Sağlık Bakanı ilaç fiyatlarına 19 şubat 2019 tarihinden itibaren
%26,4 zam uygulanacağını açıkladı.
Türkiye’de ilaç fiyatlarının onaylanmasında kullanılan Avro kuru Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar (“Karar”) uyarınca belirleniyor. Uzun dönem 1,9595 TL olarak
uygulanan ve güncel kura uyarlanmayan Avro kuru, 24 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan
yeni Karar ile, bir önceki yılın ortalama Avro değerinin %70’i olarak belirlenmişti. Buna göre
Fiyat Değerlendirme Komisyonu her yılın ilk 45 günü içerisinde toplanarak geçen yıl ortalamasının %70’i hesabına göre 1 (bir) Avro değerini ilan edecekti.
Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra, 2018 yılı için geçerli olacak Avro kurunun
açıklanmasından hemen önce, 22.01.2018 tarihinde, Karar’a geçici bir madde eklenerek bir
Avro değerinin, 2018 yılı için, bir önceki dönemde uygulanan bir Avro değerinin %15
fazlasını geçemeyeceği düzenlendi. Dolayısıyla 2017 ortalamasının %70’i çok daha yüksek
olmasına rağmen, 2018 yılında ilaç fiyatlarına uygulanacak Avro kuru bir önceki seneye göre
sadece
%15 artırılarak, 2,6934 TL olarak belirlendi.
•
2019 ayının Ocak ayına gelindiğinde ise ilaç sektörü ve tüm paydaşlar, 2019 yılı için belirlenecek Avro kurunu heyecanla beklemeye başladılar. 2018 yılı ortalama Avro değerinin 5,65
TL civarı olduğu düşünüldüğünde, Karar’a göre 2019 yılı için uygulanacak kurun 4 TL’ye
yakın
olarak ilan edilmesi gerekiyordu. Ancak 14.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayım•
lanan değişiklikle, Karar’da yer alan “%70” oranı, “%60” olarak değiştirildi. Ardından Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada, geçen seneye göre %26.4 artışla
kurun 3,40 TL olarak belirlendiği belirtildi.
2018 yılındaki %15 artışa göre, 2019 için verilen %26.4 oranını olumlu değerlendirenler de
var. Sağlık Bakanı da bu bakış açısıyla, %26.4’lük zammı, yabancı ve özellikle yerli üreticilerin kararlılıkla öngörülebilir bir yatırım sürecine girmelerini arzu ettikleri için verdiklerini belirtti. Ancak iki yıl üst üste, yapılan düzenlemenin son anda değiştirilerek artışlara sınır getirilmesinin ve son olarak da Karar’da %70 oranının %60 olarak değiştirilmesinin sektörün
ileriye dönük beklentilerinde hayal kırıklığı yarattığını düşünüyoruz.
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