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ÖNSÖZ 

Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlık alanları 
ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve 
önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teşkilatı'na, Kalkınma Planı 
çalışmalarında yardımcr olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin 
katkısını sağlamak ve ülkemizin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
sürekli ve geçici özel ihtisas komisyonlarının kurulacağı hükmünü getirmektedir. 

Başbakanlığın 1.4.1993 tarih ve 93/7 sayılı Genelgesi uyarınca kurulan 
Özel İhtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlık çalışmalarına ışık tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini 
Plan metnine yansıtacaktır. Komisyonlar çalışmalarını, sözkonusu Başbakanlık 
Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Teşkilatımız tarafından hazırlanan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçevelerini 
dikkate alarak yapmışlardır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanması, sanayileşmenin başarılması, uluslararası ticaretteki payımızın 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin 
arttırılması, sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir istihdam yapısına ulaşılması, 
işsizliğin azaltılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması, sonuç olarak refahın arttırılması ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmekte, yirmibirinci yüzyılda dünya ile bütünleşme 
amaçlanmaktadır. 

Ülkemizi 2000'li yıllara taşıyacak ve önemli bir dönemi kapsayacak olan 7. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katkısı, özel 
ihtisas komisyonları kurularak sağlanmıştır. Planların demokratik katılımcı 
niteliğini güçlendiren Özel ihtisas Komisyonları çalışmalarının dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancımla, konularında 
ülkemizin en yetkili kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalışmalara 
yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür eder, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı'nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

Necati ÖZFIRAT 
Müsteşar 
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1. GİRİŞ 

a. SEKTÖRÜN TANIMI : 

ilaç sanayii beşeri ve veteriner hekimlikte tedavi edici, koruyucu ve besleyici 
olarak kullanılan sentetik, bitkisel, hayvansai ve biyolojik kaynaklı kimyevi 
maddeleri farmasötik teknolojiye uygun olarak, bilimsel standartlara göre 
belirli dozlarda basit veya bileşik farmasötik şekillere getiren ve seri halde 
üreterek tedaviye sunan bir sanayi dalıdır. 

b. SEKTÖRÜN SANAYİ TASNİFİNDEKİ YERİ : 

imalat sanayiinin bir dalı olan ilaç sanayii UNlDO'nun Uluslararası Standart 
iktisadi Faaliyet Kolları Sınıflandırmasının imalat Sanayi Bölümünde 35 kod 
numaralı ana kimya petrol ürünleri lastik ve plastik sanayii bölümünün 352 
diğer kimyasal ürünler ana grubunda 3522 kod numarasıyla "ilaç Sanayii" adı 
altında gösterilmiştir 

c. İLACIN TANIMI : 

ilaç (Tıbbi Ürün) insanlarda hastalıklardan korunma, tanı, tedavi veya bir 
fonksiyonun düzeltilmesi ya da insan yararına değiştirilmesi için kullanılan 
genellikle bir veya birden fazla yardımcı madde ile formüle edilmiş etken 
madde veya maddeleri içeren bitmiş dozaj şeklidir. 

d. İLAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI : 

ilaçlar: 

1. Farmasötik şekillerine göre, 
2. Tedavi edici niteliklerine göre olmak üzere 2 şekilde sınıflandırılabilir. 

1. Farmasötik Şekillere Göre İlaçların Sınıflandırılması: 

A. Katı İlaç Şekillen 

1. Toz ve granül şeklindeki preparatlar 
2. Mikropelletler, mikrokapsüller vb. 
3 Tabletler 

a. Klasik tabletler 
b Kaplı tabletler 
c. Matriks tabletler 



4. Drajeler 
5. Kapsüller 

a. Sert jelatin kapsüller 
b. Yumuşak jelatin kapsüller 

B. Sıvı İlaç Şekilleri 

1. Çözeltiler 

a. Şuruplar 
b. Damlalar 

c. Diğer çözelti tipi preparatlar 

2. Süspansiyonlar 
3. Emülsiyonlar 
4. Parenteral preparatlar 

a. Ampuller 
b. Likit flakonlar 
c. Toz flakonlar 

d. Serumlar (Büyük hacimli parenteraller) 
e. Aşılar 
f. Liyofilize preparatlar 
g. Kan ürünleri 

C. Yarı-Katı İlaç Şekilleri 

a. Merhemler 

b. Jeller 
c. Suppozituvarlar 
d. Ovüller 

D. Pansuman ve Cerrahi Malzemeler 

1. Flasterler 

a. Etken madde içeren flasterler 
b. Etken madde içermeyen flasterler 
c. Yakılar 

2. Pansuman ve Cerrahi Malzemeler 



E Radyofarmasötik Preparatlar 

F. Modern İlaç Şekilleri 

(Transdermal terapötik sistemler, intrauterin sistemler vb.) 

2. Tedavi Gruplarına Göre İlaçların Sınıflandırılması: 

1. Antibiyotikler ve bakterisitler 
2. Kalp-damar sistemi ilaçları 
3. Su, elektrolit dengesi bozukluklarında kullanılan ilaçlar ve diüretikler 
4. Solunum sistemi ilaçları 
5. Santral sinir sistemi ilaçları 

a. Anestezikler (Genel ve lokal anestezikler) 
b. Santral etkili sedatifler 
c. Nöroleptik ilaçlar 
d. Narkotik analjezikler 
e. Santral sinir sistemi stimülanları 
f. Non-steroid anti.enflamatuvarlar 
g. Antiepileptik ve parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar 

6. Otonom sinir sistemi ilaçları 
7. Endokrin sistem ilaçları 

a. Antidiyabetikler ve insülin 
b. Steroidler 
c. Tiroid ve hipofiz bezi hormonları 

8. Otokoid ilaçlar, antihistaminikler 
9. Vitaminler 

10. Sindirim sistemi ilaçları 
11. Kemoterapötikler, 
12. Recombinant DNA teknolojisi ürünleri 

Ancak raporumuzda, VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu 
Beşeri ilaç Sanayi Grubu Raporunda yer alan tablolarla karşılaştırma 
yapılabilmesi için aynı farmakolojik gruplama kullanılmıştır. Bu 
sınıflandırmada ilaçlar sırasıyla’ 
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1. Sindirim sistemi ilaçlan, antasitler, antispazmodik ve antiemetikler vs. 
2. Karaciğer ve safra yolları ilaçları 
3. Barsak antiseptikleri, antiparazitler, laksatifler 
4. Antidiabetikler 

5. Antihistaminikler 

6. Vitaminler, antianemikler, tonikler, iştah açıcılar, anabolizanlar, mineraller 
7. Kanla ilgili ilaçlar (antikoagülanlar), kan kesiciler 
8. Kalp ve damar hastalıkları ilaçları 
9. Tansiyon düşürücüler ve diüretikler 

10. Dermatolojikler 
11. G.U. sistem ilaçları, hormonlar, vaginal ilaçlar 
12. Antibiyotikler, sülfamitler 
13. Tüberküloz ilaçları 
14. Antiromatizmal, miorelaksan ilaçlar 
15. Anestezikler, analjezikler 
16. Antiepileptikler 
17. Antiparkinson ilaçları 
18. Trankilizanlar, uyku ilaçları ve diğer sinir sistemi ilaçları 
19. Astım ilaçları 
20. Soğuk algınlığı ve öksürük ilaçları 
21. Kulak, burun ve göz ilaçları 
22. Kanser ilaçları 
23. Parenteral solüsyonlar 
24. Diğerleri 

olmak üzere 24 gruba ayrılmıştır. 
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II. MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER 

1 SEKTÖRDEKİ KURULUŞLAR: 

1993 yılı itibariyle ilaç sektöründe 160 firma faaliyet göstermektedir. 
Buniarean 107'si üretici, diğerleri ise ruhsat sahibi mümessil veya iiaç amili 
firmalardır. 

Bu kuruluşlar arasında SSK İlaç Fabrikası ile Milli Savunma Bakanlığı'na 
bağlı ilaç fabrikası kamuya diğerleri özel sektöre aittir. 

Sektörde faaliyet gösteren 20 yabancı sermayeli firmadan 6 adedinin, 
ülkemizde üretim tesisleri mevcuttur. Diğerleri ilaçlarını fason üretimle, ya da 
ithal ederek piyasaya vermektedirler. 

Aşağıda yabancı sermayeli firmaların ülkelere ve faaliyet şekillerine göre 
dağılımı görülmektedir. 

Firma Adı Ülke Adi Faaliyet Şekli 

Abbott 

Merck Sharp and Dohme 
Pfizer 
W yeth 
Ciba-Geigy 
Roche 

Sandoz 
Rhone Pouienc 

Servier 
Pasteur Merieux 

Giaxo 
VVelIcome 

Birleşik Alman-Bayer 
Schering 
Knoll 

Türk Hoechst 
Organon 
Union Chimique Belge(UCB) 
Novo Nordisc 

FR ilaç 

ABD 
ABD 

ABD 
ABD 
İsviçre 
İsviçre 
İsviçre 
Fransa 
Fransa 

Fransa 

İngiltere 
İngiltere 
Almanya 
Almanya 
Almanya 
Almanya 
Hollanda 

Belçika 
Danimarka 
Almanya 

Fason üretim 
Fason üretim 

Üretici 
Fason üretim 
Üretici 
Üretici 
Üretici 
Fason üretim 

Fason üretim 
ithalatçı 

FasonÜretirn/üretim 
FasonÜretim 
Üretici 
Fason üretim 

Fason üretim 
Üretici 
Fason üretim 

Fason üretim 

ithalat 
ithalat 
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Ülkemizde üretim tesisleri olan yabancı sermayeli firmalar Birleşik Alman, 
Ciba-Geigy, Roche, Sandoz, Pfizer, Türk Hoechst ve Glaxo'dur. 

Yabancı sermayeli firmalardan Ciba-Geigy, Roche, Birleşik Alman, Glaxo, 
Pfizer ve Bayer Kimya aktif hammadde de üretmektedirler. 

Sektördeki yabancı sermayeli firma sayısında 1984 yılından sonra artış 
kaydedilmiştir. Nitekim Abbott 1987, Rhone Poulenc 1988, Servier 1986, 
VVelIcome 1989, Pasteur Merieux 1990 , Merck Sharp and Dohme 1992 , 
UCB 1991, Novo Nordisc 1991 , FR ilaç 1990 , yıllarında sektöre girmişler, 
Schering ve Knoll firmaları da Birleşik Alman firmasından ayrılarak ayrı birer 
dağıtım şirketi kurmuşlardır. 

Raporumuzun hazırlanması için gönderilen bilgi alma formuna cevap veren 
71 firma faaliyetleri açısından incelendiğinde: 

a) 23 adedi sadece kendi ilaçlarını üreten yerli firmalardır, 

b) 6 adedi sadece kendi ilaçlarını üreten yabancı firmalardır, 

c) 21 adedi kendi ilaçlarının yanısıra lisans anlaşmalarıyla yabancı firmaların 
ilaçlarını da üreten yerli firmalar, 

d) 18 adedi kendi ilaçlarının ve lisanslı ürettikleri ilaçların yanısıra bazı ilaçlan 
da ithal yoluyla getiren yerli firmalar, 13 adedi bazı ilaçlarını ithal eden 
yabancı firmalar, 

e) 12 adedi ilaçlarının üretimini yerli firmalarda fason olarak yaptıran yabancı 
firmalar, 

f) 21 adedi ilaçlarını diğer firmalarda fason olarak ürettiren yerli firmalar, 

g) 5 adedi sadece ithalat yapan firmalar 

olduğu görülmektedir. 

Raporumuzun hazırlanmasır 1a gönderilen bilgi alma formuna cevap veren 
71 firmanın sermaye dağılımı sayfa 7'de görülmektedir. 2.419.753 milyon lira 
olan toplam sermayenin içinde yabancı sermayeli firmaların payı % 29'dur. 
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TABLO I. İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE SERMAYE DAĞILIMI 

Sermaye Firma Sayısı 

100 milyona kadar 
100 - 500 milyon TL 
500 - 1 milyar TL 
1-5 milyar TL 
5-10 milyar TL 
10-50 milyar TL 
50 -100 milyar TL 
100-500 milyar TL 
500 milyar -1 Trilyon TL 

16 

5 
3 

13 

9 
12 

7 

5 
1 

Sektördeki kuruluşların çok büyük çoğunluğu İstanbul'da toplanmıştır. Alt 
yapının uygunluğu, ambalaj malzemeleri ve teknik personel temini, iletişim ve 
ulaşımdaki kolaylıklar ve sağlık kuruluşlarının yoğunluğu gibi faktörler 
İstanbul bölgesinin ilaç firmalarının kuruluşunda tercih sebebi olmuştur. 

Ancak çevre koşullarına ve hızla gelişen ilaç üretimi ve kontrol teknolojisine 
uyum sağlamak zorunluluğu ve GMP kuralları nedeniyle sürekli yatırım 
yapma ve tesislerini yenileme, genişletme ihtiyacında olan endüstrinin 
önümüzdeki yıllarda İstanbul dışına taşınması zorunluluğu doğmuştur. 
Nitekim şimdiden bazı firmaların üretim tesislerini taşıdığı, bazılarının ise bu 
konuda gerekli alt yapı hazırlıklarına başladıkları görülmektedir. 

2. MEVCUT KAPASİTE VE KULIANIMİ : 

Tablo 2'de bilgi alma formuna cevap veren 71 firmanın 1988 ve 1992 yıllarına 
ait farmasötik şekillere göre kurulu kapasiteleri görülmektedir. 

ilaç endüstrisinde teorik kapasite ile pratik kapasite birbirinden büyük ölçüde 
farklıdır Daha önceki Komisyon raporlarında ilaç endüstrisinin bu özelliği, 
nedenleriyle birlikte ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Burada da tekrarlamak 
gerekirse: 

İlaç sanayiinde diğer sektörlerden farklı olarak aynı makinelerde, terkibi 
birbirinden farklı çok sayıda ilaç üretilmektedir. Bir üretimden diğerine 
geçerken, GMP kuralları gereği makinelerin temizlenmesi ve ambalaj 
hatlarının bir önceki üretime ait malzeme kalmayacak şekilde yeniden 
düzenlenmesi, üretimin ara safhalarındaki beklemeler, kalite kontrol sonuçları 
alınmadan bir sonraki kademeye geçilememesi veya kontaminasyon riski 
nedeniyle bazı makinelerin sadece belirli üretimlere tahsis edilmesi bazen bir 
ürünü elde etmek için aynı makinenin 2-3 defa kullanılması (örnek, liyofilize 
ampul, briket baskı vs.) gibi nedenler pratik kapasitenin teorik kapasiteden 
düşük olmasına neden olmaktadır. 



Ayrıca penisilinler, sefalosporinler, hormonlar ve diğer bazı özel grup 
ilaçların GMP gereği aynı tesis ve mikanalarla üretilmemesi gerekmektedir. 
Buna uymak durumunda olan endüstri ilgili yatırımları yapmış ve doğal olarak 
belli boyutta teorik kapasitede fazlalık meydana gelmiştir. 

Diğer taraftan her yeni ürün makina, sistem ve imalat yönteminin veya 
değişikliklerinin uygulamaya girebilmesi GMP gereği validasyon 
incelemesinin yapılmasını gerektirmektedir. Bu süreçte çoğunlukla o makina 
veya sistemlerin kapasitesinin kullanılmaması kaçınılmaz olmaktadır. 

Üretimde yüksek teknoloji veya GMP gereği yeni makinaların ve sistemlerin 
yatırımlarının gerçekleştirilmesi ile yıpranmış, demode olmuş, fiili rantabilitesi 
düşük hatta çoğunlukla çalıştırılamayan bazı makine teçhizatın kapasiteleri, 
fiilen ve GMP gereği kullanılmamalarına rağmen kapasite hesaplarına dahil 
edilmekte bu nedenle atıl kapasite oranı gerçekten daha fazla görünmektedir. 

Oysa yapılan bu yatırımlar sanayide kullanılabilir kapasite ihtiyacını 
doğrulamaktadır. 

3. ÜRETİM : 

a. Üretim Yöntemi - Teknolojisi 

Farmasötik teknoloji kavramı hergeçen gün, boyut ve kapsamı biraz daha 
genişleyen ve giderek gelişip hassaslaşan üretim teknikleri olarak 
tanımlanabilir. 

Bu kavram etken madde ilaç haline getirilirken, geliştirilmiş yöntemlere göre 
formülünün tasarlanmasından, birlikte kullanılacak yardımcı madde 
miktarlarının belirlenmesi, biyoyararlanımı, raf ömrü, saklama koşulları, üretim 
metodları, üretim sırasında başvurulan tüm yöntem ve işlemlerin validasyonu, 
ilacın üretimi, depolama koşulları, dağıtımı, dağıtım sonrası takibine kadar 
farmasötik teknolojinin temel prensiplerini kapsar. Ayrıca GMP-GLP 
kurallarına uygun olarak yapılan üretimde görev alan tüm personelin gerekli 
nitelikte olması, gerekli eğitimin verilmesi, üretim alanlarının gerekli özellikleri 
taşıması, üretimde kullanılacak malzeme ve maddelerin temin edildiği 
kuruluşların, özellikleri de bu kavramın kapsamına girmektedir. 
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Bu sorumluluk ve yükümlülükler sektörde, Sağlık Bakanlığının yürürlüğe 
koyduğu GMP kuralları ve diğer ilgili yönetmelik ve kurallara uyularak yerine 
getirilmektedir. 

ileri ülkelerde geliştirilmiş yeni teknolojiler, günümüzde çok gelişen iletişim ve 
bilgisayar teknikleri, fuarlar, seminerler, lisans ve know-how anlaşmaları ile 
yakından izlenmekte ve çok kısa sürede ülkemizde de uygulanmaya 
çalışılmaktadır. 

1984 yılında yürürlüğe giren iyi Üretim Uygulamalarının gerektirdiği 
yatırımları yaparak teknolojik gelişimini hızlandıran ilaç endüstrisinin 
günümüzde biyoteknoloji ve bazı çok yeni ilaç üretim teknolojileri dışında 
büyük ölçüde AT ülkeleri ile kıyaslanabilir bir düzeye ulaştığı gözlenmektedir. 

Sektörde henüz uygulanamayan üretim teknikleri: 

- Mikrogravite altında 2 boyutlu elektroforez yöntemi, 

- Radyo isotoplara dayanan yeni ürünlerin üretimi, 

- Yeni yöntemler ve yollarla uygulanan ilaç şekilleri (sabit hızda ilaç salan 
transd8imal ve implant ilaç sistemleri, oküler sistemler vs.) 

- Biyoteknclojik işlemlerle geliştirilen ürünler: 

-r- DNA teknolojisi, 

. Değişime uğramış canlı (memeli) hücreleri, Prokaryot ve Eucaryotlarda 
biyolojik olarak aktif proteinleri temsil eden genlerin kontrolü, 

ile sınırlıdır. 

Özetle klasik temel üretim tekniklerinde Avrupa Topluluğu ile sektörün 
uygulamaları arasında büyük farklılıklar görülmemektedir. 

b. Üretim Girdileri 

Tablo 3'te 71 firmanın 1992 yılı üretim girdilerinin tutarı ve sınai maliyet 
içindeki oranları verilmektedir. 

Tablodan görüleceği gibi sınai maliyeti oluşturan unsurlar içinde en yüksek 
payı ithal yoluyla sağlanan etken ve yardımcı maddeler almakta, daha sonra 
direkt işletme giderleri, ambalaj malzemeleri, yerli üretilen aktif ve yardımcı 
maddelerle işçilik giderleri gelmektedir. 



c. Üretim Miktarları 

t 

incelememize katılan 71 firmanın 1988 - 1992 yılları arasındaki üretim 
miktarları Tablo 4'te Farmasötik Şekillere Göre, Tablo 5 ve 6'da ise Tedavi 
Gruplarına Göre verilmektedir. 

Sektörde kapsül üretiminde eski yıllara nazaran azalma kaydedilmektedir. 
Nedenleri ise, 

- Günde tek doz veya çift doz ilaç kullanımı yönündeki gelişmeler doğal 
olarak kapsül üretimi miktarını düşürmüştür. 

- Sert jelatin kapsülde, sınırlı sayıda üretici olduğundan ani ve yüksek 
taleplerin karşılanma zorlukları nedeniyle firmalar tableti tercih 
etmektedirler. 

- İlacın kapsül şeklinin gerekli stabiliteyi göstermediği durumlarda firmalar 
tablet şeklini üretmektedirler. 

- Sektörde kontrollü salım ürünlerinin üretimi yaygınlaşmakta, ancak 
mikropellet üretimi imkanına sahip firmalar bu ürünleri kapsüle koymakta, 
diğerleri başka farmasötik şekilleri tercih etmektedir. 

Diğer taraftan sektörde flaster üretiminde görülen düşüş büyük bir üretici 
firmanın üretimini durdurmasından kaynaklanmaktadır. 

ilaçların tedavi gruplarına göre üretimi incelenecek olursa 1992 yılı itibariyle 
kutu adedi olarak en fazla üretilen ilk 5 grup aşağıdaki şekilde 
sıralanmaktadır: 

TABLO 7. KUTU ADEDİ OLARAK EN FAZLA ÜRETİLEN İLK 5 GRUP 

Tedavi Grubu % 

1. Antibiyotikler, sülfamitler 23,21 
2. Anestezikler, analjezikler 20,97 
3. Vitaminler, antianemikler, tonikler, 

iştah açıcılar, anabolizanlar, mineraller 6,78 
4. Sindirim sistemi ilaçlan, antasitler, 

antispazmodik ve antiemetikler 6,67 
5. Soğuk algınlığı ve öksürük ilaçları 6,47 
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1992 yılı TL değeri olarak üretim miktarlarına göre incelendiğinde ise 
sıralama aşağıdaki gibidir. 

TABLO 8. DEĞER OLARAK EN FAZLA ÜRETİLEN İLK 5 GRUP 

Tedavi Grubu % 

1. Antibiyotikler sülfamitler 27.42 
2. Sindirim sistemi ilaçları, antasitler, 

antispazmodik ve antiemetikler 8,54 
3. Vitaminler,antianemikler vb. 7.83 
4. Anestezikler, analjezikler 7,71 
5. Arıtiromatizmal miyorelaksan ilaçlar 6,64 

Üretici firma bazında incelendiğinde ise 1992 yılı itibariyle üretimin dağılımı 
aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. 

TABLO 9. ÜRETİMİN FİRMA BAZINDA DAĞILIM! 
% % 

(Kutu Âdedi (TL. Değeri 
Olarak) Üiarak) 

1. Yerli Sermayeli Firmaların Payı 61,43 61,17 

2. Yabancı Sermayeli Firmaların Payı 38,57 38,83 

2.1. İsviçre Firmaları 12,27 18,49 

2.2. Alman Firmaları 17,95 10,18 

2.3. İngiliz Firmaları 0,05 0.42 

2.4. ABD Firmaları 7,13 8,03 

2.5. Fransız Firmaları 0,42 0,72 

2.6. Hollanda Firmaları 0,75 0,99 
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Üretimin yerli ve lisanslı ilaçlar olarak dağılımı incelendiğinde ise aşağıdaki 
sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

TABLO 10. ÜRETİMİN YERLİ VE LİSANSLI İLAÇLAR OLARAK DAĞILIMI 
1000 kutu* 

1988 % 1990 % 1992 % 

Yerli ilaçların üretim 
miktarı 200.278   38.9 239.824 37.4 291.208 42.3 
Lisans altında yapılan 
üretim miktarı 315.189 61.1 401.245 62.6 389.290 57.7 

515.467 100 641.069 100 674.498 100 

*Toplam kutu adedi olarak bir önceki Komisyon Raporuyla görülen fark, bir Tırmanın tek kaşelik 
ambalaj içinde piyasaya sunduğu bir analjeziğin üretim miktarlarını eczanelere verildiği şekli 
ile (1001ük ambalaj = 1 kutu) bildirmiş olmasından kaynaklanmaktadır 

d. Üretim Maliyetleri: 

ilaç sanayiinde 97* firmanın sonuçlarına göre 1992 yılı itibariyle maliyet 
dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir: 

TABLO 11. İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE MALİYETLERİN DAĞILIMI 

Net Satışlara Oranı 
% 

38,1 
6.7 
7.4 
5.8 
8,2 
2.5 
5,0 
9.5 

-4,2 

‘Kaynak: İEİS 

Hammadde 

Ambalaj Malzemesi 
işçilik Giderleri 
Üretim Giderleri 
Yönetim Giderleri 

Satış Giderleri 
Tanıtım Giderleri 
Finansman 
Toplam Maliyet 
Zarar 
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Perakende satış fiyatı üzerinden hesaplandığında ise maliyetlerin dağılımı 
aşağıdaki şekildedir. 

TABLO 12. 1992 İTİBARİYLE PERAKENDE SATIŞ FİYATI İÇİNDE MALİYETLERİN 
DAĞILIMI (% 15 Teorik Kar Oranına Göre) 

Aktif ve Yardımcı Madde 20,79 
Ambalaj Malzemeleri 3,65 
işçilik Giderleri 4,05 
Üretim Giderleri 3,19 
Yönetim Giderleri 4,44 
Satış ve Pazarlama Gıd. 6,84 
Tanıtım Giderleri 3,31 
Finansman Giderleri 10,71 

Toplam Üretim Maliyeti 56,98 
imalatçı Karı (Teorik) 8,55 
imalatçı Satış Fiyatı 65,53 
Depocu Karı (Teorik) 5,90 

Depocu Satış Fiyatı 71,43 
Eczane Karı (Teorik) 17,86 
KDV 10,71 

Perakende satış fiyatı 100,00 

Görüldüğü gibi maliyet dağılımı içinde aktif ve yardımcı maddelerden sonra 
ikinci sırayı finansman giderleri almaktadır. 1992 yılı içinde SSK’nın 
endüstriye olan 1,3 trilyon TL. tutarındaki borcunu ödeyemeyip 1993'e 
kaydırması sonucunda endüstri büyük sıkıntı içine düşmüş ve finansman 
darboğazını banka kredileri ile aşmak zorunda kalmıştır. Doğal olarak bu 
durum finansman giderlerini artıran bir unsur olmuştur 

4. DIŞ TİCARET DURUMU: 

a. İthalat: 

1. Ürün İthalatı : 

Çalışmamıza katılan 71 firmanın son 5 yıla ait $ ve kutu adedi olarak ürün 
ithalatı miktarları Tablo 13-14-15-16'da verilmektedir. 
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Bu tablolara göre son 5 yıla ait ürün ithalatı aşağıdaki şekilde seyretmiştir. 

TABLO 17. ÜRÜN İTHALATI 

Yıllar İthalat (Bin Kutu) ithalat (Bin $) 

1988 6.159 24.892 

1989 6.453 24 953 
1990 6.828 35.245 
1991 10.070 51.568 

1992 10.605 60.019 

"BIM" GTİP Bazında ithalat kayıtlarından derlenen bilgilere göre ise son 5 
yıllık ithalat şöyledir: 

TABLO 18. ÜRÜN İTHALATI 

Yıllar İthalat (Bin $) 

1989 56.120 
1990 95.024 
1991 90.850 
1992 102.435 

1993 99.821 (9 aylık) 

Her iki tablo arasındaki farklılık ISIC'ta aşılar; veteriner ilaçlar ve bazı ilaç 
hammaddelerinin GTİP'larının mamul ilaç kapsamına girmesi nedeniyle 
ithalat miktarlarına dahil edilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Bu durum Türkiye'de Gümrük Tarife ve istatistik Pozisyonlarının, mamul ilaç 
ve ilaç hammaddelerinin birbirinden ayırdedilebilmesini ve bu konuda 
kuruluşlar arasında uyum sağlanabileceğini temin edecek şekilde yeniden 
düzenlenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

VI. 5 Yıllık Kalkınma Planı Özel ihtisas Komisyonu Raporu ile 
karşılaştırıldığında 1988 ve 1989 yıllarında ithalatta düşme daha sonra 
yükselme gözlenmektedir. Düşmenin nedeni o dönemde üretim hazırlıkları 
sürerken yurtiçi ihtiyacı ithal yoluyla sağlanan bazı antibiyotiklerde daha 
sonra yerli üretime geçilmiş olmasıdır. 
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Ülkemizde ilaç endüstrisi üretim teknolojisi olarak AT ülkeleri ile 
karşılaştırılabilir bir düzeye ulaşmış olmasına rağmen bütün gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi bazı ürünleri bitmiş halde ithal etmektedir. Bu ürünlerin 
ithal sebepleri aşağıda belirtilmiştir. 

1.- ilaç sanayi kadar çok gelişmiş yan sanayii de (örneğin ambalaj sanayii) 
gerektiren ürünler: 

* Aerosoller 

* Bazı oftalmik preparatlar 

2. - Hammaddesinin ancak bitmiş ürün şeklinde stabil olduğu ilaçlar: 

* Bazı antibiyotikler 
* Bazı antihipertansif ilaçlar 

3.- Çok yeni ve çok yüksek teknoloji gerektiren, bütün dünya ihtiyacı kısıtlı 
üretim merkezlerinde üretilen preparatlar: 

* DNA teknolojisi ile üretilen preparatlar 
* Implante edilen ilaçlar 
* Yeni ilaç taşıyıcı sistemler (örneğin TTS) 
* Yönlendirilen (targeted) ilaçlar 
* Aşılar, kan faktörleri 
* Bazı kontrollü salım sistemine sahip olan ilaçlar 
* İnsülin 
* Kanser ilaçları 

4.- Yüksek teknolojinin yanında tüketim adedi de çok kısıtlı olduğu için 
yatırımı ekonomik olmayan preparatlar. Bunlar da yine bütün dünya için 
kısıtlı merkezlerde üretilmektedir: 

* Bazı hormonlar 

* Radionüklidler 
* Bazı oftalmik preparatlar 

5.-Tüketimi çok az olduğu için Türkiye’de üretilmesi ekonomik olmayan 
preparatlar. 

* Antidotlar 

* Bazı oftalmik preparatlar 
* Spesifik tedaviye yönelik preparatlar 

6.-Preparatın önemi veya GMP kuralları yüzünden üretim yeri yatırımı 
sonuçlanana kadar geçici olarak ithal edilen ilaçlar: 

* Bazı antibiyotikler 
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2. Hammadde İthalatı 

ilaç endüstrisinin hammadde ithalatı Sağlık Bakanlığı verilerine göre 1988- 
1992 yılları arasında aşağıdaki şekilde seyretmiştir, (ihraç edilen mamul ilaç 
için kullanılan hammadde ithalatı dahil) 

TABLO 19. HAMMADDE İTHALATI 

Yıllar ithalat 
(ABD $) 

1988 248.041.678 
1999 305.973.945 
1990 386 257 785 

1991 345.673.803 
1992 425.530.447 

b. İhracat: 

Tablo 20 ve 21'de 71 firmanın yıllar itibariyle $ değeri olarak ihracat miktarları 
verilmektedir. 

TABLO 22. ÜRÜN İHRACATI 

Yıllar ihracat 
(Bin $) 

1988 28.384 
1989 120.966 
1990 70.632 

1991 45.582 
1992 43.416 

Görüldüğü gibi 1989 yılında endüstri Sovyetler Birliği'nin doğal gaz anlaşması 
karşılığı Türkiye'den ilaç alması ve 100 milyon $'lık bir Eximbank kredisi 
imkanından yararlanması sonucunda bir ihracat patlaması yaşanmış ancak 
daha sonraki yıllarda ilaca ayrılan kredi limitlerinin düşüklüğü ve Sovyetler 
Birliği'nin dağılması sonucunda bu ülkelerdeki istikrarsızlık nedeniyle 
ihracatta aynı düzey korunamamıştır. 
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İlaç Endüstrisinin Potansiyel Pazarlan ve Bu Pazarlardaki Avantajlarımız: 

İlaç endüstrisinin hedef pazarları ilaç sanayinin henüz gelişmemiş olduğu 
ithalata bağımlı olan Doğu Avrupa ülkeleri, Eski SSCB Cumhuriyetleri, 
Ortadoğu ve Afrika ülkeleridir. Sözkonusu ülkelerin ilaç üretim sanayileri 
henüz gelişmemiş olduğundan bizim için çok önemli birer pazar niteliğindedir. 
Ancak bu ülkelerde ilaç pazarına girebilmek için ilaç sektörünün 
özelliklerinden dolayı uzun yıllar gerektiren pazarlama çalışmalarına ihtiyaç 
vardır. Pazarlara girebilmenin en önemli koşulu diğer ülkelerden gelen 
rekabete karşılık ülkemizin sağlayacağı finansman kolaylıklarıdır. Zira bu 
ülkelerin çoğunda gerekli ithalatı yapabilecek serbest döviz sıkıntısı vardır. 
Serbest dövizle ithalatını yapabilen ülke piyasalarına ise ancak uzun süreli 
pazarlama çalışmaları ile girebilir. 

Pazar büyüklüğü ve ithalata bağımlılığı açısından en önemli pazar potansiyeli 
BDT Ülkeleri, özellikle Orta Asya Cumhuriyetleridir. Eski Sovyetler Birliği 
Cumhuriyetleri'nin ilaç pazarının talebi yaklaşık 6 Milyar ABD $’ıdır. Yerli 
üretimle karşılanan kısım 1 Milyar ABD S'ıdır. ithalat yoluyla karşılanması 
gereken 5 Milyar ABD $ tutarında potansiyel pazar mevcuttur. Yerli üretimin 
de GMP standartlarına göre yapılmaması ve çoğunun eski ilaçlardan 
oluşması nedeniyle büyük bir ilaç ihtiyacı mevcuttur. 

Eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri'nin ilaç ihtiyacını karşıladığı Finlandiya, 
Hindistan ile Polonya ve Macaristan gibi Comecon ülkeleriyle olan ikili 
anlaşmaları ortadan kalkmıştır. Tüm ilaç ihtiyacını karşılıklı ticaret anlaşmaları 
çerçevesinde bahsi geçen ülkelerden sağlayan Eski Sovyetleı Birliğinde 
Comecon sisteminin çökmesi ve ikili ticaret anlaşmalarının kalkması ile 
birlikte büyük bir pazar boşluğu doğmuştur. Türkiye'nin "Doğal Gaz 
Anlaşması" ile birlikte girdiği bu pazarda kalması ve yerleşmesi için büyük bir 
fırsat oluşmuştur. 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri pazar boyutu olarak BDT Ülkelerinden 
küçük olmalarına rağmen tüketimin dörtte üçünden fazlasının ithalatla 
karşılanması açısından uzun dönemli pazarlar olarak değerlendirilmeleri 
gereken ve pazarlama faaliyetlerininde önem kazandığı pazarlardır. 



İlaç İhracatında Mevcut Durum ve Karşılaşılan Problemler: 

Türk ilaçları sözkonusu ülkelerde yerleşme aşamasındadır. Eximbank 
kredileri sayesinde alınan destek ile 100'den fazla Türk ilacı bu ülkelerde 
ruhsatlandırılmıştır. Özellikle Orta Asya Cumhuriyetleri’nin ruhsatlandırma 
konusunda Türkiye'ye sağladığı kolaylık sonucu buralardaki işlemler 
süratlendirilmiştir. Türk ilaçları bu ülkelere satışı ile birlikte tanınmaya 
başlayacak ve ilaçlarımıza bağımlılık oluşacaktır. Henüz Batılı ülkelerin 
yoğun olarak girmediği bu pazarlarda ilk olmanın avantajları kullanılacaktır 
Serbest döviz imkanları son derece kısıtlı olan bu ülkelerde harici finansman 
kaynakları büyük çaplı satışların hemen hemen tek yoludur. 

1989 yılında Türk, ilaç ihracatının bu ülkelere yönelik olarak 100 Milyon ABD 
$'ının üstüne çıkması bu fırsatların kullanılmasıyla olmuştur. Rusya dahil 
olmak üzere tüm BDT Cumhuriyetleri'nde kalıcı olabilmek için bu ülkelere ilaç 
akışını kolaylaştıracak yatırımlar kaçınılmazdır. Mevcut piyasa şartlarına 
uygun pazarlama ve satış faaliyetleri ilaç dışsatımımızı devamlı kılmanın tek 
yolu olmakla birlikte belirtilen kaynak azlığı nedeni ile Eximbank kredilerinin 
etkin olduğu bu ihracat sıçramasının sürekli kılınabilmesi için ilaç 
Endüstrsinin bu tip kredilerle en az 5 yıl daha desteklenmeye ihtiyacı vardır. 
Nitekim, Rusya'da son yıllarda bu tip bir kredi kullanımı söz konusu 
olmadığından ilaç dışsatımı beklenilenin çok altında gerçekleşmiştir. 

5. STOK DURUMU : 

Bilgi alma formuna cevap veren 71 firmanın 1988-1990 ve 1992 yıllarına ait 
stok durumu Tablo 23'de görülmektedir. 

Daha önceki komisyon raporlarında da belirtildiği gibi ilaç sanayii, ürünlerinin 
özelliği nedeniyle daima belirli bir stok seviyesiyle çalışmak zorunda olan bir 
sanayi dalıdır. Ürün çeşitliliği, dönemsel olarak ya da çeşitli nedenlerle 
aniden ortaya çıkabilecek (grip salgını vs.) talep artışlarının karşılanması 
gereği, sürümü az ve yavaş olsa da yaşamsal önemi olan ilaçların üretilmesi 
zorunluğu sanayinin belirli bir: tokla çalışmasını gerektiren unsurlardır. 

Ancak endüstrinin gerek hammadde, gerekse mamul ilaç olarak yeterli bir 
emniyet stoku ile çalışma gereği firmaların işletme sermayesi ihtiyacını 
artırmakta ve banka kredisi kullanımını zorunlu hale getirmektedir. 
Günümüzün yüksek faiz ortamında finansman giderleri de sanayiye ağır bir 
yük getirmektedir. 
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6. YURTİÇİ TÜKETİMİ: 

Tablo 24 ve Tablo 25'te 71 firmanın tedavi gruplarına göre satışları 
verilmektedir. 

Tedavi gruplarına göre incelendiğinde 1992 yılı itibariyle tüketimde kutu 
adedi olarak ilk 5 sıranın dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. 

TABLO 26. KUTU ADEDİ OLARAK EN ÇOK TÜKETİLEN İLK 5 GRUP 

% 

Antibiyotikler 24,17 
Anestezikler, analjezikler 16,52 
Vitaminler, antianemikler, tonikler, 
iştah açıcılar vs. 7,06 
Sindirim sistemi ilaçları, antiasitler 6,91 
Soğuk algınlığı ve öksürük ilaçları 6,51 

Gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sağlık altyapısının 
ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle antibiyotik tüketimi 
fazladır. Ayrıca gerek hizmet yetersizliğinin doğurduğu hekime ulaşma 
güçlüğü ve hekimin hastaya yeterli zamanı ayıramaması, gerekse henüz 
ilaçların sınıflandırılmasının yapılıp gereken reçete kontrolünün tesis 
edilememiş olması da ülkemizde antibiyotik kullanımını zorunlu olarak artıran 
faktörler arasındadır 

Diğer taraftan toplumumuzda da ortalama yaşam süresinin ve dolayısıyla 
yaşlı oranının giderek artmasına paralel olarak kalp damar ilaçları 
kullanımında da % 2,3'ten % 3,9'a olmak üzere bir yükselme görülmektedir. 

7. FİYATLAR : 

Ülkemizde ilaç fiyatları Sağlık Bakanlığının denetimi altındadır. Bakanlık bu 
işlevini fiyatlandırmannı esaslarını belirleyen ve Bakanlar Kurulunca 
yayınlanan Fiyat Kararnamelerine dayanarak yerine getirmektedir. 
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1984 yılına kadar bu amaçla aşağıdaki kararnameler yayınlanmıştır: 

21 Kasım 1956 tarih ve 1059 sayılı kararname, 
12 Nisan 1957 tarih ve 1087 sayılı kararname, 
15 Ocak 1968 tarih ve 6/9311 sayılı kararname, 
12 Temmuz 1968 tarih ve 6/10362 sayılı ek karar, 
7 Nisan 1972 tarih ve 7/4129 sayılı kararname, 

Daha önceki raporda da belirtildiği üzere yayınlanan 5 kararnameden sonra 
1984 yılında, 

- ilaçta bulunabilirliği sağlamak, 
- Endüstride ihracatı ve yatırım hacmini artırmak, 
- Firmaları araştırmaya yönlendirmek, 
- ilaçta kaliteyi artırmak 

hedeflerine yönelik olarak yürürlüğe giren en son Fiyat Kararnamesi 
esaslarına tam olarak uygun şekilde uygulanamamış, Bakanlık her dönemin 
koşullarına göre değişik uygulamalara geçmiştir. Örneğin kararnameye uygun 
olmamasına rağmen daima toplu başvurularda bulunulması istenmiş, artış 
oranları sınırlandırılmıştır. 1992 yılında 23-27 Mart tarihleri arasında 
Ankara'da yapılan I. Ulusal Sağlık Kongresi ilaç Kontrol ve Denetim Sistemi 
Çalışma Grubu Raporunda da Fiyat Kararnamesinin uygulanması için tavsiye 
kararının alınmasından sonra, Bakanlık bünyesinde Sağlık Bakanlığı 

Müsteşarının başkanlığında Bakanlık yetkilileri, Üniversite temsilcileri, Maliye 
Bakanlığı Baş Flesap Uzmanı ve Sanayi temsilcilerinin katılımıyla bir Fiyat 
Komisyonu oluşturulmuş ve bu kez fiyatların Komisyonca enflasyon artışına 
paralel olarak belirlenen oranlara göre yılda 3 defa verilmesi uygulamasına 
başlanmıştır. 1992 yılının Temmuz ayından itibaren başlanılan bu uygulama 
günümüze kadar sürdürülmüştür. 

Ayrıca Fiyat Komisyonu ilaçta tanıtım harcamalarını azami % 5 olarak 
sınırlandırmıştır. Tanıtım malz melerini tanımlayan liste ek l'de verilmektedir. 

Aşağıda ilaç fiyatlarındaki son 5 yıllık artışlar enflasyon oranlarıyla 
karşılaştırmalı olarak verilmektedir: 
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TABLO 27. İLAÇ FİYAT ARTIŞLARI 

Yıllar Enflasyon Oranları 

(1) 

İlaç Fiyat Artışları 

(2) 

İlaç Sanayinin 
Kar-Zarar Oranları 

(2) 

1988 75,2 71,0 2,7 
1989 64,3 30,0 6,3 
1990 60,4 48,0 6,5 
1991 71,1 65,0 1,1 
1992 66,0 64,0 - 4.3 

Kaynak 1. D. i.E. Tüketici Endeksi 
2. Sağlık Bakanlığı verileri 

Sağlık Bakanlığının belirlemelerine göre, 1 Ocak 1993 itibariyle ülkemizdeki 
ilaç fiyatlarının dağılımı aşağıda verilmektedir: 

TABLO 28. İLAÇ FİYATLARININ DAĞILIMI 

Fiyat (TL) Adet % 

1 - 5.000 644 12,9 
5.001 -10.000 640 12,9 

10.001 -25.000 1302 26,2 
25.001 - 50.000 1006 20,3 
50.000'nin üzeri 1370 27,6 

8. İSTİHDAM: 

1992 yılı itibariyle sektörün istihdam durumu aşağıda gösterilmiştir. Bir önceki 
raporla tanıtım personeli de toplama dahil edilerek karşılaştırıldığında 
istihdamda % 9,3 oranında azalma kaydedildiği görülmektedir. Özellikle bu 
azalma düz işçi sayısında belirgindir. Sektörde GMP kuralları gereği teknoloji 
düzeyinin yükselmesiyle meydana gelen otomasyon sonucu üretim artmış 
ancak işçi sayısında azalma olmuştur. 
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Buna karşılık yüksek tahsilli personelin oranında artış kaydedilmiş, 1987 
yılında % 13 olan bu oran 1992'de % 30'a yükselmiştir. 

TABLO 29. İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE İSTİHDAM 

Meslek Grupları Kişi Sayısı 

Eczacı 408 

Kimya Yüksek Mühendisi 278 
Kimyager 307 
Doktor 157 
Biyolog 258 
Mühendis (mak.elek. vs) 153 
Ekonomist 379 
Diğer Yüksek Tahsilli Personel 1.979 
idari Personel 3.770 
Teknisyen 339 
Laborant 184 

Kalifiye işçi 1.048 
Düz işçi 3.470 

TOPLAM 12.730 

9. SERMAYE DURUMU : 

Bilgi alma formuna cevap vererek çalışmamıza katılan 71 firmanın 2.419.713 
milyon TL. olan toplam sermayesi içinde sadece, bir finnanın 500 milyar 
üzerinde, 5 firmanın ise 100-500 milyar TL. arasında sermayeye sahip olduğu 
görülmektedir. Diğerlerinin sermayeleri 100 milyarın altındadır. 

Bir önceki Özel ihtisas Komisyonu Raporundaki sermaye miktarına oranla 
gözlenen artış, çalışmaya katılan firma sayısının farklı oluşundan (54 firmaya 
karşı 71 firma), Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan yeniden 
değerlendirmelerin sermayeye ilavesinden, ve nakit sermaye artırımlarından 
kaynaklanmaktadır. 
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10. MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. Altıncı Plan Dönemindeki Gelişmeler 

Altıncı Plan döneminde ilaç sektörü ile ilgili düzenlemeler aşağıda alt 
başlıklar altında verilmektedir. 

1. Yatırım Teşvikleri : 

1984 yılında teşvik kapsamına, 1988 yılında da özel önem taşıyan sektörler 
arasına alınan ilaç endüstrisinin bu konumu günümüze kadar devam ettirilmiş 
ve bu olumlu uygulama son 5 yıldaki yatırımların başlıca nedenini 
oluşturmuştur. 

TABLO 30. YATIRIMLAR 

Yıllar Yatırım Miktarı 
(Milyon TL) 

1988 28.146 

1989 76.922 
1990 263.625 
1991 451.665 

1992 488.519 

Şu anda aynı konumdaki diğer sektörlerle birlikte sektöre tanınan teşvikler: 

- Gümrük muafiyeti, 
- % 100 Yatırım indirimi, 
-Teşvik kredileri, 
- Vergi, resim ve harç istisnası, 
- Finansman fonu, 
- Bina inşaat harcı istisnası, 
- KDV ertelemesi, 
-Teşvik primi, 
- İlave istihdam, 
- SSK primi, konut edindirme yardımı, tasarrufu teşvik kesintisi iadesi, 
- Enerji teşviği, 
dir. 
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Bu teşviklerin VII. Plan döneminde de sürdürülmesi ve AR-GE faaliyetlerinin 
daha etkin önlemlerle teşviki Gümrük Birliğinin sektöre getireceği yapısal 
değişikliklerin gerektireceği yatırım ihtiyacının karşılanması için zorunluluk 
arzetmektedir. 

2. Ruhsatlandırma : 

VI Plan döneminde Ruhsatlandırma ile ilgili başlıca düzenleme 6 Şubat 1990 
tarihinde yayınlanan "ilaç Ruhsatlandırma Danışma Komisyonu'nun Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" olmuştur. Bu Yönetmelik Sağlık 
Bakanlığı'na danışmanlık yapmak üzere oluşturulan bilimsel komisyonun 
kuruluş şeklini, atanmasını, çalışma esaslarını, görev ve sorumluluklarını 
düzenlemektedir. 

Bu Yönetmelik uyarınca ilaç Ruhsatlandırma Danışma Kurulu'ndan başka 
prospektüs ve başvuruları teknolojik yönden inceleyen bir ön komisyon ile 
ilaçların klinik özelliklerine göre uzmanlardan oluşan Klinik Danışma Gruplan 
kurulmuştur ve bu grupların faaliyetleri devam etmektedir. 

Aşağıdaki Tablo 1988 yılından beri ruhsatlandırma başvurularının sonuçlarını 
özetlemektedir. 

TABLO 31. RUHSAT BAŞVURULARININ SONUÇLARI 

Yıllar Türkiye’de ilk Kez Muadil Ruhsat iptal Ruhsat 
Ruhsatlandırılan Sayısı Sayısı 
ilaç Sayısı 

1989 37 246 302 
1990 42 311 322 
1991 47 435 43 
1992 33 331 79 
1993 34 253 6 

Türkiye'de 1992 yılı itibariyle üretilen ilaç sayısı 3240'dır. Tablet, draje, kapsül 
vb. çeşitli sunuş biçimleri de dahil edildiğinde bu rakam 4625'e ulaşmaktadır. 
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3. İlaçların Denetimi: 

İnsan sağlığına hizmet eden ilaç sektörünün en yüksek standartlarda üretim 
yapması esastır. Bu standartları, 1984 yılında GMP ve ilaç hammadde ithalatı 
yönetmelikleri ve 1986 yılında geri çekme yönetmeliğini yayınlayarak 
yürürlüğe koyan Sağlık Bakanlığı gerek kendi bünyesinde düzenlenen eğitim 
programları, gerekse uluslararası eğitim programlarına katılım ile denetim 
mekanizması oluşturmuş ve her sene en az bir defa olmak üzere bütün 
üreticiler kontrol edilmiş, aynı zamanda denetimlerin sonuçları, piyasadan 
alınan ilaç numunelerinin Refik Saydam ilaç Kontrol Laboratuvarlarında 
yapılan analiz sonuçları ile izlenmiştir. 

TABLO 32. İLAÇ ÜRETİM YERLERİNİN DENETİM SONUÇLARI 

Yıllar İlaç Üretim Yeri Kısmen kapatılan Tamamen Kapatılan 
(Geçici kapatılan, 
sektörden çekilen vb) 

1989 112 4 24 
1990 106 5 18 

1991 108 3 6 

1992 109 4 8 

Bu denetimlerin sonucunda: 

- ilaç kalitesinde belirgin bir yükselme izlenmiştir. 

-Türkiye ilaç sektörü uluslararası kuruluşlar tarafından gelişmiş ilaç endüstrisi 
olarak nitelendirilmeye başlanmıştır, 

- Kalite güvencesinin sağlanması ile ilaç ihracatında artışlar görülmüştür, 

-Türkiye ilaç Teftiş Anlaşması (Pharmaceutical Inspection Convention = 
PlCVe üyelik işlemlerinde en önemli aşamaları gerçekleştirmiştir. 

Aşağıda son yıllarda yapılan denetim sonuçları görülmektedir. 
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TABLO 33. TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN İLAÇLARIN PİYASA KONTROLÜ 

YILLAR Toplam Analiz Uygun Red % Hata Oranı 

1989 527 483 44 8,3 
1990 868 827 41 4,6 
1991 890 851 39 4,4 
1992 851 823 28 3,3 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ilaç kontrollerinde bulunan hatalı oranında 
Dünya Sağlık Ûrgütü'nün verdiği oran ortalama % 8'dir Ülkemizde VI. Beş 
Yıllık Kalkınma Planı döneminde ilaç sanayiini geliştirmek, teknolojisini ve 
kalitesini yükseltmek amacıyla alınan bir dizi karar ve uygulamalarının en 
açık ve olumlu sonuçlarından biri yukarıdaki tablodur. 

4. İhracat: 

Raporumuzun ihracatla ilgili bölümünde ayrıntılı şekilde incelendiği gibi GMP 
kurallarının yürürlüğe girmesi ve Sovyetler Birliği'nin doğalgaz anlaşması 
karşılığı olarak Türkiye'den ilaç alması ve Eximbank kredi anlaşmaları ilaç 
ihracatımızı olumlu etkilemiş, 1987 yılında 30,9 Milyon $ olan toplam ihracat 
1988'de 62,6, 1989’da 141,2 milyon $'a ulaşmıştır. Ancak bu artış eğilimi 
maalesef 1990 yılında Eximbank kredi anlaşmasının imzalanamamış olması, 
1991 yılında ise kredi anlaşmasında ilaca ayrılan payın çok düşük tutulması 
nedeniyle sürdürülememiş ihracat 1990'da 89,8, 1991'de 79,8, 1992'de ise 
78,3 milyon $'a gerilemiştir. Ayrıca Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 
sonuçlanan siyasi gelişmeler de ihracatı olumsuz etkilemiştir. 

Ancak, bunlara rağmen endüstri özellikle Türk Cumhuriyetlerinde bu konuda 
önemli bazı gelişmeler kaydetmiştir. Örneğin, 

-Bu ülkelerde Ecza Deposı ve Eczaneler zinciri ile dağıtım kanalları 
kurulmuştur. 

-Bu ülkelerin bazılarında tanıtım ve irtibat büroları kurulmuş, diğerlerinde de 
kurulma aşamasındadır. 

-Bazılarında ise ortak üretim tesisi kurma konusunda anlaşmalar 
imzalanmıştır. 
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5. İthalat Rejimi: 

Türkiye ile AT arasında imzalanmış bulunan Ankara Anlaşması ve Katma 
Protokol hükümlerine göre Türkiye AT çıkışlı mallara uyguladığı gümrük 
vergilerini 12 ve 22 yıllık sürelerde kademeli olarak kaldırmayı ve Topluluğun 
üçüncü ülkelere uyguladığı "Ortak Gümrük Tarifesi''ne (OGT) uymayı taahhüt 
etmiştir. 

Katma Protokol Hükümlerine göre sanayi ürünleri açısından taraflar 
arasındaki gümrük birliğinin 1 Ocak 1995 tarihinde tamamlanması 
gerekmektedir. 

Bu amaçla 1993 yılı ithalat Rejiminde gümrük vergisi oranları yeniden 
düzenlenmiş, ayrıca 11 Temmuz 1992 tarihinde yayımlanan 3824 sayılı 
kanun ile ithalde alınan Damga Resmi, Belediye Hissesi ve Ulaştırma Alt 
Yapıları Resmi, Destekleme ve Fiyat istikrar Fonu kaldırılmış ve tek vergi 
uygulamasına gidilmiştir. Bu uygulamadan sektörlerin en az etkilenmesini 
temin amacıyla, mevcut koruma Toplu Konut Fonları ile dengelenmiştir. 

6. AT ile Gümrük Birliği : 

VI. Plan döneminin sonuna doğru ülkemizin gündemine yoğun şekilde giren 
ve ilaç sektörü için son derece önem taşıyan konuların başında 1 Ocak 
1995'te yürürlüğe girecek olan Gümrük Birliği gelmektedir. AT ile Türkiye 
arasında 12 Eylül 1963'te imzalanan Ankara Anlaşması ve Katma Protokol 
gereğince kurulmakta olan Gümrük Birliği'nin İlaç Endüstrisi üzerinde: 

Gümrük tarifeleri bazında : 

a.Topluluk menşeli ürünlerden her türlü gümrük vergilerinin, eş etkili 
vergilerin (fon, harç vs.) ve miktar kısıtlamalarının kaldırılması, 

b.Topluluk dışı ülkelerden yapılacak hammadde ve mamul ilaç ithalatında 
O.G.T. hadlerinin uygulanması. 
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Endüstrinin Topluluğun İlaç mevzuatına uyumu bazında : 

a.Ruhsatlandırma prosedürü ve sunulacak ruhsat dosyalarında uyum 
sağlanması (Biyoyararlanım, stabilite bulguları ve istenen diğer dokümanlar 
açısından). 

b.AT'nin iyi Üretim ve Kontrol Uygulamaları (GMP-GLP) kurallarına uygun 
üretim ve kontrol yapılması, 

c.Klinik deneylerde iyi Klinik Uygulamaları (GCP) esaslarına uyulması, 

d.Teftiş mekanizmasının Toplulukla uyumlu hale getirilmesi, 

e.Fiyatlandırma, rasyonel ilaç kullanımı (ambalaj bilgileri, ilaçların 
sınıflandırılması reklamı ve tanıtımı, dağıtımı) ve Topluluğun konulara ilişkin 
mevcut diğer direktiflerine uyum sağlanması, 

açılarından çok önemli etkileri olacağı anlaşılmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı, mevzuat uyumu konusunda çalışmalarını hızlandırmış olup 
biyoyararlanım, ruhsatlandırma ilaçların sınıflandırılması, ilaç Teftiş 
Anlaşması (PlC)nın iyi Üretim Uygulamaları (GMP) Rehberi gibi konularda 
uyum için incelemelerini sürdürmektedir. 

7. İlaç Teftiş Anlaşması (PIC) na Üyelik Başvurusu 

’laç Teftiş Anlaşması (PIC), EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği)ne üye 
ülkelerin 1970 yılında, ilaç kontrolü ve ilaç üretirn yerlerinin denetiminde aynı 
standartları sağlayarak, mı fettişlerce yapılan denetimlerin karşılıklı 
tanınması, böylece aralarındaki ilaç alışverişinin kolaylaştırılmasını temin 
amacıyla imzaladıkları bir anlaşmadır. 

Türkiye 1988 yılı Aralık ayında PİC'e üye olmak üzere başvuruda bulunmuş 
ve bu konuda önemli bir mesafe kaydedilmiştir. Ülkemizin bu anlaşmaya taraf 
olarak kabul edilmesi, ilaç üretim ve kontrolü alanında Batı standartlarında 
olduğumuzun tescili olacaktır. 
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PİC'e üye ülkeler; Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, 
Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Liechtenstein, Norveç, Portekiz, 
Romanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere'dir. 

Türkiye'nin yanısıra Fransa, Avustralya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, İspanya, 
İsrail'in başvurulan da incelenme safhasındadır. 

Üyelik başvurusunda bulunan bir ülkenin şu aşamaları geçmesi 
gerekmektedir. 

a.Denetim sistemi hakkında gerekli bilgileri vererek uygulamalarının PIC 
standartlarına uygun olduğunu göstermek, 

b.Başvuruyu yapan ülkenin kendisini üye ülkelere tanıtması. (Bu tanıtımın ilk 
aşaması PIC tarafından her yıl düzenlenen eğitim toplantısına katılımdır). 

c.Üye olmak isteyen ülkeyi temsilen bir delegasyonun Temsilciler Komitesi 
Toplantısına davet edilerek sistemlerini bizzat anlatması ve çeşitli üye ülke 
temsilcilerinin sorularını cevaplaması (Bu uygulama karşılıklı güven 
ilkesinin sağlanması için ilk aşamadır). 

d.Üyelik başvurusu yapan ülkenin ilaç endüstrisinin, teftiş sistemi ve 
denetimle ilgili uygulamalarının yerinde izlenmesi amacıyla üye ülke 
müfettişlerinden oluşturulan bir ekibin, yeni ülkeye resmi bir ziyarette 
bulunarak, müfettişlerinin yaptıkları denetimlere gözlemci olarak katılması. 

Ülkemiz yukarıda sıralanan aşamaların tümünden geçmiş olup, 
başvurumuzun bir süre sonra olumlu şekilde sonuçlanması beklenmektedir. 

8. KDV : 

ilk defa 1986 yılında yürürlüğe giren ilaçlarda KDV uygulamasına plan 
döneminde de devam edilmiş 1.11 1988 yılında % 10 olan oran 1 Aralık 1990 
tarihinde % 12 ve 1 Kasım 1993 tarihinde de % 15'e yükseltilmiştir. 

Aşağıda 1 Eylül 1993 tarihi itibariyle bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan 
Katma Değer Vergileri verilmiştir. 
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TABLO 34. AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE'de KDV ORANLARI 

Ülke Standart Oran indirimli Oran İlaçlara Uygulanan 

% % KDV Oranları 

Reçeteli 
ilaçlar % 

Reçetes 
ilaçlar % 

Almanya 15,0 7,0 15,0 15,0 

Belçika 19,5 0,0-1,0 6,0 6,0 

Danimarka 25,0 6,0-12,0 25,0 25,0 

ispanya 15,0 3,0 3,0 3,0 

Fransa 18,6 2,1 -5,5 2,1 5,5 

Yunanistan 18,0 8,0 8,0 8,0 

İrlanda 23,0 2,4 -10,0 0,0-23,0 0,0-23,0 

İtalya 19,0 0 1 (O O 9,0 19,0 

Portekiz 17,0 8,0 5,0 5,0 

İngiltere 17,5 0,0 17,5 

Avusturya 20,0 20,0 20,0 

Norveç 25,0 0,0 25,0 

Türkiye 15,0 8,0 15,0 15,0 

Tablodan görüldüğü gibi ülkemizde ilaçta KDV Belçika, ispanya, Fransa, 
Yunanistan, İtalya, Portekiz, İngiltere ve Norveç’ten daha yüksektir 

Bazı ülkeler, reçetesiz ilaçlarda daha yüksek KDV oranı uygularken 
İrlanda'da ise KDV oranı ilacın tatbik şekline göre değişmektedir. (Oral yolla 
reçeteli ve reçetesiz alınan ilaçlarda 0, diğerlerinde % 23’tür). 
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9. Barkod Uygulaması: 

ilaç ambalajlarıyla ilgili gerekli hazırlıkları yapılarak VI. Plan döneminde 
gelişmiş ülkelerde her ürüne uygulanan ve uluslararası ticarette artık zorunlu 
hale gelen çizgikod (Barkod EAN-13) sistemine 1990 yılı başından itibaren 
ilaç endüstrisinde de geçilmiştir. 

10. İlaç Tanıtımı : 

Sağlık Bakanlığı'nın son yıllarda ilacın rasyonel kullanımını temin amacına 
yönelik olarak yürürlüğe koyduğu düzenlemelerden birisi ilaçta tanıtımı 
kurallara bağlamak amacıyla 7 Eylül 1990 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe 
giren "Tıbbi ve ispençiyari Müstahzarlar Tanıtım Yönetmeliği" olmuştur. 

Yönetmelik ülkemizde yapılacak beşeri ilaç tanıtım faaliyetlerinin şekli, 
kontrolü, ilaç üreticileri ile ruhsat sahipleri, ithalatçılar, ecza depoları ve 
eczacıların sorumluluklarını ve cezai yaptırımları kapsamaktadır. 

Ayrıca 1992 yılında Bakanlık bünyesinde Üniversite, Türk Tabipleri Birliği, 
Türk Eczacılar Birliği ve ilaç Sanayi temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan İlaç 
Tanıtımı Komisyonu endüstrinin basılı tanıtım malzemelerinin kontrolünü 
yapmaktadır. 

Diğer taraftan ilaç endüstrisi de tanıtım ilkelerine uyum sağlamak üzere bir 
otokontrol mekanizması kurmuştur. 

11. Ambalaj Yönetmeliği : 

Sağlık Bakanlığı'nın ilacın rasyonel kullanımına yönelik bir diğer düzenlemesi 
24 Nisan 1991 tarihinde yürürlüğe giren Ambalaj Yönetmeliği'dir. 

Ambalaj Yönetmeliğinde tüketicinin sağlığı ve güvenliği açısından ilacın 
tanınmasını ve doğru kullanılmasını sağlamak üzere ilaç ambalajlarında 
bulunması gereken bilgiler standardize edilmiştir. AT da ilaç ambalajlarını 
düzenleyen 92/27 sayılı direktifi yayınlamış ilaçların orijinal olarak üretici 
tarafından ambalajlanmış şekliyle hastaya ulaştırılmasını öngörmüş ve 
etiketleme, prospektüs, iç ve dış ambalaj bilgilerini standardize etmiştir. 
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12. Klinik Araştırma Yönetmeliği 

Sağlık Bakanlığı'nca 29 Ocak 1993 tarihli Resmi Gazete'de “ilaç Araştırmaları 
Hakkında Yönetmelik"in yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle, ülkemizde 
sentetik, bitkisel ve biyolojik kaynaklı maddeler ve bu maddeler kullanılarak 
hazırlanacak terkipler ile gönüllü insanlar üzerinde yapılacak klinik 
araştırmaların safhaları, nitelikleri, bunların tabi olduğu esas ve usuller ile bu 
araştırmalardan doğacak sorumluluğun esasları belirlenmiş, böylece uzun 
yıllardan beri eksikliği duyulan önemli bir yasal boşluk giderilmiştir. 

13. İlaçta Patent Koruması : 

VI. Plan döneminin sonuna doğru yoğun şekilde gündeme gelen diğer bir 
konu ise "ilaçta Patent Koruması"dır. 

Bilindiği gibi Türkiye'de halen yürürlükte olan 13 Mart 1879 tarihli ihtira Beratı 
Kanunu'nun 3. maddesi ilaç ve ilaç üretim yöntemlerini patent koruması 
dışında bırakmaktadır. 

1960 yılında ilaçta üretim yöntemlerinin patent koruması kapsamında olup 
olmadığı konusunda ortaya çıkan bir ihtilaf üzerine Kurucu Meclis ilacın 
yanısıra ilaç üretim usullerinin de patent uygulaması dışında kaldığı 
yorumunu getirmiştir. 

Ancak, VI. Plan döneminin sonuna doğru yeni bir Patent Kanunu Tasarısı 
hazırlanmıştır. Önce TBMM Adalet Komisyonunda görüşülerek kabul edilen 
tasarı halen Sanayi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülmektedir. 

Tasarı ilaç ve ilaç üretim usullerini de patent koruması kapsamına almakta ve 
Geçici 7. maddesiyle korumanın kanunun yayımı tarihinden 5 yıl sonra 
başlaması hükmünü getirerek £ anayiye 5 yıllık bir geçiş dönemi tanımaktadır. 

Tasarı daha sonra TBMM Genel Kurulunda görüşülecektir. 
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B. Sorunlar: 

VI. Plan döneminde ihracat, yatırımlar vb birçok konuda gelişme kaydedilmiş 
olmakla birlikte sektörde hala devam eden bazı sorunlar mevcuttur. 

Kısaca özetlenecek olursa: 

1.Fiyatlandırma Sisteminde hala istikrarlı bir düzen sağlanamamıştır. 1984 
yılında yayınlanan kararnamenin tam olarak uygulamasına geçilememiştir. 

2.Her ne kadar çalışmalar sürdürülmekte ise de Endüstrinin Avrupa 
Topluluğu ile bütünleşmesini sağlayacak mevzuat düzenlemelerinde 
gereken mesafe alınamamıştır. 

3.İhracatta olumlu gelişmeler olmasına rağmen hala istenen düzeye 
ulaşılamamıştır. 

4.Araştırma ve Geliştirme çalışmaları başlatılamamış, gereken alt yapı 
oluşturulamamıştır. 

5.ilaç üretiminde kullanılan ambalaj malzemeleri ile ilgili sorunlar devam 
etmektedir. Şöyle ki: 

Ürünle doğrudan temasta olan primer ambalaj malzemelerinin (ilk kap) 
farmasötik kalitede ve üretim ve depolama sürecinde ilacı özelliklerini 
kaybetmeden, kalitesinin bozulmasına neden olmadan koruyabilecek 
düzeyde ve çevreyi kirletmeyecek nitelikte olmaları şarttır. 

Ülkemizde özellikle cam ve metal kaplarda tekel konumunda olan bazı 
üreticilerin, bu ambalaj malzemelerinin farmasötik kalite ve standartlarda 
üretimine özen göstermedikleri bilinmektedir. Bu durum yıllardır ilaç 
üreticileri ile ambalaj üreticileri arasında çekişmelere, üretimde verim 
düşüklüğüne hatta bazı ilaç partilerinin sadece ambalaj uygunsuzluğundan 
kaynaklanan nedenlerle imha edilmesine neden olmaktadır. 

6.Endüstrinin, şehir suyunun yeterli kalitede olmaması nedeniyle su deionize 
sistemlerinin tam randımanlı çalışmaması gibi çevre kirliliği nedeniyle 
karşılaştığı sorunlar vardır. 
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7.Her ne kadar rasyonel ilaç kullanımını temin için Sağlık Bakanlığınca son iki 
yıldır çalışmalar yapılmakta ise de toplumun ve ilgili sağlık personelinin 
eğitimi, ilaçların sınıflandırılması, reçete kontrolü vb. konularda sorunlar 
henüz çözümlenebilmiş değildir. 

8.Sağlık Bakanlığfnın ilgili birimlerinin eleman ve gerekli ekipman açısından 
güçlendirilmesi işlemlere, dolayısıyla sektörün faaliyetlerine hız 
kazandıracaktır. 

9.İlaç sektörü klasik üretim teknolojileri açısından AT ülkeleri düzeyine 
ulaşmıştır. Ancak, biyoteknoloji Türkiye için çok yeni bir kavramdır ve 
yuhiçinde yeterli eğitim verilememektedir. Bu alanda yetişmiş elemanları 
yoktur. Yerli sektörün bu konuda gelecek için somut planları olmadığı gibi 
konu ile ilgili idari ve yasal düzenlemeler de henüz gündeme alınmamıştır. 

10-Sektörde klinik araştırma Yönetmeliği'nin yayınlanmasıyla yasal bir zemine 
kavuşan biyoyararlanım çalışmalarının yapılış şekli, hangi ilaçları 
kapsayacağı, yapılış yerlerinin nitelikleri denetimi vb. konulan kapsayan bir 
düzenlemenin eksikliği duyulmaktadır 
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11. DÜNYADAKİ DURUM VE DİĞER ÜLKELERLE KIYASLAMA 

1. DÜNYA İLAÇ ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ* 

Dünyadaki başlıca ilaç şirketlerinin geçmişi 19. yüzyıla dayanmakla 
beraber ilaç endüstrisinin önem kazanmaya başlaması 2. Dünya 
Savaşından sonra olmuştur. Dünya ilaç üretimi (1980 yılı $ değeriyle) 
1975-1990 yılları arasında 2 kattan fazla artarak 150 milyar $'a 
ulaşmıştır. Günümüzde 60 civarında ülke her yıl en az 100 milyon $ 
değerinde ilaç üretmektedir. Dünya kişi başına ilaç tüketimi ortalaması 
ise 1975 yılında 17 $ iken 1990'da 29 $'a yükselmiştir. 

Endüstrinin üretmekte olduğu ürünlerin çeşitliliği üzerinde durulması 
gereken bir noktadır. İngiltere, Japonya gibi büyük pazarlarda 20.000 
farklı ilaç piyasada bulunmaktadır. Brezilya , Meksika, Güney Kore gibi 
gelişmekte olan büyük ülkelerde, daha küçük sanayileşmiş ülkelerde ve 
hatta gelişmekte olan birçok ülkede ise ilaç sayısı 10.000’i aşmaktadır. 

ilaç endüstrisinde 3 tip üretici görülmektedir. Büyük, entegre anonim 
şirketler, araştırmacı firmalar ve sadece başkaları tarafından bulunan 
ilaçları üreten üretici firmalar. Entegre şirketler ilaç üretiminin araştırma, 
üretim ve dağıtımdan oluşan 3 safhasında da faaliyet gösterirler. Bu tür 
şirketler bazı özellikleri taşırlar.Birincisi yıllık satışları en az 200 milyon 
$'ın üzerindedir. Hatta aralarında bazılarının satışları 1 milyar $'ı 
aşmaktadır. 

İkincisi, entegre firmalar yeni moleküllerin keşfine yönelik ürün geliştirme 
faaliyetlerine öncelik verirler. Zira bu, üretim ve araştırma faaliyetleri için 
esastır. Üçüncüsü birçok belirli faaliyet metodları vardır. Genel olarak 
buluşları patent koruması altındadır, ürettikleri ilaçların dağıtımı yan 
kuruluşları veya lisans verdikleri firmalar tarafından yapılır, etken 
maddeleri sadece onay almış satıcılar tarafından alınır, mamul ilaçları ise 
ticari isimlerle satılır. 

*The World Pharmaceııtical Industries, An International Perspective on Innovation, 
Competition and Policy. UNIDO 1992 
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Araştırmacı firmalar entegre şirketlerden kolaylıkla ayırdedilebilırler Yeni 
molekül keşfedilebilır ve geliştirebilirler Fakat tipik olarak patent süresi 
dolmuş ilaçları üretirler. Yıllık satışları mütevazidir. (25-200 milyon dolar 
arasında) Bu satış hacminden elde edilen kar entegre firmaların 
gerçekleştirdiği yoğun araştırma programlarını ve dağıtım faaliyetlerinin 
finansmanı için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle yeni bir molekül 
geliştiren araştırmacı firmalar ürünü dışarda pazarlamak için lisans 
anlaşmalarına girerler. Büyük araştırma ve dağıtım imkanlarından yoksun 
oluşları bu firmaların uluslararası piyasalarda yer almalarını 
engelleyemez. Bu firmaların bazıları yabancı kuruluşları işletirler veya 
denizaşırı ülkelerde bilimsel veya ticari ofisler açarlar ve yabancı 
firmalarla ortaklık anlaşmasına girerler, lisans verirler. 

Dünya ülkeleri ilaç endüstrisinde faaliyette bulunan firmaların türüne göre 
4 büyük gruba ayrılabilir. 

A GRUBU: Araştırma geliştirmeye dayalı çok gelişmiş bir ilaç 
endüstrisine sahip ülkeler: 

Belçika Hollanda 
Fransa İsveç 
Almanya İsviçre 
ABD İngiltere 
Japonya 

Bu grup içinde bütün firma çeşitlerinden bulunmakla birlikte, sektöre 
büyük entegre şirketler hakimdir ve dünya ilaç üretimi ve ihracatında bu 
şirketlerin ağırlığı büyüktür. Entegre üreticilerin büyük çoğunluğu, diğer 
ülkelerde de geniş, yabancı yatırımları olan çokuluslu şirketlerdir. 

Endüstrinin bu ülkelerde yoğunlaşmasının ikinci önemli nedeni bu 
ülkelerin kendi ilaç pazarlarının çok hızlı büyümüş olmasıdır. 1975-1990 
yılları arasında kişi basına ilaç tüketimi dünyanın diğer bölgelerine 
nazaran kat kat fazla artmış.ır. Bu artış başlıca 2 nedene bağlanabilir. 
Birincisi bu ülkelerde nüfus uzla yaşlanmakta, dolayısıyla yaşlılıkta ilaç 
kullanım sıklığının artması vt tedavide daha pahalı ilaçların kullanımına 
ihtiyaç duyulması, İkincisi ise bu ülkelerde hükümetlerin milli gelirin 
yükselmekte olduğu, yaşlı nüfusun ise henüz artmadığı dönemlerde 
oldukça cömert sağlık bakım sistemleri kurmalarıdır. A grubundaki 
ülkelerde ABD hariç halen bütün ilaç harcamalarının yarıdan fazlası 
kamu sektörü tarafından finanse edilmektedir. 

36 



Dünyanın önde gelen bu üreticileri endüstrinin her alanına hakim olmakla 
birlikte bu hakimiyetleri en fazla araştırma alanında görülmektedir, 
ilaçların üretim ve dağıtımının aksine araştırma merkezleri dünyanın 
diğer bölgelerine taşınmaz. Bu faaliyetler son derece merkezileşmiştir. 
Şirketin genellikle ana merkezinin bulunduğu ülkede ya da endüstride 
önde gelen bir iki ülkede gerçekleştirilir. Bu ülkelerin hükümetleri de 
araştırmanın aktif destekleyicisidirler ve bazen kendi ülkelerinin çokuluslu 
şirketlerinin harcadığı miktarın çok üstünde araştırma fonu 
verebilmektedirler. Kamu ve öze! araştırma fonlarının birleşmesi çok 
etkileyici sonuçlar doğurmuş, 1960 yılından bu yana piyasaya çıkarılan 
yeni ilaçların % 90'dan fazlası A grubu ülkelerde bulunmuş ve 
geliştirilmiştir. 

B GRUBU: Araştırma Kapasitesi Olan Ülkeler* 

Arjantin İtalya 
Avustralya İsrail 

Avusturya Meksika 
Kanada Portekiz 
Çin Kore Cumhuriyeti 
Danimarka ispanya 
Finlandiya Rusya 
Macaristan Yugoslavya 
Hindistan İrlanda 

*Bu gruptaki ülkelerin herbiri 1961-1990 yılları arasında en az 1 yeni molekül 
keşfetmiş ve piyasaya sunmuştur. 

B grubu ülkelerde sadece araştırmacı ve üretici firmalar bulunmaktadır. 
Aralarında büyük, entegre firmaların mevcut olmayışı araştırma, üretim ve 
dağıtım imkanlarının A grubundaki lider firmalara nazaran daha mütevazi 
olmasından kaynaklanmaktadır 

Araştırmacı firmalar günümüzde dış pazarlarda daha yapıcı bir rekabet 
içindeler. Bu gruptan birçok ülke (Avusturya, Çin, Danimarka, Macaristan, 
ispanya ve Yugoslavya) arasında sadece Çin'in üretimi Fransa, Almanya 
veya İngiltere'nin üretim seviyesine yaklaşmakta ayrıca şimdi dünyanın 
20 büyük ihracatçı ülkesi arasında yer almaktadır. 
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C GRUBU: Üretim Kapasitesi Olan Ülke/Bölgeler: 

C1: Etken Madde ve Mamul İlaç Üreticisi Ülkeler: 

Bahamalar* 

Bolivya 
Brezilya 
Bulgaristan 
Küba 
Çekoslovakya 
Mısır 

Endonezya** 
Macaristan 
Norveç 
Polonya 
Porto Riko 
Romanya 
Türkiye 

* Firmalar sadece ihracat için etken madde üretilmektedir. 
**Her yabancı firma ilk 5 yıl içinde en az bir etken madde üretmek zorundadır. 

C2: Sadece Mamul İlaç Üreten Ülkeler: 

Afganistan Cape Verde Burnu Fiji Tayland 
Arnavutluk Şili Gambia Tonga 
Cezayir Kolombiya Gana Trinidat ve Toba 

Angola Kosta Rika Yunanistan Tunus 
Bangladeş Fildişi Sahili Guatemala Uganda 
Barbados Kıbrıs Guyana B.Arap Em. 
Belize Kuzey Kore Haiti Tanzanya 
Benin Dominik Honduras Uruguay 
Brunei Ekvator Hong Kong Venezüella 
Kamboçya El Salvador İran Vietnam 
Kamerun Etyopya Irak Moritanya 
Peru Yemen Jamaika Moğolistan 
Filipinler Zaire Ürdün Fas 
Suudi Arab. Zambia Kenya Mozambik 

Zanzibar Kiribatı Miyanmaz Sierra Leone 
Zimbabve Kuveyt Namibya Singapur 
Lübnan Nepal Solomon Ad . Lesotho 
Yeni Zelanda Somali Liberya Nikaragua 
Güney Afrika Madagaskar Nijer Sri Lanka 
Malovi Nijerya Sudan Malezya 
Pakistan Suriye Mali Papua 
Yeni Gine Malta Paraguay 
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C grubunda sadece üretici firmalar bulunmaktadır. Bunlar yerli 
kuruluşların yanısıra çokuluslu şirketlerin uzantıları veya yerli ve yabancı 
ortaklıklar olabilmektedir. Bu ülkeler yeni ilaç keşfetmezler. Birçoklarında 
firmalar ithal edilen girdilerden ilaç üretmenin dışında faaliyette 
bulunmazlar. Yabancı mülkiyet oranı ülkelerin politikalarına, pazarın 
büyüklüğüne ve çokuluslu şirketlerin stratejilerine göre değişir. 

D GRUBU: İlaç Endüstrisi Olmayan Ülkeler/Bölgeler: 

Bu gruptaki ülkelerde üretim sıfırdır ve çok küçük olan iç piyasanın 
ihtiyacı tamamen ithalatla karşılanır. Ortalama kişi başına ilaç tüketimi C 
grubuyla karşılaştırılabilir düzeyde olmasına rağmen tüketilen ilacın 
miktarı bu ülkelerin sadece yarısı kadardır. 

2. ÜRETİM 

Dünya ilaç üretimi II. Dünya Savaşı sonrasında hızla büyümüş ve 
günümüzde yaklaşık 60 ülkenin yıllık üretimleri en az 100 milyon $'a 
ulaşmıştır. Buna karşılık dünya etken madde üretimi sadece az sayıda 
ülkeyle sınırlıdır. Modem ilaç üreticisi ülkeler (Belçika, Fransa, Almanya, 
İtalya, Japonya, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere ve ABD) bu konuda da 
liderliklerini sürdürmektedir. Sadece Çin son 20 yılda ilaç endüstrisini 
önemli ölçüde geliştirmeyi başarmıştır. Tablo 16'da görüldüğü gibi dünya 
ilaç üretimi 1975-1990 yılları arasında (1980 yılının sabit $ fiyatlarıyla) 2 
kattan fazla artmıştır. Sanayileşmiş ülkelerden Kuzey Amerika ve 
Japonya'da üreticiler daha hızla gelişmişlerdir. Üretim Doğu Avrupa ve 
Sovyetler Birliği'nde durgunluk gösterirken diğer bazı ülkelerde rekabet 
edebilir durumunu korumuştur ve gelecekleri de parlak görünmektedir. 
Bazı Asya ülkelerinde endüstri gelişirken, birçok gelişmekte olan ülkede 
ise üretim gerilemiştir. 

Ortalama olarak, ilaç üreticileri sanayileşmiş ülkelerde kimya endüstrisi 
ürünlerinin yaklaşık % 25'ini üretirken gelişmekte olan ülkelerde bu oran 
% 17’ye düşmektedir. 
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TABLO 35. İLAÇ ÜRETİMİNİN DÜNYADA DAĞILIMI VE GELİŞMESİ (1975-1990) 

Ülke Grubu Toplam dünya üretiminde Gelişme Hızı 
yüzde olarak payı (yüzde) 

1975 1990 1975 - 1990 

Doğu Avrupa Ülkeleri ve SSCB 10,2 8,6 4,0 
Gelişmiş Piyasa Ekonomileri 67,2 73,0 5,8 

Kuzey Amerika 20,4 22,7 5,9 
AT 28,6 24,3 4,1 
Diğer Avrupa 2,7 2,6 5,0 
Japonya 14,2 22,3 8,4 
Diğerleri 1,3 1,1 4,1 

Gelişmekte Olan Ülkeler 22,6 18,4 3,8 
Latin Amerika ve Karayipler 10,0 7,9 3,5 
Kuzey Afrika 0,5 0,4 3,6 
Diğer Afrika 0,8 0,4 0,9 
Güney ve Doğu Asya 3,6 4,9 7,3 
Çin 5,6 3,5 2,1 
Diğerleri 2,1 1,3 1,8 

Dünya 100,0 100,0 5,2 
Toplam dünya üretimi 
(milyar $) 70,1 150,3 

Kaynak: The VVorid's Pharmaceutical Industries, s.23 

Gelişmekte Olan Ülkelerde İlaç Üretimi: 

Gelişmekte olan ülkelerin toplam ilaç üretimi, dünya İlaç üretiminin 
yaklaşık 1/5'idir. Firma büyüklükleri ve ürün türleri gelişmiş ülkelerden 
önemli ölçüde farklıdır. Firmaların çoğunluğu küçük ölçeklidir ve 
ürettikleri ilaçların çoğu genellikle patent süresi dolmuş markalı 
ürünlerdir. Sanayileşmiş ülkelerde firmaların bir bölümü jenerik ilaç 
üretiminde uzmanlaşmıştır ve birçoğu da kendi etken maddelerini 
kendileri üretmektedir. Buna karşılık gelişmekte olan çok az sayıda ülke 
etken madde üretebilmektedir. Bu ülkeler Arjantin, Brezilya, Çin, Mısır, 
Hindistan, Meksika, Kore, Porto Riko, Türkiye ve Yugoslavya'dır. 

Gelişmekte olan ülkeler arasında en büyük üretici ülke Çin’dir. Çin 
endüstrisinin gelişmesi diğer ülkelerden farklı çizgilerde olmuştur. Güçlü 
bir temel kimya endüstrisinden başlayarak ilaç etken madde endüstrisini 
kurmuş, mamul ilaç üretimine ancak temel etken maddelerin üretiminde 
kendine yeterli hale geldikten sonra geçmiştir. Çin bu safhaya geçerken 
politikasını yabancı çokuluslu şirketlerle ortaklık anlaşmalarına 
dayandırmıştır. Şu anda ülkede çok sayıda hem etken madde, hem de 
mamul ilaç üreten firma mevcuttur. Aynı zamanda yerli ilaç üretiminin % 
20'si civarında da geleneksel halk ilaçları üretmesine yetecek kadar 
doğal hammaddeye sahiptir. 
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Gelişmekte olan ülkeler ilaç endüstrisi açısından çelişkili bir durum 
yaşamaktadırlar. Bir yandan yabancı sermayeyi cazip tekliflerle yatırım 
yapmaya özendirmekte, sonra bu firmalar yerli/yabancı ayırımı ilaç 
pahalılığı gibi problemlerle karşılaşmaktadırlar. 

Gelişmekte olan ülkelerde lokal üreticiler için kalite güvencesi de ciddi bir 
sorun teşkil etmektedir. Endüstrinin gelişmesi için kalite güvencesi 
zorunlu olmasına rağmen hala birçok firmanın ne teknolojik yönden, ne 
de finansman yönünden etkin bir kalite kontrol ve test yöntemi 
uygulamaya gücü yetmemektedir. Ayrıca devlet kontrol mekanizması da 
yetersiz durumdadır (Laboratuvar, teçhizat, kaliteli eleman, teftiş vs.). 
Genellikle nedenleri, düşük kar marjı ve kalifiye teknik personel 
eksikliğidir. Bu eksiklikler tüketicinin tercihlerini ithal ürünlere 
yöneltmekte, bu da yerli endüstrinin büyümesini kısıtlamaktadır. 

Kalite sorunu tüketici için, hükümetlerin fiyatları azaltma veya ilaç dağıtım 
şekillerini düzeltme çabalarına ket vurabilecek ölçüde önem taşımaktadır. 
Örneğin ne zaman politik yetkililer jenerik ilaç üreticilerini teşvik etseler, 
bu duaım piyasaya standart dışı ilaçların dolması sonucunu doğurmuştur. 
Bu ilaçlar çok az veya hiçbir kalite kontrol testine tabi tutulmayan 
minimum standartta ürünlerdir. Daha pahalı, markalı ilaçların satışları, 
doktor ve hastalar kalitenin garanti edildiği ilaçları özellikle belirttikleri 
zaman artabilmektedir. 

Tüketimde Eğilimler: 

Dünya ilaç tüketimi (1980 yılı sabit $ değeriyle) 1975 yılında 70 milyar 
$'ken, iki kattan fazla artarak 1990 yılında 150 milyar $'a ulaşmıştır. Bu 
süre içinde dünya kişi başına ilaç tüketimi ortalaması yaklaşık % 70 
artmış ve 17 $'dan 29 $'a yükselmiştir 

Ancak talep bazı terapötik gruplarda artmakta, (örneğin ülser ilaçlarında) 
ama diğerlerinde durgunluk görünmektedir. 

Tablo 36'da 1975 ve 1990 yıllarında dünya tüketimi değerleri 
verilmektedir. Görüleceği gibi tüm ilaçların % 70'ten fazlası piyasa 
ekonomisi gelişmiş ülkelerde satılmaktadır. Geiişmekte olan ülkelerin 
payı beşte birden daha az olup geriye kalan bölüm ise Doğu Avrupa 
Ülkeleri ve Rusya'ya aittir, ilaç kullanımı Japonya ve Kuzey Amerika’da 
daha hızlı artmaktadır. Japon ilaç piyasasının büyümesi fevkalade dikkat 
çekicidir. 1975'te sanayileşmiş ülkeler arasında en yüksek olan kişi 
başına ilaç tüketimi o zamandan beri artmaya devam etmiştir. Diğer uçta 
ise ilaç tüketimi giderek artmakla birlikte hala 1990'da 5 $ civarında ilaç 
tüketimiyle Doğu ve Güney Afrika ülkeleri yer almaktadır. 
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TABLO 36. DÜNYA İLAÇ TÜKETİMİ: BÖLGESEL PAYLAR VE KİŞİ BAŞINA 
ORTALAMA TÜKETİM, 1975 VE 1990 (Yüzde ve Dolar olarak) 

Bölgesel Gruplar Dünya Nüfusundaki Dünya İlaç Tüketimindeki İlaçların Kişi Başına 
Payı Payı Ortalama Tüketimi 

(1980 $) 

1990 1975 1990 1975 1990 

Doğu Avrupa Ülke¬ 
leri ve SSCB 7,2 10,6 9,3 21,8 37,1 

Gelişmiş Piyasa Eko¬ 
nomileri 15,9 65,4 71,7 60,6 130,7 

Kuzey Amerika 5,4 20,5 23,0 58,6 123,9 
AT 6,3 26,0 22,5 57,0 102,9 
Diğer Avrupa 0,6 2,3 1.8 51,5 85,7 
Japonya 2,4 15,0 23,0 92,0 276,6 
Diğerleri 1,2 1,6 1,4 29,4 35,6 

Gelişmekte olan ülkeler 76,9 23,9 18,9 5,7 7,1 

Latin Amerika ve 

Karayibler 8,5 7,7 6,0 16,8 20,3 
Kuzey Afrika 9,0 2,0 1,0 4,7 3,3 
Güney ve Doğu Asya 32,0 4,8 5,6 2,8 5,0 
Çin 21,7 5,7 3,6 4,3 4,8 

Diğerleri 2,9 2,7 1,8 18,2 18,0 

Türkiye* _ 

. . 7,0 23,0 
Dünya 100,0 100,0 100,0 17,2 28,9 

Kaynak: The VVorld's Pharmaceutical Industries, s.30-31 

•Yıllık cari $ değerleriyle hesaplanan tüketici fiyatlarına göre ilaç tüketimi 

Gelir seviyesinin ilaç tüketimi üzerinde aşikar etkisi olmakla birlikte, 
örneğin fiyat trendi, dağıtım sisteminin özellikleri, toplumda yaş dağılımı 
ve milli sağlık sistemleri gibi başka önemli belirleyici etkenler de 
mevcuttur. 

Gelişmiş piyasa ekonomilerinde ilaç harcaması zamanla belirgin şekilde 
yükselmiştir. Nitekim Tablo 37'de görüleceği gibi bu ülkelerde 1975 
yılında ilaç harcamaları G.S.Y.H.nın % 0.65’i iken 1990'da % 0.95'e 
yükselmiştir. Japonya % 1.62 oranı ile en yüksek harcamayı yapan 
ülkedir ve bu rakam hemen hemen Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'nın 
bazı bölgelerinin üç katına ulaşmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin 
çoğunda ise tam tersine ilaç tüketiminin G.S.Y.H.ya oranı düşmüştür. 
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Tablo 37. BÖLGELER İTİBARİYLE İLAÇ TÜKETİMİNİN GSYH'YA* ORANI, 
(1975 VE 1990) 

Bölgesel Gruplar İlaç Tüketiminin GSYH'ya Oranı 
1975 1990 

Gelişmiş piyasa ekonomileri 0,65 0,95 
Kuzey Amerika 0,52 0,87 
AT 0,68 0,71 
Diğer Avrupa 0,43 0,42 
Japonya 1,15 1,62 
Diğerleri 0,48 0,46 

Gelişmekte olan ülkeler 0,79 0,67 
Latin Amerika ve Karayibler 0,94 0,72 
Kuzey Afrika 0,77 0,67 
Diğer Afrika 0,63 0,65 
Güney ve Doğu Asya 0,68 0,60 
Diğerleri 0,76 0,81 
Türkiye 0,82 1,22 

* Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
Kaynak: The VVorld's Pharmaceutical Industries, s.33 

OTC ilaçların büyük çoğunluğu reçeteli veya patentle korunan ilaçlardan 
çok daha ucuza satılan jenerik ilaçlardır. Ancak gelişmekte olan ülkelerde 
doktor ve sağlık personeli eksikliği nedeniyle birçok reçeteli ilaç reçetesiz 
olarak satın alınabilmektedir. 

TABLO 38. BAZI ÜLKELERDE OTC İLAÇLARIN PAZAR PAYI 

% Yıl 

Avusturya 9 1987 

Belçika 15 1987 
Fransa 19 1987 
Federal Almanya 11 1988 

İtalya 6 1988 

Japonya 9 1989 
Meksika 25 1985 
Hollanda 11 1987 
Suudi Arabistan 42 1988 

İsveç 9 1987 
İsviçre 38 1988 
Ingiltere 22 1989 
ABD 23 1988 
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İlaç Fiyatlannda Uluslararası Farklılıklar 

Gelişmiş ülkelerde ilaç fiyatları, nüfüsun büyük bölümü sağlık sigortası 
güvencesi altında olduğu için, ilaç tüketimini anlamlı bir şekilde 
etkilememektedir, Bu ülkeler arasında kişi başına tüketim açısından büyük 
farklılıklar görülmektedir. Japonya'da fiyatlar Fransa'nın üç mislidir, Avrupa 
içinde bile önemli farklılıklar mevcuttur. Hollanda, Almanya ve İsviçre'de ilaç 
fiyatları yüksek, Belçika, İtalya ve Fransa'da düşüktür. Kişi başına tüketim 
Japonya, İsviçre,Almanya ve Fransa'da en yüksek orandadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde fiyat, tüketimi daha belirgin şekilde etkiler, sebebi 
satın alma gücünün düşük oluşu ve bir çok ilacın sigorta sistemince geri 
ödenmemesidir. 

Genelde bu ülkelerde tüketici fiyat endeksindeki artış, ilaç fiyatlarındaki 
artıştan çok daha yüksektir.Enflasyonun yüksek olması nedeni ile, gelir 
düzeyi sabit kalan kesime ilaç pahalı geldiği gibi, ilaç sektörü de giderlerini 
karşılayamaz duruma düşmektedir. Nitekim Türkiye'de 1991'de % 71 olan 
enflasyon 16 Avrupa ülkesinde ortalama %5.7 olmuştur (Ek III) 

Avrupa ülkelerinde fiyatlandırma sistemleri ülke bazında incelenecek olursa: 

1. Almanya : 

Almanya'da ilaçların fabrika satış fiyatlarında kanuni bir kontrol mevcut 
değildir. Her imalatçı kendi fiyatını tespitte prensip olarak serbesttir. Ancak 
piyasanın geçerli şartlarına da uymak zorundadır. 

İlaç imalatçılarının tamamen serbest olarak tespit ettikleri ilaç fiyatları üzerine 
"ilaç Fiyatları Nizamnamesi" ne göre depocu ve eczacı karları eklenir. 

Hastalık sigortası tarafından parası ödenen ilaçların fiyatları Referans Fiyat 
Sistemine göre belirlenir. 

2. Hollanda : 

Hollanda'da ilaç fiyatları üreticiler tarafından serbestçe tayin edilir. Gerek ithal 
edilen, gerekse üretilen ilaçlar üzerinde resmi bir fiyat kontrolü mevcut 
değildir. Eczane satış fiyatları ise hükümetin hiçbir etkisi olmaksızın Hollanda 
Eczacılar Birliği tarafından tespit edilir. 

Almanya gibi Hollanda'da da Sigorta listesine giren ilaçların 
fiyatlandırılmasında 1991 yılı Temmuz ayından itibaren Referans Fiyat 
Sistemi uygulamasına geçilmiştir. 
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3. İngiltere 

İngiltere'de ilaç fiyatları "Pharmaceutical Price Regulation Scheme" (PPRS) 
adı verilen bir sisteme göre tespit edilmektedir. Firmalar sene sonunda ciro 
üzerinden % 17 net kar marjını aşmamak kaydıyla fiyatlarını tespit 
edebilmektedirler. Türkiye'deki fiyat sistemine örnek olarak alınan bu 
sistemde ilaç bazında bir kar marjı kısıtlaması mevcut değildir. 

Yıllık cirosu 500.000 L'un üzerinde olan firmaların Ulusal Sağlık Servisi 
(NHS)'ne verdikleri ilaçların fiyatlarındırılması (PPRS) sistemine göre yapılır. 
Cirolar bu limitin altında kalan firmaların ilaçlarıyla jenerik ilaçların 
fiyatlandırılması bu sistemin dışında kalmaktadır. 

4. İsviçre : 

Hastalık sigortası listesine girmeyen ilaçların fiyatları serbestçe 
saptanmaktadır. 

Sigorta listesine dahil ilaçlarda Federal Sosyal Sigorta'nın onayı gereklidir. 
Sigorta listesinde bulunan ilaçlar için firması tarafından teklif edilen ilaç 
ekonomik faktörlere göre araştırılır. Bir Kararname ile tespit edilmiş bir 
fiyatlandırma sistemi mevcut değildir. 

Genellikle yeni müracaat edilen ilaç için eşdeğerlerine oranla daha yüksek 
fiyat alınabilmesi için tedavide üstünlük veya tedavi maliyetinde tasarruf 
kriterleri esas alınmaktadır. 

Fiyat artışları 2 senede bir yapılmakta ve 6 ay önce müracaat edilmektedir. 

5. Belçika : 

Belçika'da ilaç fiyatları kontrol altındadır. Ekonomik işler Bakanlığı ve Sosyal 
Sigortalar tarafından ödenen ilaçlar için Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İNAMI) 
fiyat tespitinden sorumludur. OTC ilaçların fiyatları serbesttir. 

6. Fransa : 

Fransa'da ilaç fiyatları Sağlık Bakanlığı'nın denetimi altındadır. Sigorta 
listesine yeni giren bir ilacın fiyatlandırılmasında ilacın tedavi üstünlüğü ya da 
tedavide tasarruf kriterleri esas alınır. Tedavi üstünlüğü konusunda 
Transparans Komisyonu'nun görüşü alınır. Fiyat tespiti Sağlık Bakanlığı, 
Sanayi ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarından oluşan bir grup tarafından 
yapılır. OTC ilaçların fiyatları serbesttir. 
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7. İtalya : 

İtalya'da fiyatlar kontrollüdür. Ocak 1994'ten itibaren yeni bir ilacın fiyatının 
aynı ilacın diğer Topluluk ülkelerindeki fiyatlarıyla karşılaştırması yapılarak 
belirlenmesi uygulamasına geçilecektir. 

9. Danimarka : 

Danimarka'da ilaç fiyatlar serbesttir. Ancak, hastalık sigortası listesine giren 
ilaçların fiyatları Haziran 1993'te yürürlüğe giren Referans Fiyat Sistemine 
göre belirlenir. 

Avrupa Topluluğu'nun 89/105 sayılı Şeffaflık Direktifinin yayınlanmasından 
sonra üye ülkeler mevzuatlarında gerekli değişiklikleri yapmışlardır. Bu 
direktifle uzun vadede, üyeler arasında, fiyatlandırma ve geri ödeme 
sistemlerinin yakınlaştırılması amaçlanmaktadır. 

Demografik Etkiler: 

Nüfusun yaşlanmasıyla orantılı olarak ilaca ihtiyaç fazlalaşmaktadır. 
Gelişmiş ülkelerde nüfus hızla yaşlanmaktadır. 45 yaşın üstündeki nüfusun 
1/3 ten 2015 yılında % 40 lara ulaşacağı, gelişmekte olan ülkelerde ise bu 
oranın % 25 olacağı tahmin edilmektedir. 

TABLO 39. FEDERAL ALMANYA'DA YAŞ GRUBUNA GÖRE İLAÇ KULLANIMI 1990 
(Yüzde) 

Toplam 14-34 Yaş 35-44 Yaş 45-64 Yaş 65 Yaş ve 
üzeri 

Kişi Sayısı 1027 355 177 341 154 

Hergün veya 
hemen hergün 23 9 11 28 55 

Haftada bir veya 
birkaç defa 9 6 3 12 15 

Ayda bir veya 
birkaç defa 28 32 36 23 18 

Nadiren veya hiç 41 53 49 37 12 

Kaynak: The VVorld's Pharmaceutical Industries, s.46 

46 



Yaş dağılımı ile ilaç tüketimi arasındaki ilişkiye gelince nüfüsun yaşlı olduğu 
ülkelerde kronik ve dejeneratif hastalıklara karşı olan ilaçlar tüketilmekte, 
nüfusun yaşlı olmadığı gelişmekte olan ülkelerde ise sistemik antibiyotikler, 
soğuk algınlığı ilaçları vitaminler gibi ürünler daha fazla tüketilmektedir. Bu 
ilaçların gün hasta maliyeti, kronik kullanılan ilaçlara göre daha azdır. 

ilaç tüketim sıklığı da, yaşa göre değişmektedir. Tablo 39, Almanya verilerini 
göstermektedir. Tüketim sıklığı, kullanılan ilaçlar ve yaş gruplarına göre 
belirgin farklılıklar göstermektedir. 

Halk Sağlığı Sistemleri: 

Gelişmiş ülkelerde ulusal gelirin yükseldiği ve yaşlı nüfusun nisbeten düşük 
olduğu dönemlerde çok cömert sağlık sistemleri oluşturulmuştu. Tablo (40) de 
görüldüğü gibi ilaç giderlerinin yarısından çoğu devlet tarafından 
karşılanmaktaydı. Kanada ve ABD ilaç giderleri özel sigorta veya hastaların 
kendileri tarafından karşılanan istisnai ülkelerdi. Birçok gelişmiş ülke şimdi 
sağlık giderlerini kısmak zorunda kalınca, ilk hedef ilaç giderleri olmuştur. İlaç 
giderlerinin çoğu devlet tarafından ödendiği için, giderlerdeki kısıtlama, 
tüketim üzerine çok dramatik bir etki göstermiştir. Alınan tasarruf önlemleri, 
daha sıkı fiyat kontrolleri, bazı ilaçlardaki geri ödemeyi kaldırmak veya 
hastanın ilaç giderlerine katılım oranını yükseltmek olmuştur. 

Mesela İngiltere 1993'te 10 terapötik sınıfı Milli Sağlık Servisi (NHS) 
ödemelerinin dışına çıkarmıştır. 

TABLO 40. ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE 1980 YILI ORTALARINDA KAMU İLAÇ 
HARCAMALARININ ULUSAL İLAÇ HARCAMALARI İÇİNDEKİ PAYI (YÜZDE) 

Ülke Yıl Kamu ilaç Ülke Yıl Kamu ilaç 
harcamala- harcamaları- 

rının payı nın payı 

Avustralya 1985 54 İtalya 1986 64 
Avusturya 1985 75 Hollanda 1986 62 
Kanada 1985 23 Norveç 1986 60 
Danimarka 1988 63 ispanya 1986 75 
Finlandiya 1988 68 İsveç 1986 78 
Fransa 1986 63 İsviçre 1987 100 
Fed. Almanya 1985 63 Ingiltere 1987 78 
İrlanda 1985 70 ABD 1985 10 

Kaynak: The VVorld's Pharmaceutical Industries, s.47 
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Gelişmekte olan ülkelerde ise sağlık sigorta sisteminin ilaç tüketimi üzerine 
etkisi, daha az belirgin olmaktadır. Sebep ise bütçede sağlığa ayrılan payın 
çok düşük olmasıdır. Gelişmekte olan ülkelerde sağlık giderleri GSMH ya 
göre % 1 - 2 arasında iken bu oran gelişmiş ülkelerde % 6 - 8 e çıkmaktadır. 
Düşük ve orta gelirli gelişmekte olan ülkelerde ilaç giderlerinin ortalama 2/3 ü 
hastalar tarafından karşılanmaktadır. 

1980'lerin ortalarında yapılan bir araştırmaya göre, sağlık giderleri, ülkeler 
ancak belirli bir ortalama gelir düzeyine geldiği zaman istenen düzeye 
ulaşmaktadır. 

Kişi başına GSMH 500$ dan düşük 12 ülkede sağlık gideri 1 $ / kişi 
500 - 1000 $ arası 18 " " " 5 $ / kişi 

1000 $ dan yüksek 13" " " 54 $/ kişi 
Gelişmiş ülkelerde " " " 376 $/ kişi 

Gelişmiş ülkelerde ilaç giderlerinin sağlık giderleri içindeki payı % 5 - 15 
arasında iken, gelişmekte olan ülkelerde bu oran, tıbbi imkanlar az 
olduğundan % 30 lara erişmektedir. 

Bütün bu çalışmalardan belli bir sonuç çıkarmak zor olmakla birlikte genel 
eğilimin, ilaç tüketiminin büyümesinin yavaşlayacağıdır. 1983 - 1986 yılları 
arasında, 1981-1983'e göre kıyaslandığında, seçilen 23 gelişmiş ülkenin 
15'inde ve 97 gelişmekte olan ülkenin 49'unda tüketimdeki artış azalmıştır. 

Tüketimdeki bu değişme, üretim ve ticaret arasındaki ilişkiye anlamlı 
değişiklikler getirmiştir. 

ÜRETİM VE TÜKETİM ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

Birçok ülkedeki ilaç endüstrisi, başta ülke içi ihtiyacını karşılayabilmek için 
kurulmuştur. 

Üretimde İhracatın Payı 

İhracatın önemi, ülkenin boyuti nna, üretilen ilaç çeşitlerine ve endüstrinin 
sahip olduğu teknolojiye bağlıdır Doğal olarak dünyadaki üreticiler arasında 
büyük farklılıklar bulunmaktadır. Tablo 41'de ihracat/üretim oranları 
verilmektedir. Ülkenin sadece büyük üreticileri alınırsa bu oran daha 
yükselmektedir. Büyük ABD firmalarında bu oran % 30'a, büyük batı Avrupa 
ülkelerinde ise % 60 - % 95 e ulaşmaktadır. 
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TABLO 41. İLAÇ ÜRETİMİNDE İHRACATIN PAYI, 1975 VE 1989 

Ülke ağırlık ortalamalarına göre ihracatın 
üretime oranı (yüzde) 

Ülke Grubu 1975 1989 

Gelişmiş piyasa ekonomileri 12,1 10,1 

Kuzey Amerika 3,1 2,3 
AT 20,6 24,0 
Diğer Avrupa 57,8 68,1 
Japonya 0,6 0,3 
Diğerleri 7,3 8,3 

Gelişmekte olan ülkeler 2,6 6,7 

Latin Amerika ve Karayibler 2,2 2,8 
Kuzey Afrika 1,8 6,7 
Güney ve Doğu Asya 4,8 3,0 
Çin 1,1 4,2 
Diğerleri 5,2 32,3 

Kaynak: The VVortd's Pharmaceutical Industries, s.50 

Japon endüstrisi, sadece yerli pazar için üretmektedir Ortalama olarak, 
üretiminin % 1'inden azını ihraç eder. Büyük firmalarda bu oran sadece % 6 
lardadır. Son zamanlarda stratejilerini değiştirmeye başlamışlardır. Yakın 
zamana kadar dış ülkelerde ruhsatlandırma ve satış işini o ülkenin firmalanna 
bırakmışken, şimdi "joint venture" ve lisans anlaşmalarına gitmektedirler. 

Gelişmekte olan ülkelerde ihracat, üretimin % 6 sından daha düşüktür, bunun 
çeşitli sebepleri vardır: 

- Politikayı belirleyenler, genelde iç piyasa ihtiyacının karşılanmasına ve ülke 
içindeki hastalık profiline uyulmasını istemişlerdir. 

- Gelişmekte olan ülkelerde çok uluslu firmalar tarafından yapılan yatırımlar 
genelde pazarı genişletmek amacı taşımakta, maliyeti düşürücü veya ihracatı 
teşvik edici yatırımlar olmamaktadır. 

- İlaç dış satımı, diğer ürünlerin dış satımına göre çok daha zordur. Bunun 
sebepleri, hükümetlerin koyduğu kurallar ve beklenen çok yüksek standarttır. 

- ilaç, üretimi ucuz işçiliğe bağlı bir ürün değildir. Fiyat avantajı bu tür 
ürünlerde çok geçerli değildir. 
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İlaç İthalatı: 

Bir ülkenin, kendi ilaç tüketiminin nekadarını üretebildiği, yerli üretimin, 
tüketime oranı ile ölçülür. Bazı ürünlerin ülke ihtiyacından fazla üretilip, farkın 
satılması, bazılarında üretim açığının dış alım ile karşılanması söz 
konusudur. Bir ülke, kendi ihtiyacını karşılayabilecek kadar üretebilse de 
belirli oranlarda ilaç dış alımı yapmaktadır. 

Tablo 42, çeşitli bölgelerdeki oranları vermektedir. Bu tablodaki veriler 139 
ülke ortalamalarından alınmıştır, ancak sadece 17 ülke, ilaç ihracatı fazlalığı 
vermektedir. Bu ülkeler genellikle ufak bir iç pazara ve büyük bir endüstri 
pazarına sahip ülkelerdir. En belirgin misal İsviçre'dir, iç pazar ihtiyacının 2.7 
katını üretmekte ve üretiminin % 80 ini ihraç etmektedir. Yine de, ülkede 
tüketilen ilaçların yarısı ithal edilmektedir. 

TABLO 42. ÜLKE GRUPLARINA GÖRE 1975 VE 1989 YILLARINDA İLAÇ 
ENDÜSTRİSİNİN KENDİNE YETMESİ VE İTHALATA BAĞIMLILIĞI {%) 

Üretimin Tüketime İthalatın Tüketime 
Oranı Oranı 

Ülke Grubu 1975 1989 1975 1989 

Gelişmiş Piyasa 
Ekonomileri 104,8 102,1 7,9 8,2 

Güney Amerika 102,3 99,5 0,9 2,7 
AT 111,9 108,7 11,1 17,5 
Diğer Avrupa 115,8 141,4 51,1 54,8 
Japonya 97,0 98,1 3,6 2,1 
Diğerleri 80,9 75,7 25,0 30,5 

Gelişmekte Olan 
Ülkeler 86,4 85,9 15,8 19,8 

Latin Amerika ve 
Karaibler 93,7 92,0 8,3 10,6 
Kuzey Afrika 52,4 44,5 48,5 58,5 
Diğer Afrika 41,6 40,0 58,9 61,2 
Güney ve Doğu Asya 80,1 89,8 23,8 15,1 
Çin 100,4 100,5 0,7 3,7 
Diğerleri 80,4 76,6 23,8 48,2 

İlaç İhracatı : 

Dünya ilaç ihracatı ile ilgili çeşitli boyutlar Tablo 43 de verilmiştir. Göze 
çarpan özellik, gelişmiş ülkelerin pazara hakimiyetidir. Batı Avrupa ülkeleri, 
dış satımın 3/4 üne sahipken, ABD’nin dış satımı ise % 12 oranındadır. 
Japonya ve gelişmekte olan ülkelerin dış satımları ufak boyutlardadır. Ayrıca 
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kabaca ihracatın 2/3’ünün bitmiş ürün ihracatı olduğu görülmektedir. 15 büyük 
üretici, 1988 yılında tüm dünya ihracatının % 90 ına sahipken, sadece Çin, 
büyük ihracatçılar grubuna girmektedir. Gelişmiş ülkelerin ancak ufak bir 
bölümü, dünya pazarına hakimdir. Sadece Almanya, İsviçre, ABD ve 
İngiltere, dünya dışsatımının yarısından fazlasını gerçekleştirir. Bunun da 
sebebi, büyük, entegre çok uluslu şirketlerin bu ülkelerde olmasıdır. 

TABLO 43. BÖLGE VE ÜLKE GRUPLARI İTİBARİYLE İLAÇ İHRACATI (1975-1988) 

Değer Olarak ihracat 
(Milyon $ olarak) 

1975 1980 1988 
Dünyadaki payı 

1988 (%) 

Gelişmiş Piyasa Ekonomileri 5.730 12.056 23.538 88,8 
Kuzey Amerika 801 1.628 3 266 12,3 
AT 3650 7.588 14.196 53,5 
Diğer Avrupa 1.095 2.437 5.156 19,4 
Japonya 125 299 734 2,8 
Diğerleri 60 105 186 0,7 

Gelişmekte Olan Ülkeler 459 1.060 1.898 7,2 
Latin Amerika 168 287 463 1,7 
Kuzey Amerika 4 6 39 0,1 
Diğer Afrika 6 19 12 0,0 
Batı Asya 20 22 109 0,4 
Güney ve Doğu Asya 145 353 651 2,5 
Çin 45 188 381 1,4 

Dünya 6.777 13.913 26.517 100,0 

Kaynak: The VVorld's Pharmaceutical Industries, s.63 

Yenilikler ve Uluslararası Rekabet İmkanları: 

ilaç endüstrisinde uluslararası rekabet ancak araştırmaya bağlı yeni ününler 
ile mümkün olmaktadır. Araştırmada verimlilik veya yenilik kapasitesi firmanın 
uluslararası rekabet şansının anahtar özelliğidir. Tablo.25 AR-GE giderlerini 
ve ihracat değerlerini, 17 gelişmiş ülke için vermektedir. Bu iki veri için ülke 
sıralaması belirgin bir paralellik göstermektedir. 

ARGE giderlerinin ihracatla doğru orantılı olmadığı ülke Japonya'dır. Bu, 
Japonya iç pazarının büyüklüğü veya AR-GE’ye başlansa da, dış pazar 
rekabeti için belirli bir süreye gereksinim olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu 
veriler, temel araştırmanın, dış pazar için vazgeçilmez olduğu veya dış 
satımın, AR-GE ye imkan sağladığı şeklinde yorumlanabilir. Bu iki yorumda 
doğrudur. 
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TABLO 44. ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE AR-GE GİDERLERİ VE İHRACAT (1986) 

Ülkeler AR-GE Giderleri İhracat Değerleri 
(Milyon ABD $) (Milyon ABD $) 

ABD 3.548 (1 ) 2 869 (2) 
Japonya 1.859 (2) 521 (11) 
Federal Almanya 1.534 (3) 2.990 ( 1) 
İsviçre 1.082 (4) 2.342 ( 3) 
Ingiltere 682 (5) 2.037 ( 4) 
Fransa 598 (6) 1.862 ( 5) 
İtalya 430 (7) 1.033 ( 6) 
İsveç 230 (8) 580 (10) 
Hollanda 115 (9) 776 ( 8) 
Belçika 92 (10) 826 ( 7) 
Danimarka 65 (11) 605 ( 9) 
Kanada 56 (12) 80 (16) 
Macaristan 48 (13) 471 (12) 
Ispanya 47 (14) 316 (13) 
Avusturya 32 (15) 301 (14) 
Norveç 14 (16) 29 (17) 
İrlanda 11 (17) 244 (15) 

Kaynak: OECD, Science and Technology Indicators Data Bank, United Nations trade tapes. 

Sonuç olarak; 

- Zaman içinde uluslararası rekabet özellikleri genellikle sabit kalmaktadır, 
uluslararası rekabet ARGE ye bağlıdır, ARGE pahalı ve uzun zaman alıcıdır. 

- Rekabet ilişkileri değişmekte, gelişmiş ülkeler daha kuvvetlenmektedirler. 

- Gelişmekte olan ülkelerde üreticilerin şansı jeneriğe olan talebin artmasıyla 
doğru orantılıdır ve bu pazarlarda fiyat rekabeti yapabilmelerine bağlıdır. 

Çok uluslu şirketler özellikle ABD'de jenerik ilaç üreten ve satan firmalar 
kurmuşlar veya kurulmuş firmaları satın almışlardır. 

Sağlık politikaları ve diğer mevzuat şekilleri gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde ilaç pazarının gelecekte genişleme hızını belirleyen önemli bir 
faktördür. 

4. AR-GE’nin Rolü 

Araştırma ve geliştirme bir firma için pazarda kalabilmenin ön koşuludur, ilaç 
sektörü, bütün imalat sektörleri arasında AR-GE'ye en fazla para harcayan 
sektörlerden biridir. 
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En önemli öncelik ürün geliştirme olmasına rağmen 1980'lerde geliştirilen 
ürün sayısında büyük bir düşüş görülmektedir. 1961 - 1974 yılları arasında 
firmalar senede ortalama 83 yeni ürünü piyasaya verebiliyorlardı, 1980 yılı 
sonlarında bu adet 50 yeni molekül olarak sabitleşti. 

Bu incelemeler yapılırken dikkat edilmesi gereken bir özellik de, anlamlı 
üstünlük getiren yeni moleküllerdir. Bu da, yeni bulunan molekülün, dünyanın 
en önemli 6 pazarında kabul edilmiş olmasıdır. 

Bu açıdan incelendiğinde yeni buluşların 1970-1983 yılları arasındaki 
dağılımı aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

TABLO 45. 1970 -1983 YILLARI ARASINDAKİ YENİ BULUŞLARIN 
ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI 

Ülkeler Sayı % 

ABD 71 41,7 
İsviçre 22 12,9 
Federal Almanya 17 10,0 
İngiltere 17 10,0 
İsveç 12 7,1 
İtalya 8 4,7 
Japonya 7 4,1 
Fransa 4 2,4 
Diğerleri 12 7,4 

Toplam 170 100,0 

Kaynak: Grabovvski (1989) 

Geliştirilen yeni ürünlerin sayısı azalmakta olsa da, AR-GE giderlerinde 
büyük bir artış görülmektedir. AR-GE giderlerinin, ciroya oranları da çok 
çarpıcıdır. Örneğin ABD de % 15’den % 20'ye, İngiltere'de % 5'den % 13.3'e 
çıkmıştır. Bu giderler hakiki giderlerden daha düşüktür ve sadece endüstrinin 
AR-GE giderleridir. Temel araştırmaya kamu fonlarından yapılan giderler 
dikkate alınmamıştır. Örneğin ABD, 1988 yılında temel biomedikal 
araştırmaya 7.7 milyar dolar harcamıştır. 
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III. VII. PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER 

1. GENEL POLİTİKA: 

VII. Plan döneminde ilaç endüstrisiyle ilgili olarak izlenecek politikanın 
tesbitinde öncelikle gözönünde bulundurulması gereken husus AT 
Türkiye arasındaki 1995 yılında tamamlanması beklenen Gümrük Birliği 
ve ilaç endüstrisi üzerindeki etkileri olmalıdır. 

Raporumuzun incelenmesinden ilaç endüstrisinin gelişebilmesi AT'na 
uyum sağlayabilmesi için teknoloji transferini kolaylaştıran, modem 
üretim uygulamalarına destek veren, ilaç sanayii ve üretimini gerek 
idari, gerekse mali yönden teşvik edici yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç 
olduğu anlaşılmaktadır. 
İkinci önemli husus ise ilaç sektörünün ekonomik sorunlarının istikrarlı 
çözümlere kavuşturulamamasıdır. Türkiye'de bugün ilaç üretimi sınırlı 
çerçevede teknoloji transferiyle yürütülebilmekte araştırma ve 
geliştirmeye hiç imkan ayrılamamaktadır Bugünkü dünya 
konjonktüründe Araştırma-Geliştirme masrafları bir kurumun tek başına 
yüklenebileceği sınırın çok üstündedir. Bu konuda devlet desteğinin ise 
yok denecek kadar yetersiz olduğu görülmektedir. 

Diğer taraftan üniversiteler ile ilaç sanayii arasında ilaç üretiminde 
sorunların çözümüne ve sanayinin gelişmesine yönelik işbirliği ise son 
derece yetersizdir. Bütün bu şartlar altında ilaç sanayiinde araştırma ve 
geliştirme çalışmaları için bir yandan devletin hukuki ve mali desteği, 
diğer taraftan ilaç endüstrisindeki bu kuruluşların bir araştırma fonu ve 
sistemi kurmaları gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca hemekadar üretimde hata oranı dünya ortalamasının çok altında 
ise de sektörün AT ile bütünleşebilmesi için kalite güvenliğinin AT 
standartlarına getirilmesi, gerek dozaj şekillerinin, gerek analitik 
yöntemlerin, gerekse proses validasyonunun sağlanması ve 
sürdürülmesi için gerekli önlemlerin alınması ve titizlikle izlenmesi de 
zorunluluk arzetmektedir. 

Sonuç olarak izlenecek p< litikalardaki temel hedefler aşağıdaki şekilde 
özetlenebilir: 

- ilaç endüstrisinin Gümrük Birliğiyle birlikte uymak zorunda olduğu 
AT'nun ilaç mevzuatı ile ilgili çalışmalar hızla tamamlanmalı ve gerekli 
mevzuat değişikliği bir an önce yapılmalıdır. 
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- ilaç endüstrisinin Topluluğun sermaye, teknoloji, araştırma-geliştirme 
ve pazarlama açılarından çok gelişmiş firmalarıyla rekabet edebilmesi 
için: 

- Fiyatlandırmada günümüzün ekonomik koşullarına uyan serbest 
rekabete dayanan istikrarlı bir politika izlenmeli, 

- Endüstrinin özel önem taşıyan sektörler arasında kalması sağlanmalı, 

- İhracatını geliştirici teşvik tedbirleri ve kredi imkanları sağlanmalı, 

- Araştırma-geliştirme faaliyetlerinde gerekli devlet desteği Üniversite- 
Devlet-Sanayi işbirliği sağlanmalı, 

- AT'nun GMP-GLP kuralları yürürlüğe konmalı, kontrol ve teftiş 
mekanizmaları bu kurallar doğrultusunda düzenlenmeli, 

- Ruhsatlandırmadaki sorunlar çözümlenmeli, biyoyararlanım 
çalışmalarıyla ilgili gerekli düzenlemeler yapılmalı, 

- Endüstrinin ambalaj malzemeleriyle ilgili sorunlarına çözüm 
getirilmelidir. 

2. TALEP PROJEKSİYONU: 

Tedavi gruplarına göre yurtiçi talep projeksiyonları Tablo 46'da kutu 
adedi, Tablo 47'de ise 1992 yılı fiyatlarıyla milyon TL. olarak 
verilmektedir. 

Yurtiçi talep projeksiyonlarının hazırlanmasında VI. Plan döneminde 
gerçekleşen fiili satış rakamlarından yararlanılmış ve VII. Plan dönemi 
için % 5’lik bir artış öngörülerek talep projeksiyonları bu orana göre 
hesaplanmıştır. 

Bu projeksiyonlara göre yurtiçi talebin aşağıdaki trendi izlemesi 
beklenebilir. 

TABLO 48. YURTİÇİ TALEP PROJEKSİYONU 

Yıllar Talep 
(Milyon kutu) 

Talep 
(Milyar TL 

1993 682 8.607 
1994 716 9.038 
1995 752 9.491 

1996 789 9.964 
1997 828 10.462 
1998 870 10.986 
1999 913 11.535 
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İhracat Projeksiyonları: 

Raporumuzun çeşitli bölümlerinde açıklandığı gibi Türk ilaç Endüstrisi 
gerek üretim kapasitesi ve teknolojisi gerekse ürünlerin kalitesiyle 
yurdışından gelecek talepleri rahatlıkla karşılayabilecek düzeye ulaşmış 
ve bu özelliğiyle özellikle BDT ülkeleri ve diğer Orta Asya Türk 
Cumhuriyetlerinde kendisine yer edinmeye başlamıştır. 

Ancak endüstrinin ihracat miktarları, teşvik tedbirlerine ve bu ülkelerin 
içinde bulundukları döviz darboğazı nedeniyle doğalgaz anlaşması ve 
Eximbank kredilerinde ilaca ayrılan paya bağımlı kalmaktadır. Bu 
nedenle şimdiden bu oranlar bilinemediği için ihracat projeksiyonları 
yapmak mümkün olamamaktadır. 

3. ÜRETİM HEDEFLERİ: 

Bilgi alma fonmumuza cevap veren 71 firmanın 1993-1999 yılları arasındaki 
üretim hedefleri kutu adedi olarak Tablo 49'da 1992 yılı fiyatlarıyla milyon 
TL. olarak Tablo 50'da verilmektedir. 

TABLO 51. ÜRETİM HEDEFLERİ 

Yıllar Üretim Hedefleri Üretim Hedefleri 
(Bin Kutu) (Milyon TL.)* 

1993 702.540 6.825.603 
1994 766 587 7.476.485 

1995 838.064 8255277 
1996 905.113 8 992.244 
1997 966.700 9.650.815 

1998 1.026.028 10.241.162 
1999 1.100.452 11.017.763 

* 1992 yılı fiyatlarıyla. 
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Tablodan görüldüğü gibi firmalar 2000 yılına kadar yıllık % 9,1 ila % 6,1 
arasında değişen oranlarda olmak üzere toplam % 56'lık bir üretim artışı 
öngörmektedirler. 

VII. Plan döneminde de endüstrinin yurtiçi ihtiyacın tamamına yakın kısmını 
yerli üretimle karşılaması beklenmekte ancak Gümrük Birliği'nden sonra 
ithal edilen ürünlerde bir miktar artış olacağı tahmin edilmektedir. 

a. Hammadde: 

Plan döneminde üretim girdileri içinde ithal kaynaklı ve yerli 
hammaddelerin payında önemli bir değişiklik beklenmemektedir (Bknz. 
s.58) 

b. İşgücü: 

ilaç endüstrisinde VI. plan döneminde yüksek tahsilli kalifiye eleman 
oranında belirgin bir yükselme görülmektedir. GMP uygulamaları gereği 
endüstrinin teknolojik düzeyinin yükselmesi sektörün kalifiye eleman 
ihtiyacını artırmaktadır. AT'nun GMP'sinin yürürlüğe girmesi ve Gümrük 
Birliği'nin getireceği diğer bazı değişiklikler sektörde uzman kadrolara 
olan ihtiyacı artıracaktır. Bu nedenle plan döneminde üniversitelerin 
ilgili dallarındaki eğitim programları bu ihtiyaç doğrultusunda 
düzenlenmelidir. 

c. Enerji: 

VI. Plan döneminde olduğu gibi VII. Plan döneminde de sektör diğer 
sektörler gibi enerji konusundaki genel sorunlardan payını alacaktır. 

d. Makina- Teçhizat: 

Sektör hemekadar 1984 sonrasında teşvik tedbirlerinden yararlanarak 
makina teçhizatını yenilemişse de 1994 yılı başında yürürlüğe girmesi 
beklenen ilaç Teftiş Anlaşması (PIC) GMP kurallarının (AT GMP kuralları 
ile hemen hemen aynıdır) gerektireceği makina teçhizat yatırımlarını 
yapmak zorundadır. Ayrıca sektörde teknolojik gelişmeler çok hızlı 
cereyan ettiğinden plan döneminde de bu yatırımlarını devam 
ettirecektir. 

Bu nedenle teşvik tedbirlerinin sürekliliği sektör için büyük önem 
taşımaktadır. 

57 



e. Uygulanması Gereken Teknoloji ve Üretimin Girdileri: 

İlaç endüstrisinin plan döneminde uygulayacağı yeni teknolojilerin neler 
olduğu şimdiden tahmin edilemediği için bunların üretim girdilerini nasıl 
etkileyeceği de saptanamamıştır. 

Bu nedenle VI. Plan Raporunda olduğu gibi bu raporumuzda da üretim 
girdilerinin projeksiyonu teknolojik değişimlerin etkisi gözönüne 
alınmadan 1992 yılı dağılımından hareket edilerek ve üretim 
hedeflerindeki artış oranlarına göre hesaplanmıştır. 

TABLO 52. ÜRETİM GİRDİLERİ 

1992 Yılı Fiyatlarıyla 
Milyon TL. 

1994 1996 1999 

Aktif ve Yardımcı Maddeler 
İthal hammaddeler 
Yerli 

2.086 363 
452.368 

3.312.743 

533.993 
3.792.746 

648.659 

Ambalaj Malzemeleri 633.385 
Direkt işçilik ve işletme Gid 1.109.115 

747.672 
1.309.343 

908.223 
1.590.504 

TOPLAM 5 001.231 5.903.751 6 940.132 

4. İTHALAT PROJEKSİYONLARI: 

a. Ürün ithalatı: 

ilaç endüstrisinin ürün ithalatında son yıllarda artma gözlenmektedir. 
Yeni ve modem ilaçların tedavi hizmetine sunulabilmesi için verilen 
ithal ruhsatlarından kaynaklanan bu artışın 7. plan döneminde de 
devam edeceği tahmin edilmekle birlikte ürün ithalatıyla ilgili 
projeksiyon yapabilmek oldukça güç görünmektedir. 

b. Hammadde ithalatı: 

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ilaç endüstrisinde 1992 yılı 
itibariyle 425 milyon ABD $ tutarında ithalat yapılmıştır Aşağıda bu 
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veri esas alınarak yıllar itibariyle üretim hedefleri doğrultusunda 
yapılan hammadde ithalat projeksiyonu görülmektedir. 

TABLO 53. HAMMADDE İTHALAT PROJEKSİYONU 

Yıllar ithalat (Milyon ABD $) 

1993 
1994 
1995 
1996 

1997 
1998 

1999 

442 
482 
527 
569 
608 
645 
692 

IV. PLANLANAN YATIRIMLAR: 

Raporumuzun ilgili bölümlerinde de belirtildiği gibi 1968 yılından beri 
yatırım teşviklerinden ararlanamayan ilaç endüstrisi 19 Nisan 1984 tarih 
ve 18377 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kararla tekrar teşvik 
kapsamına, 1988 yılında ise özel önem taşıyan sektörler arasına 
alınmıştır. 

Bu kararlardan sonra endüstrinin yatırımlarında belirgin artışlar 
kaydedilmiştir. Nitekim 1988 yılında 28, 1989 yılında 76, 1990 yılında 
263, 1991 yılında 451, 1992 yılında 488 milyar liralık yatırım yapıldığı 
görülmektedir. 

Ancak firmalardan VII. Plan döneminde yapılması planlanan yatırımlarla 
ilgili yeterli bilgi toplanamadığından sektörün yatırım programlarının 
irdelenmesi mümkün olamamıştır. 

V. SAĞLANACAK KATKILAR: 

Raporumuzun bu bölümünde gelecekteki gelişmeler de dikkate alınarak 
mevcut kapasitelere eklenecek yeni kapasitelerle birlikte sektörün üretim 
ve yatırım programlannın sağlayacağı katkıların incelenmesi 
istenmektedir. 
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Ancak, IV. bölümde de belirtildiği gibi sektörün yatırım programlarıyla 
ilgili yeterli bilgi sağlanamadığı için bu bölümde istenen hususlar 
incelenememiştir. 

VI. SEKTÖRÜN MEVCUT DURUMUNUN AT VE DİĞER ÖNEMLİ 
ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Sektörün öncelikle AT karşısındaki durumunun incelenmesi, Toplulukla 
Türkiye arasında 1963'te imzalanan ve nihai aşamada tam üyelik perspektifini 
öngören Ankara Anlaşması uyarınca 1995’te kurulması beklenen Gümrük 
Birliği'nin, 8 Kasım 1993 tarihinde yapılan Ortaklık Konseyi'nde karara 
bağlanarak kesinleşmesi nedeniyle özel bir önem kazanmış durumdadır. Bu 
sebeple Raporumuzda AT ilaç Endüstrisi ile ilgili bilgilere geniş şekilde yer 
verilmiştir. 

1. AT İLAÇ ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 

Günümüzde dünyanın en geniş ilaç pazarını oluşturan Avrupa Topluluğu, 
63,5 milyar ECU'lük değeriyle dünya pazarında yaklaşık % 30'luk bir paya 
sahiptir. Topluluktaki firmalardan 8'i dünyadaki ilk 20 ilaç kuruluşu arasına 
girmektedir. Ancak büyüklük, karlılık ve büyüme hızı açılarından Amerikan 
firmaları daha öndedir. 

Dünyanın en büyük 7 ilaç pazarından 6'sında piyasada olan yeni buluşlar 
açısından incelendiğinde ise, ABD'nin bu ilaçların % 43'unu, Avrupa'nın % 
31'ini, Japonya’nın ise % 11'ini keşfettiği görülmektedir. 

Ancak AT firmalarının yeni buluş kapasitelerinde azalma gözlenmektedir. 
Örneğin biyoteknoloji alanındaki patentlerin 2/3'si Amerikan, % 15'i AvrupalI 
ve % 13'ü Japon firmalarına aittir. 

Toplulukta büyük çok uluslu şirketlerin yanısıra orta ve küçük boyutlarda 
olmak üzere 2000'in üzerinde firma faaliyet göstermektedir. 

Toplulukta ilaç endüstrisi önemli bir istihdam kaynağıdır ve giderek azalmakla 
birlikte işgücü her yıl ortalama % 2,4 oranında artmaktadır. 500.000’e yakın 
personelin çalıştığı ilaç endüstrisinde 62.000 kalifiye personel araştırmada 
görevlidir. 

1991 yılı verilerine göre endüstride İngiltere'de 86.800, İrlanda'da 6.500, 
Hollanda'da 12.690, Danimarka'da 12.401, Almanya'da 113.325, Belçika'da 
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18 067, Fransa'da 99.000, İtalya'da 70 020, ispanya'da 39.407, Portekiz'de 
11.000, Yunanistan'da 8.000 kişi çalışmaktadır. Şu anda Topluluk dışında 
kalan Norveç, İsveç, Finlandiya, Avusturya ve İsviçre'nin personel sayılarıyla 
birlikte Avrupa ilaç Endüstrisinin toplam personel sayısı 531.207'ye 
ulaşmaktadır 

Endüstrideki globalizasyon, firmaların faaliyetlerini Avrupa dışında da 
genişletmelerini gerektirmektedir. Avrupa firmaları Topluluk içinde pazarın 
2/3'sine, Amerika'da 1/3'ine ve Japonya'da ise % 10'una sahiptir. Ülkesinde 
geliştirilen yeni ilaçlarla Avrupa ve ABD pazarlarına girmeye çalışan 
Japonya'nın bu ülkelerde pazar payı ancak % 1 civarındadır. 

1992 yılında tek pazara geçişin Avrupa ilaç Endüstrisinin yapısı üzerindeki 
etkilerinin ancak 2000 yılına doğru daha belirgin şekilde ortaya çıkacağı 
tahmin edilmektedir. 

Öncelikle ilaç firmaları, araştırma-geliştirmenin giderek yükselen maliyeti, 
biyoteknoloji gibi yeni teknolojilerin ortaya çıkışı, sermayenin ve üretim 
araçlarının uluslararası boyutlarda daha fazla yoğunlaşması ve sosyal 
güvenlik sistemlerinin karşı karşıya bulunduğu finansal sorunlarla sarsılmış 
durumdadırlar. 

Ayrıca orta ve küçük boyutlu Avrupa firmaları arasında ortak araştırma ve 
pazarlama faaliyetleri yapmak üzere birleşme ve ortaklıklar giderek 
artmaktadır. Son 4 yıl içinde, Avrupa ilaç endüstrisinde 76, ABD'de 37 ve 
Japonya'da 9 birleşme yapılmıştır. (Birleşme, firma satın alma, işbirliği 
anlaşması, vs.) 

Bu birleşmelerin, araştırmada gerekli fonu sağlama, bazı alanlarda daha fazla 
uzmanlaşma ve yeni üretim teknikleri kazanma gibi birçok amacı vardır. 

Topluluk Araştırma Geliştirmeye yılda 7 milyar ECU harcamaktadır. 
(Satışların % 14'ü) 20 yıl önce yeni ilaçların yarısı Toplulukta geliştirilirken 
günümüzde bu oran üçte bire düşmüştür. ABD dörtte bir oranını muhafaza 
ederken, Japonya'nın payı % 10'dan % 22'ye yükselmiştir. 

Uzun yıllar devlet kontrolü altındaki Avaıpalı firmaların satış üzerinden karlılık 
oranları % 10-15 arasında kalmıştır. Sadece İngiliz, İsveç ve İsviçre firmaları 
Amerikan firmalarının karlılık oranına (% 30 civarında) yaklaşabilmişlerdir. Bu 
durum sözkonusu firmaların dünya sıralamasındaki yükselişlerinin nedenini 
de ortaya koymaktadır. 
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OECD'nin istatistiklerine göre Avrupa 1990 yılında sağlığa 330 milyar ECU 
harcamıştır. Sağlık harcamalarındaki artışların başlıca nedenleri özellikle ilaç 
alanında olmak üzere bilimsel ve teknolojik gelişmeler, yaşlı nüfusun artması 
ve sosyal güvenlik kapsamının genişlemesidir. 

Toplulukta sağlık sigortası harcamaları içinde ilacın payı % 16 civarındadır ve 
bu oran, hastane bakım masraflarının giderek yükselmesi sonucu 
azalmaktadır. 20 yıl önce ilaçlar toplam sağlık harcamalarının % 21 'ini teşkil 
etmekteydi. 

2. AT'DA İLAÇ MEVZUATI 

320 milyon nüfuslu, araştırma kapasitesi yüksek, teknoloji ve pazarlama 
açısından çok gelişmiş bir tek pazar haline gelen Avrupa Topluluğu'nda ilaç 
mevzuatı Komisyon tarafından, "The Rules Governing Medicinals Products in 
the European Community" adıyla yayınlanan 4 ciltte toplanmıştır. I. cilt ilaçla 
ilgili direktifleri, II. cilt pazarlama yetkisi başvurularında sunulacak dosya 
kapsamını ve izlenecek prosedürü, III. cilt ilaçların kalite, etkinlik ve emniyeti 
konularında yayınlanan rehberleri (guidelines) IV cilt ise Topluluğun GMP 
kurallarını kapsamaktadır. Şimdiye kadar ilaç konusunu düzenleyen 22 
direktif yayınlanmıştır. 

Toplulukta yeni buluşların daha etkin şekilde korunması ülkeler arasındaki 
engellerin kaldırılarak ilaçların serbest dolaşımının sağlanması gibi konularda 
son yıllarda yapıları düzenlemeler aşağıda kısaca özetlenmiştir. 

1. İlave Koruma Sertifikası: 

Teorik olarak, Topluluk üyesi tüm ülkelerin taraf olduğu Münih Anlaşması, 
patent başvuru tarihinden başlamak üzere 20 yıllık bir koruma süresi 
tanımakta, oysa uygalamada ilacın geliştirilip pazarlama yetkisi almasından 
sonra ancak 8-10 yıllık bir koruma süresi kalmaktadır. Bu durumu önlemek 
için Konsey 1786/92 sayılı Regulasyonu yayınlayarak Toplulukta ilk 
pazarlama yetkisinin alınmasından itibaren 15 yıllık bir koruma süresi 
sağlayan "ilave Koruma Sertifikası" nı ihdas etmiştir. 

Ayrıca 75/319 sayılı Direktifin 4. maddesinin 8. fıkrası da patent 
korumasından bağımsız olarak yüksek teknoloji ve biyoteknoloji ürünü yeni 
buluşlara jenerik ilaç olarak bir başkası tarafından pazarlanmasını önlemek 
amacıyla 10 yıllık bir korunma süresi tanımaktadır. Bu süre zarfında jenerik 
üreticisi ancak buluş sahibinin izniyle onun dosyasındaki klinik araştırmaları 
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referans göstererek kısaltılmış başvuruda bulunmakta, aksi halde tüm 
deneyleri tekrarlayarak yeni ilaç başvuru dosyası hazırlaması istenmektedir. 

2. 89/105 Sayılı Şeffaflık Direktifi: 

1989 yılında yürürlüğe giren bu direktifin amacı, üye ülkelerde fiyatlandırma 
ve geri ödeme prosedürlerinin şeffaf olmasını ve belirli bir zaman dilimi içinde 
sonuçlandırılmasını sağlamaktır Bu direktifle zaman içinde, tedrici olarak 
fiyat ve geri ödeme sistemlerinin yakınlaşması hedeflenmektedir. Direktif, 
Komisyona aynı zamanda ilaç sektörünü iç piyasanın (tek pazar) normal 
koşullarına daha uyumlu hale getirmek üzere Konseye bir teklif hazırlama 
görevini de vermiş bulunmaktadır. 

Toplulukta bazı durumlarda ulusal geri ödeme ve fiyat kontrol sistemleri tek 
pazarın işleyişini ve rekabeti bozmakta ve şeffaflığı azaltmaktadır. Bu ise 
Roma Antlaşmasının 30. maddesine aykırı kabul edilmektedir. 

3. İlaçlann Rasyonel Kullanımına İlişkin Direktifler: 

-Toplulukta seyahat eden üye ülkelerin vatandaşları, ilaç alırken ülkeler 
arasında farklı uygulamalarla karşılaşabilmekte, bir ülkede reçetesiz satılan 
bir ilaç için diğer ülkede doktora gitme zorunda kalabilmektedirler.Bu nedenle 
92/26 sayılı Konsey direktifi reçeteli ilaçların sınıflandırılmasındaki kriterleri 
belirlemekte ve bu tür sorunları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır 

- 92/25 sayılı Konsey Direktifi ilaçların dağıtımı ile ilgili kuralları 
belirlemektedir. Özellikle hatalı ilaçların piyasadan geri çekilmesi ve "İyi 
Dağıtım Uygulamaları" (Good Distribution Practices) yla ilgili olarak yürürlüğe 
giren bu kurallar ilaç dağıtımının rasyonalizasyonunu amaçlamaktadır. 

- ilaçların Tanıtımını konu alan 92/28 sayılı direktifle reçeteli ve reçetesiz 
ilaçların tanıtımında uyulması gereken kurallar tanımlanmıştır. 

4. Ruhsatlandırma Sistemine İlişkin Direktifler: 

Şu anda Avrupa Topluluğunda; 
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1- Yeni moleküller ve kısaltılmış başvurular için 75/319 sayılı direktif ve bu 
direktifi değiştiren 83/570 sayılı direktife uygun olarak yapılan "Çok Devletli 
Ruhsat Alma Prosedürü (multi-state Procedure) 

2. Biyoteknoloji ürünleri ve yüksek teknoloji ürünleri için 87/22 sayılı direktife 
göre başvuru yapılan ve üye ülkelerin birlikte karar vermeleri esasına 
dayanan ruhsatlandırma prosedürü yürürlüktedir. 

1993 yılı Haziran ve Temmuz aylarında Avrupa Topluluğu Bakanlar Konseyi, 
Avrupa ilaç Değerlendirme Ajansının kurulmasını ve gelecekteki 
ruhsatlandırma sistemlerini belirleyen bir regülasyon ve 3 direktif (93/39/EEC, 
93/40/EEC, 93/41/EEC) yayınlamıştır. 

Bu direktiflere göre 1995 ve 1998 yıllarında yürürlüğe girecek yeni 
ruhsatlandırma sistemlerinin esasları şöyledir: 

- Merkezi ruhsatlandırma sistemine göre biyoteknoloji ve bazı yeni yüksek 
teknoloji ürünü ilaçlar için bütün Avoıpa Topluluğu ülkelerinde geçerli tek bir 
ruhsat verilecek. 

- Diğer ilaçlar ulusal ruhsatların karşılıklı tanınması esasına dayanan merkezi 
olmayan (desantralizel sisteme göre ruhsatlandırılacak. Ancak ulusal sağlık 
otoritelerinin ruhsatlandırma yetkileri, red ve kabul hakları ve ulusal 
regulasyonlar devam edecektir. 

Ayrıca 24 Ağustos tarihinde Topluluğun Resmi Gazetesinde 2309/93 sayılı 
Konsey Regulasyonuyla, kuruluş kararı yayınlanan Avrupa İlaç 
Değerlendirme Ajansı, administratif ve teknik sekretaryası ve üye ülkelerin 
yetkili otoriteleri tarafından sağlanacak bilimsel desteğiyle sistemin işleyişini 
sağlayacaktır. 

3. AT İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ VE İLAÇ ENDÜSTRİSİNE ETKİLERİ: 

AT ile 1995 yılında kurulacak Gümrük Birliği Raporumuzun 27. sayfasında 
açıklandığı gibi ilaç Endüstrisini; 

a. Gümrük tarifelerine uyum, 
b. ilaç mevzuatına uyum 

olmak üzere iki şekilde etkileyecektir. 

a. Gümrük Tarifelerinde Uyum: (Adoption) 

64 



Gümrük Birliği halen gümrük muafiyeti uygulaması olduğundan Topluluktan 
ithal edilen ilaç ve ilaç etken maddelerini etkilemeyecek, buna karşılık 
topluluk dışından ithal edilecekler için sektör ortak Gümrük Tarifesi (OGT) 
oranında gümrük ödemek zorunda kalacaktır. Bu ise aynı hammadde ve 
mamuller için farklı fiyat oluşumuna neden olacaktır. 

Ayrıca AT ülkeleri rekabet için bu oranlarda hızlı oynamalar 
yaptırabilmektedir. Türkiye bu değişikliklerle ilgili karar alma aşamasına 
katılamayacak sadece uygulamak zorunda kalacaktır. Bu oynamaların üretim 
maliyetlerini ne şekilde etkileyeceği belirsizdir ve ilaç pazarında haksız 
rekabetortamları yaratabilir.. 

Ayrıca ihracat ve yatırım teşviklerinin de AT mevzuatına uygun şekilde 
yeniden düzenlenmesi gerekecektir. 

b. İlaç Mevzuatına Uyum: (Harmonization) 

Bu konuda, bir önceki bölümde incelenen Topluluk Mevzuatına uyum 
sözkonusudur. Hemekadar Türkiye'nin üye olmadan kabul etmek zorunda 
olduğu mevzuatın ayrıntıları bundan sonra taraflar arasında yapılacak 
"Yönlendirme Komitesi" (Steering Committee) toplantılarında açıklığa 
kavuşacaksa da, yetkililerin açıklamalarından aşağıdaki konularda uyum 
sağlanmasının gerekeceği anlaşılmaktadır. 

- Türkiye ilaçta patentin ve ilave koruma sertifikasının kabulüne zorlanacaktır. 

- Avrupa Topluluğunun GMP-GLP kuralları yürürlüğe girecek, teftiş ve kontrol 
mekanizmaları Toplulukla uyumlu hale getirilecektir. 

- Ruhsatlandırma dosyaları yetkili otoriteye sunulması gereken bilgi ve 
belgeler açısından Toplulukla uyumlu olacak, (örneğin biyoyararlanım 
çalışmaları, stabilite testleri vs.) ancak yürürlükteki çok devletli ve merkezi 
ruhsatlandırma sistemlerine dahil edilip, edilmeyeceğimiz konusu daha sonra 
açıklığa kavuşacaktır. 

- Fiyatlandırmada ve geri ödemelerde uygulamalar şeffaf olacak ve ilaçların 
serbest dolaşımını engelleyecek ve serbest rekabeti bozacak 
uygulamalardan kaçınılması gerekecektir. 

- ilaçların sınıflandırılmasında topluluk kriterleri esas alınacaktır. 
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- ilaçların ambalajlanması ve etiketlenmesinde Topluluk, normları 
uygulanacaktır. 

- ilaçların tanıtımında da Topluluğun koyduğu kurallara uymak gerekecektir. 

- ilaçların dağıtımı ve geri çekme prosedürlerinde de yine Topluluk kurallarına 
uyum sözkonusu olacaktır. 

VII.DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER 

VII. Plan döneminde alınacak tedbirleri belirlerken öncelikle dünyada 
aynı dönemde öngörülen gelişmelerin dikkate alınması yararlı olacaktır. 
Bu gelişmeler aşağıdaki başlıklarla özetlenebilir 

1. Avrupa Topluluğu'nda tek pazarın oluşumundaki tüm engeller 
kaldırılacak ve Avrupa Ülkeleri bütünleşerek tek bir Avrupa Pazarı 
oluşacak. 

2. EFTA ülkeleri ve AT arasında imzalanan anlaşma gereği Norveç, 
Avusturya, İsveç, Finlandiya ve İzlanda'nın katılımıyla Avrupa Ekonomik 
Alanı oluşacak. 

3. AT, Japonya ve ABD arasında ruhsatlandırmada istenen belgelerde 
harmonizasyon sağlanacak, böylece ruhsatlandırma işlemleri 
hızlandırılacak ve deneylerde gereksiz tekrarlar önlenecek . 

4. iyi Üretim Uygulamaları (GMP) ve ilaç Teftiş Anlaşması (PIC) 
kontrolleri gelişecek. 

5. Jenerik ilaçların pazar payı artacak. 

6. Kamu sağlık harcamalarını kısıtlamak amacıyla ödeme yapılan ilaç 
grupları sınırlandırılacak veya azaltılacak. 

7. ISO 9000 Sertifikası, ambalaj malzemeleri üreticileri ile hammadde 
üreticilerini de kapsayacak şekilde yaygınlaşacak. 

8. Fiyat kontrollerinde endüstri ile hükümetler arasında bir uzlaşmaya 
gidilecek. 

9. AT ülkeleri arasında ilacın serbest dolaşımı sağlanacak. 

10. Firmalar arasında üretim ve pazarlamada birleşmeler, co-marketing, 
co-promotion, lisans anlaşmaları artarak devam edecek. 
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11. Toptancıların sayısı azalacak, büyük dağıtım şirketlerinin hakimiyeti 
artacak. 

12. Üretimde uzmanlaşma artacak, çokuluslu firmalar her ülkede her 
farmasötik şekli üretmek yerine, herbirini belirli merkezlerde üreterek 
buralardan dağıtım yapma yoluna gidecekler, 

13. Genel olarak ortalama yaşam süresinin ve dolayısıyla yaşlı nüfusun 
giderek artmasına paralel olarak toplumun bu grubuna hitabeden 
gerontolojik ilaçlar gelişecek. 

Türk ilaç Endüstrisi ise: 

- Diğer sektörler gibi enflasyon ve yüksek faiz oranlarından etkilenmeye 
devam edecek. 

- AT ve/veya PİC'in GMP kuralları yürürlüğe girecek. 

- Ruhsatlandırmada AT kurallarına uyum sağlanacak, firmalardan ruhsat 
başvurusunda biyoyararlanım sorunu gösteren bazı ilaç grupları için 
biyoyararlanım çalışmaları istenecek. 

ilaçların sınıflandırılmasıyla birlikte reçetesiz ilaçlarla ilgili 
(fiyatlandırma, ambalaj bilgileri, tanıtım kuralları vb.) yeni düzenlemeler 
yürürlüğe girecek. 

- ilaç Teftiş Anlaşması (PlC)'e üyelik başvurumuzun aşamaları 
tamamlanacak ve anlaşmaya taraf olunacak. 

- ilacın rasyonel kullanımının teminine yönelik önlemler daha etkin 
şekilde uygulamaya girecek. 

- Sağlık sigortası kapsamındaki nüfusun oranı zamanla artacak, ancak 
bazı ilaçlar kamu ödeme listeleri dışında bırakılacak. 

- Şu anda sadece birkaç ürünle sınırlı kalan birlikte pazarlama (co- 
marketing) ve birlikte promosyon (co-promosyon) yöntemlerine plan 
döneminde özellikle gümrük birliğinin kurulmasından sonra daha fazla 
başvurulacak. 

- Firmalar arası rekabet yoğunlaşacak Gümrük Birliği'nden sonra 
Topluluk menşeli ürün ve yabancı temsilcilik sayısında artış görülecek. 

- ihracat tedricen artacak, PİC'e üyelikten sonra ihracat konusunda daha 
olumlu gelişmeler kaydedilecek. 

- ilaçlarda klinik araştırma çalışmaları başlayacaktır. 
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Yukarıda öngörülen gelişmeler ışığında VII. Plan döneminde ilaç 
endüstrisiyle ilgili alınacak tedbirlerin tesbitinde öncelikle, 8 Kasım 
1993 tarihinde Brüksel'de yapılan AT-Türkiye Ortaklık Konseyi 
Toplantısında Türkiye'yi tam üyelik hedefine götürecek, Gümrük 
Birliği'nin 1995 yılında tamamlanması kararı mihenk taşı teşkil etmelidir 
Bu tarihi karar, birçok sektörde olduğu gibi ilaç sektöründe de önemli 
yapısal değişiklikleri beraberinde getirecektir. Bu nedenle sektörle ilgili 
politikalar belirlenirken: 

1. Sektörün AT mevzuatına uyum çalışmaları büyük bir hızla 
tamamlanmalıdır. Toplulukta ilaç mevzuatını düzenleyen 22 direktif 
derhal incelemeye alınmalı ve mevzuatımızda gereken düzenlemeler 
yapılmalıdır. (GMP-GLP, teftiş sistemi, ruhsatlandırma, fiyatlandırma, 
ilaçların sınıflandırılması, ambalaj bilgileri ve etiketleme, geri çekme vs.) 

2. 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, yukarıdaki 
incelemeler doğrultusunda AT mevzuatına ve endüstrinin ihtiyaçlarına 
uygun şekilde yenilenmelidir. 

3. AT'nun GMP-GLP kurallarına uyum sağlayabilmek için endüstrinin 
yeni yatırımlara gitmesi zorunlu olacaktır. Bu ilave yatırım ihtiyacı ancak 
teşviklerin devamı halinde karşılanabilecektir. Bu nedenle endüstrinin 
yatırımlarının VII. Plan Döneminde teşvik edilen yatırımlar arasında 
yeralması ve ilaç ve ilaç hammaddesi üretiminin özel önem taşıyan 
sektörler arasına alınması uygulamasına devam edilmelidir. 

4. Endüstrinin AT'nun her yönden güçlü firmalarıyla rekabet edebilecek 
şekilde gelişmesi, yatırımlarını artırabilmesi, teknolojik ve bilimsel 
yeniliklere süratle uyum sağlayabilmesi, hammadde üretimi ve ihracatta 
daha büyük atılımlar yapabilmesi, araştırma-geliştirme aşamasına 
geçebilmesi ancak güçlü bir finansal yapıya sahip olmasıyla mümkün 
olabilir. 

Bu ise serbest rekabete dayanan istikrarlı bir fiyatlandırma sisteminin 
mevcudiyetini gerektirir. Plan döneminde öncelikle yürürlükteki 84/8845 
sayılı kararnamenin tam uygulanması sağlanmalı, daha sonra da önce 
reçetesiz ilaçlardan başlamak üzere serbest fiyat sistemine geçilmelidir. 

5. Endüstrinin AT'nun GMP-GLP kurallarını uygulama hazırlıklarının 
yanısıra, Sağlık Bakanlığı'nın da teftiş ve kontrol üniteleri gerek ilgili 
personelin eğitimi, gerekse ekipman açısından güçlendirilmelidir. 
Denetimler daha etkin şekilde sürdürülmelidir. 
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6. Endüstride AR-GE faaliyetlerinin başlatılabilmesi için gerekli destek 
ve işbirliği sağlanmalıdır. 

7. Türk İlaç Endüstrisinin dış satım potansiyeli yüksek ancak döviz 
darboğazı içinde bulunan (B.D.T. ülkeleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika) 
ülkelerin ilaç ve ilaç hammaddeleri talelplerini karşılayabilmesi için Türk 
Eximbank kredilerinin desteği zorunludur. Bu ülkelerde, hedefe yönelik, 
bilinçli ve kararlı bir dış satım politikası izlenmeli. Eximbank kredilerinde 
ilaç ve ilaç hammaddelerine yeterli pay ayrılmalıdır. Ayrıca bu ülkelere 
yapılan ihracatın ve yatırımların devletlerarası anlaşmalarla güvence 
altına alınması sağlanmalıdır. 

8 Endüstri-Devlet-Üniversite işbirliği güçlendirilmeli, üniversitelerde 
endüstriye yönelik lisans üstü programlarla endüstrinin ihtiyacı olan 
niteliklere sahip eleman yetiştirilmesi sağlanmalıdır. 

9. Endüstrinin farmasötik kalitede ambalaj malzemesi temini sorununa 
çözüm getirmek amacıyla ambalaj malzemesi üreticilerine International 
Standardisation Organization (ISO) tarafından yetki verilmiş bir 
kurumdan ISO 9000 belgesi almaları zorunluluğu getirilmelidir. 

10.Tıbbi malzemelerin üretimi, ilaç gibi belirli kurallar çerçevesinde 
olmalı, AT mevzuatı doğrultusunda üretim yerleri ile ilgili gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

11. Veteriner ilaçların üretimi ve satışı ile ilgili tüm uygulamalar tekrar 
gözden geçirilmeli, insan sağlığını da çok yakından ilgilendiren bu grup 
ilaçlar da ilgili bakanlıkların eşgüdümü içinde değerlendirilmeli ve 
tercihen tek bir Bakanlık tarafından denetimleri sağlanmalıdır. 

12. Topluluk mevzuatı gereği farmasötik eşdeğer ilaçların 
ruhsatlandırılma aşamasında, terapötik eşdeğerlilik açısından benzer 
olduklarına dair deneysel bulguların istenmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla yapılacak biyoeşdeğerlik çalışmaları için Sağlık Bakanlığı, 
ilaç üreticileri ve üniversite arasında bir işbirliğinin oluşturulması yararlı 
olacaktır. 

13. Türkiye Avrupa ülkeleri arasında ilaçta KDV oranı en yüksek 
ülkelerden birisidir. Bu oran daha makul bir seviyeye indirilmelidir. 

14. Geniş yelpazeye sahip tıbbi bitkilerin endüstriyel ölçekte kültürünün 
yapılması teşvik edilmelidir. 

15. ilaç üretiminde kullanılan yardımcı maddelerin farmasötik kalitede 
üretilmeleri sağlanmalıdır. 
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16. 10 Eylül 1993 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla tara' 
olduğumuz Avrupa farmakopesinin Türkçeye çevirisi yapılmalıdır. 

17. G.T.İ. Pozisyonları, mamul ilaç ve ilaç hammaddelerinin birbirinder 
ayırdedilebilmesini ve bu konuda kuruluşlar arasında uyurr 
sağlanabilmesini temin edecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. 
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EK. I 

TANITIM MASRAFLARI 

İlaç üreticileri , ithalatçıları ve dağıtıcıları tarafından gerçekleştirilen, ilacın 
reçeteye yazılmasını , satılmasını veya kullanılmasını sağlayan bilimsel 
kanıtlara dayalı, toplumun sağlığının korunmasını ön planda tutan , yasalara 
ve deontolojiye uygun aktivitelerin tümüdür. 

ilaç tanıtımındaki ana masraf unsurları: 

1- BASILI MATERYAL 

A) Doktorlara , diş hekimlerine ve eczacılara tıbbi satış mümessilleri 
tarafından elden dağıtılan güncel, bilimsel olarak kanıtlanmış doğru 
bilgileri içeren basılı malzemeler için yapılan harcamalardır. 

Bu malzemelere , matbaa baskı masrafının yanısıra , kullanılan dialar, 
telif ücretleri, grafik ve reklam ajansı harcamaları da dahildir. 

a . Kitap 

Ayrıntılı olarak ilaç tanıtımı yapılır veya tıp bilimine katkıda bulunmak 
amacıyla hastalıklar, dünyada tedavi yöntemlerindeki 
gelişmeler, klinik deneyler veya genel tıbbi bilgiler aktarılır. 

b . Kitapçık 

ilaç veya hastalık ile ilgili doktor , eczacı ve ilacı kullananları 
aydınlatmak amacı ile hazırlanan dar kapsamlı materyallerdir. 

c. Dergiler 

Belirli bir konuda veya seçilmiş ürünlere yönelik periodik olarak dağıtılan 
materyallerdir. 

d . Broşür 

Tıbbi satış mümessillerinin doktorlara tanıtım yaparken ilacın 
özelliklerini belirtmelerine yardımcı olacak az sayfalı 
malzemelerdir. 

e . Literatür Dosyalan 

Dosya içinde dağıtılan özel tıbbi konulara ilişkin , genellikle yurtdışında 
tebliğ edilen metinlerin kopyalarıdır. 

B) Postalama materyalleri: 
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Piyasaya yeni verilen ürünleri tanıtmak veya var olanları hatırlatmak 
amacıyla doktor ve eczacılara postalanan mektup veya kart türü 
materyallerdir 

2- HATIRLATICI TANITIM MALZEMELERİ 

Bir ilacın hatırlatılması için doktorun , eczacının mesleği ile ilgili ve 
işyerinde kullanabileği kalem , maske, önlük , klasör , kalemlik , kağıtlık 
gibi mütevazi tanıtım araçlarıdır. 

3- NUMUNELER 

ilaçı doktora , eczacıya tanıtmak amacı ile dağıtılan azaltılmış ilaç 
numuneleridir. ( Klinik çalışmalar hariç) 

4- DUYURU 

a. Piyasaya yeni verilen ürünün duyurulması için günlük gazetelere 
verilen ilanlar, 

b. Tıbbi dergilere verilen ilanlar, 

Bu ilanların hazırlanması için grafiker, reklam ajansı ödemeleri ve film 
masrafları. 

5- KONGRE , SEMPOZYUM 

Yurt içinde ve yurt dışında meslekle ilgili bilimsel kongrelere ve 
sempozyumlara maddi katkılardır. 
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EK. II 

ÜRETİCİ FİRMALAR 

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A Ş. 
Elmadağ Cad. Kısmet Han 61/3 

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. A.Ş. 
Atatürk Bulvarı, Himmet Sok. 10 

AK-PA İLAÇ SAN. A.Ş 
ikbaliye Mah. Mirim Çelebi Sok. 1 

ATABAY İLAÇSAN. A.Ş. 
Acıbadem Köftüncü sok. 1 

ATAÇ KOZ. SAN VE TİC. A.Ş. 
Eyüp Sultan Bulv. 54 /1 

AKDENİZ İLAÇSAN. TİC. A.Ş. 
Abidinpaşa Cd. 28. Sk. No. 3 

ADEKA İLAÇ LTD. ŞTİ. 
Necipbey Cad. No : 88 

ARI KİMYA SAN. A.Ş. 
Bağcılar Cad. Yıldıztepe mah. 31 Sk. 6 

BAŞER KİMYA A.Ş. 
Bahçe ilçesi 

B. ALMAN İLAÇ SAN. A.Ş. 
Davutpaşa Cad. No: 36 

BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. 
Gebze ilçesi 

BERKO İLAÇ SAN. LTD.ŞTİ. 
Piri Reis Cad. Vural İş hanı 12/2 

BETASAN BANT SAN A.Ş. 

BİLİM İLAÇ SAN. A.Ş. 
Ayazağa Köyü Yolu Tahir Çeşmesi 

Şişli / İst. 

Beyazıt / İst. 

Kadıköy / İst. 

Kadıköy / İst. 

Eyüp / İst. 

ADANA 

SAMSUN 

Bakırköy / İst. 

ADANA 

Topkapı / İst. 

KOCAELİ 

KARTAL / İst. 

Gebze / KOCAELİ 

Maslak / İst. 
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BİLİM KOZMETİK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ A Ş 
Organize Sanayi Bölgesi 

BİKAR İLAÇ SAN. A Ş. 
Yeşilce Mah. Çelik Sok. 39 B Kat 3 

BİOFARMA İLAÇ LTD. ŞTİ. 
Samandra mevkii 

BOTAFARMA LABORATUARI 
Neyzen Tevfik Sok. 33 / 2 

CARLO ERBA İLAÇ LTD. ŞTİ. 
Davutpaşa Cad. 28 12 

CIBA-GEIGY İLAÇ VE KİM. ÜRÜN. TİC. A Ş. 
Veliefendi, Koşuyolu Cad. No:30 

CANSINBANT A.Ş. 
Beyazıt Cad No 23 

ÇAĞDAŞ ECZACILAR LAB. 
1649 Sok. No 15 

ÇARDAK KOZMETİK KİMYA SAN. A.Ş. 
Kağıthane Seyrantepe Cansız Sk. 27 

ÇULLAS İNŞAAT VE BANT SAN. AŞ. 
Ziya Gökalp Cad. No 19 

ÇARDAK İLAÇ SAN. A.Ş. 
500 Evler Hürriyet Mah. 292. Sok. 21 

DOĞU İLAÇ FABRİKASI 
Bomonti Birahane sok. 36 / 38 

DERMAN LAB. 

Ritapkar Sok No 3 

DEVA HOLDİNG A.Ş. 
Gültepe Kavşağı 199 

DROGSAN A.Ş. 
Çubuk Karayolu Güldarbı Köyü 

DOĞA BİTKİSEL ÜRÜNLER A.Ş. 
Çeliktepe Kale Cad. 11/1 

ECE ULUSLARARASI TİC. A.Ş. 
Büyükesat Mah. Turgutlu Sok. 11 

Çerkezköy / İst. 

Levent / İst. 

Kartal / İst. 

Maltepe / Ankara 

Topkapı / İst. 

Bakırköy / İst. 

Gebze / KOCAELİ 

Bayraklı / İzmir 

Levent / İst. 

Kartal / İst. 

G.O.P. / İst. 

Şişli / İst. 

Şişli / İst. 

Levent / İst. 

ANKARA 

Levent / İst. 

G.O.P. /Ankara 
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EMBİL İLAÇ SAN. LTD. ŞTİ. 
Bomonti Birahane Sok No. 40 

EMPERYAL İLAÇ KAPSÜLLERİ FAB. 
Ebusuud Cad. 64 

ELİDA KOZMETİK 
Gümüşsüyü Cad. Cebe Alibey Sok 

EVYAP SAN. TİC. A Ş. 
Ayazağa Cendere Yol 10 

ECZACIBAŞI İLAÇ SAN. A Ş. 
Küçükkarıştıran Köyü 

ECZACIBAŞI HASTANE ÜRÜNLERİ A.Ş. 
Pımalkeçeli Bahçesi, Cendere Yolu 

EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 

EN İLAÇLARİ LTD ŞTİ. 
Bahçelievler, Bağlar Cad. 49 / A 

EMTAŞ ECZANE GEREÇLERİ A.Ş. 
Pazar mah. Mukayyıtzade Sok. 20/4-e 

ERCAN İLAÇ SAN. A.Ş. 

FAKO İLAÇLARI A.Ş. 
Büyükdere Cad. 205 

FARMA-KON İLAÇ KİMYA SAN. A.Ş. 
Musalla Bağları Ankara Cad. Beyhanlı Sk.84 

FAZIL SOYSAL LAB. KOLL. ŞTİ. 
Lüleci Hendek Cad. Külhan Sok. No 11 

FEGA İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Davutpaşa Cad. Karacabey Sk.28 

GÜNSA İALÇ HAMMADDE A.Ş. 
Mersin Yolu Teşiloba 

GLAXO SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş. 
Sulatan Orhan Mah. TÜBİTAK Yolu 

GRİPİN LAB. A.Ş. 
Zincirlikuyu, Büyükdere Cad. 49 

Şişli / İst. 

Sirkeci / İst. 

Topkapı / İst. 

Levent / İst. 

Lüleburgaz / Kırklareli 

Ayazağa / İst. 

BORNOVA/İZMİR 

Bakırköy / İst. 

SAMSUN 

GEBZE / KOCAELİ 

Levent / İst. 

KONYA 

Karaköy / İst. 

Zeytinbumu / İstanbul 

ADANA 

Gebze / Kocaeli 

Şişli / İst. 
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HACETTEPE ÜNİV. ECZ. FAK. ÇÖZELTİ LAB 

HAVER İLAÇ VE KİMYA SAN A.Ş. 
Akbaba Köyü Sülükahne Mevkii 5 

HAYAT LABORATUARI 
Devedikeni Sok. No11-13 

HEKİMOĞLU LAB. 
Koşuyolu Cad. Dinlenç Sok 55/4 

İBRAHİM ETHEM ULAGAY T.A.Ş. 
Davutpaşa Cad. No 24 

İLSAN İLTAŞ İLAÇ A.Ş. 
Esentepe Mah. Kasap sok. 17 

İZMİR İLAÇ KOZ.A.Ş 
Zaimağa Cad. 78 A 

İLK YARDIM LAB 
Gülsuyu mah. Eski Üsküdar Cad. 

KANSUK LAB. 
Beşyol Mah. Eski londra Asfaltı 4 

KİM-PA LAB. LTD. ŞTİ. 
Okmeydanı talatpaşa Cad. Ersoy Sok. No 7 

KURTSAN LAB. 
Merter Sanayi G-8 No 63 

KURTSAN HARTMAN İLAÇ A.Ş. 

KOÇAK İLAÇ SAN. A.Ş. 
Bağlarbaşı gazi Cad. Görümce Sok.6 

KOZ ECZA DEPOSU A.Ş. 
Peykhane Sok 29 

KORUMA TARIM İLAÇLARI A.Ş. 
Piri Reis Cad. Dragos Mevkii 

KUTEKS A.Ş. 
Dallıca Mevkii 

KROMEKTO LABORATUARI 
Demetevler, 1. Cad. No 44/ B 

LİTYAZOL CEMİL LAB. 

ANKARA 

Beykoz / İst. 

Karaköy / İst. 

Kadıköy / İst. 

Topkapı / İst. 

Şişli / İst. 

Yeşilyurt / İzmir 

K.Maltepe / İst. 

Sefaköy / İst. 

Şişli / İst. 

Bakırköy / İst. 

Bandırma / Balıkesir 

Üsküdar / İst. 

Çemberütaş / İst. 

Maltepe / İst. 

Nazilli / AYDIN 

ANKARA 
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Utku Mah. Sinema Cad. No 21 

LOKMAN LAB. 
Yeni Londra Asfaltı, Bahçelıevler 

MEFAR İLAÇ SAN A Ş. 
Fabrikalar Cad. 30 

MERKEZ LAB TIC. A Ş. 
Dudullu Çekmeköy No 153 

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ A.Ş 
Çavuşoğlu cad San Cad no 22 

M NEVZAT İLAÇ A.Ş. 
Reşit Rıza Sk. No 6 

NOBEL İLAÇ SAN. A.Ş. 
Barbaros Bulvarı 76-78 

NİL LAB 
Necatibey Cad. 33/4 

OCU MED İLAÇ SAN. A.Ş. 
Muratpaşa Cad Adem Yavuz Sok. 16/34 

OLGUNSOY LAB. 
4125 T sok. 131 Karabağlar 

ORKİM GAL. LAB A.Ş. 
Kirazlıköy Şirin Sok. 8 

ORVA İLAÇ SAN. A.Ş. 
Erenköy Tellikavak Sok. 10 /A 

PFİZER İLAÇLARI A Ş. 
Muallim Naci Cad 

PLANTAFARMA İLAÇ SAN. A.Ş. 
Sancaklar Köyü 

POLİFAR İLAÇ LAB. 
Yeni Bosna Sanayi Cad. 66 

ROCHE MÜSTAHZARLARI A.Ş. 
Büyükdere Cad. 181 

RADYUM İLAÇ SAN. 
Fevzipaşa Buşv. Yeni Han No 49 Kat 3 

MANİSA 

Bakırköy / İst. 

Kartal / İst. 

Üsküdar / İst. 

Kartal / İst. 

Mecidiyeköy / İst. 

Beşiktaş / İst. 

İZMİR 

Güngören / İst. 

İZMİR 

Bağcılar/ İst. 

Kadıköy / İst. 

Ortaköy / İst 

DÜZCE/BOLU 

Bakırköy / İst. 

Levent / İst. 

İZMİR 
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SABA İLAÇ SAN. A.Ş. 
Molla Gürani Cad 12 

SANOVEL İLAÇ A Ş 
Kazım Orbay cad. 98 

SANDOZ ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. 
Büyükdere cad. 117 

SANO İLAÇ LAB. 
Küçükyalı Ankara Asfaltı Akgüvercin Sok 5 

SIFAR İLAÇLARI A.Ş. 
Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mah. No 26 

SİSTAŞ A.Ş. 
A. Nafiz Gürman Mah. Turunçtu Sok.17/A 

SIHHAT TİCARET A.Ş. 
Irmak Mah. Devecioğlu işhanı 23/3 

SİTAM İLAÇ VE TIBBİ CİHAZLAR A.Ş. 
Esenboğa Yolu 27. km. 

S.S.K. İLAÇ A.Ş. 
Kazım Orbay Cad. 108-110 

ŞİFA KİMYA A.Ş. 
Organize san. Böl. Atabey Sok. No11 

ŞANLI İLAÇ SAN. A.Ş. 
Atatürk Cad.142-146 

TAMAÇ İLAÇ SAN. A.Ş 
Plevne Cad. Sırma iş hanı 101/1 

TAMER KAŞELERİ LAB 
Bomonti Güvenç Sok. 25 /1 

TÜRKİMYA TİC. SAN. A.Ş. 
Kurtuluş Deresi No 13 

TİBAŞ TIBBİ AMPUL A.Ş. 
Esentepe Mevkii Milangaz Yolu 69 

TIBSAN A.Ş. 
Dikmen Cad. 351 

TIB-TEK GALENİK LAB. 
Çalışlar Cad. No 63 

Edirnekapı / İst. 

Şişli / İst. 

Levent / İst. 

Kartal / İst. 

Bakırköy / İst. 

Bakırköy / İst. 

SAMSUN 

ANKARA 

Şişli / İst. 

KONYA 

İZMİR 

Gülseren / Ankara 

Şişii / İst. 

Kurtuluş / İst. 

Kartal / İst. 

ANKARA 

Bakırköy / İst. 
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TEK İLAÇ SAN. A.Ş. 
Eomonti Evrenoszade Sok. 5 

TOPKİM TOPKAPI İLAÇ PREMİKS A.Ş. 
Eomonti Fırın Sok. 57-59 

TOPRAK İLAÇ A.Ş. 
Eağcılar Kınalı Çiftlik Sok 5 

TÜRKİYE KALKINMA VAKFI VETERİNER LAB 
İstanbul Yolu 53. km. 

TJRK HOECHST SAN. A.Ş. 
Zaytinbumu Yılanlı Ayazma Mevkii 

YENİ İLAÇ HAMM. A.Ş. 
Karatepe Yolu No 5 

HAMMADDE ÜRETİM YERLERİ 

1- Atabay Kimya San. A.Ş. 
Esentepe Mevkii 

2- Birleşik Alman ilaç Etken Madde Lab. 

3- Deva Sentez Lab 
Organize Sanayi Bölgesi 

4- ilkim Kimyevi Maddeler A.Ş. 
Kanlımandra Mevkii Ankara Asfaltı 

5- Milen Merkez Lab. 

Kazlıçeşme Demirhane Cad. 91 

6- Proses Kimya San. A.Ş. 
Sanayi Cad Mezarlık Sok.2 Kurtköy 

7- Ünifar Kimya San. A Ş. 
Pakmaya arkası, Köseköy 

Şişli / İst. 

Şişli / İst. 

Bakırköy / İst 

ANKARA 

Topkapı / İst. 

K. Maltepe / İst. 

Gebze / Kocaeli 

Gebze / Kocaeli 

Çerkezköy / Tekirdağ 

Tuzla / İstanbul 

Zeytinbumu / İstanbul 

Pendik / İstanbul 

Kocaeli 
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