
2021 Yılı Türkiye`de İlaçların Uluslararası Referans Fiyatlandırma Analizi

MART 2022



Bu rapor, Türkiye, Doğu Avrupa, Kuzey 

Afrika, Orta Doğu ve Batı Asya‘da kamu ve 

akademik kurumlar, ilaç, tıbbi malzeme ve 

sağlık hizmet sunucuları için Pazar erişim, 

sağlık ekonomisi, medikal ve iş geliştirme 

dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 

ihtiyaca özel araştırma, analiz ve 

danışmanlık hizmetleri sunmakta olan 

ECONiX Araştırma Analiz ve Danışmanlık 

A.Ş. Tarafından hazırlanmıştır.
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Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz,  dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz.

ECONiX Araştırma Analiz ve Danışmanlık A.Ş. & ECONiX Consultancy OÜ 2022

:

:

:

:

:

:

: Ekin Begüm Karahan, Yaren Erkut

Ahmet Tolga Özdemir

Dr. Güvenç Koçkaya

Etiler Mh. Seheryıldızı Sk. No:23/9 Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Teknopark N:165 Atakum, Samsun, Türkiye

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, Estonia

Lot B17, Centre urbain Nord, Tunis, Tunisia

Mail
Telefon
www.econix.net / www.econalix.net

:
: hello@econix.net

+90 850 255 19 34

KÜNYE ECONiX Araştırma Raporları, 2021 Yılı Türkiye`de İlaçların Uluslararası Referans Fiyatlandırma Analizi, Mart 2022 Samsun, Türkiye:

MART 2022

2021 Yılı Türkiye`de İlaçların Uluslararası Referans Fiyatlandırma Analizi

ECONİX Araş�rma
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ORİJİNAL İLAÇ

JENERİK İLAÇ 

1.832

5.684

YÖNETİCİ ÖZETİ

₺ 2.209

₺ 225 %3 ALMANYA

Orijinal ilaçların depocuya satış 

fiyatı ortalaması ₺ 2.209 olarak 

hesaplanmıştır.

%19 YUNANİSTAN

%28 YUNANİSTAN

Orijinal ilaçların %19’u Yunanistan, 

%16’sı Fransa, %13’ü İtalya ve %11'i 

İspanya’dan referans alınmıştır.
%11 ALMANYA
Orijinal ilaçların %11’i resmi referans 

ülkeler arasında olmayan 

Almanya’yı referans fiyat olarak 

kullanmaktadır.

Jenerik ilaçların depocuya satış 

fiyatı  ortalaması ₺ 225 olarak 

hesaplanmıştır.

Jenerik ilaçların %28’i Yunanistan, 

%22’si Fransa, %16’sı İtalya ve 

%12’si İspanya’dan referans 

alınmıştır.

Jenerik ilaçların %3’ü resmi 

referans ülkeler arasında olmayan 

Almanya’yı  referans fiyat olarak 

kullanmaktadır.
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Her hafta Cuma günü mesai bitiminde yayınlanan listede her hafta düzenli değişiklikler 

yapılmaktadır. ECONiX Araştırma olarak ECONALiX üzerinden haftalık ve günlük değişimlerin 

takibi yapılabilmektedir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında düzenlenen ve 

yayınlanan Detaylı İlaç Listesi her yıl ilaçların listeye dahil edilmesi, çıkarılması, referans ülke 

ve fiyat değişikliği, sabit kur değişimi gibi nedenlerle güncellenmektedir.

ECONALiX veri tabanı kullanılarak 25 Aralık 2021 günü en son yayınlanmış fiyat listesi ile 

detaylı analiz yapılması amaçlanmıştır.

Takip eden yıllarda da bu analizlerin tekrarlanması ile Türkiye ilaç piyasasında yaşanan 

değişimlerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
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İlaçların;

Bu çalışma kapsamında 2021 yılı Aralık ayı itibariyle aktif ürünler listesinde bulunan ilaçlar 

incelenmiştir. Aktif ürünler listesinde incelenen ilaçlarda iki farklı kriter temel alınmıştır. İki farklı 

temel kriter orijinal ürünler ve jenerik ürünlerdir.

Orijinal ve jenerik olma durumları

Ülke dağılımları

Depocuya satış fiyatlandırması

Referans fiyatlandırması incelenmiştir.

Analizler ECONALiX veri tabanı ile gerçekleştirilmiştir.
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Aktif ürünler listesinde yer alan jenerik ilaçlarda; referans ülke olarak Türkiye’nin belirlendiği 

jenerik ürünler, referans ülkesi birden çok olan jenerik ürünler, birebir eş ürünü ve eş ürünü 

olmayan jenerik ürünler, reçetesiz jenerik ürünler araştırma kapsamına dahil edilmemiştir. 

Aktif ürünler listesinde yer alan orijinal ilaçlarda; referans ülke olarak Türkiye’nin belirlendiği 

orijinal ürünler, referans ülkesi birden çok olan orijinal ürünler, geri ödemesi olmayan orijinal 

ürünler, reçetesiz orijinal ürünler araştırma kapsamına dahil edilmemiştir. 

Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler (GBTU) araştırma kapsamına dahil edilmemiştir.
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2021 Yılı Orijinal ve Jenerik İlaçların Dağılımı

ORİJİNAL

JENERİK

Araştırma kapsamında 7.516 ilaç incelenmiştir. 

İlaçların büyük çoğunluğunu (%76) jenerik 

ilaçlar oluşturmaktadır.

1832; 24%

5684; 76%
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2021 Yılı İlaçların Referans Fiyat ve Depocuya Sa�ş Fiyat Ortalaması

€ 457 

€ 78 

€ 0

€ 50

€ 100

€ 150

€ 200

€ 250

€ 300

€ 350

€ 400

€ 450

€ 500

ORİJİNAL JENERİK

₺2.209 
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ORİJİNAL JENERİK

Referans fiyat ortalaması orijinal ilaçlarda € 457, jenerik ilaçlarda € 

78 olarak hesaplanmıştır.

Depocuya satış fiyat ortalaması orijinal ilaçlarda ₺2.209 jenerik 

ilaçlarda ₺225 olarak hesaplanmıştır.
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2021 Yılı Orijinal İlaçların Referans Ülke Dağılımı

Orijinal ilaçların fiyatlandırılmasında referans alınan ve resmi 

referans ülkeler arasında yer alan Portekiz ise sadece %5,1 oranıyla 

referans alınmıştır.

Orijinal ilaçların fiyatlandırılmasında referans alınan ve resmi 

referans ülkeler arasında yer almayan ülkeler arasında %11,0 

oranıyla Almanya ve %4,7 oranıyla İsviçre yer almaktadır.

18,8%

15,8%

12,5%

10,7%

5,1%

21,4%

4,7%

11,0%

Orijinal ilaçların fiyatlandırılmasında referans alınan ülkeler 

arasında Yunanistan & Fransa’nın ve İspanya & İtalya’nın 

dağılımları benzerdir.

Orijinal ilaçların fiyatlandırılmasında; %18,8 oranıyla Yunanistan, 

%15,8 oranıyla Fransa, %12,5 oranıyla İtalya ve %10,7 oranıyla 

İspanya referans alınmaktadır.

YUNANİSTAN İTALYA İSPANYAFRANSA

PORTEKİZ İSVİÇRE DİĞER ÜLKELERALMANYA
®



2021 Yılı Jenerik İlaçların Referans Ülke Dağılımı

Jenerik ilaçların fiyatlandırılmasında referans alınan ve resmi 

referans ülkeler arasında yer almayan ülkeler arasında %3,4 

oranıyla Almanya ve %1,0 oranıyla İsviçre yer almaktadır.

Jenerik ilaçların fiyatlandırılmasında; %16,2 oranıyla İtalya, %12,4 

oranıyla İspanya, %7,2 oranıyla Portekiz referans alınmaktadır.

Jenerik ilaçların fiyatlandırılmasında referans alınan  ülkeler 

arasında en yüksek orana sahip ülke %28,1 oranıyla 

Yunanistan’dır.

Jenerik ilaçların fiyatlandırılmasında referans alınan ülkeler 

arasında Yunanistan’dan sonra  en yüksek orana sahip ülke %21,5 

oranıyla Fransa’dır.

YUNANİSTAN İTALYA İSPANYAFRANSA

PORTEKİZ İSVİÇRE DİĞER ÜLKELERALMANYA

28,1%

21,5%

16,2%

12,4%

7,2%

3,4%

1,0%

10,2%
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2021 Yılı Referans Ülkelere Göre İlaçların Depocuya Sa�ş Fiyat Ortalaması (₺)

Orijinal ilaçlarda depocu satış fiyat ortalaması en yüksek ilaçların 

referans ülkesi İsviçre (₺ 6.400) olan ürünler olduğu bulunmuştur.

Orijinal ilaçlarda depocu satış fiyat ortalaması en düşük ilaçların 

referans ülkesi İspanya (₺ 322) olan ürünler olduğu bulunmuştur.

Jenerik ilaçlarda depocu satış fiyat ortalaması en düşük ilaçların 

referans ülkesi İspanya (₺ 62) olan ürünler olduğu bulunmuştur.

Jenerik ilaçlarda depocu satış fiyat ortalaması en yüksek ilaçların 

referans ülkesi İsviçre (₺ 4.560) olan ürünler olduğu bulunmuştur.
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ORİJİNAL JENERİK
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2021 Yılı Referans Ülkelere Göre İlaçların Referans Fiyat Ortalaması (€)

Orijinal ilaçlarda depocu satış fiyat ortalaması en yüksek ilaçların 

referans ülkesi İsviçre (€ 1.398) olan ürünler olduğu bulunmuştur.

Orijinal ilaçlarda depocu satış fiyat ortalaması en düşük ilaçların 

referans ülkesi İspanya (€ 70) olan ürünler olduğu bulunmuştur.

Jenerik ilaçlarda depocu satış fiyat ortalaması en düşük ilaçların 

referans ülkesi İspanya (€ 14) olan ürünler olduğu bulunmuştur.

Jenerik ilaçlarda depocu satış fiyat ortalaması en yüksek ilaçların 

referans ülkesi İsviçre (€ 996) olan ürünler olduğu bulunmuştur.
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