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Sayın Bakanım, 

Bildiğiniz üzere ülkemizde beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılması, Bakanlığınızca 

belirlenmekte ve ilaç fiyatları ilgili kararnameler ve tebliğler ile yasal güvence altına 

alınmaktadır.  

2007 yılından günümüze kadar yayımlanan karar ve tebliğlerde eczacı kâr oranları belirlenmiş 

ve ilaçların kutu üzerindeki fiyatları baz alınarak beş kademe olarak kayıt altına alınmıştır. 

22 Eylül 2007 tarih ve 2007/12325 sayılı Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ 

Madde 12’de yer alan kademeler ve eczacı kâr oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

   
Depocuya satış fiyatının; Depocu kârı (%) Eczacı kârı (%) 

10 YTL'ye kadar olan kısmı için (10 YTL dahil) 9 25 

10- 50 YTL arasında kalan kısmı için (50 YTL dahil) 8 24 

50-100 YTL arasında kalan kısmı için (l00 YTL dahil) 7 23 

100-200 YTL arasında kalan kısmı için (200 YTL dahil) 4 16 

200 YTL üstünde kalan kısmı için 2 12 
 

  

 

10 Temmuz 2015 tarihinde, Bakanlar Kurulu’nca alınan 2015/7752 sayılı Beşeri Tıbbi 

Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar ile bu tabloda güncelleme yapılmış ve eczacı kâr 

oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

Depocuya satış fiyatının; Depocu kârı (%) Eczacı kârı (%) 

10 TL'ye kadar olan kısmı için (10 TL dahil) 9 25 

10- 50 TL arasında kalan kısmı için (50 TL dahil) 8 25 

50-100 TL arasında kalan kısmı için (l00 TL dahil) 7 25 

100-200 TL arasında kalan kısmı için (200 TL dahil) 4 16 

200 TL üstünde kalan kısmı için 2 12 

 

Ülkemizde ruhsatlı ilaçların fiyatlarının belirlenmesinde Dönemsel Avro Değeri 

kullanılmaktadır. Bu değer, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde yer 

alan 3'üncü maddenin b bendinde: "Avro değeri: Bir önceki yılın Resmî Gazete’de ilan edilen 

gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının günlük Avro döviz satış kuru 

gerçekleşmeleri esas alınarak hesaplanacak olan yıllık ortalama Avro değerinin % 60 olarak 

belirlenen uyarlama katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenen avro değeri" şeklinde 

tanımlanmaktadır. 

Aynı zamanda ilaçların alacağı zam oranlarını belirlemekte de bir etken olarak 

kullanılmaktadır.  

İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Dönemsel Avro Değerinin 2007-2019 yılları 

arasındaki değişimi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  



 

 

Kaynak: http://www.tisd.org.tr/DAD.asp 

Bu tabloya göre, 2007 yılında 1,8604 olan Avro değeri, 2019 yılında 3,4037 olmuştur. 

Görüldüğü üzere aradaki fark yaklaşık % 83 artış şeklindedir.  

Örneğin, 2007 yılında 55 TL ve üzeri olan ilaçlar, günümüzde 100 TL’yi geçmiş ve 2007’de % 

25 olan bu ilaçların kârlılığı % 16’ya düşmüştür. 

Aynı şekilde 2007 yılında 110 TL ve üzerinde olan ilaçlar ilaç kurunda yapılan artış ile 2019 

yılında 200 TL’yi geçmiş ve % 16 olan eczacı kârı, % 12’ye düşmüştür.  

Tüm bunların yanı sıra, 19 Şubat 2019 sonrası kademelerine göre ilaç sayılarına baktığımızda, 

aşağıdaki tablo ile karşı karşıya kalınmaktadır. 

Kademe 19 Şubat 2019 Öncesi İlaç Sayısı 19 Şubat 2019 Sonrası İlaç Sayısı 

1 2.413 1.572 

2 3.859 4.447 

3 1.157 1.221 

4 388 498 

5 781 860 

Toplam 8.903 8.903 

 

2007'den günümüze kadar geçen süreçte ilaç fiyatları Avro kuruna bağlı olarak artış 

göstermiş, yukarıda belirtilen kârlılık baremleri ise sabit kalmıştır. Bu durum eczacı 

kârlılıklarını azaltarak ülkemizde hizmet veren tüm eczane eczacılarını zor durumda 

bırakmıştır.  

Kademesi artan ilaç sayısı her geçen gün artmakta, bu durum eczacının kâr oranını 

azalmakta, azalan eczacı kârı ilaç sanayine kâr olarak yansımaktadır. Yani, ilaç fiyatları 

arttıkça eczacılarımız kaybetmekte, sadece ilaç sanayi kazanmaktadır.  

Eczacılarımızın kârlılığı düşerken Sosyal Güvenlik Kurum(SGK) ile yaptıkları iskonto oranları da 

her geçen gün artmaktadır. Bilindiği üzere eczacılarımız cirolarına göre yüzde 0,75-2,75 

arasında iskonto yapmaktadır. Hem 4. ve 5. kademe ilaçlar hem de SGK’ya yapılan iskontolar 
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nedeni ile eczacılarımızın kârlılıkları daha da düşmekte, eczacılarımız ekonomik bir dar 

boğaza sürüklenmektedir.  

Bu durumun çözülmesi ve eczacılarımızın kâr oranlarının azalmaması için sağlık otoritesinden 

öncelikli beklentimiz, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğin 

güncellenerek eczacı kâr oranların, tüm kademedeki ilaçlar için yüzde 25 oranına 

çekilmesidir.  

Konu ile ilgili bir diğer önerimiz ise Avro kurunda meydana gelen artışa bağlı olarak yapılan 

ilaç zammının, eczacıların kâr oranlarını belirleyen kademelerdeki baremlere de aynen  

yansıtılmasıdır.  

Konu ile ilgili yapacağınız değerlendirme için şimdiden teşekkür eder, ülkemizin en ücra 

köşesinde halk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde başrol oynayan 27 bin eczacı 

meslektaşımızın mağduriyetlerini gidereceğinize olan inancımızla, saygılarımızı iletiriz. 

 

Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu 

 

 

 

 


