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BÖLÜM: I. GİRİŞ 

I. GİRİŞ j 
1. Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması: 

a) Sektörün Tanımı: 

İlaç sanayii beşeri ve veteriner hekimlikte 
tedavi edici, koruyucu ve besleyici olarak kul¬ 
lanılan kimyevi, nebati ve biyolojik maddeleri 
farmasotik teknolojiye uygun olarak bilimsel 
standartlara göre belirli dozlarda basit veya bir¬ 
leşik farmasotik şekillere getiren ve seri hal¬ 
de üreterek tedaviye sunan bir sanayi dalıdır. 

b. Sektörün sanayi tasnifindeki yeri: 

İmalat sanayiinin bir dalı olan ilaç sanayii 
kimya sanayii ile yakın ilişkisi nedeniyle ikti¬ 
sadi faaliyetlerin milletlerarası tasnifinde 31 kod 
numaralı ana grup içinde «Kimya ve İlaç Sa¬ 
nayii» adı altında gösterilmiştir. 

İlaç sanayii, kullandığı etken maddelerden 
büyük bir çoğunluğunu kimya sanayiinden al¬ 
maktadır. İlaç sanayii ile ilaç aktif madde sa¬ 
nayiinin sınırlarını kesin hatlarla çizmek müm¬ 
kün olmamakla beraber, ilaç hammaddesi üre¬ 
timi İktisadi Faaliyetlerin Beynelmilel Tasnif Şe¬ 
masının ana grubunda 311 kod numaralı «Sa¬ 
nayide kullanılan esas kimya maddeleri üreti¬ 
mi» grubu içinde yer almakta, buna karşılık tıb¬ 
bi ve farmasotik müstahzarların üretimi ise 314 
kod numaralı «Tıbbi müstahzar sanayii» alt 
grubu içinde gösterilmektedir. 

Bu sanayi sektöründe üretilen ana mallar: 

1) Farmasotik 

2) Farmakolojik olarak iki şekilde gruplan- 
dırılabilir. 

1) Farmasotik ayırım : 

Farmasotik ayırım şeklinde tıbbi müstahza¬ 
rın fizik şekli kriter olarak alınır. Bu esasa göre -. 

1. Toz 
2. Granül 
3. Tablet 

4. Draje 
5. Kapsül 

6. Ampul 
7. Flakon 
8. Damla 
9. Şurup 

10. Süspansiyon 
11. Pomat 
12. Suppozituvar 
13. Övül 
14. Yakı 
15. Flaster 

15 farmasotik şekil arasında bazı gruplarda 
alt ayırımlar düşünülebilir. 3. sırada tabletler, 
normal ve film tabletler, 5. sırada kapsüller, 
yumuşak ve sert, 6. sırada ampuller likit ve 
liyofilize 7. sırada flakonlar likit, toz ve liyofili- 
ze alt gruplar olarak ayrılabilmektedir. Sürat¬ 
le gelişen ilaç teknolojisi bazı yeni farmasotik 
şekilleri doğuracağı gibi mikrokapsüller, retard 
ve tedrici salınım yoluyla etki eden preparat- 
lar (Sustained release), deri altı tabletleri vs. gi¬ 
bi birçok alt grupların da meydana çıkmasına 
neden olmuştur. 

2) Farmakolojik ayırım: 

Yukarıda belirtilen farmasotik şekillerde ü- 
retilen ilaçlar, uluslararası bir sınıflamaya göre 
51 farmakolojik gruba ayrılmaktadır. Ancak bu 
ayrıntılı gruplamaya göre envanter çalışması 
yapmanın güçlüğü gözönünde tutularak, çalış¬ 
malar aşağıda verilen gruplama esas alınarak 
gerçekleştirilmiştir. 

1. Sindirim sistemi ilaçları: antiasitler, an- 
tispazmodik ve antiemetikler vs. 

2. Karaciğer ve safra yolları ilaçlan, 
3. Barsak antiseptikleri, antiparazitler, lak-

satifler, 
4. Antidiabetikler, 
5. Vitaminler, antianemikler, tonikler, iştah 

açıcılar, anabilizanlar, mineraller, 
6. Kanla ilgili ilaçlar (Antikoagülanlar, kan 

kesiciler). 

7. Kalp ve damar hastalıklan ilaçlan, 
8. Tansiyon düşürücüler ve diüretikler, 
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9. Dermatolojik ilaçlar 
10. G.U. sistem ilaçlan, hormonlar, vaginal 

ilaçlar, 
11. Antibiyotikler, sülfamitler, 
12. Tüberküloz ilaçlan, 
13. Antiromatizmal, miorelaksan ilaçlar, 
14. Anestezikler, analjezikler, 
15. Antiepileptikler, 
16. Antiparkinson ilaçları, 
17. Trankilizanlar, uyku ilaçlan ve diğer si¬ 

nir sistemi ilaçlan, 
18. Soğuk algınlığı ve öksürük ilaçları, 
19. Astım ilaçları, 
20. Kulak, burun ve göz ilaçları, 
21. Kanser ilaçları, 
22. Parenteral solüsyonlar, 
23. Diğerleri. 

Bu başlıklar altında piyasaya sunulan tıbbi 
ve farmasötik müstahzarlann üretiminde kul¬ 
lanılan aktif hammaddelerden bir bölümü ülke¬ 
mizde üretilmektedir. Bu maddeler listesi Ek. l’de 
sunulmuştur. 

BÖLÜM II. 

MEVCUT DURUM VE 

YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER 

Sektördeki son birkaç yıllık gelişmeler aşa¬ 
ğıdaki şekilde özetlenebilir: 

Sektörün 1976 - 1980 yılları arasında yeterli 
dövizi bulamaması üretim programlarını aksat¬ 
mış ve yatınmlarm da çok büyük ölçüde dur¬ 
masına neden olmuştur. Ayrıca işçi-işveren iliş¬ 
kilerindeki olumsuz gelişmeler, ilaç ruhsatla¬ 
rındaki kısıtlayıcı tutum, Fiyat Kararnamesin¬ 
deki aksaklıklar dolayısıyle müstahzar fiyatları¬ 
nın günün koşullarına uygun hale getirileme¬ 
mesi yerli firmaları büyük sıkıntı içine soktuğu 
gibi, 4 yabancı firmanın müesseselerini satarak 
ülkeden ayrılmasına sebep olmuştur. 

1980 yılında geri gelen huzur ortamı, işçi-iş¬ 
veren münasebetlerindeki düzenlemeler, döviz 
darboğazının giderilmesi ve endüstrinin sorun¬ 
larının olumlu bir yaklaşımla ele alınması, 1980 - 
1981 yıllarında ilaç darlığının kalkmasını, yatı¬ 
rımların başlamasını ve yurtiçi talebin tama- 
miyle karşılanabilmesini sağlamıştır. 

İhracatı teşvik tedbirlerinin yürürlüğe kon¬ 
ması da sektörün 1981’de 7 milyon $ olan müs¬ 
tahzar ve ilaç hammaddesi ihracatının, 1982’nin 
ilk 10 ayında 14 milyon $’a ulaşmasına neden 
olmuştur. 

1980-1981’de sağlanan imkânların sonucu va¬ 

rılan bu aşamanın devamı, endüstrinin ileride 
izah edilen sorunlarının çözüme kavuşturulma¬ 
sına ve uygulanan ihracatı teşvik tedbirlerinin 
devamına bağlıdır. 

Ancak, 1982 yılında, İthalat Rejiminin 23. 
maddesi kapsamından çıkarılan miktar kontro¬ 
lüne devam edilmesi, fiyat ve kalite kontrolün¬ 
de, kalite ve fiyat arasındaki bağlantının her- 
zaman sağlıklı yapılamamasının neden olduğu 
üretim aksaklıkları, Ruhsat Komisyonu’nun bir 
yıla yakın bir süredir çalışmaması ve ilaç fiyat¬ 
larının yeniden tespitindeki gecikme endüstrinin 
gelişmesini engelliyecek nitelikte olmuştur. Bu 
konularda Raporumuzun diğer bölümlerinde a- 
çıklamalar yapılacaktır. 

1. Sektördeki Kuruluşlar: 

a. İlaç Sanayiinin sektörler arasındaki da¬ 
ğılımı : 

Sektörde faaliyet gösteren kuruluşların ta¬ 
mamına yakın kısmı özel sektöre aittir. Kamu 
ilaç sektörüne, aşı ve serum üretimi yapan Re¬ 
fik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü ile girmiş ve 
daha sonra Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı 
ilaç fabrikası ve 1980 yılı Mayıs ayında SSK İlaç 
Fabrikası üretime geçmiştir. Bunların dışında 
İstanbul ve Ankara’da Kızılay’ın Plazma Frak¬ 
siyon Laboratuvarları mevcuttur. Özel sektörde 
üretim yapan 74 yerli, 7 yabancı sermayeli 81 
firma bulunmaktadır. 1981 yılı özel sektörün 
toplam satışlarında yerli sermayeli firmaların 
payı % 60,39; yabancı sermayeli firmaların payı 
ise % 39,61 olmuştur. Yabancı sermayeli ku¬ 
ruluşların 3’ü İsviçre (% 20,22), 2’si Alman 
(% 12,18) ve 2’si Amerikan firmalarıdır (% 7,21). 

81 firmanın dışında yerli veya yabancı (li¬ 
sanslı) bazı müstahzarların ruhsatlarına sahip 
20 civarında ilaç amili veya mümessil firmanın 
ilaçları bu fabrika ve laboratuvarlarda fason 
olarak üretilmektedir. 

b. Coğrafi dağılım: 
Özel sektöre ait fabrika ve laboratuvarlar- 

dan 70’i İstanbul’da, ll’i ise Adana, Ankara, İz¬ 
mir, Samsun, Zonguldak ve Manisa illerinde ku¬ 
rulmuşlardır.. 

İstanbul’un yoğun bir endüstri şehri olması 
nedeniyle alt yapının diğer illere göre daha iyi 
olması, ambalaj malzemeleri (ampul, şişe, alü¬ 
minyum tüp, karton, kapak vs.) üreten sanayi 
kollarının birçoğunun İstanbul’da bulunması, 
hava, kara, demiryolu ve deniz ulaşımı ve te¬ 
leks irtibatı vs. gibi ulaşım ve iletişim imkân¬ 
larının daha fazla olması, teknik ve kalifiye per¬ 
sonel teminindeki kolaylıklar, sanayinin İstan¬ 
bul’da kurulma nedenlerinin başlıcalarıdır. 
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c. Sermaye durumu: 

Özel sektöre ait yabancı sermayeli 7 kuru¬ 
luş 12 yabancı firmanın ilaçlarını üretmektedir. 

Daha önceki plan dönemlerinde faaliyet gös¬ 
teren 2 Amerikan, 2 İtalyan orijinli 4 yabancı 
sermayeli firma yerli sermayeli kuruluşlar tara¬ 
fından satın alınmıştır. 

1981, yıl sonu itibariyle 42 firmada öz ser¬ 
maye birikimi 8 milyar lira civarındadır. Her 
ne kadar 1975 yılı öz sermaye birikimiyle karşı¬ 
laştırıldığında, büyük bir artış kaydedildiği iz¬ 
lenimi uyanmakta ise de, sabit değerlerle mu¬ 
kayese edildiği zaman plan döneminde yeni ser¬ 
maye yatırımlarından ziyade darboğaz giderici 
ve otomasyona yönelik yatırımlar yapıldığı an¬ 
laşılmaktadır. Özellikle 1975 yılından sonra eko¬ 
nomik istikrarın sarsılması, işçi-işveren ilişkile¬ 
rindeki bozukluklar, sendikal faaliyetlerin, dö¬ 
viz darboğazı ve enerji sıkıntısının üretimi ak¬ 
satması, endüstrinin ödemek zorunda olduğu 
kur farkları, döviz darboğazının giderilmesini 
müteakip nakit para sıkıntısı, ithalatta karşıla¬ 
şılan güçlükler, günlük kur ayarlamalarından 
doğan hızlı maliyet artışlarının fiyatlara zama¬ 
nında yansıtılamaması vs. gibi nedenler yeni ya¬ 
tırımları engellediği gibi endüstrinin istihdam 
hacmini de olumsuz yönde etkilemiştir. 

Ancak 1980-81 yıllarında garantisiz ticari 
borçların yabancı sermaye artırımı olarak kul¬ 
lanılmasına imkân verilmesi yabancı sermayeli 
kuruluşların toplam 4 milyar TL. civarında bir 
sermaye arttırımına gitmelerini sağlamıştır. Bu¬ 
nunla beraber yerli firmalarda sermaye yeter¬ 
sizliği ve sıkıntısı devam etmiştir. 

2. Mevcut Kapasite Kullanımı: 

Çalışmalar sırasında bilgi alma formuna ce¬ 
vap veren 32 firmanın kurulu ve kullanılan ka¬ 
pasite miktarları Tablo I’de gösterilmiştir. 

Komisyonumuz, cevap alınamayan firmala¬ 
rın hangi farmasötik şekillerde üretim yaptık¬ 
ları bilinmediği için, teorik bir hesaplamanın 
hatalı olacağı görüşüyle sadece cevap veren fir¬ 
maların sonuçlarını vermeyi uygun bulmuştur. 
Daha önceki Komisyon Raporuyla karşılaştırıl¬ 
dığı zaman değerler arasında görülen farklar bu 
husustan kaynaklanmaktadır. 

İlaç endüstrisinde çeşitli farmasötik şekille¬ 
re ait kapasitelerin birbirlerinden tamamen ayrı 
olarak gözönüne alınmaları mümkün değildir. 

Örneğin, takdim şekli draje olan bir müs¬ 
tahzar önce toz sonra granül ve tablet kısımla¬ 
rında imalat işlemlerine tabi tutulmakta ve en 
son kaplama ve cila operasyonundan sonra dra¬ 
je haline gelmektedir. Bu nedenle Tablo l’de be¬ 
lirtilen «Draje» kapasitesi sadece kaplama ve ci¬ 

la operasyonlarıyla ilgili kapasite durumunu 
yansıtmaktadır. Bu örnek diğer farmasötik şe¬ 
killer için de genişletilebilir. 

a. Atıl kapasite durumunun incelenmesi: 

Tablo 1 incelendiğinde Parenteral Solüsyon¬ 
lar dışındaki farmasötik şekillerde çeşitli oran¬ 
larda atıl kapasitenin mevcut olduğu görülmek¬ 
tedir. Ancak «Teorik kapasite» ile «Pratik» ka¬ 
pasite arasındaki fark, üzerinde önemle durul¬ 

ması gereken bir noktadır. İlaç endüstrisi üre¬ 
tim açısından diğer imalat dallarından farklı 
bir niteliğe sahiptir. Üretimde kullanılan ham¬ 
madde sayısının fazla oluşu, üretimin çeşitli ara 
safhalardan geçme zorunluğu ve bu safhalarda, 
örneğin kalite kontrol sonuçlarının beklenmesi, 
sterilizasyon, filtrasyon vs. gibi işlemler sırasın¬ 
daki bekleme ve kayıplar pratik kapasitenin te¬ 
orik kapasiteden düşük olmasına neden olmak¬ 
tadır. Atıl kapasiteyi zahiri olarak büyüten di¬ 
ğer iki önemli faktör de yenileri getirilmiş ol¬ 
masına rağmen yıpranmış, fiili rantabilitesi düş¬ 
müş,- çoğunlukla çalıştırılmayan bazı makine ve 
teçhizatın normal kapasiteleri üzerinden hesap¬ 
lara dahil edilmesi ve kontaminasyön riski do- 
layısıyle bazı makinelerin sadece belirli imalat¬ 
lara tahsis edilme zorunluğudur. 

Firmalardan edinilen bilgilere göre bu üç 
unsur pratik kapasiteyi teorik kapasiteden or¬ 
talama % 20-30 civarında düşürmekte, dolayısıy- 
le atıl kapasite miktarlarını yükseltmektedir. Bu 
husus gözönünde tutularak mevcut kapasitenin 
daha gerçekçi bir yaklaşımla incelenmesini sağ¬ 
lamak amacıyle bazı farmasötik şekillerde % 10 
civarında düzeltme yapılmıştır. 

Bütün bunlara rağmen önceki komisyon ra¬ 
porunda öngörülen üretim hedeflerine ulaşıla¬ 
mamıştır. 1980 ve önceki 3 yılda yaşanılan dö¬ 
viz darboğazı, enerji sıkıntısı, ambalaj malzeme¬ 
si üreten diğer yan sanayi kollarındaki üretim 
aksaklıkları, işçi-işveren ilişkilerindeki uyuşmaz¬ 
lıklar sonucu 7-8 aya kadar varan grevler, fi¬ 
nansman güçlükleri gibi nedenler ilaç üretimini 
son derece etkilemiş ve atıl kapasitenin gideril¬ 
mesini engellemiştir. 

3. Üretim ı 

a. Üretim yöntemi ve teknolojisi: 
Türkiye ilaç Endüstrisinde yıllık üretimin 

% 90’dan fazlası ilk 30 firma tarafından gerçek- 
leştirilmektedir. Bunlardan 7’si yabancı serma¬ 
yeli, geri kalanı yerli sermayeli kuruluşlardır. 
Bu firmalar modem ve gelişmiş üretim metod 
ve teknolojisini uygulamak için gerekli makine, 
teçhizat ve kalifiye personel yönünden iyi bir 
düzeye ulaşmışlardır. 
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TABLO I. BEŞERİ İLAÇ SANAYİİ SEKTÖRÜNDE KURULU KAPASİTE 
(Farmasötik Şekillere göre) 

1981 Yılı Durumu 

Sıra No. Ana Mal Kapasite Kurulu Kullanılan Kapasite 
Birimi Kapasite Kapasite Kullanım 

Oranı % 
(1) (2) 131 (4) (5) (6) 

1 Toz Preparatlar Ton 2.233 1.983 88.80 

2 Granül Preparatlar Ton 1.699 1.495 87.99 

3 Tabletler Ton 3.578 3.109 86.89 

4 Drajeler Ton 1.494 1.010 67.60 

5 Kapsüller Ton 265 215 81.13 

6 Ampuller Bin Adet 282.627 225.470 79.77 

7 Flakonlar Bin Adet 93.627 77.388 82.65 

8 Damla, Şurup ve Süspansiyonlar Ton 8.741 5.265 60.23 

9 Pomatlar Ton 3.937 2.484 63.09 

10 Suppozituvar ve Ovüller Ton 287 175 60.97 

11 Liyofilize Preparatlar 
a) Ampuller Bin Adet 4.250 2.750 64.70 

b) Flakonlar Bin Adet 5.961 3.897 65.37 
12 Parenteral Solüsyonlar Bin Adet 6.000 6.300 100 

Müstahzar ilaç üretim ve kontrolünde kul¬ 
lanılan teknolojiler firmalar tarafından gelişti¬ 
rilmekte veya dış ülkelerden lisans yoluyla ge¬ 
tirilerek mevcut koşullara göre geliştirilmektedir. 

Ülkemiz ilaç endüstrisinin müstahzar üretim 
ve kontrolünde çoğunlukla gelişmiş ülkelerin 
standartlarında bir teknoloji kullanıldığı bir ger¬ 
çektir. Ancak, ilaç endüstrisi üretim teknolojisi 
açısından hızla gelişen ve gelişmesi gereken bir 
sanayi dalıdır. Özellikle ilacın etkili, emin, ka¬ 
liteli olması zorunluğu endüstriyi sürekli olarak 
bu amaçlara uygun en modern ve en rantabl tek¬ 
nolojiyi bulmaya yöneltmekte, böylece her geçen 
gün yeni yöntemler geliştirilmektedir. Bugün ile¬ 

ri ülkelerde tamamen bilgisayarlarla çalışan tek¬ 
nolojiler gelişmiş ve fabrikalar çalışmaya baş¬ 
lamıştır. Avrupa Ekonomik Topluluğu’na tam ti¬ 
ye olduğumuz zaman endüstrimizin sarsıntıya 
uğramaması için üretim teknolojisinin, topluluk 
üyelerinin seviyesine uygun bir düzeye getiril¬ 
mesi kaçınılmaz bir durum arzetmektedir. 

b. Üretim : 

i. Üretim girdileri ■ 

405 milyon kutu ilaç üretiminin girdileri e- 
sas alınarak yapılan çalışmaya göre sınai ma¬ 
liyeti 100.— TL olan bir üretim içinde çeşitli ü- 
retim girdilerinin payları aşağıda gösterilmiştir. 

Üretim Girdileri % Oranı 

Aktif Maddeler 
Yardımcı Maddeler 

Ambalaj Malzemesi 
Direkt işçilik ve 
işletme giderleri 

57.63 

9.76 

15.92 -

16.68 

5.62 Diğerleri 
10 30 Primler Ambalaj Malzemesi 

100.00 

:c 



Üretim girdileri içinde birinci sırada yer 
alan hammaddeyi işçilik ve işletme giderleri ta¬ 
kip etmektedir. Tabloda görülen % 15.92 oranın¬ 
daki ambalaj malzemeleri girdileri, bütün grup¬ 
lara ait ilaçları kapsamaktadır. İyi İlaç İmalat 
Tekniği Kurallarına göre (GMP) ambalaj mal¬ 
zemeleri primer ambalaj malzemeleri ve diğer 
ambalaj malzemeleri olmak üzere ikiye ayrıl¬ 
maktadır. Primer ambalaj malzemeleri, ilaçla 

TABLO 2. BİRİM ÜRETİM GİRDİLERİ 
(405.135.860 Birim Kutu Olarak) 

GİRDİLER 

1. Aktif Maddeler 
1.1. İthal Malı 
1.2. Yurt İçinden 

2. Yardımcı Maddeler 
2.1. İthal Malı 
2.2. Yurt İçinden 

3. Ambalaj Malzemesi 
4. Direkt İşçilik Harcamaları 
5. Direkt İşletme Giderleri 

TOPLAM 

ii. Üretim Miktarları; 

Sektörde üretim miktarları Tablo 3.1’de far- 
masötik şekillerle, Tablo 3.2 ve 3.3’de birim ku¬ 
tu ve 1981 yılı fiyatlarıya farmakolojik gruplara 
göre verilmiştir. 

■ (1) Farmasötik şekillere göre üretim mik¬ 
tarları : 

Tablo 3.1 çeşitli farmasötik şekillere göre ka¬ 
pasite kullanımı tablosunda esas alman firma¬ 
ların üretim miktarlarını göstermektedir. 1977 
ve 1980 yılı arasındaki dalgalanmalar talep de¬ 
ğişikliği ile ilgili olmayıp, daha önceki bölümler¬ 
de açıklanan üretim aksaklıklarından kaynak¬ 
lanmaktadır. 1982 yılı üretim miktarları tahmi¬ 
ni hesaplanmıştır. (*) 

(*) Firmalardan alman 6 aylık üretim miktarları ve IMS 
verilerine dayanarak hesaplanmıştır. 

doğrudan doğruya temasta bulunan ve ilacın 
kalitesine, stabilitesine ve kullanımına tesir ede¬ 
bilecek malzemeleri kapsamaktadır. Parenteral 
solüsyonlarda primer ambalaj malzemesinin ora¬ 
nının çok yüksek olması, ambalaj girdilerini yük¬ 
selten bir faktör olmaktadır. Parenteral solüs¬ 
yonlar haricindeki ilaçların girdileri, için yapılan 
çalışmada % 15.92 oranının % 13.9’a düştüğü gö¬ 
rülmüştür. 

Birim Milyon TL. 
1981 Yıh 

Tutan 

10.626 

2.952 

1.378 

923 
2.425 Primer Ambalaj Malzemesi 

Q 74R 
1.323 Diğerleri 

1.881 
2.046 

23.554 

(2) Farmakolojik gruplara göre üretim mik¬ 
tarları : 

Tablo 3.2 ve Tablo 3.3’de verilen farmakolo¬ 
jik gruplara göre üretim miktarları bütün en¬ 
düstrinin üretimini yansıtmaktadır. Üretim he¬ 
deflerinin saptanabilmesini temin amacıyle bu 
tablo için üretimin % 90’ını temsil eden firma¬ 
lardan bilgi toplanmış ve % ıo civannda bir 
düzeltme yapılmıştır. 

Tablo 3.2’deki üretim değerlerin 1981 yılı fi¬ 
yatları sabit tutularak hesaplanmıştır. Gerçek 
değerlerin gelişimi ise aşağıdaki şekilde seyret¬ 
miştir : 

İİ 



Yıllar 
İlâç Üretim! 
Milyon TL. (Cari Fiyatlarla) 

1.972 

1977 
1978 

1979 

1980 

1981 

Üretim değerleri mukayese edildiğinde ar¬ 
tış oranları çok yüksek görünmektedir. Ancak 
tablolar incelendiğinde bu artışın gerçek üretim 
artışından değil son yıllarda Türk lirasının sü¬ 
rekli değer kaybetmesinden kaynaklandığı gö¬ 
rülmektedir. 

Tablo 3.2’ye göre antibiyotikler yine birinci 
sırada yer almaktadır. Geniş spektrumlu antibi¬ 
yotikler sayesinde kesin ve süratli tedavi sağ¬ 
lanması Ek (2)’de görüleceği üzere enfeksiyöz 
hastalıkların önemli olduğu gelişmekte olan ül¬ 

1.750 
4.600 

6.900 

10.900 

24.100 

39.583 

kelerde bu grup ilaçlara olan talebi arttırmakta¬ 
dır. Ancak sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılma¬ 
sı, eğitim düzeyinin yükseltilmesi, sosyal sigor¬ 
ta kapsamının giderek genişletilmesiyle daha 
büyük bir kitlenin sağlık hizmetlerinden yarar¬ 
lanmasının sağlanması sayesinde zamanla anti¬ 
biyotiklerin oranının düşeceği, yaşlı nüfusun art¬ 
ması dolayısıyle kalp damar hastalıkları gibi di¬ 
ğer grupların paylarının yükseleceği tahmin edil¬ 
mektedir. 

12 



TABLO 3.1. YURTİÇİ ÜRETİMİ (Farmasötik Şekillere Göre) 

Sıra Tedjavi Grubu 
No. f 1972 
(1) (2)1 (3) 

1. Toi Preparatlar 789 
2. Granül Preparatlar 703 
3. Tabletler 1.693 
4. Drajeler 275 
5. Kapsüller 67 
6. Ampuller (Bin adet) ■ 135.783 
7. Flakonlar (Bin adet) 31.602 
8. Damla, Şurup ve Süspansiyonlar 1.996 
9. Poıtıatlar 1.210 
10. Suppozituvar ve Ovüller 31 
11. Liyofilize Preparatlar 

a) Ampuller (Bin adet) — 
b) Flakonlar (Bin adet) — 

12. Parenteral Solüsyonlar (Bin adet) 1.900 

\ 

YILLAR 

1977 1978 1079 
(4) (5) (6) 

1.035 1.189 1.448 
685 434 285 

2.470 2.262 2.414 
710 765 803 
122 139 169 

200.488 221.055 189.043 
50.763 59.347 58.115 

3.128 3.005 3.205 
1.498 1.985 1.778 

99 87 122 

2.426 2.182 2.512 
3.146 2.868 1.761 
3.000 4.600 5.000 

Birim Ton 

1980 

(7) 
1981 

(8) 
1982 

(9) 

1.621 1.983 2.294 
1.054 1.495 1.641 
2.791 3.109 3.200 

879 1.010 1.117 
186 215 238 

191.238 225.470 253.653 

63.264 77.388 89.452 
3.296 5.265 7.463 

2.196 2.484 2.711 
135 175 211 

2.700 2.750 2.850 
1.682 3.897 4.091 

4.500 6.300 6.930 



TABLO 3.2. YURTİÇİ ÜRETİM (Tedavi Gruplarına Göre) 

Sıra Tedavi Grubu 
No. 1972 1977 
(1) (2) (3) (4) 

1. Sindirim sistemi ilaçlan : antiasitler. 
antispazmodik ve antiemetikler vs. 1.836.379 1.951.763 

2. Karaciğer ve safra yolları ilaçları 304.013 374.654 

3. Barsak antiseptikleri, antiparazitler, 
laksatifler 324.249 504.740 

4. Antidiabetikler 148.619 381.548 
5. Vitaminler antianemikler, tonikler, 

iştah açıcılar, anabolizanlar, mineraller 
2.751.679 3.252.889 

6. Kanla ilgili ilaçlar (Antikoagülanlar, 
kan kesiciler) 

145.900 363.697 

7. Kalp ve damar hastalıkları ilaçlan 1.028.238 1.069.240 

8. Tansiyon düşürücüler ve diüretikler 428.607 554.268 
9. Dermatolojik ilaçlar 1.238.764 1.437.045 

10. G. U. sistem ilaç, hormonlar vajinal ilaç. 2.403.904 3.149.571 

11. Antibiyotikler, sülfamitler 5.275.604 7.230.134 

12. Tüberküloz ilaçları 266.384 464.229 

13. Antiromatizmal, miorelaksan ilaçlar 1.116.070 1.466.082 

14. Anestezikler, analjezikler 1.367.586 4.364.640 

15. Antiepileptikler 98.482 122.926 

16. Antiparkinson ilaçları 78.977 117.379 

17. Trankilizanlar, uyku ilaçları ve diğer 
sinir sistemi ilaçlan 

815.383 1.028.955 

18. Soğuk algınlığı ve öksürük ilaçları 1.794.660 2.130.471 

19. Astım ilaçları 105.185 163.778 

20. Kulak, burun ve göz ilaçları 247.027 272.344 

21. Kanseı ilaçlan 202.005 692.590 

22. Parenteral solüsyonlar 351.500 555.000 

23. Diğerleri 1.399.579 1.677.530 

TOPLAM 23.728.794 33.325.473 

YILLAR 
1981 Yılı Fiyatlarıyle 
Birim : 1.000,— TL. 

1978 

(5) 

2.100.653 

347.249 

693.123 

274.930 

2.858.535 

417.006 

1.121.413 

635.235 

1.639.184 

2.934.059 

7.308.481 

421.414 

1.545.014 

3.821.117 

124.509 

128.247 

1.230.461 

2.095.981 

177.633 

281.138 

375.153 

851.000 

1.620.516 

1979 

(6) 

2.369.307 

286.821 

558.289 

228.006 

3.012.032 

435.068 

1.180.951 

740.790 

1.486.391 

2.364.335 

7.198.761 

431.255 

1.769.242 

4.310.253 

129.257 

96.850 

1.140.666 

2.243.040 

210.280 

324.094 

298.198 

925.000 

1.232.429 

1980 

(7) 

2.275.818 

264.011 

545.824 

224.621 

2.916.693 

420.689 

1.043.460 

625.453 

1.689.069 

2.531.103 

7.839.584 

412.264 

1.864.048 

4.677.469 

197.667 

110.616 

1.102.334 

2.376.834 

198.824 

319.244 

399.201 
832.500 

1.222.370 

1981 

(8) 

2.693.871 

378.740 

517.131 

368.778 

3.648.478 

338.971 

1.189.913 

790.647 

1.776.725 
2.928.445 

10.127.153 
480.975 

2.030.070 

4.496.970 

139.809 

123.417 

1.206.330 

2.559.017 

253.296 

360.203 

543.490 

1.165.500 

1.465.476 

1982 
(9) 

2.963.258 

416.614 

568.844 
405.656 

4.013.326 

372 868 

1.308.904 
869.711 

1.954.398 
3.221.289 

11.139.868 

520.072 

2.233.077 
4.417.307 

153.788 
135.759 

1.326.963 

2.814.919 
278.626 

396.223 

597.839 

1.282.050 

1.612.024 

33.002.051 32.971.315 34.089.696 39.583.405 43.012.385 



TABLO 3.3. YURTİÇİ ÜRETİM (Tedavi Gruplarına Göre) 

Sıra Tedavi Grubu 
No. 1972 1977 

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

1. Sindirim sistemi ilaçlan: antiasitler, 18.032 19.165 

antispazmodik ve antiemetikler vs. 1.786 2.201 

2. Karaciğer ve safra yollan ilaçlan 4.396 6.843 

3. Barsak antiseptikleri, antiparazitler, 
laksatifler 966 2.480 

4. Antidiabetikler 33.451 39.544 

5. Vitaminler antianemikler, tonikler, 
iştah açıcılar, anabolizanlar, mineraller 832 2.074 

6. Kanla ilgili ilaçlar (Antikoagülanlar, 
kan kesiciler) 8.376 8.710 

7. Kalp ve damar hastalıklan ilaçlan 3.155 4.080 

8. Tansiyon düşürücüler ve diüretikler 13.807 16.017 

9. Dermatolojik ilaçlar 17.557 23.003 
10. G. U. sistem ilaç, hormonlar vajinal ilaç. 61.209 83.886 

11. Antibiyotikler, sülfamitler 1.543 2.689 

12. Tüberküloz İlaçlan 10.124 13.299 

13. Antiromatizmal, miorelaksan ilaçlar 31.004 98.949 

14. Anestezikler, Analjezikler 560 699 

15. Antiepileptikler 327 486 

16. Antiparkinson ilaçları 9.934 12.536 

17. Trankilizanlar, uyku ilaçlan ve diğer 
sinir sistemi ilaçları 14.205 16.863 

18. Soğuk algınlığı ve öksürük ilaçları 2.323 3.617 
19. Astım İlaçları 9.523 10.499 

20. Kulak, burun ve göz ilaçları 42 144 
21. Kanser İlaçları 1.900 3.000 
22. Parenteral Solüsyonlar 36.875 46.436 
23. Diğerleri 

TOPLAM 281.927 417.220 

1981 Yılı Fiyatlarıyla 
Birim: Bin kuktu 

YILLAR 

1978 

(5) 
1979 

(6) 

1980 

(7) 
1981 

(8) 
1982 

(9) 

20.627 

2.040 

9.397 

23.265 
1.685 

7.569 

22.347 

1.551 

7.400 

26.452 
2.225 

7.011 

29.097 

2.448 

7.712 

1.787 

34.750 

2.378 

9.135 

4.676 

18.270 

21.429 
84.795 

2.441 

14.015 

86.627 

708 

531 

14.991 

16.590 

3.923 

10.838 
78 

4.600 

50.128 

1.482 

36.616 

2.481 

9.620 

5.453 

16.567 

17.268 

83.522 

2.498 

16.049 

97.716 

735 

401 
13.897 

17.754 

4.644 

12.494 

62 

5.000 
42.773 

1.460 

35.457 

2.399 

8.500 

4.604 

18.826 

18.486 

90.957 

2.388 

16.909 

106.041 

1.124 

458 

13.430 

18.813 

4.391 

12.307 

83 

4.500 

41.002 

2.397 

44.353 

1.933 

9.693 

5.820 

19.803 

21.388 

117.498 

2.786 

18.415 

101.949 

795 

511 

14.697 

20.255 

5.597 

13.886 
113 

6.300 

51.959 

2.638 

48.788 

2.126 

10.662 

6.402 

21.783 

23.527 

129.248 

3.065 

20.256 

100.143 

875 

562 

16.167 

22.280 

6.153 

15.275 
124 

6.930 

57.155 

414.754 419.551 433.433 495.833 533 416 



c. Maliyetler: 

Ana mal gruplan itibariyle sınai ve ticari 
maliyetler ve bunların kompozisyonunu incele¬ 
mek mümkün olamamış, ancak 1981 yılı esas a- 
lmarak endüstrinin global maliyet yapısı üze¬ 
rinde bir çalışma yapılmıştır. Çalışmaya iştirak 

eden 15 firmada maliyetlerin dağılımı aşağıda 
gösterilmiştir. Bu 15 firma içinde 4 firma aynı 
zamanda kozmetik ve veteriner ilaçlar da üret¬ 
tiklerinden bunlar dışında kalanlann maliyet 
yapısı ayrıca ikinci kolonda gösterilmiştir. 

İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE MALİYETLERİN DAĞILIMI 

A) îmalat Giderleri 
(Ham ve yardımcı maddeler, 
ambalaj malzemeleri, işçilik ve 
işletme giderleri) 

B) Araştırma - Geliştirme Giderleri 
C) İlmi Büro Giderleri 
D) Satış Giderleri 

(Tanıtma ve Pazarlama Giderleri) 
E) İdari Giderler 

(Muhasebe, Planlama, Personel vs. 
gibi idari servislerin tüm giderleri) 

F) Finansman Giderleri 
G) Kâr 

TOPLAM 

(1) % 

60,70 
0,16 

0,37 

8,10 

0,12 
15,24 
9,25 

1981 yılı itibariyle (*) 
(II) % 

02,49 
0,17 
0,92 

7,25 

4,95 
17,70 
6,43 

100,00 100,00 

OECD ülkelerinde araştırma yapan ilaç fir¬ 
malarının ortalama maliyet dağılımı ise; (**) 

îmalat Giderleri % 40 
Araştırma Geliştirme ve Lisanslar % 15 
İlmi Büro Giderleri % 11 
Satış Giderleri % 9 
Reklam Giderleri % 4 
İdari Giderler % 11 
Kâr % ıo 

Tablolar karşılaştırıldığı zaman Türkiye’de 
imalat giderlerinin daha yüksek, buna karşılık 
araştırma geliştirme, ilmi büro, tanıtma ve pa¬ 
zarlama, idari giderlerin daha düşük olduğu gö¬ 
rülmektedir. Kâr oranlarına gelince, tabloda be¬ 
lirtilen ortalama % 6,43 kâr, 11 firmanın vergi 
öncesi brüt kârıdır. Kurumlar Vergisi (1981 için 
% 50) kanuni ihtiyatlar ve munzam ihtiyatlar 
düşünülürse net kâr % 2.6 civarında gerçekleş¬ 
miştir. Görüldüğü gibi kârın düşük olmasını et¬ 

kileyen faktörlerin başında imalat giderlerinin 
çok yüksek olması gelmektedir. Ayrıca finans¬ 
man giderleri diğer ülkelerle kıyaslanmayacak 
oranda yüksektir. 

4. Dış Ticaret: 

İlaç endüstrisinin dış ticareti ve ödemeler 
dengesindeki yeri incelendiği zaman aşağıdaki 
sonuçlar ortaya çıkmaktadır: 

— 1981 yıhncta ilaç endüstrisinin ihtiyacı olan 
ham ve yardımcı maddelerin ithalatı Türki¬ 
ye’nin toplam ithalatının % 1,24’ünü, imalat 
sanayinin ithalatının % 2,08’ini teşkil etmiş¬ 
tir. 

— Mamul ilaç ithalatı talebe oranla çok kü¬ 
çük bir miktar teşkil etmektedir (% 0,5). 

— Hammadde ihtiyacında yerli üretimin payı 
giderek artmaktadır. Nitekim 1975 yılında 
kullanılan aktif maddelerin % 9,5’ini yer¬ 
li üretilen aktif maddeler teşkil ederken 

(*) I. 15 Firmanın ortalama maliyet dağılımı oranlan 
II. Kozmetik ve veteriner ilaç üreten 4 firmanın haricindeki 11 firmada ortalama maliyet dağılımı oranları. 

(**) La sante publique en Suisse Pharma Information 1982. 

16 



1981 yılı için bu oran % 22 civarına yüksel¬ 
miş durumdadır.!*) 1982 yılında yerli üreti¬ 
len aktif maddelerin oranı daha da yüksel¬ 
miştir, 
a) İthalat: 
1) Ürün İthalatı: 
Müstahzar ilaç ithalatı yurtiçi tüketimine 

nazaran çok küçük bir oran teşkil etmektedir. 
İlaç endüstrisi ülke ihtiyacının % 99,5’unu yurt¬ 

TABLO A. İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE ÜRÜN İTHALATI (**) 

Sıra 
No. Ana Mallar 1979 

1 Yılan Serumu 19.894 
2 Gamma Globulin 79.492 
3 Insulin 244.523 
4 I. Sınıf Müstahzarlar 2.647 
5 II. » . 285.507 
6 III. » » 391.881 

TOPLAM 1.023.944 

içi üretimle karşılayabilecek düzeye ulaşmıştır. 
Insülin, gamma globulin, bazı bakteriyel ve vi- 
rütik aşılar, yılan serumu ve bazı kanser ilaçla¬ 
rından oluşan bu müstahzarların tüketimlerinin 
az oluşu veya gerekli teknolojinin halihazırda 
mevcut olmayışı gibi nedenlerle ithal edilmeleri 
zorunlu olmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda başlıca mamul ilaçların 
son yıllardaki ithalat değerleri verilmiştir. 

CİF Cari fiyatlarla ($) 

YILLAR 1982 

1980 1981 (6 Aylık) 

83.775 25.404 26.600 

54.404 224.958 213.272 

348.743 429.041 128.402 
3.894 55.062 509 

408.632 783.581 230.719 

128.354 492.962 313.029 

1.527.802 2.011.008 912.531 

2) Yan Ürün İthalatı: 

Sektörde yarı ürün ithalatı mevcut değildir. 

3) Hammadde İthalatı: 

Tablo H’de 1981 yılında, endüstrinin kullan¬ 
dığı aktif maddelerin % 22’sinin yerli üretimle 
karşılandığı, yardımcı maddelerle birlikte bu 
oranın % 24,54’e yükseldiği görülmektedir. 1975 

yılında yurt içinde üretilen aktif maddelerin o- 
ranının % 9 olduğu dikkate alınırsa ilaç aktif 
hammadde üretiminde son yıllarda olumlu ge¬ 
lişmeler kaydedilmiştir. İlaç aktif hammadde 
üretimi ayrı bir Rapor’da incelendiği için sadece 
Ek (l)’de yurt içinde üretilen aktif maddelerin 
listesinin verilmesi yeterli bulunmuştur. 

Ülköemizde son yıllarda yapılan ilaç ham¬ 
maddeleri ithalatı Tablo 5’de gösterilmiştir. 

TABLO 5. İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE HAMMADDE İTHALATI(**•) 
Sıra 
No. 
11) (2) 

1 ilaç Hammaddesi 
2 İlaç hammaddesi üretiminde 

kullanılan ara maddeler 
3 Sert Jelatin Kapsül 

TOPLAM 

1979 

(3) 

58.172.400 

11.856.406 

70.028.806 

YILLAR 

1980 

(4) 

116.796.809 

15.832.548 

1.148.823 

133.778.180 

1981 

(5) 

85.826.931 

23.770.576 

2.312.601 

111.910.108 

Birim : $ 
1982 

(Ocak-Ekim) 

(6) 

46.208.777 

12.277.680 

1.976.600 

60.463.057 

(*) IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Rap. s. 67 
(**) D. I.E. 

(***) S.S.Y.B. (Fiili ithalat olmayıp Bakanlıkça onaylanmış bulunan ön izin formları toplamıdır). 
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b) İhracat: 

İlaç endüstrisinin ihracatı IV. Beş Yıllık Kal¬ 
kınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu’n- 
da ayrıntılı olarak incelendiği gibi arzu edilen 
düzeye ulaşamamıştır. İlaç ihracatımızın artma¬ 
sına ilişkin sorunlar özetlenecek olursa: 

Hammadde üreticisi durumunda olan geliş¬ 
miş batı ülkelerinden gümrük vergisi ödeyerek 
ithal ettiğimiz hammaddelerle yapılacak üreti¬ 
min maliyeti, ihracat pazarlarında bu ülkelerin 
ürünleriyle rekabet için yüksek olacaktır. Kaldı 
ki, AET ülkeleri arasında gümrüksüz alışveriş 
yapılabildiği için bir ülkenin üretmediği ham¬ 
maddeyle yapılan ilaç diğer ülkede de aynı fi¬ 
yatla bulunabilmektedir. Doğu blokunun ithal 
yoluyla sağlanması gereken ilaç ihtiyaçları ise 
gene çoğunlukla Batı Avrupa ve A.B.D.’den kar¬ 
şılanmaktadır. Ancak son iki yılda Ortadoğu ve 
Doğu Bloku ülkelerine yaptığımız ihracatta ge¬ 
lişmeler kaydedilmiştir. 

Bu durumda ihracat potansiyelimizin Or¬ 

tadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde daha yoğun 
olabileceği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Nitekim 
son iki vılda bu ülkelere ihracatımızda önemli 
artışlar olmuştur. Buna rağmen söz konusu pa¬ 
zarların çoğunda tanıtma ve satış gücü yüksek 
olan çok uluslu ilaç üreticileriyle rekabet edil¬ 
mesi güçtür. Esasen alıcı ülkeler de öteden beri 
hekimleri tarafından tanınıp tercih edilen ilaç¬ 
ları satın almak istemektedirler. 

Ayrıca gelişmiş ülkelerde ilaç ve hammadde¬ 
leri ihracatında gizli bir sübvansiyon mevcuttur. 

Ancak 1980 yılı başından beri uygulanan ih¬ 
racatı teşvik politikalarının getirmiş olduğu im¬ 
kânlar sektörün ihracatının yukarıda belirtilen 
sorunlara rağmen gelişmesine imkân vermiş, bu 
gelişmede ayrıca firmaların kaliteli ilaç ihraç 
etme çabalarının da olumlu etkisi olmuştur. Müs¬ 
tahzar ilaçların yanısıra yerli üretilen ilaç aktif 
maddelerinde de gözlenen ihracat artışı, destek¬ 
lendiği takdirde sektörün ithal ikamesi yanısıra 
dışa yönelik atılmalarını da güçlendireceğinin 
işaretidir. 

TABLO 6. 

Yıllar 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

Aktif Hammadde İhracatı 
Milyon $ Milyon TL. 

1,264 
1,176 
0,760 
2,117 

3,194 
3,788 (*) 

21.8 
30.0 

28.0 

172.0 

361.0 

618.1 

Yıllar 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

Mamul İlaç İhracatı 
Milyon $ 

1,815 
1,074 
1,411 
1,982 
3,684 

10,540 (*) 

Milyon TL. 

31.3 

27.4 

52.0 

161.0 

416.0 

1720.0 

1982 yılinda toplam ihracatın % 19.45’i ya¬ 
bancı sermayeli firmalar, % 80.55’i ise yerli fir¬ 
malar tarafından gerçekleştirilmiştir. 

5. Stok Durumu : 

İlaç endüstrisinde stok durumunu etkileyen 
başlıca faktörler: 

1) Kullanılan hammaddelerin önemli bir 

bölümünün ithal yoluyla sağlanması nedeniyle 
firmaların stok politikaları; ithalat rejimleri, dö¬ 
viz ve ithalat imkânlarının kolaylığı gibi etken¬ 
lere göre de biçimlendirilmektedir. 

2) Sanayinin stok durumu mevsimlere gö¬ 
re değişiklikler göstermekte, özellikle soğuk al¬ 
gınlığı hastalıklarının çok görüldüğü kış mevsi¬ 
mine hazırlık dönemi olan Eylül, Ekim aylarında 
stoklar yükselmektedir. 

(*) 1982 yılı Ekim ayının sonuna kadar fiili ihracat değerleri 

3) Her firma doğal olarak ithalatta her¬ 
hangi bir aksama durumunda sıkıntıya uğrama¬ 
mak ve belirli, tutarlı bir üretim programı ve 
planlamasını yapmak ve vukubulacak bir fazla 
talebi karşılamak için stokları belirli bir emni¬ 
yet marjı içinde tutma eğilimindedir. 

Özellikle zaman zaman tedarikinde güçlük¬ 
ler meydana gelen yardımcı maddelerin elde ye¬ 
terli miktarlarda bulundurulması ve böylece ti¬ 
re! im aksamalarının önlenmesi amaçlanmakta¬ 
dır'. 

4) Uluslararası fiyat hareketleri ve talepten 
müteessir olmamak için yeterli seviyede stok bu¬ 
lundurma çok önem kazanmaktadır. Yüksek fi¬ 
nansman giderleri, kredi maliyetlerinin yüksek¬ 
liği ve ithal rejimine dayanarak uygulanan bü¬ 
rokrasi gerekli stokun yapılamamasına ve üre- 
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TAİBLO 7. STOK DURUMU 

Sıra 

No. Ana Gruplar 

1. Mamul 
2. Yarı Mamul 
3. Hammadde 

Birim 

Adet 
1.000 TL. 
1.000 TL. 

YILLAR 

1977 

16.488.662 
172.926 

906.400 

1978 

15.395.595 

284.288 

1.120.420 

1979 

21.192.319 

526.443 

1.867.843 

1980 

23.183.757 

1.091.024 

3.0^9619 

1981 

38.718.163 

1.352.362 

4.145.062 



timde aksamalara, dolayısıyle piyasada iîaç bu¬ 
lunamamağına neden olmaktadır. 

Tablo 7’de 31 firmanın geçmiş yıllara ait 
stok durumları verilmiştir. Ancak stok miktar¬ 
ları Aralık ayının envanter ayı olması nedeniyle 
yanıltıcıdır. Zira genellikle Aralık ayında ecza¬ 
ne ve depo stokları azalmakta buna karşılık fir¬ 
ma stoklan yükselmektedir. Ccak ayı sonu iti 
bariyle yapılacak stok tespit çalışmasıyle tablo¬ 
daki rakamların 2/3 oranında azaldığı görüle¬ 
cektir. 

İlaç endüstrisinde stok durumuyla ilgili ola¬ 
rak aşağıdaki hususlar dikkati çekmektedir: 

1) Mamul stoklan mevsime, müstahzarın 
maliyetine, satış hacmine ve imalat kapasitesine 
göre genel stokun % 25 ile %40’ı arasında de¬ 
ğişmektedir. 

2) Yan mamul stokları mamul stokunu ta¬ 

yin eden faktörlere bağlı olarak genel stokun 
% 10’u ile % 20’sini kapsar. 

3) Ham ve yardımcı maddelerle, ambalaj 
malzemesi stokları ilaç endüstrisinde büyük bir 
önem taşır. 

Ambalaj malzemesi stoklan bu malzemeleri 
üreten yan sanayi kollarındaki üretim koşulla¬ 
rından etkilenmektedir. Aynca her fiyat değişik¬ 
liğinde eski fiyatlı kutuların imha edilmesi ve¬ 
ya kullanılamaması ve yeni kutuların kullanıl¬ 
ması zorunluğu stok maliyetini arttıran bir fak¬ 
tör olmaktadır. 

6. Yurtiçi Talebi: 

Yurtiçi talep miktarları Tablo 8 ve 8.1’de 
gösterilmektedir. Ancak, özellikle 1977’den itiba¬ 
ren döviz darboğazlan, işçi-işveren ilişkileri, e- 
nerji sorunları ve bunlara benzer nedenlerden 
kaynaklanan üretim aksaklıkları dolayısıyle fiili 
talebin tespiti mümkün olamamıştır. Tabloların 
hesaplanmasında bir önceki Komisyon Raporu’n- 
da yer alan 1976 yılı yurtiçi talebi esas alınarak 
her yıl için % 5 oranında bir talep artışı öngö¬ 
rülmüştür. Komisyonumuz, yıllık % 2 nüfus ar¬ 
tışı, ortalama yaşam süresinin uzaması, eğitim 
düzeyinin giderek yükselmesi, sağlık hizmetleri¬ 
nin gelişimi ve bu hizmetlerden yararlanan nü¬ 
fusun artması gibi talebi etkileyen faktörleri göz- 
önüne alarak geçmiş dönem için % 5 talep artı¬ 
şının makul bir artış oranı olduğu görüşünde¬ 
dir. 

Eczanelerde reçetelere göre hazırlanan (ma 
jistral) ilaçlarla ilgili yeterli veriler mevcut ol 
madiği gibi bu tür ilaçların talep içindeki pay: 
önemsenmeyecek derecede azdır. Bu nedenle ta¬ 
lep miktarlarında müstahzar ilaçlar gözönünde 
tutulmuştur. 

7) Fiyat Durumu: 

1262 sayılı Tıbbi ve İspençiyari Müstahzar¬ 
lar Kanunu’nun 4348 sayılı kanunla değiştirilen 
7. maddesi Türkiye’de imal edilen müstahzarla¬ 
rın piyasa koşullanna göre fiyatlarının uygun¬ 
luğunun tesbitini Sağlık ve Sosyal Yardım 8a- 
kanlığı’na vermiştir. 

Başlangıçta ilaçların pekçoğu yurt dışından 
ithal edildiği için ilaç fiyatları belirli bir kura¬ 
la uyulmaksızın sadece ithal fiyatları baz alına¬ 
rak tssbit, edilmekteydi. Zamanla yerli üretimin 
artmasıyla bu uygulamalar yetersiz kalmış ve 
fiyat tesbitini belirli esaslara bağlamak amacıy¬ 
la sırasıyla aşağıdaki Kararnameler çıkarılmıştır. 

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 
29 Mart 1972 tarih ve 7/4129 sayılı Kararname 

Şu anda halen yürürlükte olan 29.3.1972 ta¬ 
rih ve 7/4129 sayılı Kararname uyarınca ilaç fi¬ 
yatları sınai maliyet esasına göre tespit edilmek¬ 
tedir. 

1981 yılında fiyat alan ilaçlar üzerinde ya¬ 
pılan bir çalışmaya göre, perakende satış fiya¬ 
tı 100.— TL olan bir ilacın maliyet unsurlarının 
payı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

PERAKENDE SATIŞ FİYATI 100,— TL. 
OLAN BİR İLACIN 

MALİYET UNSURLARININ DAĞILIMI 

Hammadde 37,02 TL. 

Ambalaj 10,85 TL. 
İşçilik ve İşletme Giderleri 8,84 TL. 

Endirekt Giderler + Kâr 16.68 TL. 
Depocu Kârı 6,61 TL. 

Eczacı Kârı 20,00 TL. 

100.00 TL. 

Tabloda görülen «Endirekt giderler + Kâr» 
tutarı olan 16.68 TL.’yi teşkil eden unsurların 
ortalama dağılımı şu şekildedir: 

Araştırma - Geliştirme Giderleri 
îlmiBüro » 
Satış 
İdari 
Finansman » 
Kâr 

0,08 TL. 
0,41 TL. 
3,22 TL. 
2,21 TL. 
7,90 TL. 
2,86 TL. 

16,68 TL. 
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TABLO 8. BEŞERİ İLAÇ SANAYİİ SEKTÖRÜNDE YURTİÇİ TALEBİ (Tedavi Gruplarına Göre) 

Sıra 

No. 
(1) 

Tedavi Grubu 

(2) 
1977 

(3) 

1. Sindirim sistemi ilaçları: antiasitler, 
antispazmodik ve antiemetikler vs. 19.872 

2. Karaciğer ve safra yollan ilaçlan 2.282 

3. Barsak antiseptikleri, antiparazitler, 
laksatifler 7.096 

4. Antidiabetikler 2.572 

5. Vitaminler, antianemikler, tonikler, iştah 
açıcılar, anabolizanlar, mineraller 41.003 

6. Kanla ilgili ilaçlar (Antikoagülanlar, kan 
kesiciler) 2.151 

7. Kalp ve damar hastalıkları ilaçlan 9.031 

8. Tansiyon düşürücüler ve diüretikler 4.231 

9. Dermatolojik ilaçlar 16.608 

10. G.U. sistem ilaç, hormonlar, vaginal ilaçlar 23.852 

11. Antibiyotikler, sülfamitler 86.981 

12. Tüberküloz ilaçları 2.788 

13. Antiromatizmal, miorelaksan ilaçlar 13.790 

14. Anestezikler, analjezikler 102.600 

15. Antiepileptikler 725 

16. Antiparkinson ilaçları 504 

17. Trankilizanlar, uyku ilaçlan ve diğer 
sinir sistemi ilaçları 12.999 

18. Soğuk algınlığı ve öksürük ilaçları 17.485 

19. Astım İlaçları 3.750 

20. Kulak, burun ve göz ilaçlan 10.886 

21. Kanser İlaçları 149 

22 Parenteral Solüsyonlar 3.111 

23. Diğerleri 48.149 

TOPLAM 432.615 

Birim : (Bin Kutu) 
YILLAR 

1978 1979 1980 1981 1982 
(4) (5) (6) (7) (8) 

22.591 26.448 25.820 28.052 29.455 

2.234 1.915 1.792 2.360 2.478 

10.292 8.604 8.550 7.435 7.807 

1.957 1.685 1.687 2.542 2.670 

38.058 41.625 40.967 47.036 49.388 

2.604 2.820 2.772 2.050 2.152 
10.005 10.936 9.821 10.279 10.793 

5.121 6.199 5.319 6.172 6.481 

20.009 18.833 21.752 21.001 22.051 
23.469 19.630 21.359 22.682 23.816 

92.867 94.948 105.092 124.607 130,838 
2.673 2.840 2.759 2.955 3.103 

15.349 18.245 19.537 19.529 20.505 

94.874 111.084 122.520 108.117 113.522 

775 836 1.299 843 886 
582 456 529 542 569 

16.418 15.798 15.517 15.586 16.366 

18.169 20.183 21.737 21.480 22.554 

4.296 5.279 5.073 5.932 6.229 

11.870 14.203 14.220 14.726 15.463 

85 70 96 120 126 

5.038 5.684 5.199 6.681 7.015 

54.900 48.624 47.374 55.103 57.858 

454.236 476.945 500.791 525.830 552.125 



TABLO 8.1. YURTİÇİ TALEBİ (Tedavi Gruplarına Göre) 

Sıra Tedr.vi Grubu 
No. 1977 
(ı> (2) (3) 

1. Sindirim sistemi ilaçlan: antiasitler, 
antispazmodik ve antiemetikler vs. 2.023.783 

2. Karaciğer ve safra yollan ilaçlan 388.479 

3. Barsak antiseptikleri, antiparazitler, 
laksatifler 523.364 

7<4. Antidiabetikler 395.627 

5. Vitaminler, antianemikler, tonikler, iştah 
açıcılar, anabolizanlar, mineraller 3.372.920 

6. Kanla ilgili ilaçlar (Antikoagülanlar, kan 
kesiciler) 377.117 

7. Kalp ve damar hastalıktan ilaçları 1.108.694 

8. Tansiyon düşürücüler ve diüretikler 574.720 

9. Dermatolojik ilaçlar 1.490.071 

10. G. U. sistem ilaç, hormonlar, vaginal ilaçlar 3.265.790 

11. Antibiyotikler, sülfamitler 7.496.925 

12. Tüberküloz ilaçlan 481.359 

13. Antiromatizmal, miorelaksan ilaçlar 1.520.180 

14. Anestezikler, analjezikler 4.525.695 

15. Antiepileptikler 127.461 
16. Antiparkinson ilaçlan 121.710 

17. Trankilizanlar, uyku ilaçları ve diğer 1.066.923 

sinir sistemi ilaçları 2.209.085 

18. Soğuk algınlığı ve öksürük ilaçları 
19. Astım İlaçları 169.821 

20. Kulak, burun ve göz ilaçları 282.393 

21. Kanser İlaçları 718.146 

22. Parenteral Solüsyonlar 555.000 

23. Diğerleri 1.739.430 

TOPLAM 34.534.693 

1981 Yılı Fiyatlanyla 
Birim : 1.000,— TL. 

YILLAR 
1979 

(5) 
1978 

(4) 

2.300.635 

380.307 

759.18 

301.103 

3.130.668 

1.456.705 
1.228.172 

1.695.709 

1.795.234 

3.213.381 

8.004.248 

461.533 

1.692.099 
4.184.887 

136.362 
140.456 

1.347.601 

2.295.518 

194.544 

307.902 
410.868 

932.015 

1.774.789 

36.143.844 

2.693.428 
326.058 

634.663 

259.197 

3.424.078 

494.585 

1.342.505 

842.130 
1.689.729 

2.687.776 

8.183.551 

490.251 

2.011.274 

4.899.896 

146.939 
110.099 

1.296.709 

2.549.888 

239.046 

368.430 
338.991 

1.051.540 
1.401.025 

37.481.788 

1980 

(6) 

2.629.480 
305.038 

630.645 

259.527 

3.369.947 

486.064 

1.205.614 

722.648 
1.951.550 

2.924.436 
9.057.855 

476.330 

2.153.721 
5.404.348 

228.384 

127.806 

1.273.637 

2.746.194 

229.721 

368.855 

461.237 

961.871 

1.412.326 

39.384.234 

1981 

(7) 

2.856.850 

401.654 

548.417 

391.089 

3.869.211 

359.479 

1.261.903 

838.481 

1.884.217 

3.105.616 
10.739.846 

510.074 

2.152.889 

4.769.037 

148.267 
130.884 

1.279.313 

2.713.838 

268.620 

381.995 

576.371 

1.236.013 
1.554.137 

41.978.201 

1982 

(8) 

2.999.706 

421.738 

575.841 

410.646 

4.062.690 

377.454 

1.325.004 

880.408 

1.978.437 

3.260.811 

11.276.888 

535.580 
2.260.544 

5.007.511 

155.681 

137.429 

1.343.285 
2.849.543 

282.053 

401.097 

605.192 

1.297.819 

1.631.852 

44.077.308 



Fiyat Kararnamesinin Değerlendirilmesi: 

İlacın insan sağlığı için vazgeçilmez nite¬ 
likte bir ihtiyaç maddesi olması nedeniyle İlaç 
Endüstrisinin denetiminde fiyat konusunun da 
önem taşıması doğaldır. Ancak bu tür düzenle¬ 
melerde benimsenecek fiyat politikalarının titiz¬ 
likle saptanması ve politikalarda endüstrinin en 
azından gelecekteki yurtiçi talebini kaliteli ilaç¬ 
la karşılamaya, devam etmesine imkân verilme¬ 
si gereklidir. Nitekim ilaç endüstrisinde tekno¬ 
lojik gelişmelerin çok hızlı cereyan etmesi en¬ 
düstrinin yatırımlar için gerekli fon birikimi ih¬ 
tiyaçlarını arttırmaktadır. Dolayısıyle izlenecek 
fiyat politikası bir yandan halka uygun fiyatla 
ilaç temin edilmesini amaçlarken bir yandan da 
endüstrinin bu ilaçları gerekli kalitede ve sü¬ 
rekli olarak üretmesine imkân sağlamalıdır. 

Ayrıca Türkiye İlaç Endüstrisinin henüz ge¬ 
rekli aşamayı gerçekleştiremediği araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve yer¬ 
li hammadde üretiminin arttırılmasına yönelik 
yatırımlara imkân sağlanması için uygun bir 
fiyatlandırma sisteminin getirilmesi gerekmekte¬ 
dir. Yürürlükteki kararnamede yer alan fiyat¬ 
landırma sisteminin 10 yıllık uygulamasının bu 
ihtiyaçlara cevap verecek doğrultuda olduğu söy¬ 
lenemez. Bu nedenle, öncelikle toplumumuzun 
geleceğe dönük ilaç ihtiyacı perspektifinde Tür¬ 
kiye İlaç Endüstrisinin yeri, ihtiyaçlar ve amaç¬ 
lar tarif edilmeli, bunlara uygun politikalar sap¬ 
tanmalıdır. Bu genel politikalar içinde belirlene¬ 
cek fiyat politikasının uygulanabilmesi için ye¬ 
terli bir fiyatlandırma düzenine ihtiyaç vardır. 
Kararnamenin yukarıda önerilen yaklaşımla ye¬ 
niden incelenerek gerekli düzenlemelerin yapıl¬ 
ması ve devamlı değişen döviz kurlarına paralel 
olarak işlerlik kazandırılması gerekmektedir. 

8. İstihdam Durumu : 

a. Çalışanların Sayısı: 

Sektörde 1980 yılı verilerine göre 8232’si müs¬ 
tahzar ve 392’si ilaç aktif hammadde üretiminde 
olmak üzere 8624 kişi çalışmaktadır. 1975 yılın¬ 
da 14572 olan istihdam hacminin 1980’de 8624’e 

inmesinin başlıca nedenleri arasında 1976-1980 
döneminde diğer sektörlerin yanısıra :laç endüs¬ 
trisini de etkileyen döviz darboğazı nedeniyle 
üretim aksamaları, işçi-işveren ilişkilerindeki bo¬ 
zukluklar sonucu uzayan grevler, enerji sıkın¬ 
tısı sayılabilir. Bunun yanında endüstrinin daha 
verimli çalışma ve üretim kalitesini İslah etme 
doğrultusundaki çabaları, otomasyona geçişi hız¬ 
landırmış ve bu da istihdamın aleyhine sonuç¬ 
lanmıştır. 

Tablo 9’da görüleceği gibi ilaç endüstrisinde 

f 
çalışan toplam personelin % 13.6’smı yüksek tah¬ 
silli elemanlar teşkil etmektedir. Bu oran sektö¬ 
rün devamlı kontrol ve araştırma gerektiren ni¬ 
teliği dolayısıyla diğer sektörlere nazaran çok 
yüksektir. Ayrıca bu personelin görmüş olduk¬ 
ları öğrenim ve mesleki tecrübeleri üretim ve 
kalite kontrolda sorumluluk almalarına yetecek 
ve teknolojinin getirdiği yenilikleri ve gelişme¬ 
leri yakından izleyebilecek düzeyde olmak zo¬ 
rundadır. 

TABLO: 9. 

İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE İSTİHDAM 

Eczacı 201 

Kimya Yüksek Mühendisi 150 
Kimyager 134 
Doktor 40 
Biyolog 31 
Mühendis (Makine, Elektrik vs.) 39 
Ekonomist 116 
Diğer Yüksek Tahsil 442 
Diğer Personel 
(İdari, Teknisyen, Laborant, 
Usta, İşçi) 7465 

8624 

b. Ücret Durumu: 

Genel olarak sektörde ücret seviyesinin ol¬ 
dukça yüksek olduğu görülmektedir. Özellikle 
son yıllarda yapılan Toplu İş Sözleşmeleriyle ba¬ 
zı firmalarda % 200’e kadar varabilen yüksek 
ücret ve sosyal gider artışları meydana gelmiştir. 
Nitekim incelenen 8 firmada bir işçinin yıllık or¬ 
talama kazancı 1979 yılında 179.500 TL. iken bu 
rakam 1981’de 825.000 TL’ya yükselmiştir. 

Daha önce de belirtildiği gibi sektörün, ni¬ 
teliği dolayısıyle yüksek tahsilli kalifiye teknik 
personel çalıştırması personel giderlerini yük¬ 
selten bir faktör olmaktadır. Bir işçinin yıllık 
ücreti ortalama 825.000 lira civarındadır. Oysaki 
yüksek tahsilli bir teknik elemanın sektördeki 
maliyeti 2 milyon liraya yaklaşmaktadır. 

Endüstrinin kalifiye eleman kullanma zo¬ 
runluluğu diğer sektörlere göre daha yüksek 
bir ücret politikasının izlenmesine sebep olmak¬ 
tadır. 

Sektördeki firmalarda genellikle haftalık ça¬ 
lışma saatleri toplu iş sözleşmeleriyle günde 9, 
haftada 45 saat olarak yerleşmiştir. Bazı firma¬ 
larda haftalık çalışma saatleri daha da azaltıl¬ 
mıştır. Buna karşılık ödemeler haftada 48 saat 
esasına göre yapılmaktadır. 
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9. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi: 

a. Son iki yıldaki gelişmeler ve ekonomik 
politikaların etkileri: 

Daha önceki bölümlerde de açıklandığı gibi, 
1978-1980 yıllan arasında ilaç endüstrisi ülkenin 
sosyo-ekonomik ve siyasal alandaki olumsuz ge¬ 
lişmelerinden ağır bir biçimde etkilenmiştir. Bu 
etkilerin diğer sektörlerde yaratmış olduğu so¬ 
runların bîr çoğu da ayrıca ilaç sektörüne yan¬ 
sımış ve böylece ülke çapında çok ciddi boyut¬ 
lara ulaşan ilaç darlığı meydana gelmiştir. Belli 
başlı sorunlar arasında, döviz darboğazından 
kaynaklanan hammadde temin güçlükleri, iş- 
çi-işveren ilişkilerindeki olumsuz gelişmeler ve 
grevler, enerji darboğazı, aşırı devalüasyonların 
maliyet artışlarında meydana getirdiği fiyat ar¬ 
tışlarının ilaç fiyatlarına zamanında ve gerektiği 
ölçüde yansıtılamaması, şişe, ampul, tüp, kar¬ 
ton gibi ambalaj malzemelerinin yan sanayiden 
tedarikinde ortaya çıkan sorunlar. sayılabilir. 

1980 Eylül ayından itibaren ülkede sağlanan 
huzurlu ve güvenli ortamın, uygulanan etkili 
ekonomik istikrar politikasının ve ilaç endüstri¬ 
sinin sorunlarının gerçekçi bir yaklaşımla ele 
alınmasının sonucunda, ilaç darlığı kısa sürede 
ortadan kalkmıştır. Endüstrinin bu dönemde en 
önemli sorunlarından biri nakit sıkıntısı olarak 

kendini göstermiştir. Kredi maliyetlerinin çok 
yüksek olması, mevcut fiyat politikası içinde en¬ 
düstrinin bu maliyetleri fiyatlara yansıtamama- 
sı nedeniyle, kredi kullanımı imkânlarını azalt¬ 
mıştır. İthalat darboğazını kısa sürede ortadan 
kaldıran ve minimum ön finansmanla sektöre 
düzenli hammadde akışı sağlayan kabul kredili 
ithalat yöntemi, bu olumlu katkısı yanında, en¬ 
düstrinin kur farkı riskini arttırmıştır. Tabiatıy¬ 
la kur farkı riski, daha yavaş işleyen akreditifli 
ithalatta da söz konusudur. Kur farkı ödemeleri 
endüstrinin finansman durumunu, kârlılığını ve 
işletme sermayesi yapısını olumsuz yönde etki¬ 
lemeye devam etmektedir. 

1980 ve 1981 yıllarında devletin aldığı olumlu 
bir kararla ilaç hammaddesi ithalatına ait güm¬ 
rük vergi ve resimleri 6 ay süre ile ertelenmiş, 
bu uygulama iki döneme inhisar etmiştir. 

Ancak, bu gelişmenin yanısıra, 1 Mayıs 1981 
tarihinde günlük kur ayarlaması başlamış • ol¬ 
masına rağmen, 1981 Ekim ayında yeni fiyat a- 
lan 427 müstahzarın dışında kalan 3000 civarın¬ 
da ilaç Aralık 1980’de 1 $ : 91.04 TL. değerinde 
iken alman fiyatlarla satılmaya devam etmiştir. 
Ocak 1982’de 1 $ : 139.79 TL. iken yapılan müra¬ 
caatın ancak Temmuz 1982’de sonuçlandırılarak 
(1 $ : 163.20) yeni fiyat alınabilmesi endüstriyi 
zor durumda bırakmıştır. 

Genel ekonomik politika çerçevesinde uygu¬ 
lamaya konulan ihracatı teşvik tedbirleriyle sek¬ 
törün ihracatı 1982 yılında bir önceki yıla göre 
% 100 artmıştır. Geçmiş ve mevcut zorluklara 
rağmen sektörün ülke çapında ilaç ihtiyacım 
karşılamaya devam etmesi ve ihracat hacminde 
de önemli bir artış sağlaması başarılı gelişmeler 
olarak zikredilebilir. 

b. Sorunlar: 

1) İlaç endüstrisinin halihazırdaki en önem¬ 
li sorunu yeterli fon birikimi sağlayamaması ve 
bunün ötesinde mevcut faaliyetinin devamı için 
giderek artan işletme sermayesi açığını karşı- 
layamayışıdır. Faiz gelirlerinin çok yüksek ol¬ 
duğu bu dönemde sektörün halka açılarak ser¬ 
maye temini beklenemez. Ancak garantisiz ticari 
borçların sermaye arttırımı olarak kullanılabil¬ 
mesi imkâm bu yolda bir ölçüde yarar sağlamış 
ise de, bu imkândan sadece yabancı sermayeli 
firmalar yararlanabilmişlerdir. 

2) ilaç ve İlaç Endüstrisine yön veren 1262 
sayılı Kanunun sektörün gelişme düzeyine ve 
gerçekleştirdiği bilimsel ve teknolojik aşamasına 
uyum sağlayamadığı bir gerçektir. Bu nedenle 
hazırlanan yeni yasa tasarısının, uzun süreli ve 
belirli modern bilim ve teknolojiye uygun ulu¬ 
sal bir ilaç politikası izlenmesine imkân vere¬ 
cek nitelikte olması ve endüstrinin teknolojik 
seviyesini AET ülkeleri düzeyine, ulaştırabilecek 
unsurları kapsaması gerekmektedir. 

3) İlaç sektöründe gelişmiş teknolojinin çok 
yakından izlenmesi ilaçta kalite ve güvenin sağ¬ 
lanması için elzemdir. İyi İmalat ve kontrol tek¬ 
niği prensiplerinin tam olarak uygulanması sağ¬ 
lanamamakta, teknoloji, kalite ve verimin İsla¬ 
hına yönelik yatırımlar yapılamamaktadır. Ön¬ 
celikle sektörün yatırım ihtiyacı yukarıda belirti¬ 
len amaca yöneliktir. Bu amaç gerçekleştirilebi- 
lise müteakip safha araştırma ve geliştirme faa¬ 
liyetleri için gerekli fonların tahsisi olacaktır. 
Gerek acil ve ciddi finansman sorunlarının çö¬ 
zümlenmesi, gerekse değinilen iki ana amaca 
ulaşılması, endüstrinin istikrarlı ve düzenli bir 
fiyat politikasına kavuşmasıyle mümkündür. Bu 
konuya 7. bölümde değinilmiştir. 

4) Farmasötik spesifikasyonlara uygun ol¬ 
madığı ve bazı hallerde insan .sağlığına ve ilacın 
stabilitesine zararlı olduğu bilmen bazı yerli pri¬ 
mer ambalaj malzemelerinin ve yardımcı mad¬ 
delerin ithal yolu ile temin edilebilmeleri için 
döviz tahsisi yapılmamaktadır. İlaçların kalite 
ve emniyeti açısından son derece önemli olan bu 
primer ambalaj malzemelerini üreten kuruluş¬ 
ların kalite standartlarını yükseltmeleri ancak, 
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gerektiğinde bu maddelerin geçici olarak itha¬ 
line izin verilmesiyle sağlanabilecektir. 

5) Ruhsatlandırmalardaki gecikmeler ve kı¬ 
sıtlamalar, farmasötik sahadaki yeni buluşların 
halkın hizmetine zamanında sunulmasını engel¬ 
lediği gibi bazı yeni teknolojilerin girmesini ve 
ülkemiz koşullarına adaptasyonunu geciktirmek¬ 
tedir. 

6) Fiyat Kararnamesinin, endüstrinin geliş¬ 
mesini sağlamak, aktif hammadde üretimi için 
gerekli fonları temin ve araştırma-geliştirme faa¬ 
liyetlerini teşvik etmek gibi temel unsurlan he¬ 
def alan bir anlayışla yeniden düzenlenmesi ge¬ 
reklidir. Bu konu IV. 5 Yıllık Kalkınma Planı 
Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda da geniş şe¬ 
kilde ele alındığı halde, halen bir çözüme ula¬ 
şılamamıştır. Mevcut Kararnamenin 9., 12., 17. 
ve 18. maddeleri-endüstrinin gelişmesi açısından 
sorun teşkil etmektedir. 

7) Her ne kadar ilaç endüstrisinin tarifi 
içinde ilaç hammaddesi üretimi yer almamakta 
ise de, hammadde üretiminin araştırma-geliştir- 
meyle ve doğrudan doğruya müstahzar ilaçla il¬ 
gisi nedeniyle bu konudaki yatırımların ilaç en¬ 
düstrisinden beklendiği de bir gerçektir. Sektö¬ 
rün bu alanda şimdiye kadar yapabildikleri, 
mevcut imkân ve koşullar içinde önemli geliş¬ 
melerdir. Ancak yapılanlarla yetinilmesinin 
mümkün olamayacağı kabul edilirse, sektörün 
ekonomik ve mali yapısının hammadde üretimi¬ 
ne olanak sağlayacak düzeye getirilmesi için ge¬ 
rekli tedbirler alınmalıdır. 

8) Ambalaj malzemesi üreticisi firmalar sa¬ 
tış fiyatlarını ve şartlarını gerekli olduğu zaman 
serbestçe saptayabilmektedirler. Bu durumun 
sektörün maliyet yapısı ve kârlılığı üzerinde o- 
lumsuz etkileri olmaktadır. 

9) Düzenli hammadde temini açısından ka¬ 
bul kredili ithalatla çalışmak zorunda olan ilaç 
endüstrisinin, hergün değişen döviz kurları ne¬ 
deni ile ödemek zorunda olduğu yüksek kur far¬ 
kı, sektörün giderek büyüyen işletme sermayesi 
açığını, finansman güçlüklerini ve kârlılığını o- 
lumsuz yönde etkileyen bir sorun teşkil etmek¬ 
tedir. 

10) İthalat Rejiminin ilaçla ilgili 23. mad¬ 
desi, uygulamada kalite, fiyat süreklilik ve güve¬ 
nilirlik kavramları birarada değerlendirilmediği 
için ithalatta gecikmelere dolayısıyle üretimde 
aksamalara yol açmaktadır. 

11) Sektörün yatırımlarının teşvik edilen ya¬ 
tırımlar arasına alınmaması, kredi faizlerinin 
yüksekliği, sermaye yetersizliği endüstriyi olum¬ 
suz yönde etkileyen sorunlar arasında olup, Ra¬ 
porumuzun ilgili bölümlerinde ayrıca değinile¬ 
cektir. 

10. Diğer Memleketlerde Durum ve 
Mukayesesi: 

İlaç endüstrisi hemen hemen tüm ülkelerde 
hızla gelişen bir sanayi dalıdır. 19. yüzyılın baş¬ 
larından itibaren tıp ve farmakoloji ilmindeki 
ilerlemelere paralel olarak ilaçta da gelişmeler 
başlamış ve 1870’lerde patlayan sanayi devrimi 
üretimin eczaneden endüstriye kaymasına ne¬ 
den olmuştur. Böylece başlangıçta sadece üniver¬ 
sitelerde yapılan araştırmalar gelişen teknoloji¬ 
nin Yüm imkânlarından yararlanan endüstrinin 
laboratuvarlarma geçmiş ve artan nüfusun sağ¬ 
lık güvenliğinin sağlanması amacıyla başlayan 
yoğun Ar-Ge faaliyetleri sonucunda sülfamitle- 
rin ve daha sonra antibiyotiklerin keşfi ile baş¬ 
layan ilaç devrimi gerçekleşmiştir. 

Hızla ilerleyen bilim ve teknolojiyle birlikte 
gelişmiş ülkelerde firmaların araştırmaya çok 
büyük yatırımlar yapmaları yeni ilaçlara olan 
talebi arttırmış ve bu durum ilaç endüstrisinin 
gelişmesini sağlamıştır. Bu yoğun araştırma-ge- 
liştirme sayesinde, sadece 1961-1977 yıllan ara¬ 
sında tedaviye sunulan yeni buluş sayısı 1330’a 
ulaşmıştır. 

Gelişmiş ülkelerden Alman İlaç Endüstrisi¬ 
nin, 1981 dünya ilaç piyasasında 5,420 milyar 
$’lık bir değerle A.B.D. ve Japonya’dan sonra 
üçüncü sırayı işgal ettiği görülmektedir. Söz ko¬ 
nusu 1330 yeni buluşun % 12.6’sı (170 ilaç) Al¬ 
manya’ya ait olup, sadece 1977 yılında 13 yeni 
ilaç geliştirilmiştir. Araştırma-geliştirme giderle¬ 
ri 785 milyon $ olan (1979) Alman ilaç endüstri¬ 
sinde çalışan 71.970 personelin 11.200’ünü araş¬ 
tırmada çalışanlar teşkil etmektedir. Araştırma 
giderlerinin toplam ciroya oranı % 14 gibi yük¬ 
sek bir orana erişmiştir. 

Fransız İlaç Endüstrisinin araştırma-geliş- 
tirme giderleri 1970’de 451.4 milyon Frank’tan 
1979’da 1,951 milyar Frank’a yükselmiştir. Beşeri 
ilaç sektöründe çalışan 57.322 personelin 6.917’si 
araştırmada istihdam edilmiştir. Fransız İlaç En¬ 
düstrisinde gittikçe artan bir yoğunlaşma göze 
çarpmaktadır. Nitekim 1950 yılında 970 fabrika 
ve laboratuvar faaliyet göstermekteyken 198l’de 
sayılan 320’ye düşmüştür. Bu firmalardan ilk 5’ 
inin toplam cirodaki payı % 15.3, ilk 100’ünün 
ise % 86.2’dir. 

İspanya İlaç Endüstrisi 1940’dan sonra ku¬ 
rulmaya başlamış, ancak gelişmesi, antibiyotik¬ 
lerin keşfi ve sosyal sigorta sisteminin yaygm- 
laştırılmasmdan sonra hızlanmıştır. İki büyük 
antibiyotik üreticisi firmanın düopol kurmasına 
devletin müdahale etmemesi, milli endüstrinin 
gelişmesine yönelik olumlu bir devlet yaklaşımı 
olarak nitelendirilmektedir. 1981’de İspanya 1,481 
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milyar $’lık bir değerle dünya ilaç piyasasında 
8. sırada yer almıştır. 

1981 yılı itibariyle değer olarak toplam ciro¬ 
da ilk 10 firma % 21.65, ilk 100 firma % 85.28, 
ilk 200 firma ise % 97.85 paya sahiptir. 1981’de 
tüketilen 869.3 milyon ünite ilaç, piyasaya 14750 
farmasötik şekilde sunulmuştur. Ispanya’da ya¬ 
bancı sermayeli firmaların ciro içindeki payı 
% 44.5’tir. 

Özellikle 1945’ten sonra yeni yatırımlarla 
mevcut tesislerini modernleştiren İtalya, gerek 
hammadde gerekse müstahzar ilaç üretiminde 
ileri bir düzeye ulaşmıştır. Patenti kabul etme¬ 
mesi, ülkeye başka ülkelerde geliştirilmiş ham¬ 
madde ve müstahzarları kopya ederek başka bir 
isim altında piyasaya vermek suretiyle ucuz ilaç 
yapma imkânı sağlamıştır. 1981 yılı araştırma 
giderleri 169 milyon $ olup, bu rakam endüstri¬ 
nin toplam cirosunun % 8,8’ini teşkil etmektedir. 
Aynı yılda 365 ilaç firmasının ünite olarak sa¬ 
tışları 1.562 milyar civarında gerçekleşmiştir. 

Bazı ülkelerde ilaç endüstrisinin dış ticaret 
durumunu yansıtan istatistiki bilgiler Ek (3)’de 
verilmiştir. 

Ayrıca Ek (4) ’de bazı ülkelerin 1979 yılında¬ 
ki araştırma-geliştirme giderleri görülmektedir. 

BÖLÜM III. 

ÜLKE İMKÂNLARI 

İlaç endüstrimiz teknoloji ve kullandığı ham¬ 
maddeler yönünden çoğunlukla Avrupa Ekono¬ 
mik Topluluğu, Japonya ve Amerika Birleşik Dev¬ 
letlerinin ilaç endüstrileriyle yakın ilişkiler için¬ 
dedir. Ancak son yıllarda endüstrimizin dışa 
açılmasının sağlanması ve ihracattaki teşvik ted¬ 
birleri ilaç endüstrimizin Ortadoğu, 3. Dünya 
Ülkelerine açılmasına sebep olmuştur. 

Ülkemiz ilaç endüstrisinin teknolojik duru¬ 
mu ve bilgi birİKİmi Ortadoğu ve 3. Dünya Ülke¬ 
lerine nazaran oldukça ileri bir düzeydedir. Son 
iki yılda İran, Irak ve diğer Ortadoğu ülkelerine 
ihracatın artması Afrika Ülkelerine; Hindistan 
ve Pakistan’a yapılan ihracatların önümüzdeki 
yıllarda daha da artması beklenebilir. İran-Irak 
savaşının devam ve sonuçları; Doğu Bloku ülke¬ 
lerindeki ekonomik durgunluk ve teknolojik ge-
lişememe; gelişmiş ülkelerin Dünya Sağlık Örgü- 
tü’nün 2000 yılında herkese sağlık programı çer¬ 
çevesinde 3. Dünya Ülkelerine yardımlarını art¬ 
tırma eğilimleri ilaç endüstrimizin gelişme şan¬ 
sını arttırmaktadır. 

Huzur ortamı, işçi işveren ilişkilerindeki dü¬ 

zelme, ihracatı teşvik tedbirleri, yabancı serma¬ 
ye yatırımları gibi unsurlar ilaç hammadde üre¬ 
timindeki gelişmelerle birleştiği; devamlı ve is¬ 
tikrarlı olarak uygulanabildiği takdirde ülkemiz 
ilaç endüstrisinin gelecekte ülke ekonomisine ve 
halk sağlığına daha büyük yararlar sağlayacağı 
şüphesizdir. 

2000 yılma kadar dünya ilaç talebi için aşa¬ 
ğıdaki tablodaki gelişmeler beklenmektedir. 

Yıllar Milyon $ 

1980 

1985 

1990 

1995 

2000 

Bu pazarın dağılımı için yapılacak tahminler 
Ek (5)'de gösterilmiştir. 

a. îlaç Üretimi Yönünden: 

İlaç endüstrisinin, iç talebin % 99,5’unu kar¬ 
şılamakta olduğu daha önceki bölümlerde deği¬ 
nilmişti. Kapasite yönünden ilaç endüstrisi her 
ne kadar yeterli görünüyorsa da, gerek geleceğe 
dönük ihtiyaçlar için kapasite yaratılması, ge¬ 
rekse teknolojik gelişmeler doğrultusunda ihti¬ 
yaçlarının karşılanması ve ayrıca eskiyen ve 
yıpranan teçhizatın yenilenmesi gibi ihtiyaçları 
yatırımlara devam etmesini zorunlu kılmaktadır. 

Diğer üretim girdileri açısından Raporumu¬ 
zun ilgili bölümlerinde değinilen sorunlar mah¬ 
fuz kalmak kaydıyla ülke imkânları yeterli bu¬ 
lunmaktadır. 

b. Araştırma - Geliştirme .• 

Türkiye İlaç Endüstrisi üretim teknolojisi a- 
çısından çok iyi bir düzeye ulaşmış olmasına rağ¬ 
men araştırma ve geliştirme çalışmaları henüz 
başlangıç safhasındadır. Sektörün kısıtlı mali 
olanaklarla yeni buluşlara yönelik harcamaları 
karşılaması imkânsızdır. 

Ayrıca şimdiye kadar araştırma geliştirmeye 
özendirici tedbirler alınmamış, endüstriye araş¬ 
tırma konusunda yol gösterecek öneri ve incele¬ 
meler de yapılmamıştır. Az sayıda firmanın ha¬ 
ricinde diğer firmalarda yapılan araştırma ge-- - 
liştirme çalışmaları daha ziyade jyeni teknoloji¬ 
lerin ülke koşullarına adaptasyonu ve formül 
geliştirme çalışmalarını kapsamaktadır. 

75.000 

110.000 

150.000 

205.000 
270.000 
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Endüstrinin sağlıklı gelişimi açısından bü¬ 
yük önem taşıyan araştırma geliştirme faaliyet¬ 
lerini teşvik edici yasal düzenlemelerin biran ön¬ 
ce yapılması ve mevcut hükümlere işlerlik ka¬ 
zandırılması zorunlu hale gelmiştir. 

c. Kalifiye Personel Yönünden : 

İstihdam bölümünde açıklandığı şekilde ilaç 
endüstrisinde kalifiye teknik personelin önemi 
büyüktür. Gerek araştırma, geliştirme gerekse 
üretim ve kontrolde çalışacak personelin belirli 
niteliklere sahip olması zorunluluğu nedeniyle 
özellikle kimya ve eczacılık fakülteleri olmak ü- 
zere üniversitelerin lisansüstü eğitim program¬ 
larında değişiklik ve düzenlemeler yapmaları ve 
endüstrinin ihtiyaçlarına uygun nitelikte perso¬ 
nel yetiştirmeleri gereklidir. 

İlaç üretimi dışında hammadde üretimine 
yönelik çalışmalar ve araştırma geliştirme faa¬ 
liyetleri için yetişmiş personel yok denecek 
kadar azdır. Gerek sektör bünyesinde, gerekse 
bilim kuruluşlarında bu tür personelin amaca 
uygun yetiştirilmesi için gerekli idari, teknik ve 
mali önlemler alınmalıdır. 

d. Sermaye ve Finansman Yönünden : 

Sektörün kuruluş yapısına bakıldığında fir¬ 
maların iki ana grupta toplandığını görmek 
mümkündür. Sermayesinin tamamı yerli olan I. 
grupta bulunan firmalar, çoğunlukla eski yıllar¬ 
da kurulmuş ve çok hızlı bir gelişme ve büyüme 
grafiği çizebilmişlerdir. Söz konusu büyüme hı¬ 
zı 1960-1970 döneminde belirgin olup 1970’ten 
sonra giderek düşmüştür. İkinci gruptaki yaban¬ 
cı sermayeli firmalar da 1960 öncesinde yurdu¬ 
muza gelmiş olup 1970’li yıllarda bunlardan 4 a- 
dedi yerli sermayeli firmalar haline dönüşmüş¬ 
lerdir. 

Genel ekonomik yapıda ülke çapında sürmüş 
olan gelişmeler, yerli firmaların sermaye artı¬ 
rımlarının daha çok birikmiş kârların sermaye¬ 
ye dönüşmesi biçiminde meydana gelmesine, ya 
da sermaye artışı yapılmaksızın, mevcut kâr¬ 
ların oto-finansman yoluyla işletmeye tahsis e- 
dilmesine neden olmuştur. Bunun dışında, birik¬ 
miş amortismanlar ve büyük ölçüde ticari kre¬ 
di kullanımı finansman kaynaklan arasında sa¬ 
yılabilir. 

Son iki yılda yukandaki bölümlerde zikre¬ 
dilmiş olan ekonomik sorunlar muvacehesinde 
orta vadeli işletme ve yatınm kredileri kullanımı 
önemsenmiyecek düzeyde gerçekleşmiştir. Gene 
yukarıdaki bölümlerde değinilen gümrük erte¬ 
lemesi uygulaması da yararlı bir dış finansman 
kaynağı olarak zikredilebilir. 

BÖLÜM IV. 

V. PLAN DÖNEMİNDEKİ GELİŞMELER 

1. Genel Politika: 

30 yıl gibi çok kısa sayılacak bir sürede ö- 
nemli aşamaları gerçekleştiren ve ihtiyacın ta¬ 
mamına yakın kısmını yurtiçi üretimle ve ucuz 
ilaçlarla karşılayan ilaç endüstrisinde yıllık üre¬ 
timin % 90’dan fazlasını gerçekleştiren firmalar 
uluslararası standartlara uygun kalitede ilaç ü- 
retmektedirler. 

Geçmiş yıllarda yurdumuzda ilaç sektöründe 
yapılan kamu girişimleri, amaçlara göre yeter¬ 
siz kalmış ve bazı hallerde kaynak israfından ö- 
teye gidememiştir. Esasen ülkemizin bütün genel 
gelişme hedeflerinde örnek alınan gelişmiş batı 
ülkelerinde de özel kesimin yaratıcı gücünden 
bu alanda geniş ölçüde yararlanılmaktadır. Bu 
ülkelerde de devlet, kamu yararı açısından dü¬ 
zenleyici ve gerektiği ölçüde denetleyici görev¬ 
leri üstlenmiştir. İzlenecek genel politika ile il¬ 
gili olarak: 

— Birçok zorluk ve halen devam eden sorun¬ 
lara rağmen yurdumuz özel sektör ilaç en¬ 
düstrisinin bugün varmış olduğu aşamada 
başarılı olduğunu kabul etmek gerekir. Bu 
nedenle genel politika olarak; devletin dü¬ 
zenleyici ve denetleyici görevini sürdür¬ 
mesi, koşuluyla ilaç endüstrisinin özel sek¬ 
tör eliyle gelişmesine imkan sağlanması ge¬ 
rekmektedir. 

— İlaç endüstrisinde yatırımların gerekli gü¬ 
vence içinde olması için devletin sektörle il¬ 
gili politikası kesin olarak belirlenmeli ve 
ilacın milli ekonomi içindeki yeri tayin edil¬ 
melidir. O takdirde yatırımcı ve üretici fir¬ 
malar uzun vadeli plan ve programlarım 
gerçekçi ve yararlı biçimde şekillendirebi- 
lirler. 

— Fiyat konusundaki politikanın kesin ve uzun 
vadeli olarak belirlenmesi sırasında kalite¬ 
den fedakârlık edilmesine neden olacak dü¬ 

zenleme ve uygulamalardan kesin olarak 
kaçınılmalıdır. 

— Herkesin gerektiğinde ilaçtan yararlanma 
imkânına kavuşması temel politika olarak 
benimsenmeli, fakat böyle bir politika ha¬ 
zırlanırken uygulamanın mali yükünün ilaç 
sanayii tarafından karşılanması istenmeme- 
lidir. Gerekirse ilaç harcamaları kamu sek¬ 
törü tarafından karşılanan kesimin ilaç be- 
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deline belirli oranda ve belirli koşullarda 
parasal katkıda bulunması sağlanmalıdır. 

Yeni ve gelişmiş teknolojinin ülkemize trans¬ 
fer edilmesi imkânları diğer ülkelerdeki uy¬ 
gulamalar ve ülkemiz çıkarları da gözönün- 
de tutularak sağlanmalıdır. 

Milli ilaç endüstrisinin gerektiğinde AET ül¬ 
kelerindeki firmalarca rekabet edebilecek 
güce ve imkânlara kavuşturulması değişmez 
uzun vadeli politika olarak benimsenmeli ve 
bu hususun temini için modernizasyon pro¬ 
jeleri teşvik kapsamına alınmalıdır. 

Uygulamalı, araştırmadan başlayarak kade¬ 
me kademe temel araştırmaya yönelik araş¬ 
tırma ve geliştirme faaliyetlerinin sektör 
bünyesinde hızlandırılması için raporumu¬ 
zun ilgili bölümlerinde değinilen tedbirler 
alınmalı ve bu arada, özellikle Üniversite - 
Endüstri ilişkileri özendirilmeli, güçlendiril- 
melidir. 

İlaç endüstrisinin ihraç ürünleri için özel bir 
teşvik ve kolaylık politikası yürürlüğe ko¬ 
nulmalıdır. Bu konuda alınacak tedbirler a- 

rasında; ruhsat ve resmi işlemlerin hızlan¬ 
dırılması, ihracatın finansmanı için gerekli 
kolaylıkların devlet müdahalesiyle sağlan¬ 
ması sayılabilir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nm kali¬ 
te kontrolünü daha etkin bir biçimde yapa¬ 
bilmesi için teknik ve personel imkânları 
yeterli duruma getirilmelidir. Sağlık ve Sos¬ 
yal Yardım Bakanlığı tarafından yapılan 
kalite kontrollerinde firmalar tarafından ge¬ 
liştirilmiş özel standartların da dikkate alı¬ 
nabilmesi için kontrolle görevli devlet kuru¬ 
luşu ile endüstri arasında sürekli işbirliği 
sağlanmalıdır. 

İlaç fabrika ve laboratuvarlarınm iyi imalat 
tekniği ve kalite kontrolü açılarından yeter¬ 
li düzeyde bulunmasının takibine ilişkin de¬ 
netimlere etkinlik kazandırılmalı, ayrıca ilaç 
üretim yerleri kadar depo ve eczanelerin de 
denetimine ağırlık verilmelidir. 

İlaç suistimali ve uyuşturucu ilaçların tüke¬ 
timine ilişkin kontroller etkin bir biçimde ya¬ 
pılmalıdır. Devlet reçete ile satılması gerekli 
olan ilaçların reçetesiz satılmasını önleyici 
tedbirler almalıdır. Ancak hemen her ilacın 

reçete ile satılması zorunluluğu yerine, ger¬ 

çekten reçete ile satılması gerekli ilaçlar ye¬ 
niden tesbit edilmelidir. Diğer ülkelerde bu 
konuyla ilgili veriler Ek 6’da gösterilmiştir. 

— Yasa değişikliği, fiyat kararnamesi ithalat 
ve bürokratik gecikmeler, yatırım teşvikleri 
konularındaki öneriler Raporumuzun ilgili 
bölümlerinde dile getirilmiştir. (Bölüm II. 
S. 23. Bölüm VII. S. 34, 35) 

2. Talep Çalışması: 

a. Yurtiçi Talep Projeksiyonları s 

Metod: 

Yurtiçi talep tablolarındaki (Tablo 8., 8.1) 
farmakolojik grupların çoğunluğunda, yıllık % 7 
oranında bir artış olacağı varsayımında hareket 
edilerek 1983-1993 dönemi için projeksiyon tren¬ 
di hesaplanmıştır. Sadece antibiyotiklerde bu 
oran 1988 yılından itibaren, koruyucu hekimli¬ 
ğin artacağı, enfeksiyöz hastalıkların azalacağı 
düşünceleri ile % 5’e indirilmiştir. Talep miktar¬ 
larının değerlendirilmesinde 1981 fiyatları esas 
alınmıştır. 

Tablo 10.1 ve 10.2’de görülen 1988 talebine 
yönelik üretim hedefleri 1982 yılı talebiyle kar¬ 
şılaştırıldığında % 52 oranında bir artış beklen¬ 
mektedir. Toplam talep içindeki nispi paylara 
bakıldığında, antibiyotiklerin birinci sırayı ko¬ 
ruyacağı, bunu analjezik ve vitaminlerin takip 
edeceği görülmektedir. Ancak ilaç konusundaki 
bilimsel gelişmeler süreklilik taşıdığından yeni 
buluşların ve tıp alanındaki gelişmelerin etkisiy¬ 
le farmakolojik grupların toplam talep içindeki 
nispi paylarının plan dönemi içinde değişmesi¬ 
nin muhtemel olduğu süylenebilir. 

b. İhracat Talebi: 

VI. Bölümde zikredilen sorunlara rağmen, 
ilaç ihracatının plan döneminde de artmaya de¬ 
vam edeceği ve ihracatı arttırma yolunda alına¬ 
cak önlemlerin etkinliği oranında ihracat artışı¬ 
nın hızlanacağı söylenebilir. Sektörün ihracat 
yönünden mevcut sorunları ve ayrıca halihazır¬ 
da tüm faaliyetleri etkileyen fiyat finansman ve 
fon birikimi dar boğazlan nedeniyle, tutarlı ih¬ 
racat projeksiyonlarının hazırlanmasına esas teş¬ 
kil edecek bilgiler toplanamamıştır. 

Genel bir yaklaşım olarak ihracattaki artış 
oranının, yurtiçi talebiyle karşılaştmlmasmda 
toplam üretim hedeflerini büyük çapta etkileye¬ 
cek boyutlara varabilmesi ilaç endüstrisinin ye¬ 
terli, istikrarlı, bilgili ve yapıcı bir teşvik politi¬ 
kası ile ilgilidir. 



TABLO 10.1. BEŞERİ İLAÇ SANAYİİ SEKTÖRÜNDE ÜRETİM HEDEFLERİ 

Sıra Tedavi Grubu 

No. 198: 
(1) (2) (3) 

1. Sindirim sistemi ilaçlan: antiasitler, 
antispazmodik ve antiemetikler vs. 3.210 

2. Karaciğer ve safra yollan ilaçlan 451 
3. Barsak antiseptikleri, antiparazitler, 

laksatifler 
616 

4. Antidiabetikler 439 
5. Vitaminler antianemikler, tonikler, 

iştah açıcılar, anabolizanlar, mineraller 
4.347 

6. Kanla ilgili ilaçlar (Antikoagülanlar, 
kan kesiciler) 

404 

7. Kalp ve damar hastalıklan ilaçları 1.418 
8. Tansiyon düşürücüler ve diüretikler 942 
9. Dermatolojik İlaçlar 2.117 

10. G. U. sistem ilaç, hormonlar vajinal ilaçlar 3.489 
11. Antibiyotikler, sülfamitler 12.066 

12. Tüberküloz İlaçlan 573 
13. Antiromatizmal, miorelaksan ilaçlar 2.419 

14. Anestezikler, Analjezikler 5.357 
15. Antiepileptikler 166 

16. Antiparkinson ilaçları 147 
17. Trankilizanlar, uyku ilaçları ve diğer 

sinir sistemi ilaçları 
1.437 

18. Soğuk algınlığı ve öksürük ilaçlan 3.049 

19. Astım İlaçlan 302 
20. Kulak, burun ve göz ilaçları 429 

21. Kanser İlaçlan 647 
22. Parenteral Solüsyonlar 1.389 
23. Diğerleri 1.746 

TOPLAM 47.160 

(Tedavi Gruplarına Göre) 

Birim : 1981 yılı fiyatlarıyla 
Milyon. TL. 

1984 

(4) 
1985 

(5) 
1986 

(6) 
1987 

(7) 
1988 

(8) 
1993 

(9) 

3.435 3.675 3.932 4.207 4.501 6.313 

483 517 553 592 633 887 
659 705 754 807 863 1.210 

470 503 538 576 616 863 

4.651 4.977 5.325 5.698 6.097 8.553 

432 462 494 529 566 794 

1.517 1.623 1.737 1.859 1.989 2.789 

1.008 1.079 1.155 1.236 1.323 1.855 
2.265 2.424 2.594 2.776 2.970 4.166 

3.733 3.994 4.274 4.573 4.893 6.864 
12.911 13.815 14.782 15.817 16.924 21.548 

613 656 702 751 804 1.127 
2.588 2.769 2.963 3.170 3.392 4.757 

5.732 6.133 6.562 7.021- 7.512 10.536 
178 190 203 217 232 325 

157 168 180 193 207 290 

1.538 1.646 1.761 1.884 2.016 2.828 

3.262 3.490 3.734 3.995 4.275 5.996 

323 346 370 396 424 595 

459 491 525 562 601 843 

692 740 792 847 906 1.271 

1.486 1.590 1.701 1.820 1.947 2.731 

1.868 1.999 2.139 2.289 2.449 3.434 

50.460 53.992 57.770 61.815 66.140 90.575 



TABLO 10.2. YURTİÇİ ÜRETİM HEDEFLERİ (Tedavi Gruplarına Göre) 

Sıra Tedavi Grubu 
No. 1983 

(1) (2) (3) 

1. Sindirim sistemi ilaçları: antiasitler, 
antispazmodik ve antiemetikler vs. 31,5 

2. Karaciğer ve safra yolları ilaçları 2,6 
3. Barsak antiseptikleri, antiparazitler, 

laksatifler 8,3 
4. Antidiabetikler 2,8 
5. Vitaminler antianemikler, tonikler, 

iştah açıcılar, anabolizanlar, mineraller 52,8 
6. Kanla ilgili ilaçlar (Antikoagülanlar, 

kan kesiciler) 2,3 
7. Kalp ve damar hastalıkları ilaçlan 11,5 
8. Tansiyon düşürücüler ve diüretikler 6,9 
9. Dermatolojik İlaçlar 23,5 

10. G. U. sistem ilaç, hormonlar vapnai ilaçlar 25,4 
11. Antibiyotikler, sülfamitler 139,9 
12. Tüberküloz İlaçları 3,3 
13. Antiromatizmal, miorelaksan ilaçlar 21,9 
14. Anestezikler, Analjezikler 121,4 
15. Antiepileptikler 0,9 
16. Antiparkinson ilaçları 0,6 
17. Trankilizanlar, uyku ilaçları ve diğer 

sinir sistemi ilaçlan 17,5 
18. Soğuk algınlığı ve öksürük ilaçlan 24,1 
19. Astım İlaçları 6,6 
20. Kulak, burun ve göz ilaçları 16,5 
21. Kanser İlaçlan 0,1 
22. Parenteral Solüsyonlar 15,— 
23. Diğerleri 61,9 

TOPLAM 597,3 

YILLAR 
Birim : Milyon kutu 

1984 1985 1986 

(4) (5) (6) 

33,7 36,— 38,6 

2,8 3,— 3,2 

8,9 9,5 10,2 

3,— 3,2 3,4 

56,5 60,5 64,7 

2,4 2,6 2,8 

12,5 13,2 14,1 
7,4 7,9 8,4 

25,2 27,— 28,9 
27,2 29,1 31,2 

149,7 160,2 171,4 
3,5 3,8 4,— 

23,4 25,1 26,8 

129,9 139,— 148,8 
1,— 1,— 1,1 
0,6 0,6 0,7 

18,7 20,— 21,4 
25,8 27,6 29,5 

7,1 7,6 8,1 
17,7 18,9 20,2 

0,1 0,1 0,1 
16,— 17,— 18,— 
66,2 70,8 75,8 

1987 

(7) 
1988 

(8) 
1993 
(9) 

41,3 44,2 61,9 

3,4 3,7 5,2 

10,9 11,7 16,4 
3,7 4,— 5,6 

69,2 74,1 103,9 

3,— 3,2 4,5 

15,1 16,1 22,7 
9,— 9,7 13,6 

30,9 33,— 46,4 

33,4 35,7 50,1 
183,5 196,3 250,5 

4,3 4,6 6,5 

28,7 30,7 43,1 
159,2 170,3 238,9 

1,2 1,3 1,8 
0,7 0,8 1,1 

22,9 24,5 34,4 
31,6 33,8 47,9 

8,7 9,3 13,1 

21,6 23,2 32,5 
0,1 0,1 0,2 

19,— 20,— 25,— 

81,1 86,8 121,7 

639,1 683,7 731,4 731,4 782,5 1.147,— 



c. Toplam Talep Projeksiyonu: 

Bir önceki paragrafta belirtilen nedenlerle 
ihracat tahminlerinin yurtiçi talebe oranla çok 

Toplam değer 
Yıllar (Milyon TL.) 

1983 47.100 

1984 50.460 
1985 53.992 
1986 57.770 
1987 61.815 
1988 60.140 

3. Üretim Hedefleri: 

Bir önceki bölümde incelenen talebin yak¬ 
laşık tümünün yerli üretimle karşılanacağı gö¬ 
rülmektedir. Üretimi etkileyen ana girdilerle il¬ 
gili bazı görüşlere aşağıda değinilmektedir. 

a. Hammadde: 

Yerli hammadde üretiminin artmaya devam 
edeceği varsayılmakla beraber toplam hammad¬ 
de kullanımı içinde ithal kaynaklı hammadde¬ 
lerin payının plan dönemi içinde de yerli kay¬ 
naklı hammaddelerden daha büyük olacağı söy¬ 
lenebilir. Bu nedenle ilaç hammaddesi ithalatın¬ 
da kalite, fiyat, süreklilik, güvenilirlik faktör¬ 
lerinin birlikte gözönüne alınması gerekmekte¬ 
dir. 

b. İŞgÜCÜ : 

İlaç sanayiinin gelecekteki gelişmesinin or¬ 
taya çıkaracağı ihtiyaçlar ve bugünkü noksan¬ 
lar da gözönünde tutularak kalifiye personel ye¬ 
tiştirilmesi konusunda Raporumuzun ilgili bö¬ 
lümünde yer alan görüşler gözönünde tutularak 
hedefler tespit edilmelidir. 

c. Enerji: 

İlaç sanayii önemli enerji tüketen bir sanayi 
dalı değildir. Bununla beraber ülke çapındaki e- 
nerji sorunlarından payını alacaktır. 

yüksek olmayışı gözönünde tutularak Tablo 10.1 
ve 10.2’de görülen üretim hedefleri toplam ta¬ 
lep olarak kabul edilmiştir. Böylece toplam ta¬ 
lep aşağıda özetlendiği gibidir. 

1981 Fiyatlarıyle 
Toplam Talep 
(Milyon Ünite) 

597.3 

639.1 
683.7 

731.4 

782.5 

837.1 

d. Makine Teçhizat: 

Daha verimli ve üstün teknoloji kullanımına 
imkân verecek makine ve teçhizatın ithaline o- 
lanak sağlanması gerekmektedir. İlaç endüstri¬ 
sinde halen bir miktar atıl kapasite görünmek¬ 
teyse de mevcut kapasiteye dahil birçok makine¬ 
nin yıpranmış ve demode olmuş bulunduğu göz¬ 
önünde tutulmalıdır. Ayrıca oto kontrolün daha 
etkin hale getirilmesi için fabrikaların kalite 
kontrol laboratuvarlarınm gerekli teçhizatla, do¬ 
natılması gereklidir. 

4. Uygulanması Gereken Teknoloji ve 
Üretimin Girdileri: 

Raporumuzun diğer bölümlerinde de deği¬ 
nildiği gibi ilaç endüstrisi teknoloji - yoğun en¬ 
düstrilerin başında gelmektedir. Ayrıca uygula¬ 
nan teknolojilerde sürekli yenilikler ve gelişme¬ 
ler ortaya çıkmaktadır. Plan döneminde ortaya 
çıkacak teknolojik gelişmeler ve bu teknolojile¬ 
rin hangi oranda ülkemize transfer edilebilece¬ 
ği tahmin edilemediğinden bunların üretim 
girdilerinde ne tür değişiklikler yapabileceğini 
saptamak zordur. 

Tablo ll’de birim üretim için üretim girdi¬ 
lerinin projeksiyonu muhtemel teknolojik deği¬ 
şimlerin etkisi gözönüne alınmaksızın hesaplan¬ 
mıştır. Ham ve yardımcı maddelerde yerli ve it¬ 
hal kaynaklı hammadde kullanım oranlarında¬ 
ki değişmelere ilişkin tahminler takdiri olaca¬ 
ğından bunun yerine 1981 yılı dağılımı plan dö¬ 
nemi projeksiyonlarında esas alınmıştır. 
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TABLO 11. ÜRETİMİN GİRDİLERİ 

GİRDİLER 

1. Hammadeler 
1.1. İthal Malı 
1.2. Yurt İçinden 

2. Yardımcı Maddeler 
2.1. İthal Malı 
2.2. Yurt İçinden 

3. Ambalaj Malzemeleri 
4. Direkt İşçilik Harcamaları 
5. Direkt İşletme Giderleri 

5. İthalat Projeksiyonları 

a. Ürün İthalatı 

Halen ithal edilen ilaçlar ancak çok yeni 
keşfedilen ve bazı teknolojik nedenlerle yerli ü- 
retimine bugün için imkân görülmeyen az sayı¬ 
da kalemden meydana gelmektedir. Plan döne¬ 
minde sadece kanser ilaçlan ve insulin ithala¬ 
tında artış olacağı tahmin edilmektedir. Bu 
nedenle bir ithalat projeksiyonu hazırlanması 
mümkün görülmemiştir. 

b. Yan Ürün İthalatı 

Sektörde yan ürün ithalatı yapılmamakta 
ve plan döneminde de yapılması beklenmemek¬ 
tedir. 

c. Hammadde İthalatı 

Sektörde kullanılan hammaddelerin halen 
110 milyon dolar değerinde olan bölümü ithalat 
yoluyla sağlanmaktadır. Plan dönemine ait it¬ 
halat projeksiyonu ürün hedefleriyle orantılı 
olarak aşağıdaki tabloda yeralmaktadır. 

HAMMADDE İTHALAT PROJEKSİYONU 

Yıllar = ithalat (Milyon $) 

1983 125 
1984 134 
1985 143 
1986 153 
1987 164 
1988 175 

1993 246 

1981 Yılı Fiyatlanyla 
Birim: Milyon TL. 

YILLAR 
1983 1987 1988 

11.534 13.341 13.798 
3.379 4.430 4.740 

1.717 1.986 2.054 
1.056 1.385 1.482 
4.291 5.624 6.018 
2.153 2.823 3.020 
2.342 3.070 3.285 

BÖLÜM V. 

YATIRIM PROGRAMI 

Raporumuzun II. bölümünde değinildiği gi¬ 
bi parenteral solüsyonlar dışındaki fa,rmasötik 
şekillerde çeşitli oranlarda bir miktar atıl kapa¬ 
sitenin mevcut olduğu bir gerçektir. Ancak pa¬ 
renteral solüsyonlarda görülen bu kapasite dar 
boğazı 1983 başında- üretime geçecek serum fab¬ 
rikasının devreye girmesiyle ortadan kalkacak¬ 
tır. Pratik kapasite açısından atıl kapasite oran¬ 
ları daha da düşüktür. Plan dönemi içinde ön¬ 
görülen üretim ve ihracat hedeflerinin gerçek¬ 
leşmesi halinde tevsi ve yenileme yatırımlarına 
ihtiyaç olacağı anlaşılmaktadır. Ancak sektörün 
değinilen sorunları ve bunların başında gelen 
fiyat ve bürokratik engeller finansman darbo¬ 
ğazı üretici firmaların pekazı dışında yatırım 
programlarının yapılmasına imkân vermemiştir. 
Birkaç firmayı kapsayan bilgilerle sektörün ya¬ 
tırım programlan ve bunların irdelenmesi müm¬ 
kün olamamıştır. 

BÖLÜM VI. 

SAĞLANACAK YARARLAR 

   .Raporumuzun IV. Bölümünde irdelenen üre¬ 
tim hedeflerinin gerçekleşmesi halinde sağlana¬ 
cak yararları şöyle özetleyebiliriz. 

— Ülke ihtiyacının hemen hemen tümünü 
karşılayacak ilaçlann uluslararası standartlara 
uygun kalitede ve ithal ikamesine göre daha 
ucuz fiyatlarla üretimine devam edilmesi. 

— Yaratılacak katma değerle ekonomiye 
katkı sağlanması. 

— Dış ticarete katkısı, 
— İstihdama etkisi,. 
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1. Katma Değer: 

İlaç endüstrisinin katma değeri diğer sek¬ 
törlere göre oldukça yüksektir. 1982 yılında 
% 65 oranında katma değer sağlanacağı hesap¬ 

lanmaktadır. Plan dönemine ait girdi ve çıktı¬ 
ların gözönüne almmasıyle yapılan hesaplama¬ 
larda katma değer oranının dönem boyunca ar¬ 
tarak 1988 yılında % 71’e çıkması beklenmekte¬ 
dir. 

1981 Yılı Fiyatlariyle 
Milyon TL. 

KATMA 
DEĞER 

YILLAR TL. % ORAN ENDEKS 
(1) (2) (3) C4J 

1982 23.676 65 100 
1983 25.724 66 109 
1984 28.359 68 119 
1985 30.789 69 130 

1986 32.737 69 138 
1987 35.761 70 151 
1988 38.812 71 164 

2. Dış Ticarete Etkisi: 

a. Toplam Hammadde İthalat Talebi 

1981 yılında 110 milyon $ olan toplam ham¬ 
madde ithalatı 1988 yılında 175 milyon $’a yükse¬ 
lecektir. 175 milyon dolarlık ithalatla (19 mil¬ 
yar TL.) 1981 yılı fiyatlariyle 66.140 milyon TL.’ 
lık ilaç üretimi gerçekleştirilecektir. 

b. İthalat İkamesi 

Yapılan bazı analizlere göre Ek (7) Türki¬ 
ye’de üretilen ilaçların fiyatları dış ülkelerdeki 
benzerlerinden % 60-65 oranında daha ucuzdur. 

Başka bir deyişle Avrupa’da 100 ,—TL.'ya satı¬ 
lan bir ilacın Türkiye’de satış fiyatı 33,49 TL. ci¬ 
varındadır. Bu esastan hareket edilerek Türki¬ 

ye’de döviz tutan aşağıdaki tabloda hesaplan¬ 
mıştır, 

1981 Yılı Fiyatlariyle 
Birim: Milyon 

YILLAR TALEP TL. TALEP $ 

1983 47.160 1.252 
1984 50.460 1.339 
1985 53.992 1.433 

1986 57.770 1.533 

1987 61.815 1.641 
1988 66.140 1.756 

337.337 8.954 

Görüldüğü gibi Türkiye ilaç ihtiyacı ithal 
yoluyla sağlandığı takdirde plan döneminde 
8.954 milyar $ harcanacaktır. Buna karşılık yer¬ 
li üretimle karşılanması halinde döviz ihtiyacı 

(*) Yapılan değerlendirme, incelenen ülkelerde perakende 
payı dikkate alınmamıştır. 

894 milyon $’dır. Bu durumda sağlanacak itha¬ 
lat ikamesi 8 milyar $ gibi yüksek bir rakama 
erişmektedir (*) 

satış fiyatlanna göre %40-45 civarındaki depo ve eczane 
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BOLUM VII. 

ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER 

1. Vergilerin Sektör Üzerindeki Etkileri : 

a. Vasıtasız Vergiler: 

Ülkemizde uygulanan vergilerin sektör üze¬ 
rindeki etkisi diğer sektörlere benzer durumda¬ 
dır. Oran olarak düşük olsa da mutlak değer o- 
larak yüksek kâr etmiş görünen üretici firma¬ 
ların kârlarının en az yarısı müteakip yıl için¬ 
de vergi olarak geri ödendiğinde kârın işletme 
sermayesine katkısı % 50 oranında azalmakta¬ 
dır. 

Ayrıca sektörün yatırımlarının teşvik kap¬ 
samı dışında bırakılması sonucu, yatırım indiri¬ 
mi olanaklarından yararlanmak ve vergi yükü¬ 
nü azaltmak imkânı elde edilememiştir. 

Bu nedenle plan döneminde sektörün yatı¬ 
rım indiriminden yararlandırılması ve böylece 
fon birikimi imkânının yaratılması gerekli gö¬ 
rülmektedir. 

b. Vasıtalı Vergiler: 

İlaç endüstrisinin ödediği vasıtalı vergiler 
arasında en büyük payı ithalde alman gümrük 
vergisiyle buna bağlı vergi ve resimler almak¬ 
tadır. Bunun arkasından banka muamele ver¬ 

gisi gelmektedir. 1981 yılında yapılan yasa de¬ 
ğişikliğiyle damga resimleri de yükselmiştir. 

1980 — 81 yıllarında gümrük vergi ve re¬ 
simlerinin 6 aylık süre ile iki defa ertelenmesi 
sektörün içinde bulunduğu büyük finansman 
sıkıntısını hafifleten olumlu bir uygulama ol¬ 
muştur 

Endüstrisinin şu andaki finansman güçlük¬ 
lerinin azaltılmasında, gümrük vergi ve resim¬ 
lerinin ertelenmesine ait bu uygulamanın tek¬ 
rar yürürlüğe konulmasının büyük yaran ola¬ 
caktır. 

Ayrıca yerli üretilen ilaç hammaddelerin¬ 
den alman % 18 istihsal vergisinin kaldmlması 
ile hem iç pazarda fiyat ucuzlaması sağlanacak 
hem de dış pazarlarda rekabet şansımız arta¬ 
caktır. 

c. İthalatta % 2 İstikrar Fonu : 

Son gelişmeler karşısında uygulamaya ko¬ 
nulan ve ithalat değeri üzerinden ödenen % 2 
oranındaki istikrar fonunun maliyetlere getir¬ 
diği ilave yük henüz yıl sonu itibariyle hesapla- 
namamıştır. Bu değer ilaç sanayii tarafından 
yeni fiyat dönemine kadar satışlara yansıtılama- 
yacağmdan sanayinin bünyesinden karşılanacak 
ve böylece meydana gelen fon kaybı telafi edi¬ 
lemeyecektir. 

TABLO 12. SEKTÖR AMORTİSMANLARI 

AÇIKLAMA 

YILLAR 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

1. Amortismanların Öz Sermaye Oranı 

2. Amortismanların Öz ve Dış Kaynak 
Sermaye Toplamına Oranı 

3. Amortismanların Toplam Maliyetlerdeki 
% Payı 

4. Amortismanların Toplam Satışlardaki 
% Payı 

23,93 26,18 27,08 29,93 18,13 16,69 

3,48 9,17 8,81 9,81 7,46 6,41 

7,12 6,63 6,07 4,79 2,99 2,72 

4,85 4,62 4,01 2,91 2,04 1,64 

2. Amortismanlar: 

İlaç sektöründe amortismanların öz serma¬ 
yeye oranı Tablo 12’de görüldüğü gibi 1981 yı¬ 
lında % 16,7 dolayına düşmüştür. Bunun nede¬ 
ni fon birikimi yetersizliklerinden dolayı sek¬ 
törde yeni yatırımların yapılamamış olmasıdır. 

Gerek bu nedenle, gerekse diğer maliyet 
unsurlarının giderek yükselmesi sonucunda 
amortismanların toplam maliyetteki payı %2,72’ 
ye, toplam satışlardaki payı da % 1,64’e düşmüş¬ 
tür. 
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3. Sermaye Yapısı: 

Raporumuzun III. d bölümünde açıklandığı 
gibi eski yıllarda kurulan ve özellikle 1960 — 
1970 döneminde hızla gelişen yerli sermayeli 
ilaç firmalarının, 1970’den sonra gelişme hızla¬ 
rının giderek düştüğü görülmektedir. Genel 
ekonomik yapıda ülke çapında sürmüş olan ge¬ 
lişmeler nedeniyle bazı yerli sermayeli firmalar 
sermaye artırımlarını daha, ziyade birikmiş kâr¬ 
larının sermayeye dönüşmesiyle sağlayabilmiş, 
bazıları da sermaye arttırımı yapmaksızın mev¬ 
cut kârlarını otofinansman yoluyla işletmeye 
tahsis etmişlerdir. 

1970’den sonra 4 yabancı sermayeli kuru¬ 
luşun yerli firmalar tarafından satın alınmasıy- 
le sayıları 7’ye inen yabancı sermayeli firmalar 
ise ancak 1980 — 1981 yıllarında garantisiz ti¬ 
cari borçların sermaye arttırımı olarak kulla¬ 
nılmasına imkân verilmesinden sonra 4 milyar 
liralık sermaye arttıranına gidebilmişlerdir. 

4. Yatırımların Finansmanı: 

Sektör, ülkenin genel ekonomik durumu ve 
kendi sorunları nedeniyle geçen 5 yıllık dönem¬ 

de çok az yatırım yapabilmiş olup, sınırlı yatı¬ 
rımların büyük bir çoğunluğu öz kaynaklardan 
finanse edilmiştir. Yatırımları belirli düzeye u- 
laşabilmiş az sayıda firmanın verileri incelendi¬ 
ğinde, dış kaynak finansmanıyım % 18-40 ara¬ 
sında değiştiği, geri kalan ihtiyacın çoğunlukla 
otofinansman ve nadir hallerde hisse senedi ih¬ 

racı yoluyla karşılandığı anlaşılmaktadır. Teş¬ 
vik unsurlarından yararlanılamaması yatırım¬ 
ların finansman yükünün 1980 — 1982 yılların¬ 
da %,60’a ulaştığı görülmüştür. 

ilaç endüstrisinin yatırımlarının, teşviki ön¬ 
görülen yatırımlar arasına alınması gerek dışa 
açılmaya başlayan bu sektörün ülke ekonomi¬ 
sine sağlayacağı yararlar, gerekse diğer ülke¬ 
lerde olduğu gibi söktürün hızlı teknolojik ge¬ 
lişmelere uyum sağlayabilmesi ve plan döne¬ 
minde öngörülen üretim hedeflerine ulaşabil¬ 
mesi bakımından gerekli görülmektedir. 

5. Krediler: 

1981 öncesindeki 5 yıllık dönemde orta va¬ 
deli kredi imkânları çok sınırlı olmuş, ihracat 
yapan firmalar ayrıca ihracat kredisinden ya¬ 
rarlanmışlardır. 

TABLO 13. KREDİLER YILLAR 

AÇIKLAMALAR 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

1. Kredilerin yıllık % olarak 
Maliyeti 1 14.30 

2. Toplam Kredi Maliyetinin Toplam 
Maliyetteki Payı 9.13 

3. Kullanılabilir Kredilerin 

Kredi Karşılığı Gösterilen 
Değerlere % Oranı 69.33 

Bu nedenle sektörde daha çok kısa vadeli 
ticari krediler kullanılmıştır. Bu kredilerin ma¬ 
liyeti Tablo 13’de görüldüğü gibi % 43,5 merte¬ 
besine yükselmiş ve toplam maliyet içindeki pa¬ 
yı da % 15’i aşmıştır. Kredilerin maliyetlerinin 
yüksek oluşu sektörün maliyet ve kârlılık duru¬ 
munu olumsuz yönde etkilemekte ve gelişmesi¬ 
ni engellemektedir. Diğer sektörlerde olduğu 
gibi ilaç sanayii sektöründe de sağlıklı bir geliş¬ 
me için kredi maliyetlerinin düşürülmesi yö¬ 
nünde tedbirler alınması gerekmektedir. 

6. Standartlar ve Kalite Kontrolü: 

İlaç, kalitesinden kesinlikle fedakârlık edile- 
miyecek tek ürün olması nedeniyle kontrolü de 
bütün ülkelerde üzerinde en çok hassasiyet gös¬ 

14.62 17.81 23.66 35.59 43.50 

9.35 917 11.36 14.28 15.05 

71.18 72.07 77.08 77.04 82.18 

terilen bir konudur. Türkiye’de piyasanın %90 
ihtiyacım karşılayan firmalar batı ülkeleri dü¬ 
zeyinde üretim ve kontrol yöntemleri; uyguladı¬ 
ğı halde bazı firmaların üretim ve kontrol açı¬ 
sından yeterli düzeyde olduklarını söylemek 
güçtür. Özellikle ihracata yönelmiş ilaç endüst¬ 
rimizin iyi bir pazar bulabilmesi ve devamlılı¬ 
ğın sağlanabilmesi için iyi imalât tekniği kural¬ 
ları ve kalite kontrol denetimi son derece önem¬ 
lidir. Halk sağlığı açısından hayati önemi olan 
kalitenin sağlanması için iyi İmalat ve Kontrol 
Tekniği Kuralları, ülkemiz koşullarına uygun 
hale getirilerek, üretim ve kontrol standartları 
saptanmalı ve bütün firmaların bü standartlara 
göre üretim ve otokontrol yapmaları temin edil¬ 
melidir. Ancak bu işlemlerin maliyeti de göz- 
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önünde tutulmalıdır. Bütün firmaların bu stan¬ 

dartlara uyum sağlayabilmesi için ihtiyaç du¬ 
yacakları makine, teçhizat vs. gibi konularda 
tedbirler düşünülmelidir. 

Raporumuzun politika önerileri bölümün¬ 
de de değinildiği gibi kamu kontrollerinin etkili 
duruma getirilmesi için: 

— Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Ensti¬ 
tüsü personel ve ekipman yönünden takviye 
edilmelidir. 

— Enstitünün getirdiği yüksek değerdeki 
aletlerinin bakım ve onarımı konusu sorun teş¬ 
kil etmekte ve bozulan bu aletler uzun süre kul¬ 

lanılmamaktadır. Bu nedenle, cihazların periyo¬ 
dik bakımı ve tamiri için, anında diyalog kuru¬ 
labilecek devlete ait bir bakım ve onarım merke¬ 

zi kurulmalı ve bu merkezde kalifiye eleman¬ 
ların çalıştırılabilmesi için imkânlar araştırıl¬ 
malıdır. 

— İlaç kontrolü konusunda uzmanlaşmanın 
önemi gözönüne alınarak Refik Saydam İlaç 
Kontrol ünitesinde çalışmalara ihtisas yapma 
imkânları sağlanmalıdır. 

— Üretim yerleri ve koşullan, özellikle tek¬ 
nik açıdan tecrübeli ve bilgili eczacı müfettişler 
tarafından denetlenmelidir. 

— Enstitünün, ilaç sanayii ile diyaloğu ba¬ 
tı ülkelerindeki seviyeye getirilmelidir. 

7. Pazar İmkânları: 

Pazar imkânlarına göre hazırlanan üretim 
hedefleri Tablo 10.1 ve 10.2’de gösterilmiştir. 
İlacın vazgeçilmez bir ihtiyaç maddesi olması 
nedeniyle pazar imkânlarını etkileyen faktörler 
diğer tüketim mallarından farklılık gösterir. 
Herkesin sağlık gövencesine kavuşmasının te¬ 
mel koşullanndan biri de ilacın herkesin yara¬ 
rına sunulabilmesidir. Bunun için sosyalizasyon 
kapsamının genişletilmesi gerekli olduğu gibi, 
herkesin belirli şartlarda ve belirli koşullarda- 
ilaç giderlerine katkıda bulunması da sağlan¬ 
malıdır. 

8. îhracatı Teşvik Edici Tedbirler: 

Sektörün ihracatının istenen düzeye ulaşa¬ 
mamasının nedenlerine Raporumuzun ilgili bö¬ 
lümünde değinilmiş ve ekonomik istikrar poli¬ 
tikası çerçevesinde dışa açılmayı teşvik edici 
tedbirlerin ilaç endüstrisinin ihracatının %100’e 
varan oranda artmış olduğu belirtilmişti. Bu 
teşvik tedbirlerinin devamı, hatta güçlendiril¬ 
mesi hem Türkiye ekonomisi, hem de sektörün 
gelişmesi açısından gerekli görülmektedir. 

9. Pazarlama Sorunları: 

İlaç endüstrisinde pazarlama faaliyetleri, 
ilacın niteliği dolayısıyle diğer sektörlerden çok 
farklı yürütülmektedir. İlaçta diğer tüketim 
mallarının tanıtımında kullanılan tanıtma araç¬ 
larının hiçbiri kullanılamaz. İlacın tanıtımının 
kendine özgü yöntemlerle ve yüksek bilimsel 
seviyede yapılması gerekmektedir. Bu tanıtımı 
yapacak kadronun sürekli bilimsel eğitime tabı 
tutulması zorunludur. İlaç üreticilerinin bir di¬ 
ğer görevi de tıp alanındaki tüm gelişmeleri he¬ 
kim ve eczacıya aktarmak ve bir anlamda bilgi 
hatırlatma ve tazelemektir. 

10. Ortak Pazar ve Diğer Uluslararası Ku¬ 
ruluşlar Karşısında Sektörün Durumu: 

Gelişmiş ülkelerdeki ve AET ülkelerindeki 
uluslararası kuruluşlarla kıyaslandığında Türk 
İlaç Endüstrisi sermaye yapısı, teknik olanaklar 
araştırma gücü ve pazar hakimiyeti açısından 
zayıftır. Ortak Pazar’a tam üye olunması halin¬ 
de yerli ilaç endüstrisinin korunması ve buna 
ilişkin tedbirlerin şimdiden alınarak sektörün 
güçlendirilmesi zorunludur. Bu konudaki öne¬ 
rilerimizi şöyle özetleyebiliriz: 

— Türk İlaç Endüstrisi AET karşısında mut¬ 
laka korunmalıdır. 

— İlaç üzerinde yürütülmekte olan demogo- 
jik tartışmalar önlenerek, bu endüstrinin de di¬ 
ğer herhangi bir endüstri kolu gibi ekonomik 
kı mallara tabi olduğu kabul olunmalıdır. 

— Mevcut 1262 sayılı yasa mutlaka yenilen¬ 
meli ve yenilenmede Avrupa Ekonomik Toplu¬ 
luğu lirektifleri doğrultusunda bir uyum temin 
edilmelidir. Özellikle araştırma ve geliştirmeler 
sonunda bulunan yeni ilaçlar ve bunların tat¬ 
bikatı ile ilgili sorunların yeni yasada yer alma¬ 
sı gerekmektedir. 

— Endüstrinin oto-finansmanmı sağlayabil¬ 
mesi için mevcut Fiyat Kararnamesi yeniden in¬ 
celenerek gerekli düzenlemeler yapılmalı ve de¬ 
vamlı değişen döviz kurlan ve artan iç girdi fi¬ 
yatlarına paralel olarak işlerlik kazandırılmalı¬ 
dır. 

— îlaç aktif maddelerinin, yakın ilişkisi 
nedeniyle ilaç endüstrisi tarafından üretilmesi 
bekleniyorsa, bu durumda endüstriyi güçlendi¬ 
rici ve teknoloji transferini kolaylaştırıcı tedbir¬ 
ler alınmalıdır. 

— Yeni teknolojinin icap ettirdiği üretim 
yöntemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyle, ka¬ 
pasite değişimleri teşvik edilmelidir. 

11. İşçilik Durumu ve Teknisyen Yetiştiril¬ 
mesi : 

İlacın üretim maliyeti içinde işçiliğin payı 
son yıllarda giderek artmıştır. Bu payın artma- 
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sı sektörde istihdamın aleyhine gelişmektedir. 
1975’de 14.572 olan istihdam hacmi 1980’de 
8.624’e düşmüştür. 

Ülkenin genel ekonomik istikrarının sağlan¬ 
ması oranında gelecekteki ücret artışlarının da¬ 
ha makul düzeylerde tutulması hem ilaç fiyat¬ 
larının gereksiz artmasını önleyecek, hem de 
istihdamın lehine olacaktır. Devletin işçi işve¬ 
ren ilişkilerindeki düzenleyici görevini sürdür¬ 
mesi önerilmektedir. 

12. Araştırma ve Geliştirme: 

Ülkemiz ilaç endüstrisi bir yandan geliş¬ 
mekte olan ülkelerde kendine pazar açma çalış¬ 
malarını sürdürürken diğer yandan yakında or¬ 
tak olarak girmek istediği Avrupa Ekonomik 
Topluluğu’nun gelişmiş ilaç endüstrileri karşı¬ 
sındaki varlığını geliştirebilmesi için çok geç 
kaldığı araştırma - geliştirme faaliyetlerine hız 
vermesi gerekmektedir. 

Bu amaçla, 
— Yeni bir fiyat düzeni getirilinceye kadar, 

mevcut Kararname ’nin araştırma geliştirmeyle 
ilgili 16. maddesinin içeriği .açıklığa kavuşturu¬ 
larak işlerlik kazandırılmalı ve özendirici nite¬ 
likte bazı teşvik unsurları getirilmelidir. 

— Endüstri - Devlet - Üniversite üçlüsünün 
etkin bir işbirliği içinde çalışması sağlanmalıdır. 

- —- Araştırma yapabilecek nitelikte personel 
yetiştirmek için üniversitelerin lisans üstü eği¬ 
tim programlarında değişiklik yapılmalıdır. 

13. Yönetim Sorunları: 

İlaç sektöründe yetişmiş yönetim kadrosu 

bulunmaktadır. Gelecek plan döneminde bu kad¬ 
ronun yönetim sorunlarının çözümünde yeterli 
olacağı düşünülmektedir. 

14. Diğer Tedbirler ve Öneriler: 

Raporumuzun çeşitli bölümlerinde değini¬ 
len sorunlarla ilgili öneriler kısaca aşağıdaki 
şekilde özetlenebilir • 

1. Öncelikle, modern bilimsel ve teknolojik 
gelişmelere uygun, kararlı bir ilaç politikası 
saptanmalıdır. 

2. İlaç endüstrisinin giderek büyüyen işlet¬ 
me sermayesi açığı, finansman sorunları, fon bi¬ 
rikimi yetersizliği, kredi maliyetlerinin yüksek¬ 
liği, ödemek zorunda olduğu kur farkları, sü¬ 
rekli ve kaliteli hammadde temini gibi sorunla¬ 
rının mevcut fiyat düzeninde çözümlenemeyece¬ 
ği ve endüstrinin sağlıklı bir gelişme trendi iz- 
leyemiyeceği, endüstriden alman verilerden gö¬ 
rülmektedir. Bu nedenle 1972 tarihli fiyat Ka¬ 
rarnamesi 5. Plan döneminde Plan’a uygun ola¬ 
rak ve günün değişen ekonomik koşullarına u- 
yum sağlayacak şekilde yeniden ele alınmalıdır. 

3. İlaç ve ilaç endüstrisine yön veren 1262 
sayılı Kanun yenilenmeli ve bu yenilenmede en¬ 
düstrinin Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeleri¬ 
nin teknolojik düzeyine yükseltilmesi amaçlan- 
malıdır. 

4. İlaçlarla ilgili ithalat, ruhsatlandırma ve 
diğer bütün işlemler hızlandırılmalı, bu konuda 
devlet hem yol gösterici hem de endüstrinin ça¬ 
balarını destekleyici rol oynamalıdır. 

İlaç Endüstrisinin gelişmesi için çok önemli 
olan diğer öneriler 24. ve 26. sayfalarda ayrın¬ 
tılı olarak verilmiştir. 
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EK : 1 TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN İLAÇ AKTİF HAMMADDELERİ 

— Acetic Acid 

— Acetylsalicylic Acid 
— Aluminium Chloride 

— Aluminium Glycinate 
— Aluminium Hydroxide 
— Aluminium Isopropylate 
— Amoxicillin Trihydrate 
— Ampicillin Anhydrous 
— Ampicillin Trihydrate 
— Anabolizan Hormon 
— Benzalkonium-Chloride 

— Cephalexin Monohydrate 
— Chlorpropamide 
— D-Panthenol 
— Dihydroxyaluminium Sodium Carbonate 
— Ergotamine Tartrate 
— Ethambutol 
— Gentamicin Sulfate 

— Guaiphenesin 
— Karaciğer Extresi 
— Librium 

Magnesium Stearate 
Maleate de Methyl Ergol 
Medazepam 
Mephenoxalone 
Monophenylbutazone 
Oxazepam 
Oxethazaine 
Oxolamine Citrate 
Oxyphenbutazone 
Paracetamol 
Phenacetin 

Phenylbutazone 
Safra Extresi 

Salicylic Acid 
Sodium Acetate 
Sodium Citrate 

Syncavit Calcium 
Tetracycline 
Oxytetracycline 
Trihydroxy Ethyl Rutin 
Trimethoprim 



EK. 2. GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN BAZI ÜLKELERDE EN ÇOK KULLANILAN ON TERAPÖTİK SINIFIN 
MUKAYESELİ SIRALAMA TABLOSU 

Sistemik Antibiyotikler 
Öksürük, soğuk algınlığı îlç. 
Vitaminler 
Analjezikler 
Psikoleptikler 
Seks hormonları 
Antiromatizmal İlaçlar 
Antiasitler 
Hypotansif ilaçlar 
Kardiak tedavi ilaçlar 
Psikoanaleptikler 
Kolagoglar 
Antispazmodikler 
Besleyiciler 
Antianemikler 
Antidiyaretikler 
Tüberkülostatikler 
Topikal steroidler 
Diüretikler 

Hematolojik ilaçlar 
Hastane çözeltileri 
Perferal vazodilatörler 
Vazoprotektifler 
Antidiabetikler 
Antiastmatikler 
Sistemik steroidler 

Türkiye Brezilya Pakistan 

1 11 

4 2 3 
3 3 2 

2 6 4 

9 8 — 

6 5 — 

7 7 — 
8 — 8 

— 9 — 

— 10 — 

5 4 10 
— — 5 

— — 6 

10 — 7 

— — 9 

Filipinler Venezüella Japonya 

111 

2 3 — 

3 2 2 
4 4 — 

— 89 

— 5 — 
— 10 3 

10 — 4 

— 7 

— 10 

6 — — 

- 7 — 

8 — — 

5 — — 
9 6 — 

- — 5 

- — 6 

7 — 

9 

KAYNAK : Pharmaceuticals for Developin Countries, National Academy of Sciences, 1979. 

A.B.D. Batı Almanya 

3 7 

4 4 
5 — 

2 5 

1 2 
8 9 

9 — 

6 8 
— 1 

10 — 

7 

3 

6 

10 

LU 

Co 



EK: 3. İLAÇ ÜRETİCİSİ BAŞLICA ÜLKELERİN DIŞ TİCARET DURUMU (1976 — 1978) (Milyon $) 

1976 A.B.D. B. Almanya Japonya Fransa İtalya İsviçre İngiltere 

İthalat 270.9 582.1 550.3 355.5 388.9 177.5 249.9 

İhracat 995.6 1194.8 145.3 627.9 416.0 874.1 812.2 

FARK + 724.7 + 612.7 — 405.0 + 272.4 + 27.1 + 696.6 + 562.3 

19 7 7 

İthalat 319.6 722.2 612.3 414.8 470.8 215.8 303.0 

İhracat 1080.6 989.3 780.3 743.1 378.0 1026.9 968.5 

FARK + 761.0 + 267.1 — 432.0 + 328.3 — 92.8 + 811.1 + 665.6 

19 7 8 

İthalat 484.8 989.3 820.8 538.5 527.6 300.6 385.5 
İhracat 1230.8 1641.5 223.4 929.5 500.5 1416.7 1256.3 

FARK + 746.0 + 652.2 — 597.4 + 391.0 — 27.1 + 1116.1 + 870 8 

KAYNAK : «Opportunity for Pharmaceuticals in the Developing World Over the Next Twenty Years», June 1980, Information Research Limited 

EK : 4. BAZI ÜLKELERDE 1979 YILI ARAŞTIRMA — GELİŞTİRME GİDERLERİ 
Ar - Ge Giderlerinin Ar-Ge’de Çalışan 

Ar - Ge Giderleri Ciroya Oranı % Eleman Sayısı 

A.B.D. (1) 1.500 mil. $ 11.5 22.675 

İngiltere (2) 516 mil. $ 13 10.000 

B. Almanya (3) 1.500 mil.DM 14 11.200 

Japonya (4) 488 mil. $ 6,3 15.624 

İtalya (5) 146 mil. $ 8 — 9 5.000 

KAYNAK : 

(1) Prescriptin Drug Industary Fact Book 1980 
(2) ABPI tenth edition, August 1980 
(3) Pharma Daten, 1981 
(4) Scrip 531, 1980 
(5) Scrip 645, 1981 



EK: 5 

2000 YILINA KADAR BAŞLICA İLAÇ PİYASALARINDA MEYDANA GELECEK 
DEĞİŞİKIİKLER (Milyon $) 

1979 1985 1990 1995 200) 

USA 11360 16115 21060 26880 33500 

Japonya 8760 14000 20550 28850 38500 

Batı Almanya 5000 7090 9270 11830 14670 

Fransa 4430 . 6140 8030 10245 12765 

İtalya 2380 3375 4410 5630 7015 

İngiltere 2000 2835 3700 4730 5895 

Brezilya 1890 4350 7830 13200 20775 

ispanya 1570 2230 2910 3715 4630 

Arjantin 1400 2238 3835 5830 7475 

Meksika 907 2095 3780 6370 10025 

Güney Kore 850 1505 2210 3100 4150 

Belçika 825 1175 1535 1950 2440 

Kanada 748 980 1220 1480 1760 

Hindistan 720 1275 1875 2625 3515 

İsveç 547 775 1015 1295 1615 

Hollanda 530 750 985 1250 1555 

İsviçre 506 715 940 1200 1490 

Avustralya 494 700 915 1165 1450 

Türkiye 468 830 1215 1705 2285 

Kolombiya 432 995 1800 3020 4755 

Diğerleri 18850 39832 50915 68930 89735 

64570 110000 150000 205000 270000 

KAYNAK: «Opportunity for Phaımaceuticals in the Developing World Over the next Twenty Years», June 1980, 
Information Research Limited 
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EK : 6 

BAZI ÜLKELERDEKİ REÇETELİ VE REÇETESİZ İLAÇ SATIŞLARI 

Ülkeler 

Almanya 
Fransa 
İngiltere 
İtalya 
İspanya 
Belçika 
Hollanda 
İsveç 
İsviçre 
Avusturya 
Portekiz 

TOPLAM 

Toplam 
farmasötik 

pazarı 

(S milyon) 
(A) 

9.765 

6.922 
4.108 
3.500 

2.418 

1.253 
1.012 

845 

780 
761 

339 

31.703 

Toplam reçete 
istenmeyen satışlar 

($ milyon) 
(B) 

4.165 
3.189 

1.250 
236 

354 
423 

203 
184 

415 

137 

38 

10.574 

(*) Rakamlar 1979 perakende fiyatlarına göre hazırlanmıştır. 

KAYNAK: SCRIP No. 621 August 31st. 1981 p. 4 

Toplam 
satışları ve 
(A)’ya oranı 
($ milyon) 

(C) 

Kişi başına 
OTC 

kullanımı 

($) (D) 

Girilmemiş OTC 
pazarları (B-C) 
değer olarak 

ve B’nin yüzdesi 
(E) (($ milyon) 

Brüt milli 

Üretimden 
kişi başına 

düşen OTC 
kullanım oranı 

(F) 

1.781 (% 18) 29.0 2.384 (%57) 0.2215 

1.586 l %23) 29.6 1.603 (%50) 0.2679 % 
883 (% 22) 16.3 367 (% 30) 0.2546 % 

165 (% 5) 2.9 71 (%30) 0.0497 % 
262 (% 11) 7.0 92 (%26) 0.1447 % 

127 (%10) 12.9 296 (% 70) 0.1109 % 
120 (% 12) 8.6 83 (%41) 0.0816 % 
83 (% 10) ' 9.9 101 (%55) 0.0380 % 

274 (%33) 43.5 141 (%34) 0.2793 % 
80 (%11) 10.7 58 (%42) 0.1093 % 
30 (%. 9) 3.0 8 (%20) 0.1978 % 

5.391 l%17) 5.204 (%49) 



EK : 7 
1982 ÇEŞİTLİ ENDİKASYON GRUPLARINA GÖRE AVRUPA VE TÜRKİYE’DE FİYAT KARŞILAŞTIRILMASI 

Avrupa’da 
100 TL. 

Türkiye olan ilacın 
Avrupa Fiyatı Türkiye 

Endikasyon Grubu İlacın Adı Fiyatı (SF) TL. Değeri (TL.) 

Kanser İlaçlan Natulan 50 kapsül 31.20 1.813.— 73.33 
» » Efudix 20 gr. pomat 15.50 662,— 53,89 
» » Adriblastina 15.800 Liret 3.189,— 167,— 
» » Fluoro-Uracil 30 kapsül 120.— 4.800,— 50,47 

Kalp Damar İlaçlan Coramin 5 ampul 4.90 125,— 32,19 
» » Visken 30 tablet 16.40 659,— 50,71 
3» » Isoptin 50 draje 19.10 939,— 62,04 

Narcotic Analgesicler Nembutam-Na solüsyon 21.50 117,— 6,87 
» Nembutal-Na 10 kapsül 3.50 61,— 21,99 
» Penthotal-Na Ampul 133.75 6.600,— 60,01 

Antidiabetikler Glibenese 100 tablet 51.60 623,— 15,72 
» » Diabenese 100 tablet 51.60 409,— 10,00 
» » Rastinon 100 tablet 27.00 442,— 20,66 

Antihipertenve ve Diüretik. Brinaldix 15 tablet 7.50 274,— 46,10 
» » ' Renese-R 30 tablet 8.30 186,— 28,28 
» » Lasix 5 ampul 6.10 115,— 23,79 

Anestezikler Rohypnol 5 ampul 13.80 300,— 27.43 
» Penthrane solüsyon 137.50 5.753,21 52,80 

Antibiyotikler Binotal 5 ampul 0.5 mg. 19.— DM 344,— 26,75 
» Binotal 2 gr. 5 ampul 60.40 DM 430,— 10.51 
» Ampicillin Ped. suspans. 13.80 239,— 25,59 
» Erythrocin Granül 13.00 164,— 15,92 
» Erythrocin 2cc ampul 9.60 103,— 13,54 
» Erythrocin oral susp. 7.05 DM 212,— 44,43 
» Biteral (Tiberal) 20 tab. 61.55 DM 1.171,— 28,11 
> Streptomycin 1 ampul 4.14 DM 77,— 27,48 
» Terramycin 16 kapsül 22.30 219,— 12,39 
» Terramycin deri pomadı 5.00 90,— 22,71 
* Terra-Cortril pomad 10.90 61,— 7,06 

Diğer Antibiyotikler Geopen 20 tablet 44.60 1.756,— 49,67 
» * Tao (Oleandocyn) 9.65 DM 264,— 40,42 
» » Mikostatin (Moronal) 12 draje 21.50 DM 194,— 13,33 
» » Paraxin kapsül (Synthomycetin) 15.66 DM 122,— 11,51 
» » Kemicetin Oftal. Pom. %1 3.80 DM 81,— 31,50 

Sülf amitler Bactrim 20 tablet 19.30 DM 112,— 8,57 
» Gantrisin göz damlası 6.30 84— 16,85 
» Madribon 10 tablet 7.20 97,— 17,00 

Röntgen-Kontrost Urovison ampul 18.60 502,— 34,00 
» » Biloptin 6 kapsül 7.60 253,— 42,00 
» » Urogrofin ampul 60.40 491,— 10,25 

Antikoagülanlar Anturan 50 tablet 30.10 DM 1.206,— 59,20 
Tromexan 10 tablet 7.00 335,— 60,40 

» Coumadin 10.00 DM 72-,— 10,63 

Spazmolitikler Antreyi 30 kapsül 5.50 206,— 47,26 
» Mestinon 50 tablet 5.75 DM 335,— 86,08 
» Octinum damla 3.50 153,— 55,17 

Antiepileptikler Tegretol 25 komprime 16.— DM 672,— 62,06 
» Maliasin 50 draje 8.35 168,— 29,73 

Rivotril 5 ampul 10.45 214,— 30,26 

Antiasitler-Antiemetikler Talcid 7.15 DM 187,— 38,64 
» » Kompensan 100 tablet 17.05 DM 250,— 21,66 
» » Tagamet 50 tablet 65.57 DM 2.531,— 57,03 
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İADE TARİHÎ 

Antihistaminik-Antiallerjik Avi 
» » Anı 

» » Tat 
Coı 
Teı 
Otı 
Fıı 
Ga 
As 

or 
Bu 
Nc 
Al 
Ef 
V< 
N> 
Ci 
în 
R: 
İs 
S: 
B 
P 
P 
L 
t 
F 

Göz-Burun Pomatları 
» » 

Göz-Kulak-Burun Dam. 
» » 

» » 

Analgesics, Antypyretic 
» » 

» » 

» 

Astım İlaçları 
» > 

» » 

Trankilizan-Migren İlaç. 
» » 

» » 

Antituberculosis 

Öksürük İlaçlan 
» » 

» » 

Hormonlar 

Karaciğer Extr. 
V itaminler-Minerallef 

İdrar Yollan 

Bağırsak Antiseptikleri 
Antiparazit-Laksatif 

Pomatlar 

Solüsyon-Toz-Pastil 
ve Antiseptikler 

Antiparkinsonlar Madopar 125 mg. au ıvnpuı 
Akineton 50 tablet 14.31 DM 

)8,— 
155— 

397,— 

15.00 
32.81 
55.38 
32,57 
23,50 
36.00 
19,90 
22.98 
18,47 
17,16 
45,94 
17,55 
72,62 
32.22 
31.82 
20.39 
22.72 
44,29 
30.85 
24,54 
46,10 
18,88 
40.83 
53.64 
21,74 
28,60 
45.12 
19,25 
61,46 
24.13 
55,04 
19.22 

4,3 

22.22 
6,68 

25,12 
18.72 
23.64 
7,7 

22.73 
40,52 
29.85 
61.39 
40.99 

Ortalama 33,49 

1 SF — 79.24 TL. 

1 DM — 67.68 TL. Haziran endeksi fiyatına göre hesap edilmiştir. 
Kaynak: Rote Liste 1982 — Reglementation ("İsviçre İlaç Katalogu 1982.) 
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