünler için orijinal ya da jenerik olmasına 

bakılmaksızın işlem yapılır. Talep edilecek fiyat referans ülkelerde ürünün mevcut en 

yüksek resmi depocuya satış fiyatından yüksek olamaz. Bu ürünlerin fiyatları her yıl 

yeniden gözden geçirilir. 

2.3.3.4. Plazma Kaynaklı Kan Ürünlerinin Fiyatlarının Belirlenmesi 

Kan ürünleri, insan kanı veya plazmasından endüstriyel yöntemlerle kamu ya da özel 

kurumlar tarafından elde edilen ve özellikle albümin, immunglobulin ve koagülasyon 

faktörleri gibi ürünleri içeren kan bileşenlerine dayalı ürünleri ifade etmektedir. 

Plazma kaynaklı kan ürünleri için en ucuz referans fiyat sistemi işletilmemektedir. 
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Orijinal ve jenerik ürünler için Karar esasları saklı kalmak kaydı ile rekabet 

edilebilirliğin sağlanması ve ürün bulunabilirliğinin sürekliliği amacı ile bu ürünlerin 

en ucuz olduğu referans ülke fiyatının yüzde 10 fazlasına kadar referans fiyat 

belirlenebilir. 

2.3.3.5. Tıbbi Mamalar ve Enteral Beslenme Ürünlerinin 

Fiyatlarının Belirlenmesi 

Tıbbi mamalar, gıda kodeksine uygun formülasyonda özel olarak üretilmiş olan ve 

tıbbi gözetim altında kullanılması gereken mamalar ve benzer ürünleri; enteral 

beslenme ürünleri ise, bireyin iştahsızlık, çeşitli hastalıklar ve ameliyatlar gibi çeşitli 

nedenlerle ağızdan yeterince besin alamadığı durumlarda, yetersiz besin alımını 

takviye etmek ve/veya tüm besin öğeleri gereksinimlerini karşılamak amacıyla 

kullanılan ürünleri ifade etmektedir. Tıbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri için 

en ucuz referans fiyat sistemi işletilmez. Orijinal ve jenerik ürünlere ilişkin kurallar 

saklı kalmak kaydı ile rekabet edilebilirliğin sağlanması ve ürün bulunabilirliğinin 

sürekliliği amacı ile bu ürünlerin en ucuz olduğu referans ülke fiyatının yüzde 5 

fazlasına kadar Fiyat Değerlendirme Komisyonu kararı ile fiyat verilebilir. Bu 

ürünlerin fiyatları her yıl yeniden gözden geçirilir.  

2.3.3.6. Radyofarmasötik Ürünlerin Fiyatlarının Belirlenmesi 

Radyofarmasötik ürünler, tıbbi amaçla kullanılmak üzere hazırlanan ve kullanıma 

hazır olduğunda yapısında bir veya birden fazla radyonüklid içeren ürünleri ifade 

etmektedir. Radyofarmasötik ürünler için en ucuz referans fiyat sistemi işletilmez. 

Türkiye'de üretilen ve/veya ithal edilen radyofarmasötik ürünlerin fiyatları 

farmakoekonomik veriler dikkate alınarak firma ile Bakanlık arasında varılacak 

mutabakatla belirlenir. Bu ürünlerin fiyatları her yıl yeniden gözden geçirilir. 

2.3.3.7. Alerji Ürünlerinin Fiyatlarının Belirlenmesi 

Alerji ürünleri, alerjen bir ajana karşı kazanılan spesifik immun cevabı değiştirmek 

veya tanımlamak amacıyla kullanılan ürünleri ifade etmekte olup, bu ürünler için en 
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ucuz referans fiyat sistemi işletilmez. Bu ürünler ürünün getirildiği kaynaktan temin 

edilen resmi belgelerle ortaya konan referans fiyat üzerine en fazla yüzde 5 oranında 

artış yapılmak sureti ile fiyatlandırılırlar. Bu ürünlerin fiyatları her yıl yeniden 

gözden geçirilir. 

2.3.3.8. Yetim Ürünlerin Fiyatlarının Belirlenmesi 

Nadir görülen ve tam olarak tanımlanmamış hastalıklarda kullanılan ilaçlar şeklinde 

tanımlanabilecek yetim ilaçların (orphan drugs), modern ilaç hukukunda diğer 

ilaçlara göre bir takım ayrıcalıkları mevcuttur. Bunun en temel sebebi, ilaç 

şirketlerinin yetim ilaçlara yatırım yapmalarını cazip kılan, onların mağdur 

olmalarını engelleyecek bir kısım imtiyazların verilmesi suretiyle bu tür ilaçların 

ihtiyaç sahibi hastalara ulaşmasını temin etmektir. Aksi takdirde nadir görülen 

hastalıkların tedavisine yönelik ilaç bulmak imkânsız hale gelirdi.  

 

Yetim ilaca ilişkin ilk önemli ayrıntılı mevzuat Amerika Birleşik Devletleri‟nde 

çıkartıldı. 1983 tarihli Yetim İlaç Kanunu‟na göre; Amerika Birleşik Devletleri‟nde 

200.000‟den daha az hastayı etkileyen hastalıklar veya 200.000‟den fazla hastayı 

etkilese dahi bu ilacın geliştirilmesinin ve piyasada hazır edilmesinin Amerika 

Birleşik Devletleri‟nde yapacağı satışlardan karşılamasının makul olarak 

beklenemeyeceği hastalıkların bu kanun kapsamında değerlendirilmesi ve yetim ilaç 

olarak isimlendirilmesi uygun bulundu. Bu kanunda, yetim ilaçların üretilmesini 

teşvik etmek amacı ile üretici ilaç şirketlerine birçok kolaylık sağlandı. Bunlar 

arasında en önemlileri şunlardır: İlaç için yapılacak klinik çalışmalar için yardım 

imkanı tanındı. Normal ilaçlarda veri imtiyazı 5 yıl iken yetim ilaçlarda bu süre 7 yıl 

olarak belirlendi. İlacın üretim masraflarının karşılanması için kredi imkânları 

getirildi. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi‟ne ödenmesi gereken ücretlerden muafiyet 

sağlandı. Ayrıca, bu tür ilaçların ruhsatlandırılması için önemli kolaylıkların da 

sağlandığı görülmektedir. 

  

Avrupa Birliği‟nde ise 2000 yılında çıkartılan bir yönetmelik ile (Regulation on 

Orphan Medicinal Products EC No:141/2000) yetim ilaçlar hakkında düzenlemeler 
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yapıldı. Avrupa Birliği‟nde yetim ilaç için belirlenen oran 10.000‟de 5 kişi olarak 

ifade edilmiştir. Bu mevzuat da Amerika Birleşik Devletleri‟ndekine paralel bir 

kısım ayrıcalıkları getirdi. Buna göre; yetim ilaçlara en başından itibaren 10 yıllık bir 

veri imtiyazı süresi tanındı. EMEA yapılacak merkezi ruhsat başvuru sürecinde 

ödenmesi gereken harçlar düşürülmekte veya tamamen harçtan muaf tutulmaktadır. 

EMEA bünyesinde yetim ilaçlar için özel bir komite kuruldu. Yetim ilaçların klinik 

araştırmaları için yardım imkânları getirildi.  

 

Türk ilaç hukukunda ise maalesef yetim ilaçları düzenleyen özel bir mevzuat 

bulunmamaktadır. İlaç sektöründen gelen talepleri dikkate alan Sağlık Bakanlığı İlaç 

ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Beşeri Tıbbi Ürünleri Ruhsatlandırma Danışma 

Komisyonu aracılığı ile bu konuda bir prensip kararı almıştır. Yetim İlaçları “nadir 

hastalık veya durumlarda kullanılan ilaç, biyolojik, tıbbi alet veya tıbbi yiyecek gibi 

ürünlerin tümü” olarak tanımlamıştır. Bunun yanı sıra aynı karara dayanılarak, bir 

ürünün yetim ilaç olabilmesi için epidemolojik açıdan (prevelans) 10.000 kişi başına 

5 veya daha az vaka olması gerektiği düzenlenmiştir.  

 

Yetim ilaçlarla ilgili düzenleme getiren diğer bir hukuki düzenleme, 12 Haziran 2007 

tarihli Bakanlar Kurulu Kararı‟na dayanılarak çıkartılan 22 Eylül 2007 tarihli Beşeri 

İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ‟dir. Fiyatlandırma Tebliği‟nde yetim 

ilaçlar, “bir ülkede 100.000'den daha az insanı etkileyecek bir görülme sıklığı 

gösteren tam olarak tanımlanmış hastalıklarda kullanılan ilaçlar” şeklinde 

tanımlanmıştır.  

 

Bilindiği üzere Fiyatlandırma Tebliği‟ne göre, istisnalar haricinde, bütün tıbbi 

ilaçların fiyatlandırılması en ucuz referans fiyat sistemine tabi tutulmuştur. Ancak 

yetim ilaçlar, Fiyatlandırma Tebliği‟nin 5. maddesinde yer alan referans fiyat 

sisteminden istisna tutulan ürünler arasında sayılmıştır. Fiyatlandırma Tebliği ile 

getirilen sistem uyarınca bu ürünler Türkiye‟de imal edilmiş ürünler ise maliyet 

belgeleriyle; ithal edilmiş ürünler ise ürünün getirildiği kaynaktan temin edilen resmi 

belgelerle ortaya konan fiyat üzerine en fazla yüzde 5 fiyat konulmak sureti ile 

fiyatlandırılacaktır.  
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Dolayısı ile Fiyatlandırma Tebliği, Türkiye pazarında satılacak yetim ilaçlar için en 

fazla yüzde 5 kar elde etme imkânı vermektedir. Son olarak, Fiyatlandırma 

Tebliği‟ne göre yetim ilaçların fiyatları her yıl satış tutarları üzerinden hesaplamalar 

yapılarak yeniden gözden geçirilecek ve dolayısı ile yetim ilaçların fiyatlandırılması 

Sağlık Bakanlığı‟nın sıkı denetimi altında olacaktır. 

2.4. Depocu ve Eczacı Kar Oranları 

 

Ürünün depocuya satış fiyatına göre Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair 

Karar‟da belirtilen kademelerin her birine düşen miktarlarına ayrı ayrı depocu ve 

eczacı karlılıkları eklenerek depocu ve eczacı satış fiyatları belirlenir. Eczacı fiyatına 

KDV ilave edildikten sonra KDV dahil perakende satış fiyatı tespit edilir. 

 

Ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken belli fiyat aralıklarında uygulanacak 

depocu ve eczacı kar oranları Karar ve Tebliğ‟de düzenlenmiştir. Söz konusu 

oranlarda son olarak 17 Ocak 2009 tarihli ve 27113 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayımlanan 14 Ocak 2009 tarihli ve 2009/14577 sayılı Beşeri İlaçların 

Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ve 24 Ocak 

2009 tarihli ve 27120 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Beşeri 

İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 

değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile 10-50 TL arasında kalan kısmı için (50 

TL dahil) ve 50-100 TL arasında kalan kısmı için (100 TL dahil) eczacı kar oranında 

yüzde 1 oranında artış yapılmış olup, halihazırda yürürlükte olan oranlar aşağıdaki 

şekildedir: 

Depocuya SatıĢ Fiyatının; 
Depocu karı 

(%) 

Eczacı karı 

(%) 

10 TL/ye kadar olan kısmı için (10 TL dahil) 9 25 

10-50 TL arasında kalan kısmı için (50 TL 

dahil) 
8 25 

50-100 TL arasında kalan kısmı için (100 TL 7 25 
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dahil) 

100-200 TL arasında kalan kısmı için (200 TL 

dahil) 
4 16 

200 TL üstünde kalan kısmı için 2 12 

 

Bununla birlikte, Fiyat Değerlendirme Komisyonu
273

, Türkiye İstatistik Kurumu‟nun 

bir önceki yılın yıllık kimyasal maddeler, ürünler ve suni elyaflar üretici fiyatları ve 

tıbbi ürünlerin son üç yıllık toplam satışlarının dağılımına ait verileri dikkate alarak 

bu oranları yeniden belirlemeye yetkili bulunmaktadır. 

 

2.5. Referans Fiyat DeğiĢikliklerinin Onaylı Ġlaç Fiyatlarına Etkisi 

 

Referans fiyatlarda gerçekleşecek düşüşlerin oranı, toplamda yüzde 3 de dahil olmak 

üzere yüzde 3‟ü geçerse üç ay içinde Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel 

Müdürlüğü‟ne bildirilmesi ve fiyatlara yansıtılması zorunludur. Ancak, referans fiyat 

veya referans ülke değişimi nedeniyle Türkiye‟de onaylı depocuya satış fiyatında 

oluşacak değişiklikler yüzde 3‟ü aşana kadar fiyata yansıtılmaz.  

 

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü referans fiyattaki değişikliği, 

firma bildirim tarihinden itibaren 7 gün içinde Genel Müdürlük resmi internet 

sitesinde
274

 ilan edilmektedir. İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 

ilanda, ürünün yeni referans fiyatı, değişiklik tarihi ve ilgili referans ülke 

belirtilmektedir.  

 

                                                 
273

  Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Karar‟ın 3. maddesi uyarınca; Sağlık Bakanlığının 

koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine 

Müsteşarlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla ilaçların 

fiyatlarını değerlendirmek amacıyla “Fiyat Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur. 

Komisyon, üç ayda bir olağan, gerektiği hallerde Sağlık Bakanlığı‟nın daveti üzerine 

olağanüstü toplanarak bu Kararın uygulanmasına ilişkin usullerle ilgili veya ilaç fiyatlarının 

artırılması, azaltılması ya da aynı kalması yönünde kararlar alır; ilaç fiyatlarının tespitinde 

kullanılacak olan “dönemsel Avro değeri”ni belirler. Komisyonun sekretarya hizmetleri Sağlık 

Bakanlığı tarafından yürütülür. 
274

  http://www.iegm.gov.tr  

http://www.iegm.gov.tr/
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Jenerik ürün imal veya ithalini gerçekleştiren firmalar ilan tarihinden itibaren 7 gün 

içinde Sağlık Bakanlığı‟na yeni fiyat almak için başvurmak zorunda 

bulunmaktadırlar. Sürede gecikme olursa Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel 

Müdürlüğü tarafından re‟sen fiyat düşürülmektedir.  

 

Tüm bunların yanı sıra, resmi tatiller nedeniyle yeni fiyatların uygulanma tarihi 

açısından herhangi bir aksamanın meydana gelmemesi için Sağlık Bakanlığı İlaç ve 

Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yeni fiyatın geçerlilik tarihi de önceden ilan 

edilmektedir. Ruhsat ya da başvuru sahiplerinin Karara uygun olarak talep ettikleri 

fiyatlar, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmaları halinde geçerlilik 

kazanırlar. 

 

Ruhsat ya da başvuru sahipleri, ilk fiyat alma ve referans değişikliği taleplerinde 

Fiyat Beyan Formu ile birlikte Sağlık Bakanlığı‟na müracaat ederler. İlk fiyat alma 

müracaatları 60 günde sonuçlandırılır. İş yoğunluğu durumlarında bu süre 30 gün 

uzatılabilir. Sunulan belgelerin doğruluğundan müracaat sahipleri sorumludurlar. 

Beyanları sebebiyle kamu zararına yol açan ruhsat sahiplerinden 26 Eylül 2004 

tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla oluşacak 

kamu zararı, Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 

tazmin ettirilir.   

2.6. Karar ve Tebliğ’e Aykırılık Halinde Ġlaç Firmalarının 

Sorumluluğu 

 

Ruhsat ya da başvuru sahipleri Karar ve Tebliğ‟de belirtilen esaslara uygun fiyat 

beyannameleri vermekle yükümlü olup, Sağlık Bakanlığı‟na sundukları 

bilgi/belgenin doğruluğunu teyit ve sonuçlarından doğacak her türlü yasal 

sorumluluğu kabul ederler.  

 

İlaç firmaları tarafından sunulan fiyat beyan formlarında gerçeğe aykırılık tespit 

edildiğinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılmaktadır. 

Gerek fiyat beyan formlarında sunulan bilgilerin gerçeğe aykırı olması durumunda 
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ve gerekse referans düşüşlerinin fiyatlara yansıtılmaması sonucunda oluşacak kamu 

zararı firmalar tarafından tazmin edilir. Tazmin için belirlenecek yol Maliye 

Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından tespit edilmektedir. 

Kamu zararının tahsili belirlenen yöntem çerçevesinde bu iki kurum tarafından 

gerçekleştirilir. Bununla birlikte, referans fiyatta gerçekleşecek düşüş oranı toplamda 

yüzde 3‟ü geçtiği halde bildirimde bulunmayan ve fiyat değişikliği için müracaat 

etmeyen ruhsat sahiplerinden 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla oluşacak kamu zararı, Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu 

Başkanlığı tarafından tazmin ettirilmektedir. 

3. Referans Ülkelerdeki Fiyatlandırma Yöntemleri  

3.1. Fransa 

 

Fransa‟daki fiyatlandırma sistemi, maliyet kısıtlama yaklaşımının en açık 

örneklerinden birisini teşkil etmektedir. Fransa‟daki sosyal güvenlik kuruluşlarına 

baktığımızda, 2005 yılında birleşerek Haute Autorité de Santé (HAS)‟ı oluşturmuş 

oldukları görülmektedir
275

. Haute Autorité de Santé yeni ürünler için pazarlama 

ruhsatının alınmasını hızlandırarak yenilikçiliğe destek sağlamıştır. Haute Autorité 

de Santé, fiyatlandırma ve geri ödeme açısından temel otoriteyi oluşturmaktadır
276

. 

 

Fransa‟da devlet tarafından ödemesi yapılmayan ilaçların fiyatları kontrol 

edilmemektedir
277

. Devletin ödeme sistemi kapsamında yer alan ilaçların ise, 

öncelikle Şeffaflık Komitesi‟nin (Commission de Transparance) 

değerlendirmesinden geçmesi gerekmektedir
278

. Şeffaflık Komitesi tarafından 

yapılan değerlendirmenin ardından, ayakta tedavide kullanılan ilaçların devlet 

tarafından ödenecek fiyatlarının belirlenmesi amacıyla Fiyatlandırma Komitesi 

(Comité Economique des Produits de Santé) ile ilaç üreticisi firma arasında 

müzakereler yürütülmektedir
279

. Ayakta tedavide kullanılan ilaçların fiyatları, 
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Şeffaflık Komitesi tarafından ürüne ilişkin olarak birden altıya kadar verilen tıbbi 

yarar puanlaması sonucunda yapılan düzenlemeye uygun olarak Fiyatlandırma 

Komitesi tarafından onaylanmaktadır
280

. Bunun yanı sıra, Fiyatlandırma Komitesi 

tarafından ürünlerin fiyatları belirlenirken aynı terapötik kategorideki diğer ilaçlar, 

beklenen satış miktarı ve ilacın kullanım koşulları göz önüne alınmaktadır
281

. Fiyatın 

onaylanması sonrasında, ilgili ilaç firması Fiyatlandırma Komitesi ile bir 

konvansiyon imzalayarak, 1 ila 3 arasında tıbbi yarar puanlamasına sahip olan 

ilaçların onaylanan fiyatlarını Almanya, Birleşik Krallık, İtalya veya İspanya‟daki en 

düşük fiyatın altına düşürmeyeceklerini garanti etmektedirler
282

.  

 

Fiyatlandırma Komitesi‟nin 1 ila 4 arasında tıbbi yarar puanlamasına sahip ürünler 

ve hızlandırılmış fiyatlandırma prosedürüne tabi olmayan ürünler açısından Şeffaflık 

Komitesi‟nin vermiş olduğu ödeme ilişkin son bilginin ardından 75 gün içerisinde 

fiyatlandırmaya ilişkin kararını vermesi gerekmektedir
283

. Terapötik bir ilerleme 

sağlamayan ilaçlar açısından ise, Fiyatlandırma Komitesi‟nin 180 gün içerisinde 

fiyatlandırma ve ödemeye ilişkin kararını vermesi gerekmektedir
284

.  

 

1 ila 2 arasında tıbbi yarar puanlamasına sahip olan ürünler ve 3 tıbbi yarar 

puanlamasına sahip olmakla birlikte 3. yılında 40 milyon Avro‟dan daha az ciro 

sağlayacağı beklenen ürünler açısından hızlandırılmış fiyatlandırma prosedürü 

uygulanabilmektedir
285

. Söz konusu ilaçlar açısından, hızlandırılmış fiyatlandırma 

prosedürü başvurusunun Şeffaflık Komitesi‟nin kesin görüşünden sonra bir ay 

içerisinde yapılması gerekmektedir
286

. Üretici tarafından fiyatların Almanya, Birleşik 

Krallık, İtalya ve İspanya ile uyumlu olduğuna ilişkin bildirimin yapılmasının 

ardından, Fiyatlandırma Komitesi‟nin söz konusu fiyata itiraz etmek için 2 haftalık 
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bir süresi bulunmaktadır. Teklifin reddedilmesi halinde fiyatlandırma işlemi normal 

prosedüre göre yapılmaktadır
287

. 

 

Fransa‟da jenerik ürünlerin fiyatlandırılmasına baktığımızda, jenerik ürünlerin 

Şeffaflık Komitesi‟nin değerlendirmesinde geçmesine ilişkin bir zorunluluk 

bulunmadığı ve Fiyatlandırma Komitesi ile yapılan müzakerelerin diğer ürünlere 

nazaran daha basitleştirilmiş olduğu görülmektedir
288

. Jenerik ilaçların, 

orijinallerinden yüzde 30-40 daha ucuz bir fiyata piyasaya sürülmesi gerekmektedir. 

Bununla birlikte, Fransa‟da jenerik ilaçlar düşük bir yaygınlığa sahiptir
289

. 

Fransa‟daki durum, bu ülkenin Avrupa Birliği düzenlemelerinde yer alan süreden 

daha uzun bir patent koruma süresi tanımakta olmasından kaynaklanmaktadır
290

. Bu 

durum karşısında, Fransa jenerik ilaçların yaygınlaşmasını teşvik etmek için bazı 

temel değişikliklere başvurmuştur
291

. Bu konudaki ilk adım, jenerik ilaçların 

tanımının kanun ile yapılması olmuştur
292

. Bu adımı takiben, 1997 yılında Agence 

des Médicamentes orijinal ürünlere eşdeğer olan jenerik ilaçlara ilişkin bir liste 

yayınlamıştır
293

. Hastanelerde satılan ilaçların ise, Şeffaflık Komitesi‟nden bir onay 

alması (Agrément aux Collectivés Publiques) gerekmektedir
294

.   

 

Devlet tarafından bedeli ödenecek ilaçlara ilişkin olarak ise, 23 Ekim 2003 tarihinden 

beri referans fiyatlandırma sistemi uygulanmaktadır
295

. Her 5 yılda bir ilaçların geri 

ödeme kategorilerine ilişkin olarak yeniden değerlendirme yapılmaktadır
296

. Bu 

kapsamda devlet tarafından ödemesi yapılan 150 ilaç 2006 yılında, ise 80 ilaç 2003 

yılında devlet tarafından bedeli ödenen ilaçlar listesinden çıkarılmıştır
297

. 
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3.2. Ġtalya 

 

İtalyan İlaç Ajansı AIFA (Agenzia Italiano del Farmaco), hem ilaçların 

ruhsatlandırılmasının sağlanması hem de fiyatlandırma ve geri ödemeye ilişkin 

konular açısından yetkili olmak üzere 2004 yılında kurulmuştur
298

. İtalya‟da 

fiyatlandırma ve geri ödeme esasen ilaç firmaları ile AIFA arasında yapılan 

müzakerelere ve ilaç fiyatları üzerinden yetkili otorite tarafından yapılan kesintilere 

dayanmaktadır
299

. Politikalar açıkça fiyat kısılmasına dayanmaktadır. Ancak son beş 

yıl içerisinde 10‟dan fazla fiyat kesintisi yapılmamıştır. Sistemin 20 bölgesel 

otoriteden oluşan ademi merkeziyetçi yapısı, tutarlı bir sağlık sisteminin oluşmasını 

zorlaştırmaktadır
300

. Araştırma ve geliştirme konusunu orijinal ürünlerin jenerik 

ürünler ile marjinal fiyat farkı olması nedeniyle karışıktır. Bununla birlikte, İtalyan 

politikacıların genel istikrarsızlığı karşısında gelecek politikaların da bu şekilde 

olacağı anlaşılmaktadır
301

.  

 

Devlet tarafından geri ödemesi yapılmayan ilaçların fiyatlar açısından serbest 

fiyatlandırma sistemi uygulanmaktadır
302

. Devlet tarafından geri ödemesi yapılan 

ilaçlar açısından ise, Ocak 2004‟ten bu yana fiyatlandırma müzakereleri 

gerçekleştirilmektedir
303

. Fiyat müzakereleri diğer ürünün diğer Avrupa 

ülkelerindeki fiyatı, piyasa beklentileri, ilaç şirketinin İtalya‟daki yatırımlarını, 

istihdamı arttırması gibi yerel taahhütleri ve maliyet etkinliği oranı olmak üzere dört 

ana konu üzerinde toplanmaktadır
304

. Bu kapsamda İtalya diğer Avrupa Birliği 

ülkelerinin fiyatlarına dayalı referans fiyatlandırma sistemini kullanmaktadır. Jenerik 

ilaçların fiyatlarını ise, devlet tarafından ödemenin gerçekleşebilmesi için, 

orijinalinin en azından yüzde 20 altında fiyatlandırılması gerekmektedir
305

. Kamu 

hastanelerine satılan ilaçlara, kanun gereği satış fiyatının yüzde 50‟si oranında 

                                                 
298

  Arfwedson, a.e., s.6. 
299

  Arfwedson, a.e., s.6. 
300

  Arfwedson, a.e., s.6. 
301

  Arfwedson, a.e., s.6. 
302

  IMS Conscise Guide, a.g.e., s.153. 
303

  IMS Conscise Guide, a.e., s.153. 
304

  IMS Conscise Guide, a.e., s.154. 
305

  IMS Conscise Guide, a.e., s.155. 



80 

 

iskonto uygulanması gerekmektedir
306

. Devlet tarafından bedeli ödenecek ilaçlara 

ilişkin olarak ise, 1 Eylül 2001 tarihinden beri referans fiyatlandırma sistemi 

uygulanmaktadır
307

. İtalya devlet tarafından bedeli ödenecek ilaçlar açısında da, 

İspanya gibi büyük ölçüde ademi merkeziyetçi bir yapıya bulunmaktadır
308

. Ayrıca, 

ilaçlar açısından patent korumasının söz konusu olmadığını da belirtmek 

gerekmektedir
309

. 

3.3. Ġspanya 

 

Ulusal Sağlık Sistemi (Sistema Nacional de Salud) evrensel ve eşit erişim 

prensiplerine dayanmakta ve ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.
310

. Parçalanmış sağlık 

sisteminin gelişiminden kaçınmak için, hükümet Ulusal Sağlık Sisteminin 

Birleştirilmesi ve Kalitesi Kanunu‟na Mayıs 2003‟te geçmiştir. Bu Kanun bütün 

bölgelerde sağlanan sağlık hizmetlerinin asgari seviyesinin müşterek çerçeve ve 

teminatını düzenlemektedir
311

.  

 

İspanya pazarı Haziran 2006 tarihinde kabul edilmiş olan yeni ilaçlara ilişkin kanun 

tasarısı çerçevesinde şekillenmektedir
312

. İspanya‟da bir çok yeni düzenleme 

yapılmış olmakla birlikte (yeni referans fiyatlandırma, fiyat kesintileri, jenerik 

ikamesi ve ilaçlara ilişkin vergiler), uygulanmakta olan sistemin iki belirleyici 

özelliği bulunmaktadır
313

. Bu özeliklerden ilki, yenilikçi ilaçların fiyatlarına bağlı 

olarak yüzde 15 oranında devlet tarafından yapılan ödemeden yararlanmasıdır
314

. 

Ancak yenilikçi ilaçlara ilişkin olarak mevzuatta bir tanım verilmemiş olması bir 

problem teşkil etmektedir. Sistemin ikinci özelliği ise, ilaç firmalarına patent süresi 

dolmakta olan orijinal ilaçlarının referans fiyatlandırma sisteminin dışında kalması 
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konusunda bir imkan sağlanmış olmasıdır
315

. Bu özellikle, patent süresinin sona 

ermesinin ardından da araştırma ve geliştirmenin desteklendiğini göstermektedir
316

. 

 

Jenerik ilaçlar ilaç piyasasında rekabetin ve kamu masraflarının kısmanın kilit 

noktalarından birini teşkil etmektedir
317

. İspanya‟da jenerik ilaçların ortaya çıkması 

Ocak 1997‟den sonra başlamıştır
318

. Jenerik ilaçlar, orijinal ilaçlarla eşdeğer olduğu 

kanıtlanmış olan ve orijinal ilaçların patent süresi dolduktan sonra piyasaya 

sürülmelerine izin verilen ilaçlardır
319

. İspanya‟da 1920‟li yıllardan beri ilaçların 

tavan fiyatının belirlenmesine ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır
320

. Aralık 

2000‟den bu yana, İspanya‟da referans fiyatlandırma sistemi uygulanmaktadır
321

. 

Referans fiyat gruplarının gözden geçirilmesi ve hesaplanan referans fiyatlara zemin 

oluşturulmasında Ulusal Sağlık Sisteminin Birleştirilmesi ve Kalitesi Kanunu 

uygulanmıştır
322

. 

 

Ürünler halihazırda etken maddeleri ve uygulama yollarına göre gruplandırılmıştır. 

Her grupta en azından bir jenerik versiyon bulunması gerekmesine rağmen, herhangi 

bir biyoeşdeğerlik gerekliliği bulunmamaktadır
323

. Referans fiyatlandırma sistemi 

geri ödeme fiyatı belirlenen etken maddeler listesini gitgide genişletmektedir
324

. 

Sistem kapsamında listede yer alan her grup için referans fiyat belirlenmektedir
325

. 

2004 yılı sonrasında referans fiyatlandırma sistemi azami geri ödeme fiyatını 

belirleyen bir sistem haline dönüşmüştür
326

.  

 

                                                 
315

  Arfwedson, a.e., s.6. 
316

  Arfwedson, a.e., s.6. 
317

  Iván Moreno-Torres, Jaume Puig-Junoy, Joan-Ramon Borrell-Arqué, “Generic entry into a 

regulated pharmaceutical market”, February 2007, iHEA 2007 6th World Congress: 

Explorations in Health Economics Paper (Çevrimiçi) http://papers.ssrn.com/sol3/ 

papers.cfm?abstract_id=992685 4 Mart 2008, s.1.  
318

  Moreno-Torres, Puig-Junoy, Borrell-Arqué, a.e., s.2. 
319

  Moreno-Torres, Puig-Junoy, Borrell-Arqué, a.e., s.2. 
320

  Moreno-Torres, Puig-Junoy, Borrell-Arqué, a.e., s.2. 
321

  Moreno-Torres, Puig-Junoy, Borrell-Arqué, a.e., s.5.; IMS Concise Guide, a.g.e., s.255. 
322

  IMS Concise Guide, a.e., s.255. 
323

  IMS Concise Guide, a.e., s.255. 
324

  Moreno-Torres, Puig-Junoy, Borrell-Arqué, a.g.e., s.5. 
325

  Moreno-Torres, Puig-Junoy, Borrell-Arqué, a.e., s.5. 
326

  Moreno-Torres, Puig-Junoy, Borrell-Arqué, a.e., s.5. 

http://papers.ssrn.com/sol3/


82 

 

Son olarak İspanyol ilaç piyasasının çok sıkı bir şekilde düzenlenmiş bir piyasa 

olduğunun göz önüne alınması gerekmektedir
327

. Bütün ilaçların (orijinal ve jenerik) 

fabrika satış fiyatı, her bir orijinal ilacın pazarlama ruhsatı alması sırasında 

belirlenmekte, ve de genel olarak ilacın yaşam süresi boyunca aynı fiyat söz konusu 

ilacın azami fiyatı olarak geçerli olmaya devam etmektedir
328

. 

3.4. Portekiz 

 

Reçeteli ilaçların fiyatlandırılması usulü -hem Devlet tarafından bedeli ödenen hem 

de ödenmeyen ilaçlar için- Ekonomik İlişkiler Bakanlığı‟nın içindeki Şirketler Genel 

Müdürlüğü tarafından kontrol edilmektedir
329

. Maksimum üretici çıkışlı fiyatlar, üç 

referans ülkedeki (İspanya, Fransa ve İtalya), orijin ülkedeki ya da eğer ürün referans 

ülkelerde bulunmuyorsa Portekiz‟deki aynı etken maddeyi içeren aynı veya benzer 

ürünler in en düşük üretici çıkışlı fiyatına dayanmaktadır
330

.  

 

Fiyatlandırma başvurusu formu şirkete, ürüne (örneğin, formu, yetkilendirme kodu, 

dozu) ve en önemlisi referans ülkelere ilişkin fiyat bilgilerini içermelidir. Eğer 90 

gün içerisinde bir karar verilmezse ve Şirketler Genel Müdürlüğü tarafından daha 

fazla bilgiye ilişkin askıda olan bir talep yoksa üreticinin talep etmiş olduğu fiyat 

uygulanabilmektedir
331

.  

 

Jenerik fiyatları da Şirketler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir. Haziran 

2001‟den beri, pazara giren ilk jeneriğin aynı farmasötik form ve dozdaki orijinal 

markalı en ucuz üründen en az yüzde 35 altında fiyatlandırılması gerekmektedir
332

. 

 

Mart 2000‟de referans fiyat sistemine geçilmesinden sonra, belirlenmiş aynı türden 

bir gruba giren jenerik ürünlerin referans fiyatta ya da bu fiyatın altında 

fiyatlandırılması gerekmektedir. 
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Sadece hastaneler için olan ilaçlar için maksimum fiyat belirlenmemiş olmasına 

rağmen, Sağlık Bakanlığı merkezi olarak en yaygın şekilde kullanılan ürünleri 

National Formulary‟den satın almaktadır. Fiyatlar kamusal ve rekabetçi ihale sistemi 

yoluyla belirlenmektedir. Son reformlar, hastaneler devletin mülkiyeti altında 

kalırken, hastane organizasyonunun geliştirilmesi için özel kuruluşlar tarafından 

işletilmesine izin vermektedir
333

. 

 

Geri ödeme sistemine başvuran şirketlerin Sağlık Bakanlığı Ulusal İlaç ve Ecza 

Enstitüsü‟ne bir dosya ile başvurması gerekmektedir. Bütün ilaçlar için ödeme kararı 

Sağlık Bakanlığı tarafından 90 gün içerisinde yapılmalıdır.  

 

Artan sağlık harcamalarını kısma çabası sonucunda, geri ödenen ilaçlar için referans 

fiyatlandırma sistemi Mart 2003‟te yürürlüğe girmiştir. Sistem Ekim 2004‟e kadar 

341 türdeş grubu kapsamıştır. Türdeş gruplar benzer farmasötik formdaki, kullanım 

yolu ve dozaj uygulanan ve terapötik etki ve biyoeşdeğerlik gösteren ürünlerden 

oluşmaktadır. Her türdeş grup bir orijinal ilaç ve en az bir tane jenerik ürün ihtiva 

etmelidir. Devlet tarafından ödenecek bedel en pahalı jenerik ürünün fiyatı olarak 

belirlenmiştir. Haziran 2001‟den itibaren, jenerikler en ucuz benzer markalı üründen 

en az yüzde 35 ucuz olarak fiyatlandırılmalıdır. 

3.5. Yunanistan  

 

Ulusal sağlık sistemi sağlık hizmetlerine kapsamlı, serbest ve genel erişimin 

sağlanması için 1983 yılında kurulmuştur. Nüfusun yaklaşık yüzde 99‟u çoğunluğu 

merkezi olarak yönetilen ve düzenlenen mesleğe dayalı hastalık fonuna ya da sigorta 

acentesine üyelik yoluyla sigortalıdır.  

 

Gelişim Bakanlığı dahilindeki Tıbbi Ürün ve Fiyatlar Genel Müdürlüğü bütün 

ilaçların üretici fiyatlarının belirlenmesinden sorumlu bulunmaktadır. Fiyatlar Sağlık 
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  IMS Concise Guide, a.e., s.228. 
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Bakanlığı‟nın onayı ile tedavüle çıkmaktadır. Genel Müdürlüğe, Ticaret Genel 

Sekreterliği altında çalışmakta olan dokuz üyeli fiyatlandırma komitesi tarafından 

tavsiyeler verilmektedir. Mevcut fiyatlandırma düzenlemeleri 1997‟ye 

dayanmaktadır. İthal edilen ve lokal olarak imal edilen ilaçlar için farklı 

fiyatlandırma prosedürleri uygulanmaktadır:  

 

İthal ilaçlar için, Avrupa Birliği‟ne üye ülkelerden en az birinde satışa sunulmadıkça, 

herhangi bir fiyat onaylanamaz. Yunanistan fiyatı ürünün satışa sunulduğu Avrupa 

Birliği ülkeleri arasındaki en ucuz fabrika satış fiyatıdır.  

 

Lokal olarak imal edilen ürünlerde, fiyat, yüzde 8,5 oranında sabit kar marjı eklenen 

üretim maliyetleri ve dağıtım masraflarına dayanmaktadır. Elde edilen fiyat aynı 

ürünün Avrupa Birliği‟ndeki en ucuz fabrika satış fiyatına karşı doğrulanmaktadır. 

Eğer, Avrupa Birliği fiyatı daha azsa, Yunanistan fiyatı buna karşılık gelecek şekilde 

ayarlanmaktadır
334

.  

 

Nihai fiyat Avrupa Birliği Şeffaflık Direktifi doğrultusunda basında ve her üç ayda 

bir resmi gazetede yayınlanan Fiyat Bülteni‟nde bildirilmektedir. Farklılaşan 

fiyatlandırma sistemi kapsamında lokal olarak imal edilen ürünler genellikle ithal 

edilen markalardan daha düşük fiyatlandırılmaktadır. Bu ürün geri çekmeleri ve hatta 

ithal ürünler için daha baskın bir pozisyon şeklinde sonuç doğurmaktadır
335

.  

 

Jenerik ilaç fiyatları, markalı orijinalin perakende satış fiyatının en çok yüzde 80‟ine 

kadar belirlenmektedir. Patentli bir ürün bir kez pozitif listeye girdiğinde, mevcutsa 

aynı etken maddeyi içeren jenerikler kendiliğinden girmektedir
336

. 

 

Bir ürünün hastane fiyatı ise, perakende sektöründeki toptan satış fiyatının yüzde 13 

altında sabitlenmiştir. Buna karşılık, üreticinin, bunun faturaya not edilmesi kaydıyla 
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  IMS Concise Guide, a.e., s.122. 
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  IMS Concise Guide, a.e., s.122. 
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hastane fiyatı üzerinden bir indirim yapmayı teklif etmesine izin verilmektedir. Her 

hastane kendi alımından sorumlu bulunmaktadır. 

 

1 Nisan 1998‟den beri, sadece pozitif listede yer alan ilaçlar geri ödemeye uygundur. 

Pozitif liste tüm sosyal sigorta fonları için aynıdır. Buna karşılık, Mart 2004‟te yeni 

hükümetin seçimiyle, yeni Sağlık Bakanı hastaların ilaçlara daha kolay ve hızlı 

erişimini sağlamak için yeni bir hukuki çerçevenin kurulması amacıyla revize 

edilmiş bir hukuki çerçeve geliştirmeyi planladıklarını duyurmuştur.  

 

Otomatik olarak geri ödenen ilaçlar, negatif listede olmamak koşuluyla geri ödeme 

listesine girişte mevcut uzun gecikmelerden kaçınacaktır. 2004 Ocak‟ta oluşturulan 

yeni yönetmelik Avrupa Şeffaflık Direktifi‟ndeki gereklilikler uyarınca fiyatlandırma 

ve geri ödemenin 180 gün içerisinde gerçekleştirilmesini kolaylaştırarak her 90 

günde ek geri ödeme listelerinin yayınına –mecbur etmemekte- izin vermektedir.  

 

4. Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Uygulanan 

Ödeme Politikası 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliğleri ile 

sigortalılarının sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına ilişkin esaslar 

düzenlenmektedir. Son olarak 29 Eylül 2008 tarihli ve 27012 sayılı 1. Mükerrer 

Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliği 

ile sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumu‟nca karşılanan ve kapsam maddesinde 

tanımlanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Sosyal 

Güvenlik Kurumu‟nca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve 

refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık 

Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek bedellerin bildirilmesi 

amaçlanmıştır.  

 

Daha önce de açıklamış olduğumuz üzere ülkemizde beşeri ilaçlar uluslararası 

referans fiyatlandırma sistemi çerçevesinde fiyatlandırılmaktadır. Ancak, 
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ülkemizdeki ilaç fiyatlarına ilişkin düzenlenmeler bununla sınırlı bulunmamaktadır. 

Avrupa Birliği‟ndeki birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de, ilaçların devlet 

tarafından ödenmesine ilişkin olarak da referans fiyatlandırma sistemi 

uygulanmaktadır. Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından eşdeğer ilaç 

uygulaması gerçekleştirilmektedir. Eşdeğer ilaç uygulaması; temelde, sınırlandırılmış 

bir terapötik eşdeğerlik olarak, aynı endikasyon için kullanılabilecek aynı etken 

maddeyi içeren ürünlerin benzer dozaj formları arasında fiyat karşılaştırması esasına 

dayanmaktadır. Eşdeğer ilaç bedellerinin ödenmesinde, aynı endikasyon için 

kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren en ucuz ilaç bedelinin yüzde 22 fazlasına 

kadarı dikkate alınmaktadır. Fiyatları en ucuz olarak referans alınacak ürünlerin 

eczacılar tarafından ulaşılabilir olması gerekmektedir. Bu amaçla, tavana esas en 

ucuz ilaç olarak belirlenen ilacın en az 5 ay piyasada bulunma ve ilgili eşdeğer ilaç 

grubuna dahil olan ilaçlar arasından en az yüzde 1 pazar payına sahip olması 

gözetilmektedir. Söz konusu süre ve pazar payının her bir eşdeğer ilaç grubundaki 

ilaç sayısı dikkate alınarak yeniden belirlenmesine ve bunlara ilişkin tereddütlerin 

giderilmesinde “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu” yetkili bulunmaktadır. 

Yukarıda açıklanan çerçevede, belirlenen eşdeğer ilaç gruplarının her birinde: 

 

 Sağlık Uygulama Tebliği‟nin 14.1. maddesinde belirtilen şekilde indirim 

oranları uygulanmak suretiyle, ilaçların indirimli kutu fiyatı bulunur. 

 İndirimli kutu fiyatı üzerinden, gruba dahil ilaçların ortak en küçük birimi 

başına düşen “indirimli birim bedel” hesaplanır. 

 Gruptaki ilaçlar için bulunan bu indirimli birim bedeller karşılaştırılarak o 

eşdeğer ürün grubu için geçerli en ucuz birim bedel bulunur. 

 Bulunan en ucuz fiyata yüzde 22 ilave edilerek o gruptaki ilaçlar için 

ödenebilecek azami birim bedel bulunur. 

 Bu şekilde bulunan ödenebilecek azami birim bedel esas alınarak, gruptaki her 

bir ilacın ambalaj formuna göre o ilaca özgü kutu bedeli hesaplanır ve ortaya 

çıkan bu kutu fiyatı, aynı ilacın indirimli kutu fiyatı ile karşılaştırılır. 

 İndirimli kutu fiyatının, azami birim bedelden yola çıkılarak hesaplanan kutu 

fiyatını aşan kısmı ödenmez. 
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Bu kapsamda, Tebliğ‟in 14.1. maddesinde, ilaçların kamu kurum iskontolarının 

orijinal ve jenerik ayrımı yapılmaksızın baz iskonto yüzde 11 (orijinal ilaçlar için 

referansa bağlı mahsuplaşmalar saklı kalmak şartıyla) olarak uygulanacak olduğu 

belirtilmiştir. Ancak, KDV dahil perakende satış fiyatı 3,56 YTL ve daha az olan 

ilaçlar için KDV dahil perakende satış fiyatı üzerinden yüzde 4 oranında indirim 

uygulanacağı ve ayrıca indirimli bedel üzerinden eczacı indirimi yapılacağı 

düzenlenmiştir. 

 

Hastaneler, yatarak tedavilerde kullandıkları ve kendi eczanelerinden temin ettikleri 

ilaçlara da yukarıda belirtmiş olduğumuz esaslara göre imalatçı/ithalatçı indirimi ile 

yüzde 3,5 oranında eczacı indirimi uygulayarak fatura edeceklerdir. Serbest eczane 

satışı olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından “depocu fiyatlı ilaçlar” şeklinde 

tanımlanan ürünlere, depocu satış fiyatı üzerinden Tebliğ ekinde yer alan Sosyal 

Güvenlik Kurumu Tarafından Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde gösterilen 

imalatçı/ithalatçı indiriminin uygulanacağı, ayrıca eczacı indiriminin 

uygulanmayacağı belirtilmiştir.  

 

Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında belirlenen eşdeğer ürün grupları açısından 

devlet tarafından ödenebilecek azami bedel belirlenmiş olup, bu bedeli aşan bir ilacın 

reçete edilmesi halinde, aradaki fiyat farkını hastanın ödemesi gerekmektedir. Bu 

düzenlemenin, Türkiye‟de ilaçların birçoğundan Sosyal Güvenlik Kurumu 

vasıtasıyla yararlanılmakta olduğu göz önüne alındığında, eşdeğer ilaç uygulaması 

ilaç firmalarının ilaç fiyatlarını devlet tarafından ödenebilecek azami bedele 

indirmesi açısından bir teşvik sağlamakta olduğu kanaatindeyiz. 

 

Tüm bunların yanı sıra, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlık yardımları 

karşılanan kişiler için temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak Türk Eczacılar Birliği ile 

Sosyal Güvenlik Kurumu arasında her yıl protokoller imzalanmakta ve bu 

protokollerin imzalanması ve uygulamaya konulması uzun tartışmalara neden 

olmaktadır. Bu protokollerin niteliği de tartışmalı olmakla birlikte, Danıştay İdari 
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Dava Daireleri tarafından verilen 8 Şubat 2007 tarihli karar
337

 ile açıklığa 

kavuşturulmuştur. Çünkü protokolün niteliği, bu protokollerden kaynaklanabilecek 

uyuşmazlıkların çözümünde görevli mahkemenin belirlenmesi açısından da önem arz 

etmektedir. Söz konusu karara göre bu protokoller iki tüzel kişi arasında 

gerçekleştiren Özel Hukuk sözleşmesi niteliğinde görülebilmekteyse de; kamu tüzel 

kişisi olan Sosyal Güvenlik Kurumu (Sosyal Sigortalar Kurumu) ile kamu kurumu 

niteliğinde meslek kuruluşu olan ve kamu hizmeti yaptıkları göz önünde tutularak 

Anayasa‟nın “idare” bölümü içinde düzenlenen, Anayasa‟nın açık hükmüne göre 

yine kamu tüzel kişisi olan Türk Eczacılar Birliği‟nin görev alanlarını ilgilendiren bir 

konuda bir araya gelerek, kapsamına aldığı kişilerin uyacakları esasları belirledikleri 

ve iki idare organının birlikte tesis ettiği tek yanlı bir idari işlem niteliğindedir. Bu 

nedenle söz konusu protokollerden kaynaklanan ihtilafların çözümünde İdare 

Mahkemeleri‟nin görevli olduğu belirtilmiştir. Zira İdari Yargılama Usulü 

Kanunu‟nun 2. maddesinde idari dava türleri sayılmış olup, iptal davası İdare 

Hukuku alanında kamu gücü kullanılarak tek yanlı irade açıklaması ile yapılmış olan 

işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimin yapıldığı bir dava türü teşkil etmekte ve 

bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacılar Birliği arasında yapılan 

protokollerin iptali gerektiğinde İdare Mahkemeleri‟nde iptal davası 

açılabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
337

  Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu‟nun 8 Şubat 2007 tarih, 2006/4286 e. ve 2007/60 

K. sayılı kararı (Kazancı Otomasyon Programı‟ndan alınmıştır.)  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ĠLAÇ FĠYATLARININ BELĠRLENMESĠNDE KULLANILAN 

YÖNTEMĠN SÖZLEġME ÖZGÜRLÜĞÜ AÇISINDAN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

1. SözleĢme Özgürlüğü ve Sınırları 

1.1. SözleĢme Özgürlüğü 

 

Borçlar Hukukumuzda irade serbestisi ilkesi hakim olup, bu ilke sözleşmeler 

açısından sözleşme özgürlüğü ilkesi olarak da adlandırılmaktadır
338

. Sözleşme 

özgürlüğü ilkesi, Avrupa Sözleşmeler Hukukunda ve tüm çağdaş hukuk düzenlerinde 

benimsenerek uygulanmakta olan temel bir ilkedir
339

. Bu ilke, bir kişinin hukuki 

ilişkilerinin çevresini dilediği gibi belirlemek bakımından özgürce hareket 

edebilmesini ifade etmektedir
340

. Söz konusu ilke 1982 Anayasası‟nın “Çalışma ve 

Sözleşme Hürriyeti” başlıklı bölümde yer alan 48. maddesinde “Herkes, dilediği 

alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir.” şeklinde ifade edilmiştir. 1961 

Anayasası‟nda ise sözleşme özgürlüğü temel hak ve özgürlükler içerisinde yer 

almaktaydı
341

. 

 

Sözleşme özgürlüğünün önemini vurgulamak bakımından en azından üç farklı bakış 

açısı bulunmaktadır
342

. Bunlardan ilki, sözleşme özgürlüğünün, ekonomik etkinlik 

                                                 
338

  M. Kemal Oğuzman, M. Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş 

ve Genişletilmiş Altıncı Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2009, s.19; Aydın Zevkliler, Borçlar 

Hukuku Genel Hükümler, Turhan Yayınevi, Ankara, 2001, s.53; Şebnem Akipek, Erkan 

Küçükgüngör, SözleĢmeler Rehberi, İkinci Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2002, s.30. 
339

  Selahattin Sulhi Tekinay, Sermet Akman, Haluk Burcuoğlu, Atilla Altop, Tekinay Borçlar 

Hukuku Genel Hükümler, Yedinci Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul,  1993, s. 487.; Arzu 

Küçükyalçın, “Karşılaştırmalı Hukukta Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması”, Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2004, Cilt 53 Sayı 4, (Çevrimiçi) 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/276/2498.pdf 27 Ocak 2008, s.101. 
340

  Zevkliler, a.g.e., s.53. 
341

  1961 Anayasası md. 40. 
342

  Hamish Stewart, “Where Is The Freedom In Freedom Of Contract? A Comment On 

Trebilcock's The Limits Of freedom Of Contract”, Osgoode Hall Law Journal, Vol 33, No. 2, 

1 Ocak 1995, (Çevrimiçi), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1177142, 20 

Eylül 2008, s.260. 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/276/2498.pdf%2027%20Ocak%202008
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1177142
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veya genel refahı arttırabilmesidir. Bunun yanı sıra sözleşme özgürlüğü insanların 

kendi isteklerine göre karar vermesini sağlaması açısından da önem arz etmektedir. 

Üçüncü olarak da sözleşmeler hukukunda irade serbestisi, akit tarafların tek başlarına 

sözleşme akdedebilecek yeterliliğe sahip ve özgür kişiler olarak değerlendirilmesini 

sağlamaktadır. Bu özgürlüğün temelleri, yasa koyucunun devamlı olarak değişen ve 

gelişen toplumun, gerek sosyal ve gerekse ekonomik bütün ihtiyaçlarını önceden 

görerek bu ihtiyaçları karşılayacak düzenlemeler yapmasının imkan dışı olmasına 

dayanır
343

. 

 

Sözleşme özgürlüğü ilkesi, bir kişinin dilediği kişiyle, dilediği zaman, dilediği 

biçimde, dilediği türden, dilediği şartlarda, sözleşme yapma ya da sözleşme 

yapmama konusundaki özgürlüğünü ifade etmektedir
344

. Bu kapsamda, sözleşme 

özgürlüğü ilkesi kendisini sözleşme yapma özgürlüğü ve sözleşmenin konusunu 

belirleme ve düzenleme özgürlüğü olmak üzere iki şekilde göstermektedir. 

 

1.1.1. SözleĢme Yapma Özgürlüğü 

 

Sözleşme yapma özgürlüğü, kural olarak bir kişinin istediği kişi ile sözleşme 

yapabilmesi anlamına gelmektedir
345

. Bu kuralın aksi de geçerli bulunmakta olup, bir 

kişi istemediği bir kişi ile akit yapmaktan kaçınma özgürlüğüne de sahip 

bulunmaktadır
346

. Yine, kişinin yapacağı sözleşmenin karşı tarafını seçme özgürlüğü 

de bulunmaktadır. Bu çerçevede söz konusu özgürlük, sözleşme yapıp yapmama 

özgürlüğü ve sözleşmenin karşı tarafını seçme özgürlüğü olarak da incelenebilir. 

Ancak bu kural genel bir kural olup, kişilerin kanundan kaynaklanan nedenlerle ya 

da daha önce vermiş oldukları bir taahhüt nedeniyle sözleşme yapma zorunluluğu söz 

konusu olabilmektedir. 

                                                 
343

  Yargıtay 4. Hukuk Dairesi‟nin 26.10.1978 tarihli, 1977/13113 E. ve 1978/12134 K. sayılı 

kararı (Kazancı Otomasyon Programı‟ndan alınmıştır.), (Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/ 

(15 Şubat 2008) 
344

  Zevkliler, a.g.e., s.53.; Tekinay, Akman, Burcuoğlu, Altop, a.g.e., s. 483. 
345

  Akipek, Küçükgüngör, a.g.e., s.32. 
346

  Akipek, Küçükgüngör, a.e., s.31. 

http://www.kazanci.com/
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1.1.2. SözleĢmenin Konusunu Belirleme ve Düzenleme Özgürlüğü 

Sözleşme özgürlüğünün görünümlerinden birisinin sözleşmenin konusunu belirleme 

ve düzenleme özgürlüğü olduğunu yukarıda belirtmiştik. Konuya bu açıdan 

bakıldığında, ilk olarak tarafların yapacakları sözleşmenin konusunu belirlemekte 

serbest oldukları görülmektedir. Bu husus Borçlar Kanunu‟nun 19. maddesinin 1. 

fıkrasında açıklıkla düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; “Bir akdin mevzuu, 

kanunun gösterdiği hudut dairesinde, serbestçe tayin olunabilir.” Ancak, 

sözleşmenin konusunu belirleme özgürlüğü, taraflardan sadece birine ait bir özgürlük 

olarak kabul edilemez; zira bu halde sözleşmenin karşı tarafının sözleşme özgürlüğü 

sınırlanmış olacaktır
347

. 

Tarafların yapacakları sözleşmenin muhakkak kanunda düzenlenmiş bir sözleşme 

çeşidi olması da gerekli değildir
348

. Ancak, bu madde sadece borçlar hukuku alanına 

ilişkin sözleşmeler açısından geçerli bulunmaktadır
349

. Kişiler Hukuku, Miras 

Hukuku ve Eşya Hukuku sözleşmelerine kural olarak numerus clausus (sınırlı sayı) 

ilkesi uygulanmakta olup, bu alanlarda sözleşmenin tipi mutlak olarak belirlenmiş, 

muhtevası ise hemen hemen bütünüyle kanun tarafından çizilmiştir
350

. Şekil 

serbestisi de bu kapsamda yer almaktadır. Taraflar, kanunda açıkça bir şekil 

zorunluluğunun öngörülmemiş olduğu hallerde sözleşmenin hangi şekilde 

yapılacağını da özgürce belirleyebilirler. 

1.2. SözleĢme Özgürlüğünün Sınırları 

 

Borçlar Hukukumuzun temel sistemi incelendiğinde, kişiler arası ilişkilerin 

düzenlenmesinde tam bir serbesti tanındığı görülmektedir. Bununla birlikte, bu 

                                                 
347

  Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Refet Özdemir, Türk Borçlar Kanunu ġerhi (Genel-Özel), 
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  Velidedeoğlu, Özdemir, a.e., s.49.; Safa Reisoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 

Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş Onüçüncü Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, 1999, s.100. 
349
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ilkenin, hakkaniyete uygun ve meşru bir zeminde kullanılması gerekmektedir
351

. Bu 

ilke ekonomik ve sosyal açıdan güçlü kişiler tarafından kötüye 

kullanılabilmektedir
352

. Bu nedenle sözleşme özgürlüğü ilkesinin bazı açılardan 

sınırlandırılması gerekli olmuştur. Çoğu kez, sözleşme özgürlüğü zayıf tarafın 

korunması, kamu düzeni veya kamu menfaati açısından da denetlenir hale 

gelmiştir
353

. Kısacası sözleşmeler artık sadece kişilerin irade serbestisinin bir aracı 

olmaktan çıkmış, aynı zamanda kamu menfaatine de uygun olması gerekliliği 

yerleşmeye başlamıştır
354

. Bu çerçevede, sözleşme özgürlüğü prensibi, gerek 

sözleşmenin konusunu tayin etmek, gerek sözleşmenin karşı tarafını seçmek, gerek 

sözleşme yapıp yapmamakta serbest olmak bakımlarından pek çok kısıtlamaya 

uğramış; bu nedenle de neredeyse bir kural olmaktan çok istisna halini almıştır
355

. Bu 

arada itiraf edilmelidir ki, sözleşmeler hukukunda ekonomik ve sosyal açıdan zayıf 

olanın kuvvetli olana karşı korunması, sözleşmenin taraflarının eşit muameleye tabi 

olması ilkesinin zayıflamasına da neden olmuştur
356

.   

1.2.1. SözleĢme Yapma Özgürlüğünün Bir Sınırı Olarak SözleĢme 

Yapma Zorunluluğu 

 

Yukarıda sözleşme özgürlüğünün ilk görünümünün sözleşme yapıp yapmama 

konusunda tanınmış olduğunu, fakat bu kuralın genel bir kural olduğunu ve kişilerin 

kanundan kaynaklanan nedenlerle ya da daha önce vermiş oldukları bir taahhüt 

nedeniyle sözleşme yapma zorunluluğu bulunabileceğini belirtmiştik. 

 

                                                 
351

  Küçükyalçın, a.e., s.101. 
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Sözleşme yapma zorunluluğu kamu hukukundan veya özel hukuktan 

doğabilmektedir
357

. Konu kamu hukuku açısından incelendiğinde, kamu hizmeti 

gören kamu idarelerinin ya da bunlara bağlı teşekküller ile imtiyaz yolu ile bu 

hizmetleri yürüten işletmelerin, öngörülen şartlara uygun olarak kendilerine başvuran 

kişiler ile sözleşme akdetmesi gerekmektedir
358

. Bu gibi teşebbüsler hizmetlerinden 

herkesi faydalandırmaya ve istihsal ettikleri malları herkese satmaya 

mecburdurlar
359

. Buna karşılık, bu gibi kurum ve kuruluşlarla sözleşme yapan 

kişilerin de sözleşme özgürlüğü başka bir şekilde sınırlanmış olmaktadır. Zira bu gibi 

kurum ve kuruluşlarla sözleşme yapılırken, sözleşme yapan kişilerin sözleşmenin 

kapsam ve içeriğini belirleme özgürlüğü bulunmayıp, bu kurumların belirlediği 

koşullarla ve matbu formları imzalayarak sözleşme akdederler
360

. 

 

Konu özel hukuk açısından incelendiğinde de, benzer bir durum ile 

karşılaşılmaktadır. Bir malı tekel olarak satan veya bir hizmeti tekel olarak veren bir 

müessesenin, bu hizmetten veya maldan yararlanmak için öngörülen koşullara uygun 

bir şekilde kendisine başvuran kişilerle sözleşme yapma zorunluluğu 

bulunmaktadır
361

. Zira bu durumda sözleşme yapılmaması hukukumuzun en genel 

ilkelerinden olan dürüstlük kuralına aykırı sayılacaktır. Bunun yanı sıra, bazı hallerde 

sözleşme yapma zorunluluğu kanunda düzenlenebilmektedir. Borçlar Kanunu‟nun 7. 

maddesinin 3. fıkrasında yer alan, “Semenini göstererek emtia teşhiri, kaideten icap 

addolunur.” hükmü de sözleşme yapma mecburiyetinin söz konusu olduğu hallere 

bir örnek teşkil etmektedir
362

. 

 

Özel hukuk bakımından kanuni kökenli sözleşme yapma zorunluluğu getiren 

hükümlere en iyi örnek Miras Hukuku bakımından Medeni Kanun‟un 583. maddesi 

(miras taksim sözleşmesi yapma zorunluluğu) ile 4077 sayılı Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanun‟un (satıcı malını satın almak isteyen tüketiciye satmaktan 
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  Oğuzman, Öz, a.g.e., s. 144.; Tekinay, Akman, Burcuoğlu, Altop, a.g.e., s. 487-488. 
359

  Messineo, a.g.e., s. 322. 
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kaçınamaz) 5. maddesidir
363

. Sözleşme yapma zorunluluğu, avukatlık gibi kamu 

hizmetinden sayılan bazı meslek faaliyetlerinde de söz konusu olabilmektedir
364

. 

Ancak, bu haller dışında da, bir mal ya da hizmetten yararlanmak isteyen kişilerle 

sözleşme yapmaktan keyfi ya da makul olmayan sebeplere kaçınma hakkı 

bulunmadığını kabul etmek gerekir
365

. 

 

Sözleşme yapma zorunluluğu daha önce verilmiş olan bir taahhüde de 

dayanabilmektedir. Örneğin, bir kişi daha önceden akit yapmış olduğu kişiyle ya da 

üçüncü bir kişi ile sözleşme yapmayı taahhüt ederse, söz konusu kişinin bu taahhüdü 

dolayısıyla sözleşme yapma zorunluluğu bulunmaktadır
366

. 

 

1.2.2. SözleĢmenin Konusunu Belirleme ve Düzenleme 

Özgürlüğünün Sınırları 

Sözleşme özgürlüğü çerçevesinde tarafların kural olarak istedikleri konuda sözleşme 

akdedebilmeleri mümkündür.  Bununla birlikte, bu konuda serbestlik tanıyan Borçlar 

Kanunu‟nun 19. maddesinin 2. fıkrasında bir sınır getirilmiştir
367

. Bu düzenlemeye 

göre; “Kanunun kat'i surette emreylediği hukuki kaidelere veya kanuna muhalefet; 

ahlaka (adaba) veya umumi intizama yahut şahsi hükümlere müteallik haklara 

mugayir bulunmadıkça, iki tarafın yaptıkları mukaveleler muteberdir.” Yani, bir 

sözleşmenin geçerli olabilmesi için hukuka ve ahlaka aykırı olmaması 

gerekmektedir. Hukuka aykırı olmamak ile kastedilen, sözleşmenin konusunun 

emredici hukuk kurallarına, kamu düzenine ve kişilik haklarına aykırı olmamasıdır. 

Ayrıca, bir sözleşmede gabin
368

 ve sözleşmeye dayanan edimi tek taraflı belirleme 

yetkisinin sınırlandırılması gibi hallerin de mevcut olmaması gerekmektedir. Zira 

bazı hallerde, kişilerin istediği koşullarda bir sözleşmeyi akdetme ya da sözleşme 
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akdetmekten vazgeçme olanağı bulunmamakta, bu nedenle de kendisi için elverişsiz 

koşullar taşıyan bir sözleşmeyi akdetmek durumunda kalabilmektedir. Böyle bir 

durumda, bu kişinin kendisi için elverişsiz olan koşullara karşı korunması 

gerekçesiyle, sözleşmenin içerik denetimi söz konusu olmak zorundadır
369

. Kural 

olarak sözleşmenin içeriği taraflarca karşılıklı görüşmelerle belirlenebilmekle 

birlikte, sözleşmenin içeriğini belirleme özgürlüğü bazı durumlarda tek taraflı olarak 

kullanılmaktadır
370

. Bu durum iltihaki sözleşmeleri ve genel işlem şartlarını ortaya 

çıkarmıştır
371

.  

Bazı sözleşmelerin geçerliliği ise, resmi makamların iznine bağlı bulunmaktadır
372

. 

İthalat, ihracat
373

 veya maden ruhsatının devri gibi işlemler bu duruma örnek olarak 

verilebilir
374

. Diğer bir kural da, kanuni bazı şartların ve Devletin tespit ettiği azami 

fiyatların, tarafların akitte tayin ettikleri şartların yerine geçeceğinin kabul 

edilmesidir; bu suretle tarafların rızasına bakılmaksızın, kanuni şartlar akdi şartların, 

resmi makamlarca tespit edilen fiyat taraflarca kararlaştırılanın yerini almaktadır. 

Kanun Koyucunun sözleşme yapma özgürlüğüne olumlu müdahalelerinden bir kısmı 

da edimlerin kıymet itibarıyla sınırlanmasıdır
375

. Belediyelere narh koymak, 

mahkemelere gayrimenkul kiralarını tespit etmek konusunda yetki verilmesi bu 

durumun örneklerini teşkil etmektedir
376

. Beşeri ilaçların fiyatlandırılması da 

sözleşme özgürlüğünün, sözleşmenin konusu açısından sınırlandırılmasının bir 

örneğini teşkil etmektedir. Zira devlet ilaçların satılabileceği azami sınırları 

belirlemek suretiyle, sözleşme özgürlüğüne müdahalede bulunmaktadır. Ancak, karar 

verme konusundaki sözleşme özgürlüğünün sözleşme ile sınırlanması hallerinde de, 

bu sınırlamanın dürüstlük kurallarını aşar şekilde olmaması gerekmektedir, aksi 

takdirde sözleşme geçersiz olacaktır
377

. 
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Bunun yanı sıra, bir sözleşme meydana getirilirken kural olarak belli bir şekle uyma 

zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu husus Borçlar Kanunu‟nun 11. maddesinin 1. 

fıkrasında; “Akdin sıhhati, kanunda sarahat olmadıkça hiç bir şekle tabi değildir.” 

cümlesi ile ifade edilmiştir. Ancak, kanunda şekle ilişkin bir düzenleme bulunması 

halinde bu kurala uyulması gerekmektedir. Zira aynı maddenin 2. fıkrasında 

“Kanunun emrettiği şeklin şümul ve tesiri derecesi hakkında başkaca bir hüküm tayin 

olunmamış ise akit, bu şekle riayet olunmadıkça sahih olmaz.” ifadesine yer 

verilerek, kanunda şekli özel olarak düzenlenmiş bir sözleşmenin bu şarta uyulmadan 

yapılması halinde geçersiz olacağı açıkça ifade edilmiştir. Bununla birlikte, kanunda 

özel bir şekil öngörülmemiş olmasına karşın tarafların sözleşmeyi özel bir şekilde 

yapmak üzere karar almış olmaları halinde, sözleşmenin geçerli olabilmesi için bu 

kararlaştırılan şekle uyma zorunluluğu da bulunmaktadır. Hukukumuzda özel şekil 

olarak adi yazılı şekil ve resmi yazılı şekil olmak üzere iki şekil öngörülmüştür. 

Ayrıca, evlenme ve el yazılı vasiyetnamede (Türk Medeni Kanunu md. 142, 538) 

olduğu gibi bazı özel şekillerin de bulunması söz konusudur. Bazı sözleşmelerin özel 

şekle tabi tutulmasının altında bazı nedenler yer almaktadır. Şekil zorunluluğu 

sözleşmenin taraflarından birini korumak, taraflar ve üçüncü şahıslar açısından 

hukuki emniyeti sağlamak ya da resmi sicillerin sağlam temellere dayanması için 

öngörülmüş olabilmektedir
378

. Bu durumlarda getirilen şekil şartı bir geçerlilik şartı 

olarak değerlendirilir ve sözleşmeler öngörüldükleri şekilde yapılmadıkları takdirde 

geçersiz olurlar
379

. 

2. Ġlaçların Fiyatlandırılmasının SözleĢme Özgürlüğü Ġlkesi 

Kapsamında Değerlendirilmesi 

İlaç sektörü, toplum sağlığı ile doğrudan ilişkili olması nedeniyle kamu 

müdahalelerine açık bulunmaktadır. Zira toplum sağlığının sağlanabilmesi ve 

korunabilmesi için toplumdaki bütün fertlerin ilaçlara kolaylıkla ulaşmasının 

sağlanması gerekmektedir. İlaçlara herkesin ulaşımının sağlanabilmesi için ise, ilaç 

fiyatlarının makul bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. İlaç sektörünün bu yapısı, 
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sektörün dünyanın birçok ülkesinde özel düzenlemelere tabi tutulmasına neden 

olmuştur
380

. 

Her ne kadar ilaçların satın alınması sırasında, ilacı alan taraf ile ilaç firması arasında 

oluşan alım-satım sözleşmesinde, sözleşme özgürlüğü ilkesi gereğince ilaç firmasının 

söz konusu ilacın fiyatını belirlemekte serbest olması gerekse de, kamu yararı esas 

alındığında, bu serbestiye devlet tarafından müdahale edilmesi gerekmektedir. Kaldı 

ki, ilaç sektörünün farklı bir yapısı olması nedeniyle, bir ilaç satın alınırken sadece 

hasta ile ilaç firması arasında bir alım-satım sözleşmesi söz konusu olmamaktadır. 

İlaç sektöründe üçlü bir talep yapısı bulunmaktadır. Bu yapı, ilacı reçete eden doktor, 

hasta ve sağlık sigortasından oluşmaktadır. Zira hastalar reçeteli ilaçların ancak 

doktorun reçete etmesi üzerine alabilmekte ve bu ilaçların birçoğunun bedeli 

hastaların hak sahibi olduğu sağlık sigortaları tarafından karşılanmaktadır. Bu 

durumda, ilaç fiyatlarının belirlenmesi devletin bütçesi açısından da önem arz 

etmektedir. Çünkü ilaç kullanımının fazla olması halinde devlet üzerindeki yük 

artacak, bütçede açıklar oluşması gündeme gelebilecektir. Bu durum karşısında, 

birçok ülkede ilaçların fiyatlandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapmanın yanı sıra, 

bütçede oluşan açığın kapatılabilmesi için daha önceden belirlenmiş olan ilaç 

fiyatları üzerinde geçici iskontolar uygulanması zorunluluğu gündeme 

gelebilmektedir.  

İlacın yukarıda açıklanan özellikleri nedeniyle ortaya çıkan farklılık; doktor, sağlık 

sigortası ve tüketiciden oluşan üçlü talep yapısının ve ürünlerin ruhsatlandırma süreci 

ile başlayan ve piyasaya sunulduktan sonra devam eden etkinlik, güvenirlik ve 

kaliteye ilişkin yoğun denetimlerin temel nedenini teşkil etmektedir
381

. Bu çerçevede, 

hukukumuzda hakim olan sözleşme özgürlüğü ilkesine müdahalede bulunulması da 

kaçınılmaz hale gelmektedir. Zira, yukarıda sözleşme özgürlüğüne ilişkin 

açıklamalarımızda da belirtmiş olduğumu üzere çoğu kez, sözleşme özgürlüğü zayıf 

tarafın korunması, kamu düzeni veya kamu menfaati dikkate alınarak 

sınırlanabilmektedir. İlaçların fiyatlandırılması açısından bu üç durumun da geçerli 
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bulunmakta olduğu kanaatindeyiz. Çünkü hastalar ilaçların temin edilmesinde zayıf 

tarafı oluşturmakta olup, korunmaları gerekmektedir. Ayrıca, hastalıkların tedavi 

edilmesi, herkesin ilaçlara ulaşımının sağlanabilmesi ve devlet bütçesinin aşılmasının 

sağlanması hem kamu düzeni hem de kamu menfaati açısından gerekli 

bulunmaktadır. Bu nedenlerle, ilaçların fiyatlarının belirlenmesi açısından devlet 

tarafından yapılan müdahalelerin işin niteliğinden kaynaklanan bir zorunluluk olduğu 

kanaatindeyiz. Ancak, her ne kadar sözleşmenin güçlü tarafı olsalar da bu 

müdahalelerde ilaç firmalarının menfaatlerinin de dikkate alınması gerektiğini 

değerlendiriyoruz. Kamu menfaati ile ilaç üreticilerinin menfaatini dengede tutma, 

söz konusu müdahalelerin temel düsturu olmalıdır. Bir taraftan hastanın ilaca 

ulaşmasını kolaylaştırma hedefi ortaya konulurken, diğer taraftdan da ilaç 

üreticilerinin makul ölçülerde kar elde etmelerini ve bu surette yeni ilaç ve tedavi 

yöntemlerinin geliştirilmesi noktasında teşvik olma hedefi gözden uzak 

tutulmamalıdır. 
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SONUÇ 

 

Çalışmamızda ayrıntılı bir şekilde açıklamış olduğumuz üzere, ilaç piyasasının 

niteliği gereğince, ilaçların fiyatlandırılmasına devlet tarafından müdahale 

edilmektedir. Bir başka deyişle, ilaç firmaları ürünlerinin fiyatlandırılması açısından 

bir serbestiye sahip bulunmamaktadır. Bu kapsamda, birçok ülke tarafından değişik 

fiyatlandırma sistemleri uygulanmaktadır. İlaç şirketlerine fiyatları belirleme 

konusunda serbesti tanınmasından bu alana tamamıyla müdahale edilmesine kadar 

çok farklı düzenlemeler bulunmaktadır. 

 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde geçerli fiyatlandırma politikalarını incelediğimizde, 

yaygın bir şekilde referans fiyatlandırma sisteminin uygulanmakta olduğu 

görülmektedir. Ancak, referans fiyatlandırma sistemi tam anlamıyla bir fiyatlandırma 

sistemi teşkil etmemekte olup, daha ziyade devlet tarafından ilaçlar için yapılabilecek 

maksimum ödemeyi ifade etmektedir. Hastaların birçoğu da sağlık sigortalarından 

yararlanmak suretiyle, ilaçlarını temin ettikleri için, devlet tarafından ödenecek bedel 

büyük önem arz etmektedir. Zira referans fiyatlandırma sistemi kapsamında, 

herhangi bir ilacın referans fiyatın üzerinde fiyatlandırılması halinde, referans fiyat 

ile ilacın fiyatı arasındaki farkı hastanın ödemesi gerekeceğinden, hastalar daha ucuz 

ilaçlara yönelmektedir. Hal böyle olunca da, ilaç şirketlerinin ilaç fiyatlarını referans 

fiyata düşürmesi açısından bir teşvik söz konusu olmaktadır.  

 

Ülkemizde ilaçların fiyatlandırılması açısından uluslararası referans fiyatlandırma 

sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem kapsamında, 5 Avrupa Birliği ülkesi belirlenmiş 

olup, ülkemizdeki ilaçların fiyatlarının belirlenmesi açısından bu ülkelerdeki ilaç 

fiyatları nazara alınmaktadır. Bunun yanı sıra, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 

yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında referans fiyatlandırma sistemine de 

yer verilmektedir. Bu düzenlemeye göre, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 

eşdeğer ürün grupları ve bu gruplar açısından Sosyal Güvenlik Kurumu‟nun 

ödeyeceği maksimum bedel belirlenmiştir. Bu tür bir düzenleme her ne kadar 

sözleşme özgürlüğüne bir müdahale teşkil etmekte olsa da, ilaçların bedellerinin 

devlet tarafından karşılanmakta olduğu dikkate alınınca devlet üzerindeki mali yükün 
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sınırlanması açısından, sözleşme özgürlüğüne bir müdahalede bulunulması 

gerekliliği açıktır. 

 

Kanaatimizce, ilaçların fiyatlarının belirlenmesi açısından mutlak anlamda bir 

sözleşme özgürlüğünün bulunmayışı ve bu alana devlet tarafından müdahale edilmesi 

hakkaniyete uygun bir çözümdür. Zira herkes tarafından ilaçlara ulaşılabilmesinin 

sağlanması, kamu sağlığı açısından oldukça önemlidir. Kaldı ki, düşük gelirli ülkeler 

açısından Ramsey fiyatlandırılmasının uygulanmakta olması da bunun bir 

göstergesidir. İnsan haklarından en önemlisi olan yaşam hakkının korunması ve 

vücut bütünlüğünün sağlanabilmesi açısından da ilaçların makul bir şekilde 

fiyatlandırılması önem arz etmektedir. 
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