
 

İlaç endüstrisinin kalbi ‘Fiyatlandırma, Geri Ödeme ve 

Ruhsatlandırma Çalıştayı’nda attı 
İLAÇ Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) tarafından düzenlenen Fiyatlandırma, 

Geri Ödeme ve Ruhsatlandırma Çalıştayı, 13-14 Haziran’da İstanbul’da 

gerçekleştirildi. 

Çalıştaya Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkilileri katılım 

sağladı. İEİS üyesi ilaç firmalarının yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik süresince, 

başta ilaç kuru olmak üzere sektörün güncel konuları, sorunları ve çözüm önerileri; 

TİTCK Başkanı Doç. Dr. Tolga Karakan, Başkan Yardımcıları Dr. Asım Hocaoğlu, 

Dr. Ecz. Sevil Azak Sungur, Doç. Dr. Mehmet Kürşat Derici, Ferhat 

Güngör, Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Müdür Yardımcıları Celalettin Sıvacı, 

Erkan Tek ve diğer kamu yetkilileriyle birlikte detaylı şekilde ele alındı. 

Nezih Barut: En hayati sorun, düşük ilaç kuru 

Çalıştayın son derece verimli geçtiğini, bu tip toplantıları karşılıklı diyalog ve yakın iş 

birliği fırsatı olarak çok değerli bulduğunu belirten İEİS Yönetim Kurulu 

Başkanı Nezih Barut, açılış konuşmasında şunları söyledi: “Ülkemiz için 

hedefimiz; Sayın Cumhurbaşkanımız’ın vizyonuna uygun olarak, 

endüstrimizin hem daha yüksek katma değerli konvansiyonel ilaçlar, hem 

de biyoteknolojik ve biyobenzer ilaçlar geliştiren, üreten ve bunları ihraç 

eden önce bölgesel ve küresel bir oyuncu haline gelmesi. Ancak 

endüstrimizin en hayati problemi, uzun yıllardır karşı karşıya olduğumuz 

fiyat baskısı. Düşük ilaç kuru, endüstrimizin kronikleşen ve acil çözüm 

bekleyen en öncelikli sorunu. Endüstri olarak yıllardır ilaç kuru konusunda 

büyük özveriyle hareket ettik ve mevzuata rağmen, ilaç kurunda daha düşük 

artış oranlarına razı olduk. Nitekim, sadece son 5 yıllık dönemi dikkate 

aldığımızda bile sektörün ilaç kurunda yaptığı fedakârlık %68 seviyesine 

ulaşmıştır. Sektörün artık bu konuda fedakârlık yapacak takati kalmamıştır. 

Bu fiyat politikasının, sürekli yüksek miktarda yatırım ve Ar-Ge harcaması 



yapmak zorunda olan, çok ciddi iç ve dış rekabet ile karşı karşıya 

bulunan ilaç endüstrimizi geleceğe taşıması mümkün değildir. Bu nedenle, 

ana beklentimiz gelecek yılın şubat ayı beklenmeden temmuz 

ayında, ilaç kurunda mutlaka ikinci bir güncelleme daha yapılmasıdır. 

Çalıştayın, ilaç endüstrimizin gelişimi yönündeki çabalarımıza destek 

olmasını, uzun yolculuğumuzda yön gösterici çıktılar oluşturmasını umut 

ediyorum.” 

 


