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Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının planlı 
bir şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma planlarının Dev
let Planlama Teşkilatı'nca yapılacağını 41 ve 129 uncu madde
lerinde öngörmüş bulunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, "Dev
let Planlama Teşkilatı'nın kurulması hakkmdaki 91 sayılı Ka
nun" yürürlüğe konulmuş ve Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planları ile yıllık programları hazırlanmıştır.
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları çerçe
vesinde, daha önceki Kalkınma Planlarının hazırlanmasında ol
duğu gibi, 91 sayılı Kanun ve 5/1722 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararıyle yürürlüğe konulan Tüzük gereğince "Özel İhtisas Ko
misyonları" kurulmuştur.
Özel İhtisas Komisyonları, İktisadi ve Sosyal sektörlerde, ih
tisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yap
mak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile 
Devlet Planlama Teşkilatı1na, Kalkınma Planı çalışmalarında 
yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin kat
kısını sağlamak ve ülkenin bütün olanaklarını değerlendirmek 
üzere kurulmuşlardır.

Bu kez Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarını .yaptıkları 
süre; Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları
nın hazırlanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile 
konulardaki uzlaşma gözönüne alınarak, daha kısa tutulmuştur.
Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 17.5.1976 tarih DPT-1160 
sayılı genelge ile başlatılmışlardır.
Özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili 
tüzük gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri ku
ruluşların görünüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve gerek
tiğinde ilgili mercilerle koordinasyonu sağlıyabilecek kişi
lerin seçilmesine özen Gösterilmiştir. Komisyonların raportör
lüklerini ise genellikle Devlet Planlama Teşkilatı uzmanları 
yürütmüşlerdir.
Özel ihtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın sağla
nabilmesi amacıyle Devlet Planlama Teşkilatı'nca bir "çalışma 
modeli" hazırlanmış ve bütün komisyonlardan olanaklar Ölçüsün
de bu modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar doğal olarak



sektörlerinin niteliklerine göre bu modele bağlı kalmışlar, 
ancak gerekli durumlarda bazı değişiklikler yapmak zorunda 
kalmışlardır.
Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Planları, "aşamalı planla
ma" yöntemij kullanılarak hazırlanmaktadır. "Üç aşamalı plan
lama" olarak adlandırılabilecek olan bu yöntem genellikle şu 
çalışmaları içermektedir.
Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırladıkları 
raporlar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanı
lan belgeler olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada (sek
tör incelemeleri aşamasında) daha büyük önem ve ağırlık taşı
maktadırlar .
Özel İhtisas Komisyonları raporlarında, ilgili kanun ve buna 
bağlı olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, komisyon
lara katılan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açık 
lıkla belirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve 
tartışılan konulardaki her türlü görüş ve önerilere (kişisel 
görüşler de dahil) raporlarda yer verilmiştir.
İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli 
birer bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel İhtisas Komisyon 
lan raporlarından, temel belgeler olarak yararlanılıp hazır
lanacak Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın Ülkemizin te
mel sorunları olma niteliklerini sürdüregelen; istihdam, hız
lı sanayileşme, dış ödemeler dengesi, gelirin daha iyi dağılı 
.al, bölgelerarası denge, fiyat istikrarı ve iç tasarrufların 
arttırılması, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal gü
venliğin yaygınlaştırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hız
lı ve düzenli yürütülmesi ile ulusal güvenliğimizin tam ola
rak sağlanması konularında önemli katkılar sağlaması dileğiy
le, Özel İhtisas Komisyonlarında görev almış ve raporların 
hazırlanmasında emeği geçmiş tüm üyelere, Devlet Planlama Teş 
kilatı olarak, en içten teşekkürü bir borç biliriz.
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BÖLÜM I. GİRİŞ
1. Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması

a. Sektörün tanımı:
İlaç sanayii beşeri ve veteriner hekimlikte te
davi edici, koruyucu ve besleyici olarak kulla
nılan kimyevi, nebati ve biyolojik maddeleri 
belirli standartlara göre belirli dozlarda ba
sit veya birleşik olarak farmasötik şekillere 
getiren ve seri halinde üreten imalat sanayii
nin bir dalıdır.

b. Sektörün sanayi tasnifindeki yeri ve sınıflan
dırılması :
İktisadi faaliyetlerin milletlerarası tasnifine 
göre 314 kod numarasında yer alan "Tıbbi Müs
tahzarat Sanayii" ni
1) Farmasötik
2) Farmakolojik
olarak iki bölümde sınıflandırmamız kabildir.
1) Farmasötik ayırım:

Farmasötik ayırım şeklinde tıbbi müstahzarın 
fizik şekli kriter olarak alınır. Bu esasa
göre:
1. Toz
2 .Granül
3 .Tablet
4. Draje
5. Kapsül
6. Ampul
7. Flakon
8. Şurup
9. Pomat
10. Suppozituvar
11. Övül
12. Yakı
13 .Flaster
14. Gazlı bez ve sargı
14 farmasötik şekil arasında bazı gruplarda
alt ayırımlar düşünülebilir. 5. sırada kap
süller yumuşak ve sert, 6. sırada ampuller 
likit, toz ve liyofi-lize, 7. sırada flakon- 
lar normal, steril ve injektabl alt gruplar 
olarak ayrılabilmektedir. Süratle gelişen 
ilaç teknolojisi bazı yeni ispençiyari şe
killeri doğuracağı gibi birçok alt grupların



da meydana çıkmasına neden olacaktır.
2) Farmakolojik ayırım:

Daha önceki çalışmalarda kullanılan 18 farma
kolojik avırım yerine bu kez uluslararası 
çalışmalarda kullanılan 51 grupluk ayırım 
kullanılması daha uygun bulunmaktadır.
Bu ayırım şövledir:
02 Analjezik
03 Anastezik
04 Antiasit
05 Antialmentik
06 Antirumatoit
07 îdrar Yolu
08 Antibiyotik sentetik
09 Antikoagulan
10 Antikonvulean epileptik
11 Antidiarik
12 Hormon olmayan antiallerjik
14 Antiemetic
15 Antiobesite
16 Antispazmotik antikolinerjik
17 Psikotrop
18 Kologok ve koloretic
19 Serum vaksene biyolojik
20 Antiasmatik
21 Deveran sistemi
22 Jinekoloj ik
23 Teneffüs cihazı
24 Cilt
25 Antidiabetik
26 Teşhis
27 Diüretik
28 Enz im
29 Kan yapıcı
30 Hemoroit ve varis
31 Antihemoroit
32 Hormon
33 Perfüsyon Solüsyonlar
34 Laksatik
35 Lipotrop kolestirin
36 Adale gevşetici
37 Oksitoksin
38 Parasempatik
39 Sedatif Hipnotik
40 Sulfamidler
41 Tüberküloz
42 Troit



43 Vitaminler
44 İnorganik
45 Tonik
46 Oftalmolojik
47 Otolojikal
48 Antimitotik
49 Dietetik
50 Oral Hijyen
51 Muhtelif
Yukarıda işaret ettiğimiz gruplara ayrılan 
müstahzarlar piyasaya, önceki bölümde de
ğindiğimiz farmasötik şekillerde sunulmakta
dır .
Bu başlıklar altında piyasaya sunulan müs
tahzarların üretiminde ithal yolu ile veya 
memleketimizde imal edilen, yahut nebati ve 
hayvani menşelerden elde edilen müessir mad
deler kullanılmaktadır. Bazı gayri mamul 
hammaddelerin üretimi son yıllarda memleke
timizde gerçekleşmiştir. Bu maddeler ayrı 
bir raporda incelenmiştir. (1)

Tarihçe:
Batı ülkelerinde takriben 1900 senelerinde başla
yan ilaç endüstrileşmesinin tarihçesini ülkemiz
deki uygulama ile karşılaştırmalı olarak şöyle 
özetleyebiliriz:
Dünya'daki Demografik Oluşumlar:
1800 senesinde 900 milyon olan dünya nüfusu, yir
minci asrın başında 1550 milyonu bulmuştur. 1950'yi 
takiben bilhassa gelişmekte olan ülkelerde çok 
bariz nüfus artışı olmuştur. Birleşmiş Milletlerin 
istatistiklerine nazaran 1975'te % 53, 1975-2000'e 
kadar da % 64 olarak artacağı hesaplanmıştır.
Bu gelişmeler sağlık yönünden ilacı havandan fab
rikaya iten faktörlerin başında gelmektedir. Tabi- 
yatiyle çoğalan nüfusun sağlık güvenliği için 
bütün batı ülkelerinde her sene daha hızlı şekil
de bir ilaç araştırma ve geliştirme ile birlikte, 
tedavi usullerinde yenilikler aranmıştır. Bu ça
lışmaların 1870-1970 arasını sonuçları şöyledir:

Bakınız IV. 5 Yıllık Plan hazırlık çalışmaları 
"îlaç Hammaddeleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu" 
DPT 1976



1870-1970 Arası Temel İlaçlar ve Tedavilerdeki 
Aşamalar:
1870-1880 Pastör vaksenleri 
1830-1890 Sereterâpi 
1890-1900 Röntgen ve radyum 
1900-1910 Kan transfuzyonu ve neroşiruji 
1910-1920 îlk kanser virüslerinin bulunuşu, vita

minler, kan grupları, insulin BCG ve 
antidifterik vaksinasyon 

1920-1930 İnsulin ve BCG'nin tedavide yaygın bi
çimde kullanılmaya başlanması 

1930-1940 Sulfamide1lerin bulunuşu 
1940-1950 Penisilin, antihistaminik ilaçlar ve 

antibiyotik tedavisinin başlaması 
1950-1960 Kortison, mental hastalıklarında şimyo- 

terapi, antikonsopsiyonel tabletler, 
böbrek nakli ve sun'i böbrek ve 1960 so
nu 1960-1970 başında ağızdan alman pol- 
yo vakseni

1960-1970 Kızamık aşısı Parkinson hastalığının 
ilaçla tedavisi, emziklilerle lösemi 
tedavisi, kalp nakli, Rnenus geçimsiz
liğinden korunulması, kızamık Rübeole 
vakseni.

100 Senelik İlaç ve Tedavi Sahasındaki Gelişmeler 
Sonucu:
1- Çocuklarda Ölüm : 1870 % 20

1970 % 18
2- Genel ölüm : 1870 % 25

1970 % 3 seviyesinde
3- Ortalama Hayat : 1870 40 yaş

1970 75 yaş
Bu gelişmeler neticesi bilhassa antibiyotik ve 
psikiyatrik ilaçların yardımıyla hastaların has- 
tahanede kalma müddetlerinde kayda değer kısalma
lar husule gelmiştir. Boşalan yerlere aşağıda gö
rüldüğü gibi hasta müracaatları geniş olarak ce
vap vermek kabil olabilmiştir.
1945 senesinde
1950
19 6 7

% 12.77 
% 24.33 
% 45.58

Hastanede yatış müddetlerinin kısalması ve hasta
nelere yapılan müracaatlarda daha büyük yüzdele- 
rin israf edilmesine genel hastane masraflarının



azalttığı gibi günlük çalışmalarına daha kısa zaman
da başlayan iş sahiplerinin genel gelirlerini art
tırarak kişisel ve genel ekonomiye büyük bir fayda 
sağlamıştır.
Görüyoruz ki yarının ilacı gittikçe daha kompleks 
ve bilimsel yönü daha çok bir manzara göstermek
tedir. Meselemize 1970'den 1985'e doğru baktığı
mızda tablomuza birçok yeni ilaç ve yeni tedavi 
imkânlarının ekleneceğini görmek kabil olacaktır.
Batı Ülkelerinde Hazır İlacın Tarihçesi:
Batı ülkeleri arasında ilaç hammaddelerini geliş
tiren ve bunlardan müstahzar imal ederek komşu 
ülkelere satan ilk memleket Almanya olmuştur. İla
cın yalnız eczacılar tarafından imal edilmesini 
öngören kararname Almanya'da 1240 senesinde II. 
Frederik tarafından yürürlüğe konulmuştur.
19. asrın ortasına kadar süregelen bu durum, tek
niğin ilerlemesiyle 19. asrın sonu ve 20. asrın 
başında eczaneden sanayie dönüşmüştür. 1788'de 
eczacı C.W. Finkentscher iptidai imkânlarla ilk 
ilaç hammadde üretimine başlamıştır. Buna bugün 
de isimlerini duymakta olduğumuz Bayer, Merck, 
Schering gibi birçok ilaç üreticileri katılmış ve 
bütün Avrupa ülkelerinde ve Amerika'ya hammadde 
hazır ilaç satarak, I. Dünya Harbine kadar bu 
sahada bütün dünyada hakimiyet kurmuşlardır.
Diğer ülkelerdeki İlaç Sanayii ve Almanya:
İngiltere ve Fransa diğer Avrupa ülkelerine naza
ran daha ileri bir safhada olmalarına rağmen, 1914 
senesine kadar ilaç hakimiyetini Almanya elinde 
tutuyordu. Breveler, imalat usullerinin tümü Alman 
monopolünde denilebilirdi.
1914'de I. Dünya Harbinin çıkması ve Almanya'nın 
dış ticaretinin durmasıyle ilaç ihtiyaçlarını 
kendi kendilerine tedarik etmek mecburiyetiyle 
karşı karşıya kalan batı ülkeleri kendi öz hazır 
ilaç üretimi tesislerini kurmuşlardır. Bugün, dün
ya ilaç sanayiinde söz sahibi olan İtalya, hazır 
ilaç ithalatından imalata 1914-1918 yılları ara
sında geçmiştir. Ingiltere'nin ve Avrupa'nın en 
büyük hazır ilaç fabrikalarından Glaxo, hazır 
ilaç imalatına 1924'de başlamıştır. Bugün ilaç 
sanayiinin liderliğini yapan Birleşik Amerika'da



ilaç 1914'den önce hammaddesini Almanya'dan temin 
etmek şartıyle ve Alman brevelerinden faydalanarak 
imal edilirdi. 1917'de Amerika'nın harbe girmesi 
ve kazanması neticesi harp tazminatı olarak "Alein 
Property Costodian" a dayanarak Almanların 4500 
brevesine el koyarak bunları 1919 senesinde ilgi
li firmalara satmıştır.
Ispanya'da 1940 senesine kadar basit halde olan 
ilaç sanayiinin bugünkü gelişmeleri bu tarihten 
sonraki çalışmalarının neticesidir. II. Dünya 
Harbi esnasında Almanya elinde kalan araştırma 
güçlerini kaybetmiştir. Bombalar altında Avrupa 
ülkelerinde ilaç araştırma ve geliştirme olanak
ları zayıflamış, buna mukabil Birleşik Amerika 
bu konuda önderliği ele alarak bugün bu sahada 
tez söz sahibi ülke haline gelmiştir.
Halen bütün batı ülkeleri II. Dünya Harbinin müş
küllerini yenmiş olmasına rağmen Birleşik Ameri
ka'nın bu sahadaki hakimiyetini gölgelemeleri 
kabil olmamıştır. Gelişmekte olan ülkeler bünye
sinde ve memleketimizde ilaç sahasında hazır ilaç 
üretiminde bazı gelişmeler kayıt edilmiştir.
Batı İlaç Tarihçesi ve Memleketimiz:
Bu kısa tarihçe bize gösteriyor ki, hazır ilaç 
endüstrisi dünyadaki aşaması pek eski tarihlere 
dayanmıyor. Almanya hariç bütün gelişmeler, Ame
rika dahil birçok batı ülkelerinde 1914-1918 ta
rihleri arasında başlamıştır. Bu tarihlerde tam 
bir endüstri anlamını taşımamakla beraber memle
ketimizde 1890'dan başlayarak 1910-1915 arasında 
birçok milli kuruluşları görmek kabildir. (2)
Bugün milli ve yabancı ilaç üniteleriyle başlı 
başına bir güç haline gelmiştir. 50 senesini id
rak edecek Cumhuriyet devrinde, bu sahada büyük 
hamleler yapılmıştır. Bunlar yeterli midir? Aynı 
tarihlerde hamlelere başlayan gelişmiş ve geliş
mekte olan ülkelerdeki aşamaları izleyerek katet- 
miş oldukları mesafelerin bizden bir hayli ileri 
olduğunu görmek kabildir.

(2) Bkz. II. Beş Yıllık Kalkınma Planı, "ilaç Sa
nayii Özel ihtisas Komisyonu Raporu", 1966.
S: 12 vd.



Bu tarihçe, 4. Beş Yıllık Plan yapıcılarına, bu 
hedeflere daha kısa yollardan süratle varılması 
için bu sanayi dalına yol göstermesi açısından 
klasik tarihçeler dışında olan bir görüşle kale
me alınmıştır.

BÖLÜM II. MEVCUT DURUM
1. Sektörün Kuruluşu:

a. îlaç Sanayiinin sektörler arasındaki dağılışı
Türkiye'de ilaç sanayiinin halen hemen hemen 
tamamına yakın bir kısmı özel sektörde toplan
mıştır. Özel sektöre ait 100 ilaç fabrikası ve 
laboratuvar bulunmasına karşılık, devlet sek
töründe iki kuruluş mevcuttur. Bunlardan biri 
Milli Savunma Bakanlığı'nın sadece birkaç ka
lem ilaç ihtiyacını karşılayan ilaç fabrikası, 
diğeri ise aşı ve serum imal eden S.S.Y.B. Re
fik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsüdür. Bunların 
dışi-nda İstanbul'da Kızılay'ın Plasma Fraksi- 
onasyonu laboratuvarı mevcuttur.
Son olarak 506 sayılı kanunda yapılan bir deği
şiklikle Sosyal Sigortalar Kurumu'na ilaç fab
rikası açma yetkisi verilmiş olup bu konuda 
proje çalışmalarının başlatılmış olduğu ilgili 
Bakanlık tarafından açıklanmıştır.
Özel Sektöre ait, kayıtlı 100 laboratuvardan 
takriben 70 kadarının faal durumda olduğu tah
min edilmektedir. Türkiye ilaç üretiminin yak
laşık olarak tamamı bu laboratuvarlar tarafın
dan yapılmakta olup, bunlardan 30 adedi toplam 
yıllık üretimin % 85'den fazlasını gerçekleş
tirmektedir .
Fabrika ve laboratuvarların dışında yerli veya 
yabancı (lisanslı) bazı müstahzarların ruhsat
larına sahip olan 24 ilaç amili veya mümesil 
firma da müstahzarlarını fasonaj olarak özel 
sektöre ait bu fabrika ve laboratuvarlarda 
imal ettirmektedirler.

b. Coğrafi dağılış
Özel sektöre ait olan ilaç fabrika ve labora- 
tuvarlarınm 90 kadarı İstanbul'da bulunmakta
dır. Geri kalanlar çok mahdut sayılarla İzmir, 
Ankara, Samsun, Adana, Diyarbakır, Zonguldak



illerinde yerleşmiş durumdadırlar. îzmir, labo- 
ratuvar sayısı bakımından ikinci sırayı işgal 
etmektedir. Hammaddenin önemli bir kısmının 
ithal edilm'esi, nakliye masraflarını azaltmak 
düşüncesiyle sanayii İstanbul ve İzmir'de ku
rulmaya teşvik eden en önemli sebeplerden biri
sidir. Hava ulaşımı yönünden İstanbul'un avan
tajlı olmasının etkisi de büyük olmuştur. Ayrı
ca İstanbul'un yan sanayi yönünden elverişli 
durumu, şişe, plastik, ampul, kutu ve mukavva 
imalatçılarının İstanbul ve civarında bulunması 
ilaç sanayiinin İstanbul'da toplanmasında önem
li rol oynamıştır.
Teknik ve kalifiye eleman bulmak, bankalarla 
temas ve kredi tedariki yönlerinden de İstan
bul'un daha uygun bulunduğu, tarihi gelişim 
içinde bugünkü ilaç sanayiinin temelini teşkil 
eden laboratuvarların ilk defa İstanbul'da 
faaliyete başlamış olmaları, İstanbul'daki yer
leşme ve birikimin diğer sebepleri olarak kar
şımıza çıkmaktadır.
İstanbul'dan Anadolu ve Trakya'ya ulaşım imkân
larının bol ve çeşitli olması, nakliye ambar
larının etkili ve süratli çalışmaları dağıtım 
yönünden büyük kolaylıklar sağlamaktadır.
Belli başlı imalatçıların ve ilaç amillerinin 
yurdun bütün bölgelerine yayılmış olan satış 
teşkilatları vardır. Büyük firmalardan bazıları 
ayrıca, dağıtım yönünden kolaylık ve sürat ka
zanmak için kendi teşkilatları içinde bölge 
depoları ihdas etmiş durumdadırlar.
Sermaye durumu
Türkiye'de özel sektöre ait ilaç fabrika ve la- 
boratuvarlarından 8 adedi yabancı sermaye tara
fından kurulmuş olup bu fabrikalarda 11 yabancı 
firmanın müstahzarları imal edilmektedir.
Daha önceki plan dönemlerinde yabancı sermayeli 
olarak kurulmuş olan 3 firma yerli sanayiciler 
tarafından satın alınmıştır.
İlaç sanayiinde birbuçuk milyarı aşan bir öz 
sermaye birikimi mevcuttur. 1964 yılma kıyas
la Öz Sermaye birikiminde % 400 civarında bir 
artış olmuştur. Bu artış firma sayısının çoğal-



masından değil mevcut firmalar tarafından sağ
lanan fonların yatırımlara tahsis edilmesinden 
ileri gelmiştir. 1975 yılı öz sermaye dağılışı 
1964 yılı ile mukayese edildiğinde toplam ser
maye birikiminin büyük firmalarda daha yüksek 
oranlara vardığı görülmektedir.
Küçük firmaların artış oranlarında azalma görül
mesi firmaların devamlı gelişme ve büyüme eği
liminde oldukları ortamda küçükleırin gelişmek 
veya piyasadan çekilmek zorunda kaldıklarını 
ortaya koymaktadır. Bunun nedeni kalitenin ve 
gelişen teknolojinin gerektirdiği yatırımların 
yapılması zorunluğudur. Sermaye birikimleri bu 
büyümeye yeterli olmayan firmaların bazıları 
sağlanan orta ve uzun vadeli kredilerle geliş
melerini tamamlayabilmişlerdir. 1965'den önce
ki sermaye birikiminin nedeni özellikle yaban
cı sermayenin bu sektöre rağbet göstermesi 
iken, 1975'e kadar hızla artmaya devam eden 
birikim, daha çok milli firmaların güçlenmesi 
ve büyümesinden ileri gelmektedir.
Milli firmaların bu tempoda büyüme ve güçlen
melerinin devamı sağlandığı takdirde yerli ser
maye yabancı sermaye karşısında zamanla rekabet 
ve artan sürüm imkânları elde edebileceği gibi, 
hammadde yatırımlarına ve araştırmaya yönelme 
imkânlarını da bulacaktır.

2. Mevcut Kapasite:
İlaç Sanayiinde kapasite durumu Tablo l'de 
görüldüğü gibi çeşitli farmasötik şekillere 
göre tahlil edilmektedir. Aslında değişik far
masötik şekillere ait kapasitelerin de birbir
lerinden tamamen ayrı ve müstakil olarak göz- 
önüne alınmaları mümkün değildir.
Örneğin, takdim şekli draje olan bir müstahzar
ın önce toz,sonra granül ve tablet kısımlarında 
imalat işlemlerine tabi tutulması ve en son ola
rak kaplama operasyonundan sonra draje haline 
gelmesi mümkündür. Tablo l'de belirtilen "Draje" 
kapasitesi, bu nedenle sadece kaplama ve cila 
operasyonları ile ilgili olan kapasite durumunu 
yansıtmaktadır. Bunun yanında tablet üretim ka
pasitesinin draje ve yalnız tablet şeklinde 
takdim edilen müstahzarları ilgilendirdiği söy
lenebilir. Yukarıdaki örnek diğer farmasötik 
şekillerde takdim olunan müstahzarlar için de 
genişletilebilir.



Tablo ı'de her farmasötik üretim grubu için normal 
kapasite, bu kapasitenin halen kullanılan ve kul
lanılması öngörülen kısmı ile âtıl kapasite mik
tarları gösterilmiştir.
a. Atıl kapasite durumunun incelenmesi

Tablo ı'in tetkikinden de görüleceği gibi he
men tüm farmasötik şekillerde âtıl kapasite 
görülmektedir. Ancak kayıtlı kapasite teorik 
kapasitedir.
Burada üzerinde durulması gereken bir nokta da 
"Teorik Kapasite" ile "Pratik Kapasite" arasın
daki farklardır. Özellikle ampul, flakon gibi 
farmasötik şekillerde, solüsyon imali, filtra- 
jı ampullerin hazırlanması ve sterilize edil
mesi gibi işlemlerin birbirivle ahenkleştiril
mesi sırasındaki bekleme ve kayıplar pratik 
kapasitenin teorik kapasiteden düşük olmasına 
sebep olmaktadır. Ancak pratik kapasite hesabı 
firmadan firmaya değişik olabileceğinden, yek
nesaklığı sağlamak için hesaplar teorik kapasi
teye göre yapılmıştır. Ancak şunu hemen belirt
mek yerinde olur ki, bazı farmasötik şekiller 
için pratik kapasitenin teorik kapasiteden 
düşük olmasına rağmen ilaç sanayiinde âtıl ka
pasite halen mevcuttur.
Ancak plan döneminin son yılı olan 1982 yılına 
kadar üretim birim ve değer olarak % 100'ün üs
tünde bir artış gösterecek ve dolayısıyle âtıl 
kapasite ortadan kalkacağı gibi mevcut kapasi
te kadar yeni yatırım gereği de ortaya çıkacak
tır.
1. Mecut âtıl kapasitenin nedenleri:

İlaç sanayiinde âtıl kapasite bulunmasının
nedenlerini:
- Dar boğazlar,
- Teknik nedenler,
- Tüketim tercihinin değişmesi,
- Politika ile ilgili gerekler,
- Yabancı sermayenin etkisi,

Tahminlerde yanılmalar ve
- Zahiri sebepler
olarak aşağıda detaylandırmak mümkündür.
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TABLO 1. MÜSTAHZAR ÎLAÇ SANAYÎÎ SEKTÖRÜNDE KURULU KAPASİTE 
(Farmasötik şekillere göre)

1975 YILI DURUMU
Sıra Ana Mal Kapasite Kurulu Atıl Kullanılan
No. Birimi Kapasite Kapasite Kapasite

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Toz Hazırlama Ton 3.800 800 3.000
2. Granül Hazırlama Ton 3.650 700 2.950
3 . Tablet Hazırlama Ton 6.500 1.100 5.400
4. Draje Hazırlama Ton 3 . 800 1.000 2.800
5. Kapsül Hazırlama Ton 3.000 500 2.500
6. Ampul ve Flakon Bin Adet 300.000 60.000 240.000
7. Şurup Süspansiyon Ton 15.000 1.000 14 .000
8. Pomat Ton 4 . 000 3.000 1.000
9 . Süppoz i tuvar-Ovül Ton 490 65 425



a) Atıl kapasitenin bir kısmı çeşitli imalat 
safhalarındaki dar boğazlardan ileri gel
mektedir. Bazen aynı farmasötik şekildeki 
iki müstahzardan birinin imalat metodunun 
farklı olması zorunluluğu o müstahzarın 
belirli imalat safhalarında dar boğaz ya
ratmasına sebep olmakta, beklemelerden 
dolayı bazı teçhizat geçici olarak atıl 
kalmaktadır. Bu durum ilaç sanayiinin 
özellik arzeden üretim tarzından ileri 
gelmektedir.
Ayrıca ilaç sanayiinde kalite kontrolü
nün hayati önemi sebebiyle belirli kon
trol safhalarında kaçınılmaz beklemeler 
bir sonraki operasyon safhasının atıl kal
masına sebep olabilmektedir.

b) Müstahzarların ve imalat teknolojisinin 
gelişmesine bağlı yeni buluşlar, bu ola
naklardan faydalanmayı sağlayacak makine 
ve teçhizatın getirilmesi suretiyle ka
pasiteye ilave yapılması sonucunu doğur
maktadır. Türkiye'de firmalar ayrı ayrı 
ele alındığında satış talebinin ve dola- 
yısiyle üretim hacminin makine ve teçhi
zatın icad edildiği ülkelere nazaran dü
şük olması, mevcut kapasitenin tam ola
rak değerlendirilmesi imkânını vermemek
tedir.

c) îlaç sanayiinin kurulması ve gelişmesinin 
ilk yıllarında enjektabl ampul, flakon 
farmasötik şekillerindeki müstahzarlara 
büyük hacimde talep olacağı düşünülmüş
tür. 0 yıllarda pek revaçta olan dar spek- 
trumlu antibiyotiklerin talebinin sürat
le gelişeceği tahmin edilmiştir. Bu tip 
müstahzarların imalat özellikleri dolayı- 
siyle tabi olacakları operasyonların ma
kine ve teçhizatına yapılacak yatırımla
rın da büyük olması gerekmiştir.
Halbuki hekimin ve hastanın tercihinin 
oral yoldan tatbik edilen ilaçlara doğru 
gelişme göstermesi, ayrıca geniş spektrum- 
lu antibiyotiklerin, dar spektrumlu peni
sinin, streptomysin gibi ilaçların ye
rini alması ve geniş spektrumlu antibiyo-



tiklerin de kapsül, süspansiyon veya film- 
tablet şeklinde kolay ve ucuz olarak tat
bik imkânları olması sebepleriyle bu en- 
jektabl farmasötik şekiller için atıl ka
pasite meydana gelmiş bulunmaktadır.

d) Bazı ilaç grupları için gelecek yıllarda 
talebin gelişmesi hakkında yapılan tah
minler, yeni keşifler sebebiyle boşa çık
mış, bazı hallerde tahminlerin tam aksi
ne sonuçlarla karşılaşılmıştır.
Birçok firmalar da talebin gelişmesi hak
kında herhangi bir etüt ve piyasa araş
tırması yapmadan diğer mülahazalarla ya
tırım yapmışlar, çok önemli olan talep 
faktörünü ihmal etmişlerdir.

e) Türkiye'de ilaç sanayiinde atıl kapasite
yi doğuran gerçek sebepler yanında kayıt 
ve hesaplarda atıl kapasite rakkamlarını 
büyülten bazı zahiri sebepler de vardır. 
Aşağıda bazıları sıralanan bu sebeplerin 
etkisiyle, zahiren mevcut görünen atıl 
kapasite aslında bazı farmasötik şekiller 
için hesaplarda görülenin altındadır.
Yıpranmış, demode olmuş ve fiili verimi 
azalmış makine ve teçhizatın yerine yeni 
ve daha rantabl çalışan makinelerin ge
tirilmiş olmasına rağmen bunların yanında 
eski ve düşük verimle çalışmakta olan ma
kinelerin de kullanılmakta olduğu bir 
gerçektir. Yenileri alınmış olmasına rağ
men, hatta amortismanı tamamlanmış olan, 
eskilerin normal kapasiteleri üzerinden 
hesaplara dahil edilmesi aslında kulla
nılması mümkün olmayan bir atıl kapasite
nin bulunduğu intibaını vermektedir.

2. Atıl kapasitenin doğurduğu sonuçlar:
Bazı farmasötik şekillerde görülen atıl ka
pasite maliyetler üzerinde olumsuz etki yap
maktadır. Fiyatların sabit olması nedeniyle, 
kapasite düşüklüğü nedeniyle mamul birimine 
yüksek oranda isabet eden sabit masrafları 
tüketiciye intikal ettirme olanağı bulunma
maktadır. Bunun sonucunda firmaların' kârlı-



lığı azalmakta ve sermaye birikimi zorlaş
maktadır .
Atıl kapasitenin doğurduğu ikinci önemli so
nuç, yenileme güçlükleridir. Her ne kadar, 
ilaç imalinde kullanılan makine ve teçhiza
tın çabuk demode olması ve yıpranma mülaha
zaları gözönüne alınarak yeterli amortisman 
nisbetleri kabul edilmiş ise de, amortisman, 
hesaben ayrılan bir karşılık olduğundan ye
nileme için gerekli fonların da tedariki la
zım gelmektedir. Talebin kapasite ile oran
tılı olmayışı, sabit yatırımların imal edi
lecek ve satılacak müstahzarlardaki amortis
man masraf hissesi yoluyla süratle nakte dö
nüşmesine imkân vermemektedir. Kapasitenin 
tam olarak kullanılmaması yıpranmayı atıl 
kapasite oranına göre daha az bir oranda 
azaltır. Önemli olan, eski makinelerin demo
de olmasıdır. Yeni geliştirilen makineler 
eskilere göre daha kaliteli imalat yapma 
olanağı vermek, fireleri azaltmak gibi çeşit
li avantajlara sahiptirler.
Yenileme, kaliteyi geliştirme zorunluluğu, 
dar boğazların giderilmesi ve teknolojik ge
lişmeler nedenleriyle ilave yatırımların ka
çınılmaz olduğu haller ise normal kapasiteye 
yeni artışlar getirmekte ve mevcut atıl ka
pasitenin mas edilmesini geciktirmektedir. 
Tablo projeksiyon döneminde görülen cüz'i ka
pasite artışlarının nedeni budur.

3. Üretim:
a) Üretim yöntemi ve teknolojisi

Türkiye ilaç sanayiinde yıllık üretimin 
% 85'ini gerçekleştiren 30 firmanın duru
mu raporumuzun diğer bölümlerinde ince
lenmiştir. Bu firmaların çoğu, yurdumuz 
ölçüleri içinde sermaye birikimi yönünden 
iyi bir düzeye erişmişlerdir. Bu gelişme
yi sağlayan firmalar en modern ve geliş
miş üretim metod ve teknolojisini uygu
lamak için gerekli olan makine, teçhizat, 
bina ve yurt ölçülerine göre kalifiye 
personel tedariki imkânlarını sağlamış 
bulunmaktadırlar. Bu itibarla, büyük mü
esseseler grubunda üretim metod ve tekno-



lojisinin batı ülkeleri düzeyinde olduğu 
rahatlıkla ifade edilebilir.
Yatırım gücü yetersiz olan diğer firmala
rın uyguladıkları metodlar daha basittir 
ve bu müesseselerde prodüktivite düşüktür.
Ancak bu firmaların toplam üretim değeri 
içindeki palan önem taşımamaktadır (%15) .
Bugün müstahzar ilaç üretiminde kullanılan 
teknolojiler tamamen ileri ülkeler düze
yinde bulunmaktadır. Teknoloji dış ülke
lerden know-how yolu ile getirilmekte ve 
Türkiye'ye uygulamak için geliştirilmek
tedir. Plan döneminde ilaç yapımı tekno
lojisinde önemli gelişmeler ve yenilikler 
beklenmektedir.

b) Üretim
Çeşitli üretim girdilerinin 100.- TL.lık 
üretim içindeki değerleri 1975 yılı fii
li rakkamlarına göre şöyle hesap edilmiş
tir.

ÜRETİM ORTALAMA GİRDİLERİ
Üretim İlaç Sanayiinde Üretim
Girdileri İçinde Muhtelif Girdi-
______________  lerin Payları_____________
Hammadde 60
Yardımcı Madde 8
İşçilik 17
Enerji v.s. 4
Ambalaj Malzemesi 11____
Toplam 100
Üretim girdileri içinde birinci sırayı 
hammadde işgal etmektedir. Ambalaj malze
mesi ikinci sıradadır. 1965 yılında yapı
lan hesaplara göre 100.- TL. lık üretim 
değeri içinde ambalaj malzemesi 17.72 TL. 
olarak en büyük payı temsil etmekte ve 
hemen arkasından az bir farkla hammadde 
(16.94 TL.) gelmekte idi. 1970 devalüas
yonundan ve 1971 Fiyat Sistemi değişik
liğinden sonra hammadde maliyetleri yük
selmiş ve ambalaj malzemeleri ile aradaki 
oran tersine dönmüştür.



Ayrıca işçilik (Direk ve Endirekt) ücret
lerindeki artışlar da bu harcamaların top
lam içindeki payını arttırmıştır,

c) Üretim miktarları
Sektördeki üretim miktarları birim olarak 
Tablo 3.1'deki Farmasötik şekillere göre 
Tablo 3.3'de ise Farmakolojik gruplara 
göre verilmiştir. Üretim miktarlarında 
genel bir artış eğilimi görülmektedir.

TABLO 2..ÜRETÎM GİRDÎLERÎ
(Birim 1 Milyon TL.)

GlRDÎLER DEĞER

(1) (2)

1. Hammaddeler 2.100
2. Yardımcı Maddeler 280
3. Enerji v.s. 140
4. Ambalaj Malzemesi 385
5. işçilik Giderleri 595

TOPLAM 3.500

Kaynak: T.Î.E.Î.S.

1) Farmasötik şekillere göre üretim mik
tarları
Tablo 3.1. çeşitli farmasötik şekille
re göre üretim miktarlarını göstermek
tedir.
Toplam ilaç üretiminde 1975 yılında 
1971'e göre % 19 oranında bir artış 
olmuştur. Bu artış hemen hemen tüketim 
artışına eşittir. Diğer yılların geliş
me trendi de talep artışına paralel 
bir temayül göstermektedir.



Uretim artış hızı toz ve kapsül gru
bu ilaçlarda en yüksek değere ulaşmak
tadır. Diğer gruplarda ise aftış hızı 
yönünden çok yavaştır.
Bazı gruplarda yıllar arasında azalma 
şeklindeki dalgalanmalar talep değiş
mesi ile ilgili değildir. Finansman 
ve hammadde tedariki problemleri üre
tim miktarlarının değişmesinde daha 
çok rol oynamaktadır.
Üretim hızı yavaş seyreden Ampul-Fla- 
kon, Sirop-Suspansiyon ve Suppozitu- 
var gruplarındaki artış ise nüfus ar
tışına bağlı tüketim ve talep yüksel
mesine bağlı kalmaktadır.

2) Farmakolojik gruplara göre üretim
Tablo 3.2'de İlaç Üretim Değerleri far
makolojik gruplara göre incelenmiştir.
Üretim değerleri artışında 1971-1975 
yılları karşılaştırıldığında artış ora
nı (% 123) astronomik görünmektedir. 
Ancak bu artış oranı gerçek üretim ar
tışını yansıtmamaktadır. Nitekim Tablo 
3.3'e göre aynı devre içindeki üretim 
artışı oranı % 51 olarak değerlere gö
re bulunan artıştan daha düşük oran
dadır. Gerçek üretim artışı 5 vılda 
% 51 kadardır. Değerlere göre artış 
oranları ise 1970, 1972, 1974 yılların
da üç defa fiyat değişmesi ile etkilen
mektedir.
Üretimin farmakolojik gruplara göre in
celenmesi, ilaçların tesir sahaları ve 
kullanış yerleri açılarından toplam 
üretim içindeki önem derecelerini ak
settirmektedir. Bu bilgiler, gelecek 
yılların talep temayülü, buna istina
den kapasite kullanma imkânları ve ge
rekiyorsa, yatırım ihtiyaçları hakkın
da fikir verecektir.
Tablo 3.2'deki rakkamlar ortalama nis
petler şeklinde sıralanırsa* şu sonuç
lar elde edilmektedir:



TEDAVİ GRUPLARI TOPLAM İÇİNDEKİ
1. Antibiyotikler % 20

‘2. Hormonlar % 6,5
3. Analjezik ve Anestezikler % 5,8
4. Vitaminler % 7,3
5. Nefes açıcı ve Bronşiyaller % 6
6. Kalp ve Damar İlaçları % 7,2
7. Dermatolojikler % 4,9
8. Antispazmotik ve Antikolinerjikler % 7,2
9. Sinir Sistemi İlaçları % 3,8

10. Antiromatizmal İlaçlar % 4
j.1. Diğerleri % 27,3

Görüldüğü gibi antibiyotikler % 20 ile 
birinci sıradadır. Son yıllarda geniş 
spektrumlu antibiyotikler sayesinde 
kesin ve süratli tedavi sağlanması an
tibiyotiklere karşı olan talebi arttır
mıştır. Vitaminler % 7,3 ile ikinci sı
rayı, kalp ve damar ilaçları ise % 7,2 
ile üçüncü sırayı işgal etmektedir. Bu 
ilaçların tüketici tarafından tercih 
ve kullanılma oranları diğer ilaçlara 
nazaran yüksektir.
1975'den önceki dönem oratalamaları ile 
karşılaştırıldığında sülfamidlerde an
tibiyotikler lehine bir düşme görülmek
tedir. Nüfus planlamasına önem veril
mesi sayesinde kontraseptivler yüksel
miştir. Bu artışın devam etmesi bekle
nebilir.

4. Dış Ticaret Durumu:
İlaç endüstrisinin dış ticaret ve ödemeler 
dengesindeki durumu genel hatları itibariyle 
mamul müstahzar ithalatı daralan, hammadde 
ithalatı ağır artış gösteren ihracat konusun
da araştırılmış pazarların çokluğu sebebiyle 
istikbal vaad edebilir bir görünüm arzetmek- 
tedir.
Bu durumu ile ilaç endüstrisi dış ödemeler 
dengesinde uzun vadeli olarak nötr bir duru
ma doğru kaymaktadır.

ı»



a) İthalat
1) Ürün ithalatı

Müstahzar ilaç ithalatı yurt içi tüke
time nazaran çok küçük bir oran teşkil 
etmektedir. 1965'de 30 milyon TL. olan 
bu ithalat 1961'de 13.53 milyon TL. ye 
ve 1964'de 8.12 milyon TL. ye düşmüş
tür. İthalatın son yıllardaki seyri şöy- 
ledir:

1967 7 Milyon TL.
1968 8
19 6 9 8
1970 10
1971 12
1972 16
1973 22
1974 24
1975 28

Bu rakkamlar göstermektedir ki mamul 
ilaç ithalatı istikrar kazanmıştır ve 
yeni buluş durumunda olan veya henüz 
Türkiye'de imal edilmeyen müstahzarla
ra inhisar etmektedir.
Türkiye'de mamul ilaçlardan sadece;

30.02.29 bakteriyel ve virütik 
aşılar

30.02.31 yılan serumu 
30.02.33 gamma globülin
30.02.32 ensülinleri

AET'ye libere konsolide etmekle ve 
30.03-41,42,43 pozisyonlarını 22 yıl
lık listeye almakla mamul müstahzar 
ithalini teşvik etmiyeceğini ve gümrük 
duvarlarını geçiş döneminin 22 yıllık 
istisnai süresinin sonuna kadar muha
faza edeceğini ortaya koymuştur.
Esasen mamul müstahzarların serbestçe 
ithalinde dahi serbest rekabetin iç 
pazarda Türk fiyatlarının düşüklüğü 
sebebiyle yerli üretim lehine işleye
ceği iddia olunabilir.

2) Yarı ürün ithalatı
İlaç endüstrisinde yarı ürün ithali 
bulunmamaktadır.



3) Hammadde ithalatı
Bu bölüm Hammadde Raporu'nda işlenmiş 
olmakla beraber genel olarak değinil
mektedir.
Türkiye'nin müstahzar imalinde kullan
dığı hammaddelerin çok büyük bir kısmı
nı ithal etmekte olduğunu daha önce be
lirtmiştik.
Bugün endüstrinin tükettiği hammadde
nin ortalama olarak % 10-12 sinin yer
li üretimden sağlandığı iddia olunabi
lir, ancak bu yerli hammadde üretimine 
dahil girdilerin bir kısmının yine dışa
rıdan ithal edildiği hatırlanırsa bu 
oranın önemli şekilde düşeceğini unut
mamak gerekir.
Türkiye'nin son yıllarda yapmış oldu
ğu ilaç hammaddesi ithalatı Tablo 6'da 
gösterilmiştir.

b) İhracat
Hükümetler son yıllarda ilaç imalatçıla
rını ihracat yapmaları için çeşitli şe
killerde teşvik etmektedirler.
Ancak bütün bu uğraşılara rağmen ilaç ih
racatımızın istenen düzeye çıktığı söyle
nemez .
Türkiye'nin ilaç ihraç edebileceği ülke
ler genellikle gelişmekte olan Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika ülkeleridir. Bunun dışın
da gelişmiş ilaç sanayiine sahip Avrupa 
ve Amerika ülkelerine ihracat yapma ola
nağımız hemen hemen yoktur.
Hammadde üreticisi durumunda olan bu ül
kelerden gümrük ödeyerek aldığımız ham
maddelerle ilaç üretip bu ülke piyasala
rında rekabet edemeyiz. Ayrıca kullandı
ğımız ambalaj malzemesi, kalite olarak bu 
ülkelerdekinden çok düşüktür.
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TABLO 3.1. YURT ÎÇÎ ÜRETİM (Farmasötik Şekillere Göre)
Birim: Ton

Sıra
No.

Ana Mallar Y I L L A R
1971 1972 1973 1974 1975

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Tozlar 2.175 2.279 2.457 2.631 3.000
2. Granüller 2 .400 2.500 2.650 2.800 2.950
3. Tablet-Draje 7.765 7.708 7.840 7.903 8 .200
4. Kapsül 1.377 1.343 1.697 1.900 2.500
5. Ampul-fFlakon 453 500 508 522 546
6 . Pomat 750 800 860 910 1.000
7 . Sirop Süspansiyon 12.086 12.965 13.303 13.834 14.034
8. Süppozituvar-Ovül 232 292 335 386 425
9 . Diğerleri 2.339 2.454 2.478 2 .513 2 .537

TOPLAM 29.577 30.841 32.128 33.449 35.192

Kaynak: T.İ.E.Î.S.



TABLO 3.2. YURT ÎÇt ÜRETİM (Tedavi gruplarına göre)

- İmalatçı satış fiyatıyla
- Birim Milyon TL.

Sıra Ana Mallar Y I L L A R
N o . 1971 1972 1973 1974 1975
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Antibiyotikler 313 350 430 490 715
2. Hormonlar 102 114 140 159 227
3. Analjezikler ' 91 101 125 142 203
4 . Vitaminler 114 128 157 179 255
5. Nefes açıcı ve bronşiyal 

müstahzarlar 94 105 129 147 210
6 . Kalp-damar sistemi ilaçl. 113 126 155 176 252
7. Dermatolojik müstahzarlar 77 86 105 120 171
8. Antispazmodik ve antiko- 

linerj ikler 113 126 155 176 252
9 . Sinir sistemi ilaçları 60 66 82 93 133

10. Antiromatizmal ilaçlar 63 70 86 98 140
11. Diğerleri 425 478 586 670 .. 942

TOPLAM 1 ,565 1.750 2.150 2.450 3 .500

Kaynak: T.l.E.Î.S.



TABLO 3.3. YURT ÎÇİ ÜRETİM (Tedavi gruplarına göre)

I- Birim 1.000 Adet

Sıra Ana Mallar Y I L L A R
N o . 1971 1972 1973 1974 1975
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Antibiyotikler 47.509 55.249 48.668 51.585 64.420
2 . Hormonlar 12.841 14.076 17.307 18.369 19.115
3. Analjezikler 35.635 38.960 36.961 43.154 41.202
4. Vitaminler 16.741 19.293 21.966 24.449 29.184
5. Nefes açıcı ve bonşiyal

müstahzarlar 17.180 22.281 21.283 22.561 33.345
6 . Kalp ve damar sistemi

ilaçları 7.681 9 .532 10.735 11.784 17.747
7 . Dermatolojik müstahzarlar 10.325 12.836 14.731 15.245 17.721
8. Antispazmodik ve antiko-

linerj ikler 8.298 8.861 10.304 11.713 13.303
9. Sinir sistemi ilaçlan 7.725 9.207 10.989 12.552 17.594

10. Antiromatizmal ilaçlar 7 . 022 7 .022 9.297 9.477 12 . 827
11. Diğerleri 64.823 1 2. 754 83.891 90 .688 86.855

TOPLAM 235.780 270.671 286.132 311.577 358.313
Kaynak: T.Î.E.t.S.



TABLO 4. MÜSTAHZAR ÎLAÇ İTHALATI
Birim: Milyon TL.

Sıra Ana Mallar Y I L L A R
No. 1971 1972 1973 19 74 1975
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

TOPLAM 12 16 22 24 28
Kaynak: T.Î.E.Î.S.
Not; Ana malların ithal değerleri teker teker tesbit edileme

miştir. (Ancak listesi eklidir. (Bkz. Ek 1)
TABLO 5. MÜSTAHZAR İLAÇ İTHALATI

Birim: Bin #
(CİF Cari Fiyatlarla)

Sıra Ana Mallar Y I L L A R
N o . 1971 1972 1973 1974 1975
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

TOPLAM 600 800 1.100 1.200 1.400
Kaynak: T.Î.E.Î.S.
Not: Ana malların ithal değerleri teker teker tesbit edileme

miştir. Ancak listesi eklidir. (Bkz. Ek 1)



Bu grup ülkeler arasında bulunan Avrupa 
Ortak Pazarı ülkeleri birbirleriyle yaptık
ları ithalattan gümrük almadıkları için 
birinin üretmediği hammadde veya ilaç di
ğerinde takriben aynı fiyatta bulunabilmek
tedir.
Bu bakımdan, ilmi araştırmalara dayalı çok 
uluslu ilaç endüstrilerine sahip bu gibi 
ülkelerin piyasalarına girmek Türk İlaç 
Sanayii'nden beklenmemelidir.
Doğu Avrupa ve Sovyet bloku ülkeleri kendi 
üretimleri dışında kalan ilaç ihtiyaçları
nı Batı Avrupa ve Amerika'dan ithal ederek 
karşılamaktadırlar.
Bu durumda en fazla ihracat yapma olanağı
mız bulunan Orta Doğu ve Kuzey Afrika ül
kelerine bile yapılacak ihracatta çeşitli 
güçlüklerle karşılaşılmaktadır.
Bu bölgede yerleşmiş bulunan ülkelerin ge
rek sağlık organizasyonları, gerekse itha
lat sistemleri birbirlerine göre önemli ay
rılıklar göstermektedir.
Mısır, Suriye, Irak ve Libya'da ilaç itha
latı daha ziyade devlet organizasyonları 
tarafından ihaleler yoluyla yapılmaktadır. 
Bunun dışında kalan Ürdün, Lübnan, Yemen, 
Suudi Arabistan ve Basra Körfezi ülkeleri 
ilaç ihtiyaçlarının önemli bir kısmını özel 
ithalatçıların yaptıkları ithalat ile kar
şılamakta, ayrıca kısmen ihale sistemi de 
uygulamaktadırlar.

Genellikle bütün ülkelerde, ihracatı yapı
lacak ilacın, o ülkede ruhsatının alınmış 
olması da gerekmektedir. Bu ise ülkemizde 
olduğu gibi hayli zor ve çok uzun süre bek
lemeyi gerektirmektedir. Ruhsatı alınmış 
olan bu ilaçların ülke doktorlarına tanı
tılması gereklidir. Bunun için de ihracat 
yapmak isteyen firmanın bu ülkelerde hekim
lere ilacını tanıtacak kadrolar teşkil et
mesi gereklidir. Birçok çok uluslu Avrupa 
ve Amerikan firması bu ülkelerde seneler
den beri propaganda teşkilatları bulundur
maktadırlar. Bunun yanında hiçbir Türk



T A B L O  6 .  İ L A Ç  H A M M A D D E S İ  İ T H A L A T I

S ı r a
N o .

H a m m a d d e  
G ü m r ü k  T a r i f e  v e  İ s t .

Y I L L A R

N ° '  1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )

1. 0 5 . 1 4 4 4 . 0 0 9 5 4 . 7 9 8 7 9  . 6 2 9
2 . 1 3 . 0 2 , 0 3 1 . 3 5 6 . 4 2 2 1 . 8 5 6 . 3 2 6 2 . 4 4 7 . 0 7 7
3 . 1 7 . 0 1 , 0 2 1 . 4 6 7 . 2 1 4 1 . 8 2 9 . 2 2 4 2 . 3 1 6 . 8 6 2
4 . 2 5 . 0 1 , 0 7 2 6 6 . 7 1 8 2 . 6 6 5 . 7 8 9 4 . 8 4 2 . 3 3 6
5 . 2 8  .  3 4  , 4 2 3 . 0 7 9 . 8 7 9 3 . 7 1 0 . 1 5 0 4 . 5 3 1 . 6 0 0
6 . 2 9 . 0 4 , 0 5 , 0 8 , 1 4 , 1 5 1 . 4 6 0 . 2 0 3 3 . 0 2 7 . 8 0 2 4  . 5 0 8 . 1 4 2
7 . 2 9  . 1 6 2 2 . 9 1 2 . 8 4 9 2 7 . 5 5 4 . 0 6 4 3 2 . 6 3 8 . 1 2 7
8 . 2 9  . 1 9 8 9 7 . 0 6 5 1 . 1 2 7 . 8 7 3 1 . 4 1 8 . 5 5 4
9 . 2 9 . 2 3 2 4 . 4 7 2 . 8 3 1 3 0 . 3 7 5 . 0 1 3 3 4 . 6 7 0 . 1 9 1

1 0 . 2 9 . 2 4 2 . 1 0 0 . 4 6 2 3 . 2 1 2 . 6 3 0 3 . 7 9 8 . 9 4 9
11. 2 9 . 2 5 , 2 6 3 7 6 . 2 1 4 5 8 1 . 9 4 0 7 7 6 . 4 3 0
1 2 . 2 9 . 3 5 1 0 9  . 4 3 2  . 6 9 6 1 3 2 . 2 4 5 . 8 6 7 1 5 6 . 9 7 7 . 5 0 9
1 3 . 2 9 . 3 6 , 3 7 1 6 . 2 5 4 . 1 3 3 1 8 . 7 9 4 . 8 1 1 2 2 . 0 1 4 . 6 0 4
1 4  . 2 9 .  3 8 2 7 . 9 6 8 . 8 5 3 3 4 . 0 8 6 . 3 9 9 3 7 . 6 4 2 . 3 3 4
1 5 . 2 9  .  3 9  , 2 4  , 2 5  , 2 6 5 5 . 7 7 7 . 4 9 4 6 7 . 8 3 5 . 0 5 6 8 2 . 4 1 3 . 2 5 2
1 6 . 2 9 . 4 0 6 . 1 9 2 . 9 0 5 7 . 8 7 8 . 3 7 1 9 . 8 9 0 . 8 3 6
1 7 . 2 9 . 4 1 , 4 2 4 2 . 1 8 1 . 8 4 1 6 4 . 4 7 4 . 8 5 7 7 8 . 4 4 2 . 1 4 4
1 8 . 2 9 . 4 3 1 . 3 2 2 . 2 0 5 1 . 6 5 6 . 7 9 6 2  . 0 9 7 . 0 4 7
1 9 . 2 9 . 4 4 1 4 7 . 4 2 7 . 6 7 3 1 5 0 . 9 7 8 . 5 1 5 1 6 6 . 8 8 6 . 9 4 3
2 0 . 2 9 . 4 5 / 3 0 . 0 1 2 0 . 9 6 5 . 1 5 5 2 5 . 6 2 1 . 4 1 3 3 0 . 8 9 7 . 8 2 2

TOPLAM 4 8 5 . 9 5 6 . 8 2 1 5 7 9 . 5 6 7 . 6 9 4 6 7 9 . 2 9 0 . 3 8 8

-26
-



TABLO 6.1. DEĞER OLARAK EN FAZLA ÎTHAL EDİLEN HAMMADDELER

Memleke t Hammadde Tutar
0

B.Almanya Akineton Base 111.812
B.Almanya Akineton HC1 107 .820
İsveç Anadur 194 .747
İsviçre Betamethasone 126.000
İsviçre Betamethasone Acetate 137.040
İsviçre Betamethasone di Sodium Phosphate 42.000
İsviçre Betamethasone 17 Valerate 280.770
Japonya Bleomycin 227.708
İsviçre Butanolamide de L'acide methylergolen
İsviçre

carboxylique 243.481
5-(O-chlorphenyl)-1,3 Dıhydro-7-Nitro
2H-1,4-Benzodıazepine-2-one 59.521

Amerika Conjugue Eustrogene Equine 280.581
İsviçre Desacetyl Lanatoside "C" 10.417
Belçika Deserpidine 34 .443
İtalya Dexamethasone 21, Phosphate di Sodium 35.000
İsviçre Dihydroergocristine Methansulfonate 123.822
İsviçre Dihydroergotamine Methansulfonate 113.586
İsviçre Dihydroergotoxine Methansulfonate 947.130
Almanya Digytoxin 12.961
Hollanda Dydrogesterone 131.796
İsviçre Ergotoxine Phosphate 8 .890
Hollanda Estradiol Phenyl Propionate 11.950
Hollanda Estriol Succinate 46.452
Hollanda Ethylestrenol 17.896
İngiltere Ethynodiol Diacetate 129 .762
Almanya Flucortolon 178.300
Almanya Flucortolon Capronate 161.784
Almanya Flucortolon Trimethylacetate (Micro 15) 41.608
Almanya Flucortolon Trimethylacetate (Micro 20) 123.560
İsviçre Flumethasone Pivalic 684.605
Panama Fluocinolono Acetonid 72.187
İrlanda Fluphenazine Decanoate 49 .000
İsviçre Fumarate de Mecloprodine 278.305
İsviçre Gentamycin Sulfate 2 .242.152
Almanya Methenolone Enanthate 332.948
İsviçre Methysergide Bimaleate 9.326
Almanya Methyl Androstenalon Acetate 7.136
İsviçre Methylergobasin Bimaleate (Methergine) 131.576
Almanya Methyl Prednisolone 144.500
Amerika Methyl Prednisolone Acetate 323.000
Almanya 16-Methyleneprednisolone 33.840
Hollanda Nandrolone Phenyl Propionate 150.229



Memleket Hammadde Tutar
0

Almanya Norethisteron 40.700
Almanya D.L. Norgestrel 295.200
Belçika Pimozide 128.124
Amerika Piperazine Estrone Sulfate 28.980
İsviçre Pizotifenium Hydrogenmalate 255.397
Amerika Polythiazide 22.673
İtalya Prednisolone 16-Hydroxy 16-17 Acetonyl 135.531
İsviçre Protoveratrine A 38.895
İtalya Rifampicine 1 ,540.800
İsviçre Rifamycine 1 .309.500
Hollanda Sodium Equiline Sulfate 11.911
Almanya Talusun Substance (Proscilaridin) 24.800
İsviçre Tarban Substance 16 . 707
İrlanda Triamcinolone 42.390
İrlanda Triamcinolone Acetonide 712 . 320
Fransa Tridigitoxide (3B,12B, 14b, Tri Hydroxy

Cardenalide) 93.179
İsviçre Vincoleucoblastine 25.604
İsviçre Vincristine Sulfate 163.917
İsviçre Visken Substance 120 .650
Hollanda Vitamin B-12 Naturelle en Poudre he-
İsviçre

patique 76.450
D-Biotin 356.160

İsviçre D-Biotin (Technicale Grade) 72.000
İsviçre Xylomethazoline (Otrivin) 49.854



TABLO 6.2. EN ÇOK İTHAL EDİLEN HAMMADDELER

İhracatçı Hammadde Miktarı
Memleket Adı Kg.
Danimarka Allobarbital (Dial) (Diallybarbi-

turic Acid) 20.970
Fransa Aluminum Hydroxide (Colloidal) 26.780
B.Almanya Antipyrine (Phenyl-Dimethy

Pyrazolone) 15.500
İtalya Barium Sulfate 115.000
B.Almanya Bismouth (Sub) Carbonate 17.375
B.Almanya Bismouth (Sub) Nitrate 10.750
Hollanda Caffeine (Pure Ahhydrous) 40.804
İsviçre Calcium Benzoyl Pas 64.157
İsviçre Calcium Lactogluconate 25.000
İngiltere Cetrimide 18.250 Lt
Dan.-İtalya Chloramphenicol Levogyre 18.679
Hol-B.Alm. Choline Chloride 81.500
Fransa Dextrose (Anhydrous) 75.000
Fransa Dextrose (Monohydrate) 38.000
Porto-Rıko Erythrormycin Stearate 15 .870
İsviçre Gamma-Phenylpropy1 Carbamate 14.000
Hollanda Glycine (Glycoçoll) 15.000
İngiltere Ibuprofen 19.450
B.Almanya Ilvin (Parabromdylamine) 37 .000
B.Almanya Isoniazid (Isonicotinic Acid

Hydraz ide) 14.500
Hollanda Lactose 257.000
İtalya Magnesium Carbonate 30.000
İtalya Magnesium Hydroxyde 98.000
B.Almanya Magnesium Trisilicate 21.800
B.Alm.-İtalya Mannitol 51.000
B.Almanya Methyl Salycylate 17.450
B.Almanya Novalcrine (Metamizole) 108.400
Almanya Phenothiazine 18.750
İsveç Piperazine Hexahydrate 33.450
Almanya Pyramidon (Aminopyrine, Dipyrine,

Aminophenazone, Amidazone, Dimethyl-
Aminoantipyrine) 311.100

Alm.-Dan. Saccharin (Saccharin Sodium) 11.900
Hol.-B.Alm. Salicylamide 25.550
Romanya Salicylic Acid 351.135
Fransa Sodium Benzoate 15.000
İtalya Sodium Citrate (Trisodium Citrate) 30.700
Dan.-B.Alm. Sodium Cyclamate 37.500
Alm-. -Hol. Sodium Saliyclate 35.000



îhracatçı Hammadde Miktar
Memleket Adı Kg.

Fransa Sorbitol 536.000
Yugos-Dan. Sulfaguanidin 14.000
İsviçre Sulfamethoxozole (Gantanol) 25.000
İsviçre Vitamin B-l HCİ (Thiamine HC1) 13.000
İsviçre Vitamin C (Coadet) 40.750
İsviçre Vitamin C (Cryst. Powder) 195.925
İsviçre Sodium Ascorbate 17.000

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



firmasının bu ülkelerde propaganda kadro
su bulunmamaktadır. Böyle bir kadronun ma
li külfetini, kendi ülkelerinde yaşama 
mücadelesi veren Türk îlaç Sanayii zaten 
kaldıramaz.
Her nekadar Türkiye'de bulunan çok uluslu 
firmaların ürettikleri ilaçların bu ülke
lerde ruhsatı alınmış ve doktora tanıtıl
ması yapılmışsa da, gerek bu ülkeler, ser
best dövizle yaptıkları ithalatta ilacı 
ana firmadan almayı tercih etmeleri, gerek
se ana firmanın kendi ihracat pazarını 
kaybetmek istememesi nedeniyle bu firmala
rın da serbest piyasaya mal satmaları çok 
zordur.
Türkiye ile "kliring" anlaşması bulunan 
bazı ülkeler döviz ödeyerek ana firmadan 
ithalat yapacağına Türkiye'den ilaç almayı 
tercih etmektedirler. Yalnız bu durumda 
ihracatçı firmanın ihraç ettiği malın be
delini alması bir problem olmaktadır. Me
sela, 1972 yılında Mısır'a yaptıkları ih
racatın parasını hala alamamış ilaç firma
ları vardır ve bu firmaların önemli fon 
kayıpları olmuştur.
Devlet kuruluşlarının yaptıkları ihaleler
de ilaç istekleri jenerik veya tedavi grup
larına göre yapılmaktadır ve bu yolla ya
pılan ithalatlarda, ilacın ruhsatının bu
lunması şartı aranmaz, ilacın ihracat ya
pan ülkede satılıyor olması yeterlidir.
Bu bakımdan Türk îlaç Sanayii için en uy
gun ihracat yolu bu ihaleler olmaktadır.
Bu tip ihalelerin takip ve neticelendiril- 
mesi ayrı bir organizasyon işi olup, fir
maların bu işlemleri kendi başlarına yü
rütmeleri gerek organizasyon, gerekse ma
li yönden büyük zorluklar getirmektedir. 
Memnuniyetle belirtelim ki bu fonksiyon
ları yapan yeni şirketler oluşmaktadır.
Bütün bu zorlukların yanında ihracatta kar
şılaşılan en büyük problemlerden biri de 
fiyattır. Türkiye'de ilaç hammaddeleri 
ithalatında ortalama % 50-60 oranda gümrük



vergisi ödenmekte, dolayısiyle ilaç mali
yetleri yüksek olmaktadır. Her nekadar 
vergi iadesi namı altında % 15 oranında 
(1,8 Milyon Ş'dan sonra % 20) bir ihracat 
primi veriliyorsa da bu ilaç maliyetinde 
önemli bir yer tutan hammadde için öde
nen gümrüğü karşılamamaktadır. Gerçi, ge
çici ithalat (gümrük kanunu madde 118) 
yoluyla getirilen hammaddeler için ödenen 
gümrük, ihracatın yapılmasından sonra ge
ri alınabiliyorsa da, bu tip ithalatta da 
bürokratik zorluklar firmalar için büyük 
zaman ve maddi kayıplara yol açmaktadır.
Ayrıca ithalat yapan ülke, mesala Türki
ye'den bir ilaç alırken bunun fiyatını o 
ilacın dünya üzerinde esas üreticisi olan 
ülkelerin ihraç fiyatından düşük olmasını 
istemektedir. Bunun yanında yüksek oranda 
eşantiyon talep etmektedir.
Dolayısiyle maliyetlerin yüksekliği, ihra
cat fiyatlarının düşüklüğü ve ihracatı 
gerçekleştirmek için yapılan ek masraf
lar ihracatı kârsız bir iş haline getir
mektedir .
Bu çerçeve içinde ilaç ihracatının geliş
mesi mümkün olamamaktadır.
İhracat miktarları ve değerleri Tablo 7 
ve 8'de belirtilmiştir.

Stok Durumu
Konunun ayrıntılarına girmeden önce, İlaç Sa
nayiinde stok politikasını etkileyen başlıca
dört faktörü belirlemek gerekir, Şöyle ki;
a. İlaç sanayiinin hammadde yönünden dışa

bağlı bir özellik taşıması, nedeniyle, stok 
politikaları genel olarak ithal rejimle
rinin, ithalat formalitelerinin ve T.C. 
Merkez Bankası konvertibl döviz rezervle
rinin büyük ölçüde etkisi altındadır.

b- Salgın hale gelebilme veya bir anda ortaya 
çıkıp yaygın karakter kazanma istidadı 
arzeden bazı hastalıklara karşı (grip, nez
le, bulaşıcı hastalıklar gibi) kullanılan 
ilaçlara ait stoklar, böylesine bir ihti
male göre tayin edilir.



c. Kış mevsimi için hazırlanılan aylarda, 
özellikle Ağustos, Eylül ve Ekim ayların
da stokları bu hazırlığın etkilediği görü
lür .

d. Nihayet, her firma kendine büyük ölçüde 
destek olan bazı majör ilaçlarına ait 
stokları, yok satış ihtimalini önlemek ama
cıyla, yüksek emniyet marjları içinde tut
mak eğilimindedir.

îlaç Sanayiinde stok üç kademeli bir aörünüm
arzeder:

Mamul stokları mevsime, müstahzarın mali
yetine, satış hacmine ve imalat kapasite
sine uygun bir seyir içinde, genel stokun 
% 25 ile % 40'ı arasında değişme gösterir.
Yarı mamul stokları, mamul stokunu tayin 
eden faktörlere bağlı olarak değişen bir 
hacim içinde, genel stokun % 10 ile % 20'si
ni kapsamına alır. Ancak, muhasebe işleyi
şinin uygun bir olgunluğa erişmemiş oluşu 
sonucu yarı mamul stokunun sayım ve değer
lendirilmesinde karşılaşılan güçlükler ne
deniyle, bu safhadaki stokun kesinlikle 
muhasebe kayıtlarında yer alması genel ola
rak sağlanamamaktadır.
Ham ve yardımcı madde ve ambalaj malzemesi 
stoku, ilaç endüstrisinde büyük bir önem 
taşır. İkmali dışa bağlı ham ve yardımcı 
madde stokları bilhassa önemlidir. Buna 
rağmen, hemen hemen hiçbir ilaç firmasının, 
bütün bir yıl kesintisiz imalat yapabildi
ği görülmemiştir. Stokun çok çeşitli mad
delerden ibaret oluşu ve her kalemden yük
sek stok tutabilme olanağının finansman 
sorunu nedeniyle sınırlı bulunuşu, ilaç 
endüstrisini böylesine bir sonuç ile de
vamlı olarak karşı karşıya bırakmaktadır.



TABLO 7. MÜSTAHZAR İLAÇ İHRACATI
Birim: Ünite

Sıra Ana Mallar YILLAR
No. 19 71 1972 1973 1974 1975

I (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kaynak:

TABLO 8. MÜSTAHZAR ÎLAÇ İHRACATI
Birim: Bin *

Sıra Ana Mallar YILLAR
No. 1971 1972 1973 1974 1975
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kaynak:



Stok hacim ve hareketlerindeki bütün bu özel
likler, ilaç endüstrisini stoka para bağlama 
ve dolayısıyle finansman sorunu ile sürekli 
hir biçimde karşı karşıya kalma sonucuna gö
türür. Öyle ki, bilhassa yeni ve büyük ilaç 
yatırımlarına girişmiş müteşebbisleri, sto
kun bu özelliği ciddi bir işletme sermayesi 
sıkıntısı ve arayışına iter. Bu bakımdan, 
ilaç endüstrisinin daha ileri hamlelere giri
şebilmesi, stoku finanse eden türde işletme 
kredilerinin varlığına ve düzenli bir ithal 
akışının sağlanılmasma büyük ölçüde bağlı 
bulunmaktadır.

6. Yurt İçi Talebi
Yurt içi talep hacmi sadece sanayinin piyasa
ya arzettiği müstahzar ilaçlar için hesap ve 
tahmin olunmuştur. Eczanelerde yapılan ilaç
lar için elde yeterli done ve istatistikler 
mevcut değildir. Esasen doktor reçetelerin
deki formüllerle eczanelerde hazırlanan ilaç
ların önemli rakkamlara baliğ olmadığı da 
bilinmektedir.
İthalatın son yıllarda birkaç kalem müstahza
ra inhisar etmesi sebebi ile yurt içi tale
binin sadece Türkiye'de ilaç sanayii müesse- 
selerinin imal ettikleri müstahzarlara göre 
belirtilmesinde bir sakınca olmadığı kanısın
dayız .
Yurt içi talep miktarları Tablo 9.1 ve 9.2'de 
gösterilmiştir.
Tablolardan da görüleceği gibi talep artışı 
yıllık % 12-15 arasında değişiklik göstermek
tedir. Ancak değer-tablosuna fiyat değişik
likleri de yansımış olduğu için artış oranla
rı bazı yıllarda daha yüksek görülmektedir.
Plan döneminde Genel Sağlık Sigortası uygula
masına başlandığı takdirde talep artışı bu
güne kadarki trendin üzerine çıkacaktır.



7. Fiyat Durumu
Türkiye'de satılan müstahzar ilaçların fiyat
ları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı' nın 
düzenlediği esaslara göre tesbit edilmekte
dir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu 
düzenleme yetkisini 1262 sayılı kanunun 4348 
sayılı kanunla değiştirilen 7 nci maddesine 
dayanarak kullanmaktadır. Mezkûr kanun mad
desi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na 
üretici veya âmil firma tarafından teklif 
edilen fiyatı inceleme, muvafık bulma veya 
piyasa icaplarına göre teklif edilen fiyatın 
değiştirilmesini isteme yetkisi vermiş bulun
maktadır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
bu yetkisini fiyat tesbit sistemini vaz eden 
ve düzenleyen kararnameler vasıtasıyle kul
lanmaktadır. Bu fasılda halen yürürlükte olan 
29,3.1972 tarih ve 7/4129 sayılı kararname
nin ekonomik açıdan değerlendirilmesi ve ilaç 
endüstrisinde genel olarak fiyat sorunu ele 
alınmıştır.
a. Fiyat Kararnamesinin aetirdikleri ve değer

lendirilmesi
7/4129 sayılı Kararnamenin başlıca özellik
leri bundan önceki 6/9311 sayılı Kararname 
ile karşılaştırılması ve Türkiye'nin eko
nomik aerçekleri acısından değerlendiril
mesi aşaaıda ver almaktadır.
1) Son Kararnamenin en önemli özelliği, 

uygulamada ilaç fiyatlarına ucuzluk ge
tirme amacının hedef olarak alınmış ol
masıdır. Kararnamenin hazırlanmasına 
esas teşkil eden Komisvon Raporu1nda, 
sanayinin geliştirilmesi gibi amaçlar 
üzerinde de durma gereği belirtilmişse 
de, siyasi tercih daha çok fiyatların 
ucuzlatılması yönünde yapılmıştır,

2) 7/4129 sayılı Kararnamenin 16. maddesin
de araştırma ve geliştirme vapan ilaç 
fabrika ve laboratuvarlarınm araştırma 
ve geliştirme primi verilerek teşvik 
edilmesi önaörülmiiştür. Ancak verilecek 
bu primin hesap tarzı tarif edilmekle 
beraber, fonların kavnağı belirtilmemiş
tir.



TABLO 9.1. MÜSTAHZAR İLAÇ YURT ÎÇÎ TALEBİ (Tedavi Gruplarına Göre)

Birim: Milyon TL.

Sıra
No. Ana Mallar Y I L L A T )N.

1971 1972 1973 1974 1975
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Antibiyotikler 404 452 555 633 897
2. Hormonlar 131 147 180 205 285
3. Analjezikler 116 130 161 182 254
4. Vitaminler 147 164 202 230 319
5 . Nefes Açıcı ve Bronsival

Müstahzarlar 120 134 166 190 262
6. Kalp-Damar Sistemi İlaçları 145 162 199 226 316
7. Dermatolojik Müstahzarlar 97 110 134 153 213
8 . Antispazmodik ve Antikoli-

nerjikler 145 162 199 226 316
9. Sinir Sistemi İlaçlan 76 83 105 119 166

10 . Antiromatizmal İlaçlar 69 90 110 125 174
11. Diğerleri * 549 618 757 866 1.207

TOPLAM 1 .999 2..252 2.768 3.155 3 .409

Kavnak: T.Î.E.t.S.



TABLO 9.2. MÜSTAHZAR ÎLAÇ YURT İÇİ TALEBÎ (Tedavi Gruplarına Göre)
Birim:1.000 Adet

Sıra
No. Âna Mallar V I L L A R

1971 1972 1973 1974 1975

(1) ( 2 ) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Antibiyotikler 45.133 52 .486 46.234 49 .005 61.199
2 . Hormonlar 12 .198 13 .372 16.441 17.450 18.159
3. Analjezikler 33.853 37.012 35.112 40.996 39.141
4. Vitaminler 15.903 18.328 20.867 23.226 27.724
5. Nefes Açıcı ve Bronşiyal 

Müstahzarlar 16.321 21.166 20.218 21.432 36.427
6. Kalp ve Damar Sistemi İlaç

ları 7 .296 9 .055 10 .198 11.194 16.859
7. Dermatolojik Müstahzarlar 9 .808 12.194 13.994 14.482 16.834
3. Antispazmodik ve Antikoli- 

nerjikler 7.883 8.417 9 .788 11.127 12.637
9 . Sinir Sistemi İlaçları 7.338 8.746 10 .439 11.924 16.714

10 . Antiromatizmal İlaçlar 6.670 7.240 8.832 9.003 12.185
11. Diğerleri 61.581 69.116 79 .696 86.153 82.512

TOPLAM 223.984 257 .132 271.819 295.992 340 .391

Kaynak: T.Î.E.Î.S.



Kanımızca araştırma geliştirme çalışma
larının teşvik olunabilmesi için bu ko
nunun müstakil olarak ele alınması ve 
ekonomik koşulların saptanması gerekmek
tedir. Araştırma geliştirme masrafları 
batıda maliyet unsurları arasında en bü
yük ağırlığı taşıyan masraf merkezle
rinden biridir. Şayet, temel ilke olarak 
ucuz ilacı hedefliyecek olursak o takdir
de araştırma geliştirme maliyetinin süb
vansiyonla karşılanması ve ilaç fiyatın
dan ayrı mütalaa edilmesi gerekir.
7/4129 sayılı kararname araştırma geliş
tirme masraflarını ilaç maliyetine dahil 
etmek ilkesini benimsemiştir. Bu ilke 
ileride de benimsenecekse, araştırma 
geliştirmenin başlangıç fonlarının mut
laka devlet yardımı ile başlatılması ve 
endüstrinin yapacağı ek harcamaların 
fiyat mekanizmasına hangi esaslarla yan
sıyacağının tesbit edilmesi gerekmekte
dir .

3) Kararnamenin tek belirli hedef olarak
ilaç fiyatlarını ucuzlatmayı esas olarak 
alması, AET kararları karşısında üzerin
de önemle durulması ve tartışılması ge
rekli bir durum yaratmaktadır.
AET'de üye devletlerin ilaç karşısında
ki tutumları başlıca iki hedefe yönel
miştir. Bunlardan birincisi ilacın halk 
sağlığı bakımından en uygun şekilde kul
lanılmasının güvenlik altına alınması
dır. (Fayda Maksimizasyonu) îkinci he
def ise, her üye devletin mevcut ilaç 
sanayiinin yaşamasını ve gelişmesini 
başlıca amaç olarak almasıdır. Bütün 
üye ülkelerin ilaç sanayilerinin uzun 
dönemde aynı derecede yaşama ve gelişme 
şansına sahip olmayacakları doğaldır.
Türkiye ilaç pazarının milli endüstri 
ve yabancı sermaye dengesi gözönünde 
tutulursa, milli ilaç endüstrisinin ge
lişmesinin ne derece önem taşıdığı bir 
kere daha göze çarpacaktır. Ortak Pazar
da ithalat ve ihracatın serbest bırakıl
ması geniş ölçüde milli endüstrilerin 
rekabete hazır olmalarına ve güçlendi
rilmelerine bağlı kalacaktır.



4) Son Kararnamenin bir özelliği de fiyat 
tesbit sisteminde getirdiği değişiklik
lerdir. Her iki kararnamenin de hareket 
noktası sınai maliyet olmakta ve sınai 
maliyetin tarifi bakımından bundan ön
ceki Kararname ile yeni Kararname ara
sında bir küçük istisna dışında farklı
lık bulunmamaktadır. Bu istisna, çok 
isabetli olarak, kalite kontrol giderle
rinin de Direkt İşletme Giderlerine da
hil edilmiş olmasıdır.
Eski Kararnamede sınai maliyetin çeşitli 
dilimlerine, Genel İdare Giderleri, Sa
tış ve Finansman Giderleri, Tanıtma. Gi
derleri ve Ödenen Royaltv'leri kapsamak 
üzere götürü (çarpma emsallerinin) uv- 
gulanmasıyle ticari maliyetlerin hesap
lanması ve ticari maliyete tıbbi müstah
zarlar için % 25, antitüberkülotik müs
tahzarlarla galenik preparatlar ve ko
deks ampulleri için % 15 oranında ima
latçı kârı eklenerek imalatçı satış fi
yatının bulunması öngörülüyordu. Halbu
ki, Yeni Kararname, ticari giderler ve
ya endirekt giderler kavramını kabul 
etmemiş; 001-250, 251-1500 ve 1500 Krş. 
dan yukarı olmak üzere üç kategoride 
toplanan sınai maliyet dilimlerine be
lirli çarpma emsallerinin uygulanması 
suretiyle doğrudan doğruya gayri safi 
imalatçı kârının hesaplanmasını öngör
müştür. öngörülen gayrisafi kârın hesa
bında kullanılan çarpma emsallerinin ya
pısı incelendiğinde, (Endirekt Gider/ 
Sınai Maliyet) oranının 0,35 ve brüt 
vergi öncesi kâr oranının da % 12,5 
olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır. 
Böylece üretici kârı eski Kararname ile 
kıyaslandığında % 50 oranında düşürül
müş bulunmaktadır. İlaç Endüstrisinin 
fiili ve gerçek rakkamları eski Karar
name 'ye göre tekevvün eden satış fiyat
ları üzerinden kârlılığın ortalama ola
rak % 15'in altında olduğunu, endirekt 
giderlerin ise toplam sınai maliyetin 
% 56'sını temsil ettiğini göstermekte
dir .
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Yukarıdaki açıklamalardan çıkan sonuç, 
endirekt giderlerle endüstri kârının 
birlikte mütalaa edildiği ve endüstri 
kâr paylarının kamufle edilmiş olduğu
dur. Bu durum çeşitli polemiklere yol 
açabileceğinden, endirekt masraflar ve 
kâr tablosundan endüstri kârlarının ay
rı yüzdelerle belirlenmesi ya da eczacı 
ve depocu kâr paylarında olduğu gibi, 
sabit yüzde esasının kabul olunmasıdır, 
îlk önerimiz mevcut kararnamenin ruhuna 
uygun olup mevcut eşellerin iki bölüme 
ayrılmasından ibarettir.

5) Yeni Kararnameye esas teşkil eden 5 Mart 
1972 tarihli Komisyon Raporunda özellik
le satış ve propaganda masraflarının 
aşırılığına değinilmiş ve (Endirekt Gi
der/Sınai Maliyet) oranının öngörülen 
düşük rakkamlarda tutulabilmesinin bu 
tip giderlerde tasarruf yapılarak sağ
lanması gerektiği ifade edilmiştir.
Numune dağıtımına ilişkin kısıtlayıcı 
hükümlerin ihtiyari şekle dönüştürülme
si gerektiği kanısındayız. Mevcut karar
name hükmü karşısında üç yaşını doldur
muş ilaçlarla, ilmi çalışmalar için 
üniversitelere ya da araştırmacılara 
numune verilmesi mümkün değildir. Keza, 
yeni mezun olan hekimlerin üç yaşını 
dolduran ilaçları deneme olanakları bu
lunmamaktadır. Bu gibi mahzurları ber
taraf edebilmek için hekimlere verilen 
numunelerdeki kısıtlamaları kaldırmak, 
ancak dağıtım1, kanallarına numune veril
mesini yasaklamakta yarar görmekteyiz.

b. Milli İlaç Endüstrisinin gelişmesinde fi
yatın etkisi
Bundan önceki fasılda yürürlükteki fiyat 
tekevvün sistemi incelenerek, bu sistemin 
karakteristiği ve sonuçlarının ekonomik 
yönden eleştirisi yapılmıştır.
îlaç endüstrisi mahiyet itibariyle risk 
unsurunun önemli olduğu bir endüstridir, 
ilaç endüstrisinin milli özel teşebbüs 
eli ile geliştirilmesi isteniyorsa, endüs-



trinin sermaye birikimine olanak sağlama
sı şarttır. Düşük ve kârsız fiyatın bu ola
nağı sağlamayacağı bellidir.
Gerek AET ve dünya rekabeti karşısında, ge
rekse halk sağlığı ve yurt çıkarları açı
sından Türkiye îlaç Endüstrisinin gelişmiş 
ülkelerin standartlarına uyması kaçınılmaz 
bir zorunluluktur. Gelişmiş ülkelerdeki 
güçlü firmaların geniş mali imkânlarıyle, 
kalite, teknoloji, tanıtma imkânları ve 
pazar yönünden dev adımlarla ilerlemeleri 
karşısında Türkiye îlaç Endüstrisinin tam 
aksine gelişme hızının yavaşlatılması son
radan hiçbir şekilde telafi edilemeyecek 
sonuçlar yaratabilir. Yukarıda da teferru
atı ile üzerinde durulduğu gibi, Türkiye 
îlaç Endügtrisinin bugünkü problemi artık 
"kendi kendine yeterli olmanın" üstündedir.

c. Öneriler ve Tavsiyeler
Raporumuzun VII. bölümünde yer alan tavsi
yelerden önemli bir kısmının yerine geti
rilmesi için endüstrinin rahat çalışabilir 
bir ortamda güçlendirilmesi şarttır.
Ekonomik politika ne olursa olsun bugün 
uygulamada ilaç endüstrisinin tamamına ya
kın bir kısmı özel sektörün elindedir.
Özel sektörün bu endüstri dalındaki geçmiş 
tutumu, otofinansman ve yeni yatırımlar 
yolu ile gelişme imkânları yaratmaya esa
sen yöneldiğini göstermiştir. Bu yönelimin 
değiştirilmemesi ve sermayenin başka saha
lara kaymasını önleyici tedbirlerin alın
ması şarttır.
Bu tedbirler meyanında en önemlisi, endüs
triyi yaşatacak ve makul bir kâr seviyesin
de gelişme olanağı sağlayacak bir fiyat 
tekevvün sisteminin getirilmesidir. Böyle 
bir fiyat tekevvün sisteminde ekonomik ger
çeklerden uzak kalmamaya ve maliyetler 
yönünden gerçek dışı kısıtlamalara gidil
memesine azami dikkat sarfedilmelidir.
Kâr hadleri konusunda diğer sanayi dalları
nı da kapsamak üzere gerek endüstri ve ge
rekse makro seviyede bir etüt yapılmalı ve



risk unsuru da hesaba katılarak oranlar 
yeniden gözden geçirilmelidir.
Bugün özel sektör ilaç endüstrisi yatırımı 
kayden 1,5 milyar Türk Lirası'na, ikame 
değeri olarak da 2,5 milyar Türk Lirası'na 
yakın değerdedir. Bu yatırımın rantabl ola
rak çalıştırılmaması ve atıl kapasite ora
nını arttıracak tasarruflardan kaçınılma
sı uygulanacak fiyat politikası ile de ya
kından ilgilidir. Zira birçok firmaların, 
özellikle marjinal durumda olanların, faa
liyetlerini durdurması veya yavaşlatması, 
kâr marjı çok aleyhte olan ilaçların ima
linden vazgeçilmesi kârsız fiyatların doğu
rabileceği normal ekonomik sonuçlardır.
Karşı tedbir olarak kamu girişimi, kamunun 
yatırım kaynaklarının milli ekonominin aley
hine olarak, ilave atıl kapasite yaratacak 
bir sahaya kaydırılması sonucunu yarataca
ğından sakıncalı kabul edilmek gerekir.

8. İstihdam Durumu
a. Çalışanların Sayısı

Sektörde 1975 yılı itibariyle istihdam du
rumunu ve çalışanların muhtelif gruplar 
itibariyle bölünüşünü Tablo 10 göstermek
tedir .
İlaç sanayiinde çalışanların sayısı, görül
düğü gibi 15.000 kişi civarındadır.
1963 yılında istihdam durumunda 4534 sayı
sı bulunmuştu.
Böylece 13 yıllık artış 10.000 kişi olup,
% 220 bir istihdam genişlemesini ortaya 
koymaktadır. Bu yüksek gelişme rakkamı 
endüstrinin tüm olarak en hızlı gelişme 
dönemi için normaldir.

b. Ücret Durumu
Yapılan bazı incelemeler, bu konuda tam ve 
mukayeseli bilgiler olmamakla beraber, sek
törde genel ücret seviyesinin oldukça yük
sek olduğunu göstermektedir.



Yapılan Toplu İş Sözleşmeleri ile hafta
lık çalışma saatlerinin 45 olarak yerleş
tiği ve işçilere 48 saatlik ücret ödendiği 
görülmektedi r w
1975 yılında yeniden düzenlenen asgari üc
retler ve yapılan toplu sözleşmeler ücret
lerde yüksek oranlarda artışlar meydana ge 
tirmiştir. Hesaplanan yeni rakkamlara göre 
sektörde işçilik ücretlerindeki artışlar 
1975 yılı ilk yarısında % 70 gibi çok yük
sek bir orana erişmiştir. Emek yoğun olan 
sektörde bu durumun yarattığı bazı yapısal 
değişmeler başlamış ve otomasyon eğilimle
ri artmıştır. Son yıl içinde yapılan yeni 
yatırımlar daha çok otomatik ambalaj yapma 
ünitelerinin alınması biçiminde olmuştur.

Mevcut Durum ve Tıkanıklıklar
a. Genel Durum

İlaç endüstrisi bugün için Türkiye ilaç 
ihtiyacının tümüne yakın kısmını yerli üre 
timle karşılayacak kapasiteye sahip bulun
maktadır. Ancak üretici firmaların sahip 
oldukları kapasite II. Plan döneminde ya
ratılan ve bir süre atıl kapasite olarak 
kullanılamayan kapasitedir. III. Plan dö
neminde ilaç endüstrisine yeni yatırım ya
pılmamıştır. Yapılan yatırımlar daha çok 
dar boğazların giderilmesi ve otomasyona 
yönelik yatırımlar olmuştur. Bu dönemde ye 
ni firma kurulmamasma karşın firma sayı
sında belirgin bir azalma olmuştur. 30 ka
dar firma piyasadan çekilmiştir. Nitekim 
dönem başında 130 dolayında olan ve 110 ta 
nesi fiili üretim yapan, 20 tanesi ise di
ğer firmalarda üretimini yaptırdığı ilaç
ları satan firma sayısı dönemin sonunda 
toplam olarak 99'a inmiştir. Bu toplamda 
yer alan firmaların 74 tanesi üretici, 25 
tanesi ise yukarıda belirtildiği gibi sa
dece satıcı durumundadır. Bu durum her ne- 
kadar firmaların birleşmesi olarak iyimser 
yorumlanırsa da, olayın nedenlerine inil
diğinde iyimser yoruma olanak vermeyecek 
nedenlerin bulunduğu görülmektedir. Sektö
rün 1971 yılında satışlara göre % 13 dola
yında bulunan vergi öncesi (Brüt) kârlılı
ğı 1975 yılında % 3 gibi düşük bir orana



inmiştir. îlaç halk sağlığını fiyatı yö
nünden olduğu kadar diğer yönlerinden de 
ilgilendiren bir mamuldür. Nitekim, 1972 
yılında yürürlüğe giren 7/4129 sayılı îlaç 
Fiyatlandırma Kararnamesi ilaç fiyatlarında 
bir ucuzlama meydana getirmiştir. Bu ucuz
lama firma kârlarındaki indirimle sağlan
dığı içindir ki sektörde yeni yatırımları 
finanse edecek fon birikimi meydana gelme
miştir. Ayrıca Yatırım/Gelir ilişkisinin 
diğer sektörlere göre olumsuz bulunması da 
yeni yatırımcıların ilaç endüstrisine gir
mesini engellemektedir. Bu tablonun sonu
cunda III. Plan döneminde atıl kapasitenin 
kullanılması ile kurulabilen arz/talep den
gesinin gelecek plan döneminde bozulması 
beklenmektedir.
Yatırım sermayesi açısından kurulabilen 
denge finansman bakımından kurulamamış ve 
firmaların işletme sermayesi ihtiyaçların
daki artışlar ancak dış finansman kaynak
larından karşılanmıştır. Dış finansmanın 
maliyeti de sektörün maliyetini arttırıcı 
bir unsur olarak görülmektedir.
Dinamik bir yapıya sahip olan ve dünyadaki 
teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemesi 
gerekli olan bu sektör duraklama dönemine 
girmektedir. Bu duraklamanın tek nedeni ise 
sektörü geliştirecek mali fonların yaratı- 
lamamasıdır.

10. Diğer Memleketlerdeki Durum ve İrdelenmesi
Raporumuzun bu bölümünde ilaç endüstrisinin 
diğer bazı ülkelerdeki durumu üzerinde du
rulacaktır. Genel bakışta, ilaç endüstrisi
nin hemen hemen tüm ülkelerde hızlı bir ge
lişme içinde olduğu müşahade edilmektedir. 
Bunun başlıca sebeplerinden biri tıpta mey
dana gelen yenilikler ve geri kalmış ülke
lerde dahi sağlık sorununun gittikçe daha 
ciddiyetle ele alınmakta olmasıdır. Tıp 
alanındaki yeni buluşlara ve gelişmelere 
paralel olarak yeni kimyevi maddelerin keş
fedilmesi, ilerlemiş batı ülkelerinde fir
maların araştırmaya astronomik rakkamlarla 
ifade edilebilecek yatırımlar yapmaları en
düstrinin gelişmesinin diğer sebepleri ara-



smdadır. Gerek nüfus artışı ve gerekse 
genel sağlık hizmetlerinin daha yaygın 
hale gelmesi bütün dünyada ilaç tüketiminin 
de artmasına sebep olmaktadır. Bu da ilaç 
endüstrisinin gelişmesindeki başka bir amil
dir .
Ötedenberi, ilaç endüstrisinin mevcut olduğu 
gelişmiş ülkelerden başka, gelişmekte olan 
birçok ülkenin de kendi ilaç endüstrilerini 
kurmaya ve hazır ilaç ithalatını azaltmaya 
önem verdikleri göze çarpmaktadır.
Bu arada çok uluslu büyük firmalar bu ülke
lerde direkt yatırım ve lisans anlaşmaları 
yoluyle pazarlardaki yerlerini bir ölçüde 
koruma tedbirlerini almaktadırlar. Gelişmek
te olan ülkelerin kendi ilaç endüstrilerini 
kurmakta karşılaştıkları problemlerin en 
önde geleni teknolojik gelişmeleri takip 
zorunluğudur.
Gelişmiş ülkelerden Alman îlaç Endüstrisi 
İkinci Dünya Savaşından sonra yeniden ku
rulmuştur denebilir. Bugün Almanya bu en
düstri alanında başta gelen ülkeler arasın
dadır. Büyük kimya ilaç tesisleri özellikle 
ilaç alanındaki araştırmalara önem vermek
tedirler. İlmi kuruluşlarla endüstri arasın
da sıkı bir işbirliği mevcuttur. Halen 
Almanya'da 600'ü aşkın firmanın satış teş
kilatı olduğu bilinmektedir. Bu firmalardan 
araştırma yapanların sadece cari araştırma 
giderleri 1975'de 500 milyon DM'a ulaşmış 
bulunuyordu.
Ispanya'ya gelince, bu ülkede ilaç endüs
trisi 1940'dan sonra kurulmaya başlamıştır. 
Teknik gelişmeler ise antibiyotiklerin or
taya çıkışı ve Sosyal Sigorta Sisteminin 
ilacın ekonomik bakımdan zayıf sınıflara 
indirilmesi ile hız kazanmıştır. 1950 yı
lında birkaç firmanın birleşerek kurdukla
rı merkezi araştırma ünitesi faaliyete baş
lamıştır. Ayrıca "Institute Nacional de 
Industria" ilaç endüstrisine hammadde sağ
layıcı kimya sanayiine önemli yardımlar 
yapmıştır. Devlet müdahalesinin bir örneği



olarak şunu belirtmeliyiz ki "Compania 
Espanola de Fenicilene Antibioticos B.A." 
ile "Antibioticos S.A." firmalarrnın dev
let milli endüstrinin gelişmesi yararına 
bir düopol kurmalarına göz yummuştur. Böy- 
lece bu firmalar yabancılara bağlı kalmak
tan kurtulmuşlardır.
İtalya, özellikle 1945'den sonra yeni yatı
rımlara girişerek mevcut tesislerini mo
dernleştirmiş ve genişletmiştir. Halen İtal
ya gerek hammadde ve gerekse müstahzar ilaç 
imalinde ileri bir düzeye erişmiştir. Sade
ce birkaç temel maddede dışa bağlıdır. Bu 
bağlılık da teknik güçlüklerden değil, te
darik problemlerinden ötürüdür. İtalya pa
tent kabul etmemiş, başka ülkelerde geliş
tirilmiş hammadde ve müstahzarları kopya 
ederek, başka bir isim altında piyasaya 
vermek suretiyle ucuz ilaç yapma imkânları
nı elde etmiştir. Böylece sağlanan mali ola
naklar bazı firmaların bilimsel araştırmaya 
yönelmeleri imkânını yaratmıştır. Halen 
gerçek bilimsel araştırma yapan 10-12 firma 
toplam ilaç ihracatının % 80'ini elinde bu
lundurmaktadır. Devlet araştırma tesisleri 
bulunan firmalara özel fiyat vermek suretiy
le araştırmayı teşvik etmekte ve ayrıca özel 
sektöre kalifiye eleman yetiştirilmesi için 
mali ve teknik yardımlarda bulunmaktadır.
Fransa, araştırma konusunda büyük bir atı
lım yapmıştır. Ayrıca Fransız İlaç Endüstri
si ' nde merkezileşme gittikçe hızlanmakta 
ve küçük laboratuvarlar ortadan kaybolmak
tadır .
Görüldüğü gibi, gelişmiş ülkelerde ilaç 
endüstrisinin büyümesi' sosyo-ekonomik 
faktörler yanında, teknolojik gelişmelerle 
paralel durumdadır. Gelişmekte olan ülke
ler için Rnow-how ve diğer usullerle ülke
ler arasındaki teknoloji mübadelesi, araş
tırma giderleri yönünden bir bakıma tasar
ruf sağlayan bir uygulama olabilir.



TABLO 10. MÜSTAHZAR ÎLAÇ SEKTÖRÜ İSTİHDAM DURUMU

Birim: Kişi

İşgücü

1. İDARİ VE TEKNİK ELEMANLAR 
a. Teknik Elemanlar

(1) Mühendisler 426
(2) Fizikçi ve Matematikçiler 10
(3) Biyoloj ist, Veteriner, Ziraat Müh. 50
(4) Tıpla ilgili olanlar:

- Doktor ve Operatör 86
- Eczacılar 165
- Diğer (Mümessiller) 2.100

(5) İdareci ve Müteşebbisler
(1) İdareci ve Memurlar 355
(2) Direktör ve Menacerler 161

2. TEKNİSYEN VE YARDIMCI ELEMANLAR
a. Teknisyen ve Teknikerler 266
b. Surveyanlar 110
c. Tıp ve Diş Teknisyenleri -
d. Profesyonel Hastabakıcılar 32
e. Ulaştırma ve Muhabere Teknisyenleri 30
f. İdare Yardımcıları 2.200

3. KALİFİYE İŞÇİ 1.425
4. DÜZ İŞÇİ 7.156

TOPLAM 14.572

Kaynak: T.l.E.Î.S.



BÖLÜM III. ÜLKE OLANAKLARI
1. îlaç Üretimi Yönünden

İlaç endüstrisinin mamul müstahzar imalatının 
ana girdisi hammaddedir.
Müstahzar imalinde ortalama girdi dağılımı şöy- 
ledir:
Üretim Girdileri
Hammadde 
Yardımcı Madde 
İşçilik 
Enerji
Ambalaj Malzemesi
Hammadde üretiminde ve ithalinde, halen endüstri
nin atıl kapasite ile çalışmasında etkide bulun
duğuna göre, herhangi bir dar boğaz meydana ge
tirdiği ileri sürülemez.
Buna karşılık sektörün kullandığı makine ve teç
hizatın sağlanmasında karşılaşılan ithal güçlük
leri bir dar boğaz teşkil edebilecek nitelikte
dir .
Türk ilaç endüstrisinin kullanmakta olduğu ham
maddenin büyük bir kısmı dışarıdan ithal yolu 
ile sağlanmaktadır.
Bu hammadde talebinin % 90'ı liberasyon yolu ile 
ithal olunmaktadır, ithalatın önemli bölümü AET 
ülkelerinden gelmektedir. Bu durum karşısında 
yerli hammadde üretimi ithalatta miktar kısıtla
maları yolu ile korunamaz. Diğer taraftan hammad
de ithalatının % 88,5'i 12 yıl sonunda (0) güm
rük ile girecektir.
Yani yerli hammadde sanayii koruma tedbirlerinin 
desteğinden yoksun olarak yaşama kabiliyetini 
elde etmek mecburiyetindedir.
Yerli üretim için elzem olan bu yetenek sadece 
ilaç imalatında kullanılanlar ile basit ekstrak- 
siyon ve sentez yolları ile elde edilen hammad
deler için mümkün görünmekte iken kimya sanayii
nin mevcudiyetini gerektirenler için ise kısa 
dönemde, bu sanayi kurulmadıkça imkânsız gözük
mektedir .



a. Kimyevi Maddeler
Türkiye'de her nekadar ağır kimya sanayii 
mevcut olmamakla beraber çok basit ana kimye
vi maddeler bulunmaktadır. Mesela, Fenol, Ben
zol, Toluen, Xylen, Naftalin v.s. gibi.
Sentezlerde yardımcı maddeler olarak kullanıla
bilecek Ammoniak, Sülfat Asidi, Nitrat Asidi, 
Asetik Asit, Hidro Klorik Asit yerli olarak 
üretilmektedir. Çözücü olarak kullanılan kim
yevi maddelerin çoğu Petrol Şirketlerinden 
temin edilebilir. Ayrıca Adana'da sun'i elyaf 
işleyen SASA Firması çok miktarda yan ürün ola
rak kullanılan Metil Alkol elde etmektedir.

b. Araştırma ve Geliştirme
Türkiye'de yeni bir kimyevi madde veya ilaç 
hammaddesi araştırması yapmaya ne maddi, ne 
de teknik imkân bulunmamaktadır. Bu anlamda 
bir araştırma yapılamaz fakat keşfedilmiş ve 
bugün üretimi yapılmakta olan ilaçların üre
tim teknolojileri yabancı literatürlerden ve 
yetişmiş elemanlardan istifade edilerek mem
leketimizde tekamül ettirilebilinir.

2. Kalifiye Personel Yönünden
a. Genel olarak sanayileşmenin ve özellikle ileri 

bir teknoloji kullanan ilaç endüstrisinin ge
lişmesinde yüksek ve orta seviyeli yetiştiril
miş personelin önemi açıktır.
Bundan önceki plan hedeflerinde de bu hususa 
yer verilmiş ve sanayinin istihdam edeceği 
yüksek ve orta seviyeli kimya ve eczacılık 
personelinin yetiştirilmesi, bunu sağlamak 
için de üniversitelerimizin kimya mühendisli
ği, kimya ve eczacılık bölümlerinin yeterli 
eleman yetiştirecek seviyeye getirilmeleri 
önerilmiştir.

b. İstihdam durumunu gösteren bölümde de işaret 
edildiği gibi bu ihtiyaç aynen devam etmekte
dir.
Sektörde artan istihdama rağmen yüksek seviye
li personel sayısı azalmaktadır.
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Ancak bu azalma sadece tüm istihdama oranı ba
kımından değil salt sayı olarak da geçen yıl
lara göre söz konusudur.
Bu sebepten yüksek seviyeli eleman sayısındaki 
azalmayı sadece bu vasıftaki personelin kıtlı
ğına bağlamak mümkün görülememektedir.
Bu sebeplerin ortaya çıkarılması ve daha ke
sin olarak durumun saptanması için bilimsel 
bir araştırma yapılması zorunludur.
Ancak, yüksek seviyede personelin azalmasına 
bir sebep olarak ilaç sanayiinde uygulanan 
olumsuz fiyat politikası kolaylıkla gösterile
bilir.

Ekonomik koşullar dışında bir fiyat tesbitini 
zorlayan tutum, sanayii zorunlu tasarrufa ve 
bu arada öncelikle personel giderlerindeki bir 
kısıtlamaya götürmektedir.
Bütün diğer sebepleri ortaya koyan ve ilaç 
sanayiinin gelişmesi için hayati önemi olan 
vasıflı personel ihtiyacını ve sağlanması yol
larını gösteren ciddi ve ayrıntılı bir araş
tırma öncelikle ve süratle yapılmalıdır.

3. Teçhizat Yönünden
îlaç endüstrisi üretiminde kullandığı makine ve 
teçhizatı yönünden de geniş ithal bağımlılığı 
göstermektedir.
îlaç endüstrisinin makine ve teçhizat yönünden 
de arzettiği ithal bağımlılığı her nedense ham
madde için olduğu gibi ithal serbestiliğine de 
ulaştırılmamıştır.
İlgili gümrük pozisyonlarının büyük ekseriyeti 
kotadadır. Libere edilmiş olanlardan da pek azı 
konsolide edilmiştir. Bu durumda ilaç endüstrisi 
kendisini yenilemek açısından dar boğazlarla 
karşılaşacaktır. Ayrıca yeni teçhizat için sana
yinin teşvik tedbirlerinden yararlandırılmaması 
da finansman sıkıntısı yaratmaktadır.
Diğer taraftan bu teçhizatın bir kısmı 22 yıllık 
gümrük indirim rejimine tabi tutulmuştur.



Hükümetin yerli hammadde yapımını öngörmediği 
bir düzende kullanılacak makine ve teçhizatın 
uzun süre koruma rejimine, gerek miktar kısıtla
maları ve gerek gümrük duvarları ile tabi tutma
sı izahı güç bir çelişki teşkil etmektedir. Söz 
konusu makine ve teçhizatın talep piyasası teş
vik edilmeksizin yurt içinde yapılabileceğini’dü- 
şünmek yanlış bir iktisadi politikadır. Yapılma
sı gereken ilgili pozisyonlardaki miktar kısıt
lamalarını kaldırmak ve gümrük indirimlerini de 
12 yıllık rejimden de katma protokolün 13. madde
sine uygun şekilde daha hızlı şekilde indirmek 
sektöre yararlı bir hareket olacaktır. s

. Sermaye ve Finansman Yönünden
Her sanayi kolunda olduğu gibi ilaç endüstrisinde 
de kaynaklar öz ve yabancı kaynak olarak ikili 
bir görünüm arzeder.
Öz kaynaklar;
a. Tek bir müteşebbisin veya bir aileye mensup 

kimselerin ortaya koydukları ayni veya nakdi 
sermayeden,

b. Birden çok ve aralarında akraba veya hısımlık 
ilişkileri bulunmayan kimselerin biraraya ge
lerek meydana çıkardıkları sermayeden,

c. Yabancı ilaç firmalarının Türkiye'de meydana 
getirdikleri filyal veya şubelerine tahsis 
ettikleri sermayeden,

d. İşletmelerin dağıtılmamış önceki yıl kârları 
ile cari yıl içinde oluşan kâr parçalarından,

e. İşletmelerin ayırdıkları kanuni ve fevkalade 
ihtiyatlardan ve özel ihtiyatlardan (tasarruf 
bonoları, yatırım indirimi fonları gibi),

f. Birikmiş amortisman karşılıklarından oluşmak
tadır .

Yabancı kaynaklar ise;
a. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türkiye Sınai 

Yatırım ve Kredi Bankası, Sümerbank, Türk Dış 
Ticaret Bankası, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve 
Türkiye îş Bankası (Cooley Fund) tarafından 
verilen uzun ve orta vadeli yatırım ve işlet
me kredilerinden,

b. T.C. Merkez Bankası reeskont kaynağından fi
nanse olunan ve ticari bankalarca verilen 
orta vadeli işletme kredilerinden,



c. Yurt dışı kredi kaynaklarından sağlanan dö
viz kredileri TL. karşılıklarının ticari ban
kalardan istikraz edilmesine dayalı sistem 
içinde sağlanılabilen orta vadeli işletme kre
dilerinden,

d. Emtea rehni ve ayrıca firma senedi cirosu yo- 
luyle ticari bankalardan alman, gerçekte 
T.C. Merkez Bankası reeskont kaynağmca finan
se edilen 9 ay vadeli sanayici kredilerinin, 
genellikle vade hitamında aynen yenilenmesi 
esasına dayalı işletme kredilerinden,

e. Tahvil ihracı yoluyle elde edilen tahvil be
dellerinden,

f. Ticari bankaların kısa vadeli ticari kredile
rinden,

g. T.C. Merkez Bankası'nın ticari reeskont kredi
lerinden ,

h. Senetli veya senetsiz bayi kredilerinden,
ı. Üçüncü şahıs kredilerinden,
j. Taksitlendirilen, ertelenen veya ödenmemiş 

vergilerden ve S.S.K. primlerinden,
k. Eczane ve bilhassa ecza depolarından alınan 

kısa vadeli nakit veya senet avanslarından
meydana gelmektedir.
Kaynakların yukarıda belirlenen biçimde siralan- 
ması, bilimsel olmaktan çok pratik bir ayırımdır. 
Bir ilaç sanayicisi için çeşitli kaynaklardan 
sağlanılan finansman imkânları, yukarıda işaret 
olunduğu gibi, böylesine bir ayırıma tabi olur.
Ne var ki, ilaç sanayicisi yukarıdaki listenin 
ilk bakışta hatıra getirdiği gibi, finansman yö
nünden çok çeşitli alternatifleri olan rahat bir 
müteşebbis değildir. Hatta denebilir ki, Türki
ye'de en sıkışık şartlar içinde faaliyet göste
ren müteşebbis, ilaç sanayicisidir.

5. Araştırma ve Geliştirme Yönünden
a. Yurt imkânları yönünden neden memleketimizde 

ilaçta araştırma yapılmamıştır.
Sektör raporunun diğer bölümünde araştırma ve 
geliştirme hakkında batı örneklerine harcama
ları belirterek memleketimizde araştırma ve



geliştirmeye harcama yapılmadığını işaret et
miştik. îlaç sanayiinde araştırma yapılamadı
ğından araştırma olmayan bir memlekette keşif 
de olmayacağına göre ilaç sanayiinde bu konu
da yenilik aramak ve bulmak kabil olmayacağı
nı işaret etmek isteriz.

b. Memleketimizde gelişmeler
Halen faaliyette bulunan ilaç firmalarının 
bünyeleri ve bunları 4 grup üstünde toplaya
biliriz :
1. Yabancı firmalar,
2. Lisansla yalnız yabancı ilaç üreten yabancı 

ve yerli firmalar,
3. Büyük ve orta büyüklükte milli firmalar,
4. Küçük milli firmalar.
Bu grupları tahlil ettiğimizde, mevcut milli 
laboratuvarların ekserisinin üretimlerinin ye
kûnunun pek az olduğu ortaya çıkmaktadır.
Her sanayide olduğu gibi özel sektörde de araş
tırma ve geliştirmeye yapılan masraf senelik 
cironun yüzde bir kısmından ayrılan para ile 
yapılmaktadır. Oysa ki, firmaların ve sektö
rün bu araştırmaların başlayabilmesi için ye
terli fonları henüz birikmemiştir.

6. Sonuç
Memleketimizde kendi öz ilaçlarının araştırma ve 
geliştirilmesini gerçekleştirmek istiyorsak ilaç 
sanayiinin yatırım politikasını tesbit etmesi 
lazımdır.
Memleket sosyal güvenliği genişlerken sağlık ve 
güvenliği de aynı paralelde genişlemesi lazım
dır. Bütün batı ülkelerinde büyük kısmı özel sek
tör tarafından yapılan ilaç araştırma maddi kay
naklarını sağlık güvenliğinin genişlemesi dolayı- 
sıyle çoğalan ilaç tüketiminden almaktadır. Fran
sa'daki tatbikat hakkında derlemenin ortalarında 
geniş vesikalara dayanan bilgi verilmiştir.
Bütün AET ülkelerinde durum aynı şekilde geliş
mektedir. Bölüm V Yatırım Programı, Müstahzar 
îlaç Yatırımları faslında bu konuda daha geniş 
izahat bulmamız kabil olacaktır.



BÖLÜM IV. ÜRETİM PROGRAMI
1. Genel Politika ile ilgili Öneriler;

Raporumuzun bundan önceki bölümlerindeki önerile
rin ışığı altında Türkiye ilaç Endüstrisinin ge
lişmesinde takip edilmesi gereken politikanın te
mel hedefleri aşağıda yer almaktadır.
a. Devletin sağlık güvenliği yönünden alması ge

reken tedbirler,' ilaç endüstrisinin halihazır 
durumu ve mevcut olanakları değerlendirilerek 
geçerli çözüm yolları bulunmalıdır. Halk yara
rına ucuz fiyat hedefi gerçekleştirilmek iste
nirken, ilaç kalitesinin uygunluğu şartı göz
den uzak tutulmamalıdır. Laboratuvarların as
gari teknik şartlarının tesbiti ve mevcutların 
bu teknik şartlara uymalarını sağlayacak ted
birler öncelikle alınmalıdır.
Genel sosyal güvenlik tedbirleri arasında ila
cın halka ucuz ve yerine göre bedava verilmesi 
kararlarının uygulanması sırasında, bu uygula
manın mali yükünün ilaç endüstrisine hiçbir 
şekilde aksetmemesi gerekmektedir.

b. Gelişmiş ülkelerdeki ileri teknolojinin trans
feri imkânları için, benzer ülkelerdeki uygula
malar da gözden geçirilerek yurt çıkarları ve 
milli endüstri açılarından en elverişli ted
birler alınmalı, bu meyanda gerekli olabilecek 
mevzuat değişiklikleri hızla gerçekleştirilme- 
lidir.

c. Milletlerarası rekabet imkânlarına sahip ve 
AET standartlarına uyabilecek güçte işletmeler 
kurulabilmesi için mevcutların güçlenmesi ve 
birleşmesini teşvik edecek tedbirler öncelikle 
alınmalıdır.
Bu hususta modernizasyona gidilmesi ve diğer 
teçhizat ikmali için gerekli kolaylıklar sağ
lanmalıdır. Bu nedef dışında herhangi bir ne
denle ister özel sektör ister kamu tarafından 
olsun ek atıl kapasite yaratacak yatırımlardan 
kesinlikle kaçınılmalıdır.

d. Araştırma ve geliştirme imkânlarının sağlanma
sı için gerekli tedbirler mevanında özellikle 
ileri teknolojiyi yurdumuza getirme ve ülkeler



arasmda teknoloji mübadelesi imkânları, ka
lifiye personel yetiştirilmesi, özel sektöre 
yeterli iç ve dış finansman imkânlarının yara
tılması, otofinansmanı sağlayacak bir kâr mar
jı bırakılması gibi hususlara öncelik verilme
lidir .

e. îlaç endüstrisine ihracatı kolaylaştırıcı im
kânlar verilmeli, mevcut tedbirlere ek olarak 
ihraç edilecek ilaçlar için gerekli ruhsat ve 
diğer resmi işlemler hızlandırılmalıdır. îlaç 
endüstrisinin ihraç ürünleri için özel bir po
litika uygulanmalıdır.

f. Müstahzar ilaç endüstrisi yanında hammadde en
düstrisinin kurulması için raporumuzun ilgili 
bölümünde zikredilen imkânlar hazırlanmalıdır. 
Hammadde imalinde maliyet azaltıcı tedbirler 
alınarak ürünlerin dış pazarlarda rekabet ola
nağına kavuşması sağlanmalıdır.

g. Özel sektör ilaç ve ilaç hammaddesi endüstri
sinin güvenlilik ve kararlılık içinde çalışma
sını sağlayacak yeterli tedbirler alınmalı, 
özel sektörün milli ekonomi içindeki bugünkü 
ve gelecekteki yeri kesin olarak belirtilmeli
dir. Bu sayede özel sektörün kalitenin mükem
melleştirilmesi yeni ve ileri teknoloji gerek
tiren müstahzarların imali, araştırma yapması, 
hammadde imalini geliştirmesi yönünde yapacağı 
yatırımlar için gerekli ekonomik ve politik 
ortam saptanmış olacaktır.

2. Talep Çalışması
a. Yurt içi talep projeksiyonları

Yurt içi talep projeksiyonları ve talepteki 
gelişme ile ilgili incelemeler farmakolojik 
ilaç gruplarına göre yapılmıştır.
Talebi ve tüketimi etkileyen birinci unsur 
elbette ki, ilacın tedavi özelliğidir.
1. Metod

Projeksiyonların hazırlanmasında 1971-1975 
döneminin fiili rakkaml^rından faydalanıl
mış ve mevcut trende göre hesaplamalar ya
pılmıştır. Ancak hesaben bulunan rakkamlar 
sosyalizasyon tatbikatı, gelişme hedefleri 
ve diğer faktörlere göre düzeltilmiştir.



Talep miktarının değerlendirilmesinde cari 
satış fiyatları uygulanmıştır. Bu fiyatlar 
29.3.1972 tarih ve 7/4129 sayılı Fiyat Ka
rarnamesine göre hesaplanmıştır. Ayrıca 
hesaplamalara 1976 yılında yapılan fiyat 
artışları da katılmıştır.

2. Talep projeksiyonlarının incelenmesi
Farmakolojik gruplara göre ilaç talebi pro
jeksiyonları Tablo 11.1 ve 21 de gösterilmiş
tir. Bu tablolara göre 1982 yılı toplam 
ilaç talebinde 1977'ye nazaran % 101 oranıfı- 
da artış beklenmektedir. Talep artışı hızı 
bakımından antibiyotikler en baştadır. Far
makolojik ilaç gruplarının topyekün talep 
içindeki nisbi payları (Tablo 11.1)incelen
diğinde, gene antibiyotik grubu ilaçların 
başta geldiği besleyici ve vitaminlerin 
ikinci, analjezik ve anesteziklerin üçüncü 
sırayı işgal ettikleri görülmektedir.
Topyekün talep içindeki nisbi paylar için 
1976 fiili rakkamları 1982 tahminleri ile 
karşılaştırıldığında, antibiyotiklerde pay 
oranının büyüyeceği yani antibiyotik grubu 
ilaçlara karşı talebin artacağı görülmekte
dir. Yeni antibiyotiklerin bulunması ve 
mevcut antibiyotiklerin değişik farmasötik 
şekillerinin piyasaya arzı bu sonucu doğu
racaktır. Antibiyotiklerin kullanılmasında
ki artış sülfamit tüketimini azaltacaktır. 
Tüberküloz vak'alarmın koruyucu hekimlik, 
erken teşhis ve hayat şartlarının düzelmesi 
sayesinde gittikçe az görülmesi antitüber- 
külotiklerin talebini düşürecektir. Nüfus 
planlamasının uygulama alanının genişlemesi 
kontraseptivlerin talep içindeki payını 
% 50'den fazla arttıracaktır. Diğer farma
kolojik gruplar için burada kayda değer 
değişmeler tahmin ödilmemiştir.

b. İhracat projeksiyonu
Müstahzar ilaç ihracatında bütün ümitlere rağ
men III. Plan döneminde beklenen gelişme olma
mıştır. Bunun başlıca nedeni ise iç pazarda 
çeşitli sorunlarla karşı karşıya olan sektörün 
dış pazarlara açılacak maddi gücü kendinde bu
lamamasıdır. Ayrıca girilmekte olan kapasite



darboğazı da bu konuda önemli engellerden biri
si olarak görülmektedir.
Yapılan ihracat daha çok yabancı sermayeli fir
maların yapmakla yükümlü oldukları ihracattan 
ibaret kalmıştır.
İstatistiklere ihracat olarak yansıyacak Kıb
rıs'a yapılan satışlar ise kanımızca bir ih
racat değildir. Daha çok yurt içi satış ola
rak değerlendirilmelidir. İhracat olanaklarını 
ana hatları ile inceleyecek olursak:
Serbest dövizle ihracat 
i- Spesiyalite ihracatı

- Spesiyalite ihracında ilk sorun müstahza
rın ithal ülkesinde tescil edilmiş olması 
veya tescil ettirilmesidir.
Türkiye'de imalatta bulunan yabancı ser
mayeli işletmelerin veya lisans sözleşme
si ile imalat yapan mutlak yerli sermaye
li işletmelerin ürettikleri müstahzarla
rın daha önceden ana firma (veya lisans 
veren firma) tarafından o muhtemel ihraç 
ülkesinde tescili yaptırılmıştır.
Bu itibarla Türkiye'de üretilen yabancı 
markalı ilaca farmasötik açıdan tekrar 
ruhsat alınmasına gerek olmayıp, sadece 
satış izninin istihsali ihracatta buluna
bilmek için yeterli olmaktadır.
Oysa Türkiye'de geliştirilen bir müstah
zarın ihraç olanağının sağlanabilmesi 
için bir ilacın geliştirilmesinde kulla
nılan bütün deney yöntemlerinin ve sonuç
larının muhtemel ithal ülkesine bildiril
mesi ve ruhsat istihsali gerekmekte, bu 
ise ihraç imkânlarında yerli firmalar için 
reel bir engel teşkil etmektedir.

- Spesiyalite ihracında ikinci sorun fiyat 
prosedüründen ileri gelmektedir.
Birçok ihracat yapabileceğimiz ülkenin iç 
mevzuatı müstahzarın menşe ülkesindeki 
fiyattan yüksek bir ihraç fiyatını kabul 
etmektedir.



Ancak buna karşılık yabancı sermayeli fir
maların ilişkisi bulunduğu ana firma kendi 
ihraç fiyatlarından daha düşük bir fiyat 
ile ihracatta bulunulmasına muvafakat et
memektedirler .
Bu durumda Türkiye'nin iç pazarda ilaçla
ra uyguladığı fiyatları ihracatta iki 
yönlü bir engel teşkil etmektedirler.

- İhracatta karşılaşılan diğer bir güçlük 
müstahzarın formülünde bulunan bir ham
maddenin patente tabi olması ve Türkiye- 
nin bu hammaddeyi patent tanımayan bir 
ülkeden ithal etmiş olması halinde ilaç
ta patenti tanıyan ülkelerin bu yolla 
imal edilen müstahzarları mevzuatları 
icabı ithal edememeleridir.

- Diğer taraftan gerek yabancı sermayeli 
gerekse lisans ile imalat yapan Türk fir
malarının ihracatta bulunabilmeleri için 
lisans veren yabancı işletmelerden özel 
izin almaları gerekmektedir. Bu da ihra
cat olanaklarını engelleyen diğer bir fak
tör olmaktadır.
Bu durumda ihraç imkânları en fazla olan 
ilaç üreticileri yerli firmalar olarak 
gözükmekte ise de bu kolaylık teoride 
kalmakta, pratikte pazar bulma ve yerli 
olarak geliştirilen ilaçları yabancı ül
kelerde tescil ettirebilme güçlüğü şim
dilik aşılması hemen imkânsız bir engel 
olarak ortaya çıkmaktadır.

ii- Dökme mal ihracatı
Bu başlık altında kasdedilen büyük hacim
lerde antibiyotik, analjezik, vitamin, sul- 
famit v.s. ihracıdır.
Bu tip ihracatta marka vesair spesiyalite 
ihracında aranan şartlara bakılmaksızın 
yüksek hacimlerde (birkaç ton birden) ih
racatta bulunmak mümkündür.
Ancak bu tip ihracatta fiyat faktörü spe
siyalite ihracındaki duruma nazaran ters 
etkili Olmaktadır. Şöyle ki, bu şekilde



ilaç ithal eden ülkeler (örneğin Suudi Ara
bistan) ihale yolu ile ithalde bulunmakta
dırlar .
Bu ihalelerde diğer ülkeler çok düşük fi
yatlar vermekte ve Türk firmaları teşvik 
tedbirlerine rağmen bu fiyatların seviyesi
ne inememektedirler. Bu hususun sebebi de 
ihalelere giren yabancı ülke firmalarının 
hammaddelerini de bizzat üretmeleridir.
Tetrasiklin imalinde Türkiye bu imkâna sa
hip gözükmekte ise de halen fiyatımız dün
ya fiyatlarından üç misli pahalı durumda 
seyretmektedir.

Anlaşmalı ülkelere ihracat
Anlaşmalı ülkelere ihracat yapılabilmesi bilin
diği gibi anlaşmaya taraf ülkelerin birbirle
rinden ithal edecekleri mallar listelerinin sap
tanmasında, ihraç edilmek istenen malın ilgili 
listede yer almış olmasına bağlıdır.
Ancak bir malın ihracı için listede yer alması 
gerekli şart ise de yeterli şart değildir. Zi
ra ilgili mal için listede öngörülen miktarda 
ihracat genellikle az gelişmiş ülke olan akid 
devletlerin açık veya gizli bürokratik engelle
melerinden dolayı gerçekleştirilememektedir.
Halen Doğu Bloku ülkeleri ile akdedilen anlaş
malardan sadece Romanya ile mevcut anlaşmada 
Türkiye'nin ilaç ihraç etmesi öngörülmüştür.
İlaç diğer ülkelerde olan anlaşmaların listele
rine de bir ihraç kalemi olarak konmalıdır.
Yerli firmaların araştırma-geliştirmelerinin 
teşvik edilerek, uluslararası düzeye ulaşması 
ve bu suretle muhtemel dış pazarlarda müstah
zarların ilmi tescilinin yapılabilir hale gel
mesi ihraç olanaklarımızı arttıracaktır.
Gelecek plan döneminde yıllık 3 milyon 0 
(48.000.000.- TL.) tutarında ihracat tahmin 
edilmektedir.
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c. Toplam talep projeksiyonu
İhracat tahminlerinde ortaya çıkan rakkamların 
düşük olması nedeniyle yurt içi talep= toplam 
talep olarak kabul edilmiştir. Toplam talep 
Tablo 11.1 ve 11.2'de verilmiştir. Bu tablolara 
göre toplam talep özetle şöyle olacaktır.
Yıllar Toplam Talep 

Değer
Toplam T 

Ünite
1976 4.300 412
1977 5.658 474
1978 6 .506 545
1979 7 .482 627
1980 8.604 721
1981 9.894 829
1982 11.378 963

3. Üretim Hedefleri
IV. plan döneminde talebin tümünün yurt içi üretim
le karşılanması öngörülmektedir. Ancak artacak ta
lebi karşılamak üzere yapılacak çalışmalarla ilgi
li yurt içi kaynaklarda bazı dar boğazlar bulunmak
tadır. Bunları şöyle özetleyebiliriz:
a. Hammadde:

İlaç hammaddeleri kunusunda dışa bağımlılığın 
plan döneminde de devam etmesi beklenmektedir. 
Ancak yapılacak yeni yatırımlarla bu sektörün 
özendirilmesi halinde dışa bağımlılık giderek 
azalma temayülü gösterebilecektir.
1982 yılında klasik ilaçlara göre toplam hammad
de talebinin 200.000.000 0 olması beklenmektedir 
Yapılacak yatırımların sağlayacağı ithalat ika
mesi oranında döviz ihtiyacında azalma olacak
tır. (Bu konu ayrıca işlenmiştir.)

b. Enerji:
îlaç endüstrisi büyük miktarda enerji tüketme- 
mektedir. Gelecek plan döneminde bu bakımdan 
dar boğaz beklenmemektedir.

c. İşgücü:
İlaç endüstrisinde yeterli sayıda yetişmiş üst, 
orta ve alt kademe elemanı bugün için mevcuttur 
Yatırımlarla beraber yeni eleman yetiştirilmesi



olanağı vardır. Ancak sektörün düşük kârlarla 
çalışması sonucunda orta kademe elaman ücretle
rinde zaruri düşmeler izlenmektedir. Örneğin: 
bugün 5 yıl kıdemli ilkokul mezunu bir işçi ile 
aynı kıdemde yüksek okul mezunu teknokrat ücret
lerinde, teknokratın aleyhine bir durum doğmuş
tur. Bu gerçekler genç teknokratların orta va
dede diğer sektörlere dağılmasına neden olmak
tadır. Sektörde kısa vadede çalışan kimya mü
hendisi, eczacı gibi teknisyenler uygun şartla
rın oluşması ile diğer sektörlere geçmektedir. 
Gelişmesi beklenen sektörümüzün bu nedenlerle 
plan dönemi sonunda yetişmiş teknisyen kadrodan 
yoksun kalması beklenmelidir.

d. Makine teçhizat:
Bugünkü şartlarla yeterli görünen fakat kısmen 
eskimiş ve demode olmuş makine teçhizat parkı
nın plan dönemi içinde yenilenmesi ve asgari 
iki katına varan kapasite arttırımı yapılması 
zorunludur. Kullanılan makine teçhizatın bir 
kısmının yurt içinden ancak daha önemli kısmı
nın ise yurt dışından temini zorunludur.

e. Finansman:
Plan döneminin sonuna kadar sektörümüze takri
ben 2 milyar lira dolayında yatırım yapılması 
zorunludur. Bu tutarda yatırım ise yıllık orta
lama 400 milyon lira yatırıma gerek duyurmakta
dır .
îlaç endüstrisinin 1975 yılı konsolide kârı 
(vergi öncesi) yaklaşık 200 milyon liradır. 1976 
yılında bu kârın düşmesi beklenmektedir. Gele
cek yıllarda da yetersiz kârla çalışma yapılma
sı halinde sektör önemli bir finansman dar boğa
zı ile karşılaşacak ve yeni yatırımları finanse 
edemeyecektir.

f. Teknoloji:
Sektör teknolojik bakımdan çok hızlı gelişmeye 
tabidir. Bu bakımdan halen dışarıdan sağlanan 
teknoloji ile çalışan sektörün gelecek plan 
döneminde araştırma ve geliştirme çalışmalarına 
başlaması zorunludur. Bu konuda önemli dar bo
ğaz gerekli mali fonların bulunmamasıdır. Ayrı
ca plan döneminde dış ülkelerden teknoloji alın
ması yolu da işler biçimde açılmalı ve özellikle



yerli sermayeli firmaların bu yolla güçlenme
lerine olanak sağlanmalıdır.

4. Uygulanması Gereken Teknoloji ve Üretim Girdileri
İkinci beş yıllık raporumuzda işaret ettiğimiz gi
bi ilaç sanayii süratle teknoloji gelişmesine sah
ne olmuş bir sanayi dalıdır. Geçen 10 zarfında özel
likle feza araştırmaları dolayısıyle elde edilen 
keşiflerden ilaç sanayii çok geniş şekilde yarar
lanmaktadır .
Ünlü bütün ilaç firmaları tesislerini değiştirmek
tedirler. Türk ilaç sanayii bu yeni teknolojinin 
bir kısmını benimsemiştir. Bu teknolojinin keşfe
dilmesine ihtiyaç yoktur. Firmaların mali kaynak
larının müsait olması yeterlidir. Yabancı sermaye
li firmalar ana firmalarında bu yenilikleri ger
çekleştirmiş olup, pek yakında buradaki şubelerin
de tatbik edeceklerdir.
Milli firmaların bu yönden hükümetin yanında olma
sı ve teknolojik üstünlüğü yabancı firmalara kap
tırmaması lazımdır, ilaç imalatı ve kontrolü batı 
ülkelerinde devamlı olarak biraz daha zorlaşmakta 
ve her operasyon makineye ihtiyaç göstermektedir.
ilaç yapılan yerlerin şartları, bilhassa enjektabl 
ilaçların imalatında eskilerinden 180 derece de
ğişik yeni sistemler bütün batı ülkelerinde tat
bik edilmektedir. Araştırma giderlerinin başında 
bilimsel kişilere ödenen ücretler gelmektedir. 
Fransa'nın 1968 senesinde 303,3 milyon Frank olan 
araştırma masraflarının dökümü şöyledir:
% 94,1
% 57,7 Personel 
% 42,2 Teçhizat ve malzeme
Bakiye % 5,9
% 37 inşaat sahası mübayaası 
% 63 Alet ve edevata sarf edilmiştir.
Memleketimizde araştırma çalışmalarının başlaması 
lazımdır. Teknik personelin batılı anlamda değer
lendirilmesi ve endirekt giderlerin geniş mikyas
ta artması lazımdır. Şimdilik ilaç kontrol kısım
larımızda başlayarak yavaş, yavaş kendi ölçü ve 
imkânlarımızda bu oluşumları batılı örneklere uy
gun olarak gerçekleştirmek lazımdır.



TABLO 11.1. BEŞERÎ İLAÇ SEKTÖRÜ ÜRETİM HEDEFLERİ
Birim: Milyon adet

Sıra
No. Ana Mallar YIL L A R

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Antibiyotikler 71 78 86 95 106 115 127
2. Hormonlar 21 24 27 31 35 39 45
3. Analjezikler 45 49 54 60 66 72 79
4. Vitaminler 34 40 47 55 64 74 87
5. Nefes açıcı ve bronşiyal 

müstahzarlar 46 56 69 86 106 130 159
6 . Kalp damar sistemi ilaçları 21 27 33 40 44 63 77
7. Dermatolojik müstahzarlar 20 24 27 32 38 44 54
8. Antispazmatik ve antikoliner- 

jikler 14 17 20 23 26 30 34
9 . Sinir sistemi ilaçları 21 27 33 42 54 66 83

10. Antiromatizmal ilaçlar 14 17 21 24 29 35 42
11. Diğerleri 105 115 128 139 153 161 165

TOPLAM 412 474 545 627 721 829 953

Kaynak: T.Î.E.l.S.



TABLO 11,2 BEŞERÎ ÎLAÇ SEKTÖRÜ ÜRETİM HEDEFLERİ

Değer: Milyon TL.

Sıra
No. Ana Mallar Y I L L A R

(Tedavi grupları itiba
riyle) 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Antibiyotikler 860 1.131 1.301 1.496 1.721 1.979 2.276
2. Hormonlar 279 367 423 486 559 643 740
3. Analjezikler 249 329 377 434 499 574 660
4 . Vitaminler 313 414 475 546 629 722 831
5. Nefes açıcı ve bronşiyal 

ilaçlar 258 340 390 449 516 594 683
6 . Kalp damar sistemi ilaçları 309 408 468 539 620 712 819
7 . Dermatolojik ilaçlar 210 277 319 367 422 485 558
8. Antispazmatik ve antikoli- 

nerjik ilaçlar 343 408 468 539 619 713 820
9. Sinir sistemi ilaçları 163 215 247 284 327 376 432

10. Antiromatizmal ilaçlar 172 226 260 300 344 396 455
11. Diğerleri 1 .144 1.543 1.778 2 .042 2.348 2.7 00 3.104

TOPLAM 4 .300 5.658 6.506 7 .482 8 .604 9.894 11.378

Kaynak: T.Î.E.Î.S.
(Üretici fiyatları ile)



Planlı dönemde milli fabrikalarımızda modern tek
noloji uygulanmak isteniyorsa bu hususu ve bilhas
sa bilimsel personel ve modern teknolojiye uygula
mak, makine ve teçhizat üstünde hassasiyetle dur
maları lazımdır.

TABLO 12. ÜRETİM GİRDİLERİ 
(1982 yılı için)

Girdiler Birim Mevcut T. Yeni T.
(1) (2) (3) (4)

Müstahzar ilaç 
üretimi girdiler 
itibariyle ayırım 
yapılmamıştır.
Bkz. Tablo 13 500.000.000 453.000.000

Kaynak: T.t.E.İ.S.



TABLO 13. ÜRETİM GİRDİLERİ

Girdiler Birim Y I L L A R
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Hammaddeler Milyon TL. 2.100 2.546 2.927 3 .366 3.871 4 .452 5.120

1.1. Yurt içinden
1.2. Yurt dışından

II

II

200
1.900

246
2.300

350
2.577 2

450
.916

600
3.271

900 
3 .552

1.350
3.770

2. Yardımcı Maddeler II 280 300 325 374 430 494 569
2.1.Yurt içinden 
2. 2.Yurt dışından

II

II

180
100

190
110

210
115

250
124

300
130

350
144

400
169

3. Ambalaj Malzemeleri II 430 565 650 748 860 989 1.137
4. Direk İşçilik 

Harcamaları II 344 452 520 592 688 791 910
5. Direkt İşletme 

Harcamaları II 172 226 260 296 344 395 455

Kaynak: T.l.E.l.S.



İthalat Projeksiyonları
a. Ürün ithalatı

Müstahzar ilaç ithalatı daha önce de belirtmiş 
olduğumuz gibi yeni buluşların ve henüz Türki
ye'de üretimine başlanmamış müstahzarların it
haline inhisar edecektir. III. Beş Yıllık Plan
da mamul müstahzar ithali projeksiyonu şu gö
rünümü arzetmektedir:
1967 7.0 Milyon
1968 8.3 II

1969 8.3 II

1970 10.2 II

1971 12.2 II

1972 12.2 II

1973 15.5 II

1974 17.2 II

1975 18.8 II

Mamul müstahzar ithali daha önce de ifade et
miş olduğumuz gibi "kota" rejimine tabidir ve 
AET ülkelerine karşı 22 yıllık indirim rejimi 
uygulanmaktadır, ayrıca halen % 19 ile % 9.5 
arasında değişen gümrük ve % 9.5 Damga Resmi'ne 
tabidir.
Her ne kadar yukarıda yapmış olduğumuz III.
Plan dönemi müstahzar ithali projeksiyonları 
bir artış göstermiş hissini uyandırmakta ise 
de yurt içi tüketim ve üretim artış nisbetleri 
ile kıyaslandığında ithalatın nisbi olarak gi
derek azalacağı sonucuna varılmaktadır. Yıllık 
artış % 20 alınmıştır.
Ancak sektörde yeni yatırımlar için gerekli 
fonlar sağlanamadığı takdirde bu tutarın büyü
mesi beklenmelidir. Ayrıca klasik ilaçlara göre 
yapılan bu çalışmanın, ilaçlarda köklü teknolo
jik değişmeler olduğu takdirde değişmesi de 
beklenmelidir.

b. Yarı ürün ithalatı
Sektörde yarı ürün ithalatı yapılmamaktadır. 
Gelecek plan döneminde kapasite arttırımı ya
pılamaması halinde böyle bir ihtiyacın doğması 
beklenebilirse de hesaplara alınmamıştır.



c. Hammadde ithalatı
Sektörde kullanılan hammaddelerin büyük bir 
bölümünün ithal olduğunu önceki bölümlerde be
lirtmiştik. 1976 yılı itibariyle 2.100.000.000 
TL. tutarında hammadde kullanılacak ve bunun 
% 9'u olan 200.000.000 TL. kısmı yurt içinde 
üretilecektir. 1976 yılı tahmini ithalat tuta
rı 65.000.000 #'a erişmektedir. Bu dönem zar
fında yapılan ithalatın ortalama 1 $ maliyeti 
27.- TL. dır. Planlı dönemin son yılı olan 
1982'de ithalat ihtiyacı 3.770.000.000 TL. ya 
çıkacaktır. Tahmini döviz ihtiyacı 200.000.000 
dolar dolayında olacaktır. Bir doların maliye
ti 18.75 TL. ya düşmüş olmaktadır. Bu düşüşte 
AET ile yapılmış bulunan Katma Protokol rol 
oynamaktadır. Bilindiği gibi ilaç hammaddeleri
nin tamamına yakın kısmı 12 yıllık listelerde 
yer almakta ve dolayısıyle ithal değeri karşı
lığı ucuzlamaktadır.
1982 yılında 3.770.000.000 TL. ithalata karşı
lık 1.350.000.000 TL. lık yerli hammadde üre
timi de öngörülmektedir. Bu yıl yerli karşı
lanma oranı % 35'e yükselmiş olacaktır.
Yıllar itibariyle hammadde ithalat projeksiyonu 
şöyledir:
Yıllar

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

İthalat 
(1.000.- TL.)
1.735 
2 .300
2 .577 
2.916
3 .271 
3 .552 
3 .770



TABLO 14. MÜSTAHZAR İLAÇ İTHALAT PROJEKSİYONLARI
Birim: Milyon TL.

Sıra Ana Mallar Y I L L A R
N o . 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Müstahzar İlaç 20 22 24.2 29 35 41 50

Kaynak: T.İ.E.l.S.
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BÖLÜM V. YATIRIM PROGRAMI
1. Eklenecek Yeni Kapasiteler

ilaç endüstrisine eklenmesi gereken yeni kapasite
ler talep projeksiyonları ve mevcut kapasitelere 
göre hesaplanmıştır. (Bkz. Tablo 15)
Ancak yeni kapasitelerin hesaplanmasında klasik 
ilaçlara dayanılmıştır. Tablodan da görüleceği gi
bi plan dönemi sonunda 1975'de mevcut kapasitenin 
% 100'e yakın oranda arttırılması gerekmektedir. 
Talepte olacak daha yüksek orandaki artışlar kıs
men atıl kapasitenin kullanılması ile karşılana
caktır .

2. Yatırım Programı
Yapılacak yeni yatırımların programı değer olarak 
Tablo 16'da gösterilmiştir. Yapılacak makine, ekip
man ve bina gibi sabit yatırımların tutarı planlı 
dönemde 1.035.000.000.- TL. ya erişecektir. Bu 
tutarın 205.000.000.- TL. lık kısmı iç piyasadan, 
800.000.000.- TL. lık bölümü ise dış piyasadan 
yapılacak ithalatla karşılanacaktır. Dış para ile 
yapılacak yatırım tutarı 41.500.000 0 tutmaktadır.
Daha önceki bölümlerde de açıkladığımız gibi konu
nun önemli olan yönü yapılacak yatırım finansmanı
nın ne şekilde sağlanacağıdır.
Hesaplamalarımıza sabit yatırım dışında işletme 
sermaye ihtiyacını da katacak olursak aşağıdaki 
rakkamlar ortaya çıkacaktır.

(milyon TL.)
Yıllar Üretim Sabit İşletme Toplam

Yatırım Sermayesi Yatırım
1976 4 .300 — 250 250
1977 5.658 100 340 440
1978 6 .506 140 212 352
1979 7.482 125 244 369
1980 8.604 250 280 530
1981 9.894 170 322 492
1982 11.378 250 371 621

53 .822 1.035 2.019 3.054



TABLO 15. ÎLAÇ SEKTÖRÜNDE EKLENECEK YENİ KAPASİTELER

Yıllar Üretim Hedefi Yıl Başında 
Kapasite

Yıl içinde eklenecek yeni kapasite
Kapasite Proje

Adı
înşa
Süresi

İşe Başlama 
Tarihi

Üretim
Hedefleri

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1976 Diğerleri (ton) 40.240 _ _ ___
1977 Diğerleri (ton) 40.240 2.000 Tevsi 1 yıl 1978 40.000
1978 Ampul Adet (bin) 300.000 100.000 Tevsi 350.000

Diğerleri (ton) 42.240 4.000 1 yıl 1979 42 .000
1979 Diğerleri (ton) 46.240 5.000 Tevsi 1 yıl 1980 43.000
1980 Ampul Adet (bin) 400.000 100.000 1 yıl 1981 450 .000

Diğerleri 51.240 10.000 Tevsi 1 yıl 1981 55.000
1981 Diğerleri (ton) 61.240 10.000 Tevsi 1 yıl 1982 60.000
1982 Ampul Adet (bin) 500.000 100 .000 Tevsi 1 yıl 1983 550.000

Diğerleri (ton) 71.240 10 .000 Tevsi 1 yıl 1983 70.000

Kaynak: T.t.E.Î.S.



TABLO 16. ÎLAÇ SEKTÖRÜ YATIRIM PROGRAMI

Değer: Milyon TL.

Yıllar îşin Tarihi Proje Toplamı
Başlama Bitiş İÇ Dış Toplam

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1976 — — — — —

1977 1977 1978 20 80 100
1978 1978 1979 40 100 140
1979 1979 1980 25 100 125
1980 1980 1981 50 200 250
1981 1981 1982 20 150 170
1982 1982 1983 50 200 250

TOPLAM 205 830 1.035

Kaynak: T.Î.E.Î.S.



3. Yatırım Programının Sonuçları
Yatırım programının realize edilmesi ile Türkiye 
toplam ilaç talebinin tümüne yakın kısmı yerli 
üretimle karşılanabilecektir.

BÖLÜM VI. SAĞLANACAK YARARLAR
Yeni yatırımların yapılması ile sağlanacak çeşitliya- 
rarlar bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz.
- ilaç ihtiyacının yurt içinden karşılanması,
- îlaç fiyatlarının düşük seviyede kalması,
- Katma değer yaratması ile ekonomiye katkısı,
- Dış ticarete etkileri,
- istihdama etkisi.
Bunları inceleyecek olursak:
1. Katma Değer

a. Ferdi Katma Değer
ilaç endüstrisinde çalışanların ferdi katma 
değerleri özel sektörde çalışanların yarattık
ları katma değerle kıyaslandığında;

____________ Ferdi Katma_Değer___________
ilaç Endüstrisi Özel Sektör

(TL.) (TL.)

1972 83.581 60.969
1973 97.661 69.462
1974 106,939 83.434
Diğer taraftan ilaç sanayiinin toplam imalat 
sanayi katma değeri içindeki payı 1972'de 
% 2, 1973 ve 1974'de % 1 olmuş, buna karşılık 
toplam özel sektör katma değeri içindeki payı 
1972 ve 1973'de % 10 iken 1974'de % 3 olmuş
tur .
Ferdi katma değer yükselirken toplam katma 
değerdeki payın düşmesi ekonomik yönden mani
dardır. Bu analiz bize açıkça ilaç endüstri
sinin global katma değer artışının yavaşladı
ğını ve ilaç endüstrisinin statikleşmekte ol
duğunu kanıtlamaya yeterlidir. Durgun dönemi
ne girmiş bulunan ilaç endüstrimizin durgun-



luk dönemini atlatabilmesi ancak aktüel bazı 
temel sorunların çözümlenmesine bağlıdır. Bu 
temel sorunların başında ilaç endüstrisinin 
gelişme ve güçlenmesini sağlayacak bir gelir 
düzeyine ulaştırılması gelmektedir. Zira kat->- 
ma değere esas teşkil eden girdi ve çıktıları 
oluşturan unsurlardan hiçbir tanesi ilaç en
düstrisinin bünyesine doğrudan bağlı değildir. 
Diğer taraftan ilaç endüstrisi katma değerin
de 1974 yılında görülen düşüşe sebep olan asıl 
unsur çıktılar içinde önemli rol oynayan ve 
toplam çıktıların % 91'ini oluşturan üretilen 
mal satışları çıktısı trendinin yavaşlaması, 
buna karşın toplam girdilerin % 86'sını oluş
turan hammadde alış değerinin yükselmesidir.

Satış Çıktısı Hammadde Girdisi
%   %__________________________

1972/71 * 12.0 ■? 17.9
1973/72 i- 20.8 -r 18.9
1974/73 f 15.0 * 22.7
Görüldüğü gibi hammadde girdisinin sürekli 
yükselmesine karşın satış çıktısı aynı trendi 
takip edememiş dolayısıyle 1974 yılında glo
bal katma değer artışında önemli bir yavaşla
ma meydana gelmiştir. Bu fark 1975 yılında ve 
1976 yılında çok daha büyük bir seviyeye ulaş
mış bulunmaktadır. Bunun başlıca nedeni satış 
çıktısındaki fiyat unsurunu oluşturan kâr 
marjlarının 1974 Temmuz1 unda yeniden düşürül
mesi ve tüm diğer girdilerdeki hızlı artış 
terendini devam etmesidir. Kârlılığı yok olan 
bir endüstri kolunun katma değer katkısının 
da zaman içinde azalması son derece olağandır.
Yukarıda izah edilen nedenlerle ilaç endüstri
si 1976 yılında başabaş noktasının altına in
miş bulunmaktadır. Bu durum sektörün katma de
ğerini düşürücü olarak etki yaratmıştır.

b. Ekonomiye Toplam Katma Değer
îlaç endüstrisi 1971 yılında yapılan bir ça
lışmaya göre % 70'in üzerinde katma değer ya
ratmakta idi. Ancak 1972 yılında yapılan fi
yat indiriminden sonra katma değer oranında 
düşme olmuştur.



Plan döneminin başlangıcında % 56 oranında bu
lunan katma değer dönem sonunda % 67'ye eri
şecektir. Katma değerin yıllara göre dağılımı 
Tablo 17'dedir.
IV. Beş Yıllık Plan döneminde yaratılacak top
lam katma değer 33.536.000.000.- TL. ya eri
şecektir .

2. Dış Ticaret Etkisi
Sektörün dış ticaret etkisini iki açıdan incele
memiz mümkündür.
a. Toplam Mal İthalat Talebi

Plan dönemi başında toplam mal ithalat talebi 
108.000.000 0 olarak gör ilmektedir. Bu tutar 
dönem sonunda 210 .000.00^ 0'a erişmektedir. 
Dönem içinde toplam ithahat talebi 792.900.000 
0'dır.

b. İthalat İkamesi
İlaç endüstrisinde iç ve dış fiyatlar arasında 
önemli farklar bulunmaktadır. Yapılan hesapla
malara göre dış fiyatlar iç fiyatların takri
ben 2,5 katı yüksekliğindedir. Buna göre ya
pılacak bir hesaplamaya göre tüm ilaçların 
ithali halinde gerekecek döviz tutarı aşağıda 
hesaplanmıştır.

(Birim Milyon)
Yıllar Talep TL. Talep 0
1976 4.300 537
1977 5.658 707
1978 6.506 813
1979 7 .482 935
1980 8.604 1.075
1981 9.894 1.236
1982 11.378 1.422

53 .822 6.725
Görüldüğü gibi Türkiye'nin toplam ilaç ihti
yacının ithal yolu ile karşılanması halinde 
gerekecek döviz ihtiyacı 6.725.000.000 0 dır. 
Oysa ki bu ihtiyacın yerli üretimle karşılan
ması halinde döviz ihtiyacı 979.100.000 $ dır. 
Döviz ikamesi toplamı 5.745.900.000 0 gibi 
çok yüksek bir rakkama erişmektedir.



3. İstihdam Etkisi
Sektörün istihdam etkisi plan döneminde takriben 
9.000 kişi dolayında olacaktır. Dönem içinde kıs
men otomasyona gidilmesi ile üretim % 100'ün 
üzerinde arttırılacağı halde istihdam artışı da
ha düşük oranda kalacaktır. İstihdam artışı da
ha çok üst seviyeli teknik personelde olacaktır.

TABLO 17. KATMA DEĞER
1975 yılı fiyatıyle 
(milyon TL.)

Yıllar Katma Değer 
TL. % Oran

Endeks

(1) (2) (3) (4)

1976 2.400 % 56 100
1977 3 .358 % 59 140
1978 3 .929 % 60 164
1979 4 .566 % 61 190
1980 5.333 % 62 222
1981 6.342 % 64 264
1982 7.608 % 67 317



TABLO 18. İTHALAT TOPLAMI (1976-1982)

(Bin Dolar)

Unsurlar Toplam 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
Yatırım Malı 41.500 — 4.000 5.000 5.000 10.000 7.500 10.000
Hammadde 946.000 85.000 95.000 107.000 127.000 152 .000 180.000 200 .000
Yarı Ürün - - - - - - - -

Ürün 12 .600 1.000 1.200 1.400 1.600 2.000 2.400 3.000

İthalat Toplamı 1.000.100 86 .000 106.200 113 .400 133 .600 164.000 189.900 213.000
İhracat Toplamı 21.000 3 .000 3 .000 3.000. 3.000 3 .000 3.000 3.000
Dış Ticaret
Dengesi (-)979.100 (-) 83 .000 (-)103.200( Xoo

•
0001—1*■—s1 130.600( -)161.000( -)186.000( -)210.000

Kaynak: T.Î.E.Î.S.



(Kişi)
Işgücü Toplam 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
1. İDARECİ VE TEKNİK ELEMANLAR 

a. Teknik Elemanlar:
(1) Mühendisler 511 596 680 760 852 937 1.022
(2) Fizikçi ve Matematikçiler 12 14 16 18 20 22 24
(3) Biyolojist. Vet., Zir. Müh. 60
(4) Tıpla İlgili Olanlar

70 80 90 100 110 120
- Doktor ve Operatör
- Eczacılar

103 120 137 154 172 189 206
- Diğer Mümessiller 

(5) Diğer 
b. İdareci ve Müteşebbisler:

2 . 200 2.300 2.400 2.500 2.600 2.700 2 .800

(1) idareci Devlet Memurları 400 450 500 550 600 650 700
(2) Direktör ve Menecerler 

(Özel)
2. TEKNİSYEN ve YARDIMCI ELEMANLAR

176 191 206 221 236 251 266

a. Teknisyen ve Teknikerler 300 340 385 430 480 535 600
b. Surveyanlar 120 130 140 150 160 170 180
c. Tıp ve Diş Teknisyenleri - - - - - - -

d. Profesyonel Hastabakıcılar 35 38 42 46 50 55 60
e. Ulaştırma ve Muhabere Teknis. 33 36 39 42 45 48 51
f. İdare Yardımcıları 2.400 2.650 2.900 3.150 3 .400 3 .650 3.900

3. KALİFİYE İŞÇİ 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800
4. DÜZ İŞÇİ 7.871 8 .586 9.301 10.016 10.731 11.446 12 .161
TOPLAM 15.821 17.321 18 .826 20.327 21.846 23 .363 24 .890
Kaynak: T.İ.E.İ.S.



BÖLÜM VII. ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER
1. Vergilerin Sektör Üzerindeki Etkileri

Ülkemizde uygulanan vergi sisteminin ilaç endüs
trisine çeşitli yönlerden etkileri olmaktadır.
Bu etkileri vergi gruplarına göre incelersek du
rum daha ayrıntılı olarak görülecektir.
1.1. Dolaysız vergiler

Sektöre uygulanan dolaysız vergiler şunlar
dır :
a. Kurumlar Vergisi,
b. Mali Denge Vergisi,
c. Gelir Vergisi.
Bu gruba giren vergilerin sektör üzerine 
etkisi diğer sektörlerden farklı bir görü
nüm göstermemektedir. Ancak ilaç sektörü
nün teşvik tedbirlerinden son plan dönemin
de yararlandırılmaması sonucunda; yatırım 
indirimi olanaklarından yararlanmak ve ver
gi yükünü azaltmak olanağı elde edilememiş
tir. Gelecek plan döneminde sektörün yatı
rım indiriminden yararlandırılması ve böy- 
lece fon biriktirme olanağının sağlanması 
gerekli görülmektedir.

1.2. Dolaylı vergiler
İlaç endüstrisinde dolaylı (vasıtalı) ver
gilerin payı oldukça yüksektir.
Sektöre uygulanan vergileri şöyle sıralaya
biliriz :
a. îthal edilen ham ve yardımcı maddelerden 

alınan vergiler:
Gümrük Vergisi,
Belediye Payı,
Rıhtım Resmi,
İstihsal Vergisi,
İthalden alman Damga Vergisi.

b. İç piyasadan sağlanan hammadde ve mal
zemelerden alman vergiler:
İstihsal Vergisi

c. Damga Vergileri
d. Banka işlemlerinden alman gider vergisi.
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Dolaylı vergilerin yerli üretilen ilaçlara 
etkisi büyük olmaktadır. 1975 yılında yapı
lan bir çalışmaya göre ithal edilen ham ve 
yardımcı maddelerden alman gümrük ve bağ
lı vergilerin tutarı 470 milyon TL. olarak 
hesaplanmıştı. Bu tutara tahmini istihsal 
vergisi olarak da 100 milyon TL. eklendiği 
takdirde toplamının 570 milyon TL.ya eriş
tiği görülmektedir. Aynı yıl Türkiye îlaç 
üretiminin 3.409 milyon TL. olduğu gözönüne 
alınırsa vergi yükünün sektör için % 17 ol
duğu görülecektir. Halk sağlığını ilgilen
diren bir mamul olan ilacın halka ucuz in
tikalini sağlayacak tedbirlerin alınması 
zorunluluğunun bulunduğu gerçeği karşısında 
bu durum çelişik bir tablo yaratmaktadır.
îç piyasadan temin edilen yardımcı maddeler 
ile ambalaj malzemeleri üzerinde istihsal 
vergilerinin payı çok yüksek olarak görül
mektedir. Özellikle camdan mamul ambalaj 
malzemelerinde durum kendini daha ağır 
olarak hissettirmektedir.
Gelecek plan döneminde ilacın halka ucuz 
intikal ettirilmesi ilkesinin uygulanabil
mesi için sektördeki vergi yükünü azaltıcı 
önlemlerin alınması gereklidir.

2. Amortismanlar
Bazı kuruluşlarda ilaç endüstrisi hakkında uzun 
süredir yanlış bir kanaat vardır. Bu kanaatle 
ilaç endüstrisine yatırımlarını itfa etmiş bir 
endüstri gözüyle bakılmaktadır. Bu kanaat endüs
trinin yapısını iyi tanımamaktan doğmuştur. Oysa 
ki, ilaç endüstrisi sürekli olarak kendisini ye
niliklere uydurmak zorunluluğunu hissetmiş ve 
üretim teknolojisi kalite kontrolden depolamaya 
kadar çok çeşitli fonksiyonlarda ek yatırımlarla 
çağdaş seviyesini sürdürmeye çaba harcamış bir 
endüstridir.



2.1. Amortismanların Öz Sermaye ile karşılaş
tırılması

TABLO 20.
1970 1971 1972 1973 1974 1975

Amortismanlı öz
sermaye oranı 21.0 20.4 25.7 42.0 53.6 54.9

Endeks 100 97 122 200 255 261
Amortismanın öz ve dış 
kaynaklı serame toplamına
oranı 13.6 13.0 15.6 18.0 22.3 22.8

Endeks 100 96 114 132 164 167
Yukarıdaki tablo tetkik olunduğunda entere
san bir sonuçla karşılaşılmaktadır. Toplam 
amortismanların gerek öz sermayeye ve ge
rekse öz ve dış kaynak sermayeleri topla
mına oranları 1970 ile 1975 döneminde sü
rekli olarak artış göstermektedir. Ayrıca 
söz konusu artışı yansıtan endekslerden 
öz sermayeye ilişkin endeksin 1975'de 261 
olmasına karşın öz ve dış kaynak sermayesi 
toplamı ile ilgili endeks 167 olmuştur. Bu 
durum, amortismana esas teşkil eden demir
baş, makine v.s. gibi yatırım unsurlarının 
daha ziyade firma dışı kaynaklardan sağla
nan kredilerle gerçekleştirildiğini açık
ça göstermektedir. Her iki endeksteki ar
tışı etkileyen diğer bir unsur da, yapılan 
analizde öz sermayenin yıllar süresince 
nominal değeri ile analize dahil edilmiş 
olmasıdır. Ancak iki endeks arasında yıllar 
itibariyle çok yakın bir korelasyonun bu
lunmasına rağmen amortisman paylarının nis- 
bi olarak yükselmesi endüstrinin oto fi
nansman yolu ile de yatırımlarını az oran
da dahi olsa sürdürdüğünü kanıtlamaktadır.
Amortismanların öz ve dış kaynak sermaye 
toplamı oranında yükselme 1972 yılında baş
lamış ve devam etmiştir. Bu durum ilaç 
endüstrisinin yatırım kararlarının fiyat 
düzeni ile yakından ilişkisi olduğunun di
ğer bir delilidir. Nitekim 1971'de yapılan 
fiyat düzenlemesi endüstriye kısmi bir 
ümit vermiş ve 1971-1972 yıllarında yapı
lan yatırımların etkisiyle söz konusu oran



yukselmişti. Ancak 1973 yılından itiba
ren endüstrinin gelir ve kârlılık oranla
rının düşmesi sonucu yatırım ve gelişme 
kararlarını durdurmuştur. Nitekim 1975'de 
endeks artış trendinin yavaşlaması da bu
nun en açık delilidir. Çünkü 1971'lerde ya
pılan yatırımların amortisman payları ted
ricen 1975'lerde kısmi itfa kontroluna 
tabi endüstri kollarında fiyatın temel ka
rarları etkileyen en önemli motifolduğurra 
bir kere daha belirlemeye çalıştık.

2.2. Amortismanların toplam maliyetlerdeki ve
satışlardaki payını gösteren Tablo da üze
rinde durulması gereken bir analizdir.

TABLO 21. AMORTİSMANLARIN MALİYETLERDEKİ PAYI
1970 1971 1972 1973 1974 1975

Amortismanların toplam
maliyetteki payı 17.0 15.8 18.0 14.3 12.9 11.3
Amortismanların toplam
satışlardaki payı 12.8 10.4 11.2 10.3 9.6 9.0

Amortismanlar 1970 yılında toplam maliyet
lerde % 17 paya sahip iken bu pay 1975'de 
% 11.3 olmuştur. Bu düşüşün sebeplerinden 
biri endüstrinin 1972 'yi müteakip yoğun 
yatırımlardan kaçınması ve belki daha önem
li olan ikinci sebep; diğer maliyet unsur
larının büyük artışlar kaydetmiş olmasıdır. 
Fakat herşeye rağmen 1975 yılındaki % 11.3 
olan oran yüksek bir orandır ve endüstrinin 
tipik önemli maliyet unsurlarından birisi
nin de amortismanlar olduğunu göstermekte
dir. Toplam maliyetler içinde % 11.3 pay 
alan amortismanlar, sınai maliyet -î- amor
tismanlar toplamı içinde % 24.5 pay almak
tadır.
Diğer taraftan aşağıdaki tabloda yıllık ola
rak amortismanların maliyetlerdeki payının 
satışlardaki payına bölünmesi suretiyle el
de olunan amortismanların diğer maliyet un
surları ve fiyatlarla olan endirekt ilişki
leri gösterilmiştir.



TABLO 22. MALÎYET/SATIŞ PAYLARI KARŞILAŞTIRMASI

1970 1971 1972 1973 1974 1975
Maliyet Payı/Satış Payı 
Maliyet Payı Endeksi 
Satış Payı Endeksi

32.8 51.9 60.7 38.8 34.4 25.5
100 93 106 84 76 66
100 81 87 80 75 70

Ayrıca bu tabloda amortismanların maliyet 
payları ve satış 1970= 100 kabul olunarak 
endeks olarak yansıtılmıştır. 1975 yılma 
kadar maliyet payı endeksi satış payı en
deksinden daima daha yüksek seviyede kal
mış ancak 1975'de durum tersine dönmüştür.
Bu durumun ortaya çıkmasının sebebi 1975 
yılında diğer maliyet unsurlarının çok yük
selmesi ve 1974 yılı ikinci yarısında kâr 
marjlarının düşürülmesidir. Aynı durumu da
ha açık biçimde yansıtan maliyet payı/satış 
payı rakkamlarıdır.
îlaç endüstrisinde amortismanlara hangi yön
den bakılırsa bakılsın, ağırlığı olan bir 
maliyet unsuru olarak kendisini hissettir
mektedir. Fiyat sistemimizdeki endirekt gi
der ve kâr marjları eşellerinin finansman 
giderleri, pazarlama ve satış giderleri, 
genel idare ve hizmet giderleri ile amor
tismanları ve firma kârını karşılamak ama- 
cıyle saptandığı gözönünde tutulduğunda, ne 
kararnamedeki eşellerin ve ne de idarenin 
indirdiği eşellerin yeterli olamayacağı ve 
sadece amortisman analizleri ile belirlen
mektedir. Esasen gereksiz tartışma ve süb
jektif yargılara yol açan sınai maliyete 
dayalı bir eşel sistemi yerine sınai mali
yet t finansman maliyeti t- amortismanlar t 
ticari masraflara dayalı bir eşel sistemi 
çok daha gerçekçi olacaktır. Bu bakımdan 
amortismanların müstakil bir maliyet unsuru 
olarak fiyat sisteminde yer almasını öner
mekteyiz .

3. Sermaye Yapısı
Bu konuya ilişkin ön bilgilere raporumuzun 8. 
sayfasında yer verilmiştir. Ancak mevcut durumu 
yansıtan bu bilgiler sermaye/sektör ilişkisi yö
nünden biraz aldatıcıdır. Her nekadar 11 yabancı 
sermayeli firmanın 3 tanesi yerli sermaye tara
fından satın alınmış durumda ise de geriye kalan



8 yabancı sermayeli firma sektör çıktılarındaki 
11 firmanın toplam payını korumakta, diğer bir 
deyimle satışlarını toplam pazar potansiyel ar
tışından daha hızlı arttırmış bulunmaktadır.
Salt yabancı sermayenin sektör satışları içinde
ki payı 1976'da % 40 oranında olup azımsanmaya
cak bir düzeydedir.

4. Yatırımlar Finansmanı
Bir endüstri değişen ve gelişen koşullara kendi
ni uyduramadığı takdirde tasfiye olmaya mahkûm
dur. îlaç endüstrimiz bu gerçeğin bilincine var
mış ve gerek yeni koşullar ve gerekse teknoloji 
değişimlerinin gereksinmesi yeni yeni yatırım
larına sürekli olarak devam etmiştir. 1970 yı
lından itibaren ilaç sektörüne yeni bir katılma 
olmadığı gözönünde tutulursa yapılan yatırımla
rın tamamı kendini yenilemeye yönelik yatırım
lardır. Ancak yatırımları gerçekleştiren kaynak
lar arasındaki dağılımın üzerinde durulmaya de
ğer.

TABLO 23. SEKTÖRDE FİNANSMAN KAYNAKLARI
1970(%) 19 71(%)1972 (%)1973(%) 1974 (%)1975(%)

Dış kaynak (uzun 
ve orta vadeli 
borçlanmalar) 57.3 48.8 49.5 51.8 55.3 58.8
Oto finansman 22.4 37.2 37.4 29.0 28.3 20.5
Öz kaynak 20.3 14.0 13 .1 19.2 16.4 20 .7
TOPLAM 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Yukarıdaki tablo tetkik olunduğunda, geçmişteki 
3 yıl üzerinde durulması ve açıklanması gereken 
yıllardır. 1970 yılı dağılım yönünden 1975 yı
lına büyük benzerlik göstermektedir. Endüstri 
yatırımlarını devam ettirebilmek için kredi ma
liyeti çok yüksek olan uzun ve orta vadeli kre
dilerle tahvil ihracına yönelmiş ve kendi kendi
ni finanse etmek imkânını bulamamıştır. Şöyle 
ki, toplam diğer kaynaklardan sağlanan yatırım 
fonları toplam yatırım fonundan 1970'de % 77.6 
sını, 1975'de % 79,5'ini teşkil etmiş ve bu iki 
yılda endüstri yatırımlarının 1970'de % 22.4'ünü 
1975'de % 20.5'ini oto finansmanla sağlayabil
miştir. Gerçekte her iki yıl da ilaç endüstrimiz



için tipik yıllardır. Gerek 1970'de ve gerekse 
1975'de maliyetlerdeki aşırı artışlar, zamanın
da ve anında fiyat mekanizmasının çalışmamış 
olması nedeniyle kâr birikimlerini yok etmiş ve 
dolayısıyle endüstri kendisini finanse edemez 
duruma düşmüştür. Bilindiği gibi 1970 yılındaki 
büyük devalüasyon 3 ay sonra maliyetlere yansı
dığı halde yeni fiyatların verilişi 1971 yılı 
başına kadar ertelenmişti. Keza, 1974 yılında 
ilaç endüstrisi kâr marjlarının düşürülmesi, 
global kârlılığı olumsuz yönde etkilemiş ve 
diğer taraftan direkt maliyet unsurlarındaki 
artışların devam etmiş olması endüstriyi yeni
den 1970 dar boğazına sokmuştur. Nitekim 1976 
yılının büyük bir bölümü geçmiş olmasına rağmen, 
fiyat mekanizması hala çalışmamış ve 1976'da 
oto finansmanı olanakları tamamen ortadan kalk
mıştır .
Diğer taraftan 1971 yılı değişik açıdan tipik 
bir yıldır. Hatırlanacağı gibi 1971 yılında 
fiyat ayarlaması yürürlüğe konmuş ve nitekim 
yeni fiyatların sağladığı olanaklarla yatırımla
rın finansmanında oto finansman kaynağının payı 
% 22.4'den % 37.2'ye çıkmıştır. Ancak bu trend 
1972 fiyat kararnamesi ile bir süre daha kendi
sini koruyabilmiş, 1973'den itibaren oto finans
man payı tekrar düşmeye başlamıştır.
İlaç endüstrimizin, asgari makul bir temettü 
dağıtımını müteakip kalan fonları ile yatırım 
ihtiyacını öz kaynaktan sağlamak istemesi ola
ğandır. Zira günümüzün koşullarında % 18-23 do
laylarında değişen kendi maliyetleri ile yatı
rım yapmanın imkânsız olduğu, III. Beş Yıllık 
Plan döneminde teşvik dışı bırakıldığından uzun 
vadeli kredi sağlamakta büyük müşkülata uğradı
ğı gözönünde tutulursa, bu endüstrinin yatırım 
hacmini de minimal seviyede tutmaya çalışması 
doğaldır. Yatırımlarında da minimale itilmiş 
bir endüstrinin, ileride beklenen büyük rekabet 
güçleri karşısında şu anda bir ekonomik zafiyet 
içinde bulunduğu kendiliğinden ortaya çıkar
Yabancı sermayeli firmalar, sermaye yapısının 
sağladığı olanaklardan yararlanarak tüm finans
man sorunlarını ucuz kredi ile ve kolaylıkla 
çözümleyebilmektedir. Özellikle vadesiz DÇM 
kredileri çoğunlukla yabancı sermaye tarafından



kullanılmakta ve yerli sermayenin yrllık orta
lama % 22-23 oranındaki fiili finansman maliye
ti yabancı sermayede ortalama fiili % 8-9 dola
yında kalmaktadır. Sermaye yapısının verdiği bu 
olanaklar finansman yönünden yerli sermaye aley
hine çalışmaktadır. Döviz dar boğazına girildi
ği her dönemde DÇM hesaplarından döviz kaynağı 
olarak yararlanılması ve bu hesaplara taviz ve
rilmesi endirekt olarak yabancı sermayenin yer
li sermaye aleyhine teşvik olunması ile sonuç
lanmaktadır .
IV. Beş Yıllık Plan döneminde ilaç sektöründe 
yabancı sermayenin kullandığı DÇM kredilerinin 
mevcut seviyesinde dondurulmasını önermekteyiz.
Yerli sermayeli kuruluşların oto finansman ola
naklarının genişletilmesi için yeni yatırım ya 
da tevsi projelerine ayrılacak finansman fonla
rının proje realizasyon döneminde her türlü va
sıtasız vergiden muaf tutulmasını öneririz.

5. Krediler
Sektörde kullanılan kredilerin oranı Tablo 23'de 
gösterilmiştir. Sektörde kârlılık oranının 1971 
yılından itibaren azalması otofinansman olanak
larını ortadan kaldırmış ve dış kaynak kullanı
mını arttırmıştır. Nitekim 1971 yılında % 48.8 
olan dış finansman kaynakları 1975 yılında % 10 
luk bir artışla % 58.8'e yükselmiştir. Bu oranın 
1976 yılında % 63 dolayına yükselmiş olması bek
lenmektedir .
Sektörde kullanılan kredileri dört grupta topla
yabiliriz :
5.1. Kısa vadeli krediler

Bu dört grup krediden kısa vadeli banka 
kredileri en çok kullanılanıdır. Ancak yıl
lık % 22'ye erişen faiz ödendiği için kre
di maliyeti yüksek kısa vadeli olduğu için 
de firmaların finansman yapıları için risk
lidir .

5.2. Orta vadeli krediler
Sektörde orta vadeli kredi ihtiyacı gerek 
yatırım ve gerekse işletme sermayesi ihti
yaçlarının karşılanması için orta vadeli



krediler önemli bir kaynaktır. Ancak bu 
kaynak III. Plan döneminde kullanılamamış
tır. Bu nedenle firmalar emin ve nispeten 
daha ucuz bir kredi kaynağından yoksun kal
mışlardır. Bu kaynağın yeterince kullanı
lamaması sonucunda kredi ihtiyaçları kısa 
vadeli kredilerle pahalı olarak karşılan
mıştır .
Sektörün orta vadeli kredilerden yeterince 
yararlanamamasınm başlıca nedeni gene III. 
Plan döneminde teşvik tedbirlerinden yarar
lanmama olmuştur. Bilindiği gibi verilen 
orta vadeli kredilerin bankalarca Merkez 
Bankasına reeskont ettirmeleri ancak kredi 
alanın teşvik tedbirlerinden yararlanması 
ile mümkündür. Bu durumda Bankalar ilaç 
sektörüne verdikleri kredileri kendi kay
naklarından sağlamışlardır. Böylece kredi 
faizleri yüksek olmuş ve yeterli miktarda 
da verilememiştir.
Diğer orta vadeli kredi kaynağı olan Sınai 
Kalkınma Bankası ve Sınai Yatırım Bankası 
kaynakları da gene önemli ölçüde teşvik un
surlarına bağımlı olma nedeni ile yeterince 
işletilememiştir.

5.3. Dövize çevrilir mevduat kredileri
Plan döneminde kullanılan bir kredi türü 
de DÇM kredileridir. Raporumuzun 4 ncü 
kısmında belirttiğimiz gibi bu kaynak daha 
çok yabancı sermayeli firmalarca kullanıla- 
bilmiştir. Kağıt üzerinde yerli ve yabancı 
sermayeli firmaların eşit şartlara sahip 
olmaların a rağmen dış ilişkiler, kaynak 
bulma olanakları ve banka garantileri sağ
lamadaki sorunların çözümünde yabancı ser
mayeli kuruluşlar çok daha büyük avantaj
lara sahip olmuşlardır.

5.4. İthalat kredileri
Dış ülkelerden getirtilen ham ve yardımcı 
maddeler ile yatırım malları ithali de kı
sa vadeli kredi kaynağı olarak kullanılmış
tır. Özellikle mal mukabili ithalat biçi
minde yapılan işlemler bu olanağı sağlamak
tadır. Ancak bu kaynağında yabancı sermaye-



li firmalarca daha etkin ve yoğun biçimde 
kullanılabildiği gerçektir.
IV. Plan döneminde sektörde orta vadeli 
kredi kullanımını kolaylaştıracak kredi 
kullanmada eşitsizliği giderecek ve halk 
sağlığı yönünden önem arzeden sektöre ucuz 
kredi sağlayacak önlemlerin uygulanması 
zorunlu görülmektedir.

6. Standartlar ve Kalite Kontrolü
îlaç üretimi standartlarında yeknesaklık olmadı
ğı kanısındayız. Büyük cesamette yatırım yapmış 
firmalarımız tam anlamıyla batı standartlarını 
uygulamakta ve her türlü yeniliği aktarmaya ça
lışmakta iken, sayısı bir hayli kabarık olan, 
ülke ilaç ihtiyacının karşılanmasında önemsiz 
payı bulunan küçük kuruluşların üretim standart
ları günün teknolojisi ile kabili telif olama
yacak düzeydedir. Bu bakımdan, üretim standart
ları yeniden gözden geçirilmeli, günün koşulla
rına uygun standartlar saptanmalı ve bunlar ya
sallaştırılarak üretim üniteleri sıkı bir dene
time tabi tutulmalıdır. Halk sağlığını yakından 
ilgilendiren üretim standartları konusunda hiç
bir şekilde taviz verilmemelidir. S.S.Y.B. nin 
gereken denetimi etkili biçimde yapabilmesi 
için S.S.Y.B. nin yasal yönden uygulayabileceği 
cezai müeyyidelerin ağırlaştırılması şarttır, 
ilaç kalitesi üzerinde yapılan spekülasyonlar 
ya da yasa dışı yapılan üretim ve satışlar üre
ticiden dağıtım kanallarına kadar ağır müeyyi
delere bağlanmalı ve uygulama yetkisi S.S.Y.B. 
ye verilmelidir.
Kalite kontrolda aranan asgari şartların yeni 
bir yönetmelikle düzenlenmesi ve bu şartları 
yerine getiremeyen amillerin imalatının durdu
rulmasını önermekteyiz. Refik Saydam, elindeki 
kısıtlı olanaklara rağmen günümüze kadar çok 
verimli ve olumlu bir çalışma düzeyini devam 
ettirmeyi başarmış olmakla beraber, bu kurulu
şumuzun alet teçhizat yönünden öncelikle takvi
ye edilmesi ve parasal sorunlarının süratle 
çözümlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi tak
dirde, gelişen teknoloji karşısında birgün bu 
kuruluşumuzun sırf maddi olanaksızlık yüzünden 
çalışamaz duruma gelmesi beklenebilir.



7. Pazar Olanakları
Pazarda beklenen gelişme trendi Tablo 11.1 ve 
11.2'de gösterilmiştir. İlaç tüketimi, diğer 
tüketim malları ile kıyaslanmayacak derecede 
farklı pazarlama koşullarına bağlı olarak yön 
değiştirmektedir. İlaç pazarının gelişme ola
nakları herşeyden evvel reel ferdi milli gelir
deki artışa, sosyalizasyon tedbirlerinin yay
gınlaşmasına ve özellikle S.S.K. ve Bağkur kap
samına bağlı bulunmaktadır. Bu bakımdan dördün
cü plan döneminde bu üç ana faktörde meydana 
gelecek değişiklikler pazar olanaklarını ciddi 
şekilde etkiliyebilecektir. Gerçekte hedef, 
ilaç tüketimini asgari düzeyde tutarak sağlık
lı bir yaşam-ortamını yaratabilmektedir. Konu 
bu yönü ile ele alındığında, ilacın pazar ola
naklarının; hijyen şartları, gıda maddelerinin 
kalitesi, beslenme düzeyi, eğitim gibi çok ge
niş kapsamlı sorunlara bağlı bulunduğu görülür. 
Binaenaleyh ilacı günlük yaşamdan ayırarak mü
cerret pazar olanaklarını araştırmak teorik 
kalmaya mahkumdur.
Batı ülkelerinden İsviçre, Almanya, Fransa gibi 
ülkelerde son beş yıl zarfında ilaç tüketimi 
statikleşme eğilimi göstermiştir. Bu durum ya
şam şartlarının düzelmesi ile ilaç pazar olanak
ları arasındaki ters orantılı ilişkiyi yansıt
maktadır.

8. İhracatı Teşvik Edici Tedbirler
İhracat konusundaki tıkanıklıklar ve sebepleri 
raporumuzun 50-52'nci sayfalarında anlatılmış
tır. Bu şartlar altında, mevcut durum devam et
tikçe ilaç sektöründe ihracat düşük düzeyde ka
lacaktır. İlaç ihracının gerçekleştirilmesi is
teniyorsa teşvik edici bazı tedbirlerin alınma
sını öneririz.

9. Pazarlama Sorunları
İlaç endüstrisinde pazarlama nevi-şahsına mün
hasır prensiplerle yürütülmektedir. İlaç nihai 
tüketici için bir ara malı niteliğinde olduğun
dan, diğer tüketim mallarının tanıtımında kul
lanılan tanıtma araçlarının hiçbiri kullanılamaz. 
İlacın tanıtımı kendine özgü yöntemlerle ve yük
sek bilimsel seviyede yapılması zorunludur. Bu
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tanıtımı yapacak kadronun, tanıtımı gerekli se
viyesinde sürekli eğitime tabi tutulması zorun
ludur. İlaç üreticilerinin bir diğer görevi de 
tıp alanındaki tüm gelişmeleri hekim ve eczacı
ya aktarmak ve bir anlamda bilgi hatırlatma ve 
tazeleme görevini sürekli olarak yerine getir
mektir. İlaç tüketiminin çok olmasının gerçek 
sebebi ilaca özendirmek olmayıp ilacın yanlış 
kullanımı ile ilgilidir. Ülkemizde tüketimi çok 
olan ilaçlar kendi alanlarından geniş spektrum- 
lu ilaçlardır. Oysa ki çoğunlukla ilacın spek- 
trumu ile yan etkileri arasında doğru orantılı 
bir ilişki vardır.
Dördüncü plan döneminde ilaç tanıtımının bilim
sel standartlarının saptanması ve ilacın ger
çek bilimsel yönüyle tanıtan yöntemlere müsaade 
olunması ilaç kullanmada rasyonalizasyonu sağ
layacak ve israfı önleyecektir. Ticari suisti- 
mallere yol açmayan ambalaj standartları ile 
azaltılmış hekim numunelerine müsaade olunmalı 
dır.

10. Ortak Pazar ve Diğer Uluslararası Kuruluşlar 
Karşısında Sektörün Durumu
10.1. ilaç ve Rekabet Anlayışının Muhtemel Yönü

Dünyaca tanınan çok uluslu ilaç şirketle
ri 1970'den beri araştırmalarını yeni 
alanlara yöneltmişlerdir. Bu alanların 
başında denizler gelmektedir. Çünkü:
10.1.1. Yeryüzünde yaşayan toplam orga

nizmaların % 90'nı hayatiyetini 
denizlerde sürdürmekte, ancak
% 10'u karalarda yaşamaktadır.
Bu sebeple denizlerde geniş spek- 
trumlu biyolojik aktivitesi olan 
ve şu anda bizlerce bilinmeyen 
yeni kimyasal aktif maddelerin 
bulunduğu araştırmacı kuruluşlar 
tarafından saptanmıştır.

10.1.2. Denizlerde, halen bilinen karasal 
çevreye kıyasla tamamen farklı 
biosentetik şartlar mevcut oldu
ğundan bu ortamdan sağlanacak 
yeni aktif maddelerin temelden 
farklı bir yapısı olduğu saptan
mıştır .



10.1.3. Denizlerde yaşayan organizmaların 
zaman içerisinde geçirdikleri bi
yolojik ve kimyasal yapı değişimi 
karadakilere kıyaslanmayacak oran
da büyük farklılıklar göstermiş
tir. Bu farklılıkların oluşumuna 
sebep olan unsurlar yeni aktif 
maddelere esas teşkil etmektedir.
Halen sürdürülmekte olan çalışma
larda, denizlerden toplanan orga
nizmalardan isole edilen tabii ak
tif maddeler farmakolojik ve ke- 
materapötik alanda denenmektedir.
Bu denemelerden olumlu sonuç el
de edilenlerin sentezi üzerinde 
çalışmalar yapılmaktadır.
Bu çalışmalardan olumlu sonuçları 
yaklaşmış gibi görünen bazı aktif 
maddelerden örnekler vermekte ya
rar vardır. Örneğin denizde yaşa
yan organizmaların ihtiva ettiği 
zehirler veya toksinler bu orga
nizmaları yiyen diğer deniz yara
tıklarına zarar vermediği halde 
insanlar üzerinde öldürücü etkisi 
olduğu tesbit olunmuş ve toksini 
alan organizmanın bu toksinleri 
salgıladığı hangi tür aktif mad
de ile zararsız kıldığı saptanmış 
ve geniş spektrumu alan antitok- 
siklerin sentezi çalışmalarına 
girişilmiştir.
însan üzerinde etkili virüs ve 
bakterilerin bazı deniz organiz
malarında karşı salgı ile etkisiz 
kılındığı saptanmış ve bu salgı
lardan hareketle anti virütik et
kili aktif maddeler üzerinde ça
lışmalar başlamıştır. Yine benzer 
bir yöntemle başka tür deniz or
ganizmalarında virüs veya bakte
rilere karşı direnç sağlayan kim
yasal maddeler saptanmış ve bu 
maddelerden hareketle uzun süreli 
ve geniş spektrumlu muafiyet sağ
layacak bir nevi aşı türü geliş
tirmesi çalışmaları başlatılmıştır.



Yukarıda bir fikir vermek için 
belirtilmiş bulunan çalışma türle
rinin alanı bir hayli genişlemiş 
ve ilerde tababette köklü bir de
ğişime neden olacak aktif maddele
re yönelmiştir. Örneğin yukarıda 
sözü edilen aşı pazarlandığı an, 
bütün antibakteriyel ilaçların 
hayat çizgileri son bulacaktır.
Bu gibi köklü değişimlerin ilaç 
endüstrimizin yapısını olumsuz 
yönde etkileyeceği ve halen gün
cel yaşam sorunlarını çözmek ça
basında bulunan bu endüstriyi bü
tünüyle çökerteceği ortadadır.

10.2. 1985'lerin ilacı ile endüstrimizin rekabet 
edebilmesi, bugünün boyutları içerisinde 
olanaksız gözükmektedir. Çünkü bu alanda 
rekabet yerli teknolojik gelişim veya tek
noloji transferi ile mümkün olabilir.
Yerli teknolojik gelişimin ancak araştır
ma geliştirme çalışmaları ile gerçekleşe
bileceği göz önünde tutulursa, ülkemizde 
araştırma ve geliştirmenin henüz başlama
mış olması karşısında bu konuda iyimser 
olmak mümkün değildir. Kaldı ki, araştır
ma geliştirmeye batı ülkelerinin her yıl 
milyarlarca dolar harcama yaptığı bir or
tamda ilaç endüstrimizin böyle bir giri
şiminin ne denli gerçekçi olacağı da tar
tışılmaya değer. Bir an için böyle bir 
girişimde bulunmaya karar verilse dahi 
Türk îlaç Endüstrisi mevcut fiyat düzeni 
içinde bunu gerçekleştirmeyi hiçbir zaman 
başaramıyacaktır. Zira çıktılar içinde 
önemli payı bulunan satışların katı bir 
fiyat düzeni içinde, satınalma gücü sü
rekli olarak düşerken araştırma geliştir
me gibi geri dönüşü olmayan ve ne zaman 
sonuç alınacağı bilinmeyen ağır yatırım
lara girmek ekonomik yönden imkânsızdır.
îlaç endüstrimiz istikbaldeki gelişmesini 
teknoloji transferine bağlamak zorunda ka
lacaktır. Ancak, uzun yıllar hüsnü kabul 
görmeyen yabancı teknolojinin yeniden 
transferinin hangi şartlarla gerçekleşti-



rilebileceği ayrı bir sorundur. Bu gerçek
ler karşısında önerilerimizi şu şekilde
özetleyebiliriz:
10.2.1. Türk îlaç Sanayii, AET karşısında 

mutlaka korunmalıdır.
10.2.2. îlaç üzerinde yürütülmekte olan 

demagojik tartışmalar önlenerek, 
bu endüstrinin de diğer herhangi 
bir endüstri kolu gibi ekonomik 
kurallara tabi olduğu kabul olun
malıdır.

10.2.3. Endüstrinin oto finansmanını sağ
layabilmesi için gereken kontrol
lü fakat değişen ekonomik koşul
lara göre esnek bir fiyat sistemi 
ihdas olunmalıdır.

10.2.4. Yabancı sermaye yerli sermayeye 
teknolojik gelişim yönünden des
tek olmasını sağlamak (mecburi 
lisans si-stemi) ve yabancı serma
yenin döviz girdi ve çıktılarını 
ülke yararına dönüşmesi şartı ko- 
şulmalıdır.

10.2.5. Ülkede üretilebilme olanağı bulu
nan ilaç aktif maddelerinin üre
timi fiyat mekanizması yoluyla 
teşvik olunmalı ve yabancı serma
ye ilaç aktif maddesi üretiminde 
yerli sermayeye mecburi lisans 
ihdas olunmalıdır.

10.2.6. Yeni teknolojinin icap ettirdiği 
üretim yöntemlerinin gerçekleşti
rilmesi amacıyla, kapasite deği
şimlerine yabancı yerli tefriki 
yapılmadan müsaade olunmalıdır ve 
teşvik edilmelidir. Bu hususta ya
bancılar engellendiği takdirde 
ülkemizin teknolojik gelişimleri 
anında adapte etmesi imkânsızlaşır.

10.2.7. îlaç endüstrisinin iç piyasadan 
sağlanan girdileri maliyetler yö
nünden kontrol altına alınmalı ve 
bu mümkün olmuyorsa bu girdilerde
ki maliyet artışları bir sübvan
siyon sistemi ile önlenmelidir.



11. İşçilik Durumu ve Teknisyen Yetiştirilmesi
İlaç endüstrimizdeki istihdam trendinin yavaşla
dığını raporumuzun 50. sayfasında açıklamıştık. 
İlaç endüstrisi otomasyona yönelmiş ya da ekono
mik koşullar endüstriyi otomasyona yönelmeye 
mecbur tutmuştur. Oysaki yapısı itibariyle eme
ğe yoğun olması gereken bir endüstri dalının 
otomasyona yönelmesi, endüstrinin istikbali için 
tehlike arzeder. Tasarruf amacıyla emekten arı
nan bu endüstri dalımız otomasyonun getirdiği 
statik düzene girdiği an yeniliklere uymak ya 
da aşama yapmak olanağını yitirecektir. Sektörde 
son yıllarda üst kademe personelinin sayısının 
mutlak değer itibariyle azalması bunun en açık 
delilidir. Kendi yapısına ters düşen bir geli
şim sürecine girmiş bulunan ilaç endüstrisinin 
yeniden yönlendirilmesi için gerekli ekonomik 
tedbirlerin süratle alınması gerekmektedir.

12. Çalışma Politikası-Ücret Politikası
îlaç maliyeti içinde işçilik hammaddeden sonra 
ikinci sırayı alan önemli bir maliyet unsuru 
halini almıştır ve bu trend süratle yükselmek
tedir. Bu durumun başlıca sebebi sektörün fi
nansman zaafı içinde bulunmasıdır. Koruyucu fon 
birikimi olanaklarına sahip bulunmayan sektör, 
toplu iş sözleşmelerinde güçsüz durumdadır. Bu 
güçsüzlük pazarlık zaafiyeti olarak ortaya çık
makta ve grev halinde kaybedilecekler, istenen
lerin genellikle üstünde olduğundan toplu iş 
sözleşmeleri firmalara ağır yükler getirerek 
sonuçlanmaktadır. Bu yapısal paradoksu giderici 
ekonomik tedbirler alınmadıkça işçilik maliyet 
payı gittikçe büyüyecektir. İşçilik ücretleri
nin kontrolü mümkün olmadığına göre, toplu iş 
sözleşmelerinin yıll'ık maliyet yüklerinin yine 
yıllık mobil eşellerle her yıl ilaç fiyatlarına 
yansıtılması zaruri hal almıştır.

13. Prodüktivite
îlaç sanayiinde prodüktivitenin, diğer memleket- 
lerdekine göre genellikle düşük olduğu dikkati 
çekmektedir. Sanayi müesseselerinin süratli bü
yüme ve gelişmeleri, bu safhalarda karşılaştık
ları çeşitli problemler teknik ve mali yetersiz
likler nedenleriyle sorumlu yöneticiler prodük
tivite konusu üzerine yeteri kadar eğilmeye fır
sat bulamamışlardır. Elbette ki bunun istisnala-



rı vardır. Türk ilaç sanayii incelendiğinde gö
zünüzün önüne serilen tablo bu intibaı yarat
maktadır .
Türkiye'de ilmi sevk ve idareciliğin etkili bir 
şekilde gelişmesinin sadece on yıllık bir geç
mişi olduğu kabul edilirse, prodüktiviteyi art
tırmaya matuf sevk ve idare tekniklerinin öğre
nilmesi ve uygulanması açılarından ilaç sanayi
inin diğer sanayi dallarından daha geri bir dü
zeyde olmadığı söylenebilir.
Prodüktivitenin arttırılması, âtıl kapasite ya
ratan dar boğazların giderilmesi, maliyetlerin 
düşürülmesi, kârlılığın artması ve sermaye bi
rikiminin hızlanması gibi faydalı sonuçlar do
ğuracaktır.
Prodüktivitenin arttırılması için alınması ge
reken bazı tedbirleri aşağıda sıralıyoruz:
13.1. Özellikle ambalaj daireleri gibi el ope

rasyonlarının hakim olduğu dairelerde 
"îş Etüdü" uygulaması yapılmalıdır. îş 
etüdü, "metod" ve "zaman" etütlerinden 
meydana gelmektedir.
- Mevcut metodun incelenmesi,
- Mevcut metoda göre eleman zamanlarının 

tayin edilmesi,
- Mevcut metodun aksayan, işi yavaşlatan 
ve dar boğaz meydana getiren elemanları
nın teşhis edilmesi,

- Bu mahzurları bertaraf edecek şekilde 
metodun geliştirilmesi,

- Yeni (geliştirilen) metoda göre eleman 
zamanlarının tayini, (âtıl iş gücü ve 
teçhizatın ortaya çıkarılması)

- Zamanın azaltılması ve verimin arttırıl
ması yönlerinden tasarrufların belirtil
mesi ,

şeklinde özetlenebilecek bu yöntem aynı 
zamanda işçilik maliyetinin daha gerçek 
ve ilmi bir şekilde tesbitini mümkün kı
lacaktır.

13.2. İşletmelerin "Yerleşme Düzenleri" yeniden 
gözden geçirilmeli ve gereken değişiklik
ler yapılmalıdır. Bu değişiklikler;



a. Lüzumsuz hareketler, malzemenin yer 
değiştirmesi ve imâlat işleminde akı
şın en kısa yoldan olmamasının doğura
cağı zaman ve malzeme kayıplarını,

b. Dar boğazların giderilmesini,
c. Mevcut imalat sahasından azami faydala

nılmasını ,
d. Etkili bir haberleşme ve kontrolü,
sağlamayı hedef tutacaktır.

13.3. "İstihsal Etüdü" yapılarak mevcut kapasi
te içindeki dengesizlikler, teknik evsaf, 
demode olma, arızayapma, eskime gibi ne
denlerle bütün içinde ahengi bozan teçhi
zat tesbit edilmeli ve bu durumu telafi 
edici çareler bulunmalıdır. Eldeki teçhi
zattan tam olarak yararlanılması, gereğin
de el operasyonlarının azaltılarak otomas
yonun arttırılması ve bunlarla ilgili fi
zibilite etütleri bu çalışmaların mahsulü 
olacaktır.

13.4. "İstihsal Planlama ve Kontrol" ve "Stok 
Kontrol" tekniklerinin uygulanması sure
tiyle;
a. İstihsalin birbirini takip eden safha

ları arasında ahenkli ve bağlantılı 
olarak akışını, dar boğaz yaratan bi
rikmeleri, kapasiteden azami faydala
nılmasını, satış talebi ile üretim 
arasında bir bağıntı kurarak lüzumsuz 
stok birikmelerini veya talebi karşı- 
layamama durumlarını ortadan kaldırmak

b. İstihsalde kullanılan hammadde ve mal
zeme stoklarının, istihsalin aksamadan 
yürümesini ve ihtiyaç fazlası stoklara 
gidilmemesini sağlayacak optimum se
viyede bulundurulmasını, malzeme bek
lemeden mütevellit kapasite kayıpları
nı önlemek mümkündür.

13.5. Nihayet müessese içinde etkili bir iş bö
lümünün, haberleşme, koordinasyon ve kon
trol sağlayabilecek nitelikte bir orga
nizasyon yapısının hazırlanması ve vazi
fe ve mesuliyetlerin sarahaten belirtil
mesi, sevk ve idare müessiriyetini art
tıracak, bu yoldan da prodüktiviteyi müs- 
bet yönde etkileyecektir.



14. Yönetim Sorunları
îlaç sektöründe yetişmiş yönetim kadrosu bulun
maktadır. Gelecek plan döneminde bu kadronun 
yönetim sorunlarının çözümünde yeterli olacağı 
düşünülmektedir.

15. Diğer Tedbirler ve Öneriler
15.1. 1262 sayılı kanunun günün koşullarına uy

madığı göz önünde tutularak bu kanunun 
yerine ikame olunmak üzere koşullanmış 
bulunan ve meclislerde bekleyen kanun tas
lağının biran önce yasalaşmasını öneriyo
ruz

15.2. îlaç endüstrisinin uzun dönemli gelişmesi 
yeni ilaçlara bağlı bulunduğu göz önüne 
alınırsa, ilaç ruhsatlarında uygulanan 
kısıtlamalar endüstri tarafından da bi
linen bir prensip çerçevesinde yürütülme
lidir. îlaç ruhsat komisyonu çalışmaları
nın bir yönetmeliğe bağlanmasının sektör 
yönünden şart olduğu inancındayız. Ruhsat 
alacak ilacın hangi kıstaslarla değerlen
dirildiğinin bilinmemesi yüzünden, idare 
kademelerinin zamanı istemeyerek fuzuli 
işgal edilmektedir.

15.3. Yabancı kuruluşlar, merkezlerindeki araş
tırma ve geliştirme faaliyetlerinin olum
lu sonuçlarından yararlanarak yenilikleri 
ülkemize aktarmakta öncelik kazanmakta ve 
yeni ruhsat almakta daha şanslı bir görü
nüm içinde bulunmaktadırlar. Özellikle 
1976 yılını müteakip İtalya ile AET ara
sında geçerli olacak patent anlaşmasının 
yürürlüğe girmesini müeakip AET de geliş
tirilen ilaçların yurdumuza intikali an
cak bu ülkelerin yurdumuzdaki temsilcileri 
vasıtasıyle olabilecektir. Bu durum bazı 
yabancı kuruluşları tekelci durumuna ge
tireceğinden bu tür ilaçların ruhsatlan- 
dırılmasmda belli sayıda yerli kuruluş
lara hammadde alımında bağımsız mecburi 
lisans verilmesi ön şartının konulmasında 
yarar görüyoruz.



15.4. AET gelişmesi, çok uluslu şirketlerin iz
ledikleri genel politika göz önünde tutu
larak sektörün yerli kesiminin kesinlikle 
teşvik edilmesi zorunludur. Tek fiyat dü
zeninde bunun mümkün olamayacağı göz önün
de tutularak değişik bir yöntem önermekte
yiz. S.S.Y.B. mevcut fiyat düzenini günün 
koşullarına göre ve endüstri ile dialog 
halinde dilediği biçimde sürdürebilir.
Amaç ucuz fiyat ise, bu böylece gerçek
leştirilir. Ancak, yerli endüstrinin fi
yat düzeni dışında kalan ayrı bir sistem
le teşvik edilmesi gerekmektedir. Yerli 
milli firmalarımızın tabi olduğu vasıtalı 
ve vasıtasız vergilerde muaflık tanımak, 
araştırma ve geliştirme girişimlerinde 20 
yıllık azami % 3 faizli kredi olanakları 
sağlamak, esaslı yatırım ya da tevsi pro
jelerinde beş yıl süre ile vergi muafiye
ti tanımak gibi tedbirler yerli sermayeyi 
güçlü kılacaktır.



İADE TARİHİ

nt n.

2-0,2'% L

/

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



615.^5(560)(0^-7.3) "1978/82"
YER NUMARASI :

D367 n.l

YAZAR : J)pff

DOKUMAN ADI
Txbbi İlaç Sanayii Özel 
‘İhtisas Alt Komisyonu 
raporu.----------------



0042179

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	0000
	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0094
	0095
	0096
	0097
	0098
	0099
	0100
	0101
	0102
	0103
	0104
	0105
	0106
	0107
	0108
	0109
	0110
	0111

