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2004 yılında başlayan İlaçta Sabit Euro Kuru politikası ile ilaç fiyatlarında

standardizasyon ve sürdürülebilir sağlık sisteminin finanse edilmesine katkı sağlanması

hedeflenmiştir.

İlk uygulama yılında İlaçta Sabit Euro Kuru ile güncel kur arasında %4 fark varken,

zaman içerisinde fark açılmış, son olarak mevzuat değişikliği ile fark %40 olarak

sabitlenmiştir. İlaç sektöründe faaliyet gösteren üreticiler ve ithalatçılar için finansal

sürdürülebilirlik adına elzem olan İlaçta Sabit Euro Kurunun güncellenmesi her yılın

başında Şubat ayı içerisinde olmaktadır. Ancak belirlenen kur bir önceki yılın Euro

ortalama kuru üzerinden hesaplanmaktadır. Bu nedenle içerisinde bulunulan yılda sabit

kur ile mevcut kur farkı çok daha yukarılara çıkmaktadır.

2020 yılı için belirlenecek olan İlaçta Sabit Euro Kurunun hesabında, 2019 yılı ortalama

Euro kurunun Merkez Bankası verilerine göre 6.3595 olarak alınması gerekir. Bu

durumda mevcut mevzuat hükümleri uygulanırsa 2020 için ilaç fiyat hesaplamasında

kullanılacak sabit kurun %12.1`lik bir artış ile 3.8157 olması beklenir. Ancak geçtiğimiz

yıllarda beklenen artış ile kamu bütçesi içerisinde ilaç bütçesinde artış arasında büyük

uyumsuzluklar olduğu için hesaplanan rakamlar için uygulanır mı, uygulanmaz mı gibi

yorumlar ve tartışmalar yapılmıştır. Sonuç olarak sektör genelde olması gerekeni değil,

bütçeye uygun olanı almak durumunda kalmıştır.

ECONiX Araştırma olarak bu yıl itibari başladığımız ve önümüzdeki yıllarda da yapmayı

planladığımız İlaçta Sabit Euro Kuru Beklenti anketini 2020 yılı için gerçekleştirdik.

Beklenti anketinin sonuçlarını paylaşırken, çalışmanın tüm ilaç sektörüne faydalı olmasını

umarız ve ankete katılan tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

ECONiX Yönetim Üçlüsü
Dr. Güvenç Koçkaya

Prof. Dr. Zafer Çalışkan Dr. Gülpembe Oğuzhan



www.econix.netwww.econix.net
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2020 Yılı İlaçta Sabit Euro Kuru Beklenti Anketi

Anket Zamanı : 16.01.2020 – 31.01. 2020

Katılımcı Sayısı : 90

Ortalama : %11.56 ± %2.6

*2020 Yılı İlaçta Sabit Euro Kuru Beklenti Anketi Hesaplanan Ortalama Beklenti

%11.56*

2020 İlaçta Sabit Euro Kuru Beklentisi 

%11.56 ± %2.6 olarak hesaplanmıştır.
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your team in the kitchen

“Depending on the needs for market access, it could be said that marketing 

means being in love with the products, but market access means 

the marriage.”
Kockaya et al. 2017


