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Sosyal Güvenlik Kurumu 

Genel Sağlık Sigortası 

Genel Müdürlüğü 



 Ruhsatlandırma süreci sonunda ürünler geri ödeme 

alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu`na (SGK) 

başvururlar. 

 

 Bu başvurular önceden açıklanan dönemlerde kabul edilir. 

Yılda en az 4 dönemde başvurular kabul edilir.  

 

 Başvurular öncelikle  Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme 

Komisyonu tarafından değerlendirilir.  

 

 

Geri Ödeme 



 Yapılan değerlendirmeler bir üst komisyon olan Geri 

Ödeme Komisyonunca tekrar değerlendirilip karara 

bağlanır.  

 

 Komisyonlara Sağlık Bakanlığı, Maliye, SGK ve İlaç 

Sektöründen temsilciler katılır.  

 

 Alınan kararlar Sağlık Uygulama Tebliği adıyla resmi 

gazetede yayınlanıp yürürlüğe girerler. 



 Süreç içerisinde her zaman Teknik Komisyonlara 

danışılabilinir. 

 

 Kimler başvurabilir??? 

 

 “İlaç firmaları dışındaki kurum ve kuruluşlar ile şahıslar 

tarafından yapılacak başvurular Genel Sağlık Sigortası 

Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek gerek 

görülenler görüşülmek üzere ilgisine göre komisyonlara 

gönderilir. Komisyona gönderilen bu başvurular firma 

başvuruları ile aynı prosedüre tabi tutulur.” 



 

•Kabul edilmez ise, 

 

-2 ay içerisinde veya bir sonraki komisyon toplantısına 

başvurulabilinir. 

 

-Yine red edilirse 1 sene başvuramazlar. 

 

-2. redden sonra 1 seneden önce başvurmak için ürüne ait yeni 

veriler  

varsa bir sene beklenmeyebilinir. 



Geri Ödeme Dosya İçeriği 

Bölüm I- Genel  

Bölüm II- Klinik veriler  

Bölüm III- Farmakoekonomik değerlendirme  



Bölüm I- Genel:  

1.1 İçindekiler  

1.2 Dilekçe (Ek:3)  

1.3 Beşeri tıbbi ürünün bilgi kartı (Ek:2)  

1.4 Beşeri tıbbi ürünün ruhsat fotokopisi  

1.5 Barkod onay yazısı fotokopisi  

1.6 Satış izni fotokopisi  

1.7 Beşeri tıbbi ürünün onaylı prospektüsü ya da varsa onaylı kısa ürün bilgisi 

(KÜB) ve kullanma talimatı (KT)  

1.8 Ürünün Sağlık Bakanlığı internet sayfasında yayımlanan fiyat listesi çıktısı  

1.9 Orijinal (innovatör) ürünlerde ve listeye ilk defa girecek yeni moleküllerde 

varsa FDA pazarlama izni ve New Drug Application (NDA) numarası, EMEA 

pazarlama izni varsa co-marketing belgesi fotokopisi. (Bu belgelerin ibraz 

edilmemesi halinde ürüne % 11 baz iskontosu uygulanır. Ayrıca referans fiyata 

istinaden mahsuplaşma yapılmaz) Türkiye’de geliştirilen ve ruhsatlandırılan yeni 

moleküller için bu belgeler aranmaz.  



1.10 İnnovatör ürünler ve listeye ilk defa girecek yeni moleküller için OECD 

ülkelerinde ruhsat durumu ile geri ödeme listesinde olup olmadığı, başvuru 

tarihinde, Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararname gereği Sağlık 

Bakanlığı tarafından referans olarak belirlenen ülkeler ile imal ve/veya ithal 

edildiği ülkedeki geri ödeme bilgileri (Ek:4)  

 

1.11 İnnovatör ürünler ve listeye ilk defa girecek yeni moleküller için endike 

olduğu hastalığın epidemiyolojisi ve aynı endikasyon için bedeli ödenecekler 

listesine dahil diğer ilaç ve/veya ilaç dışı tedavilerle karşılaştırmalı olarak 

başvurusu yapılan beşeri tıbbi ürünün en belirgin üstünlük ve yararları 

hakkında kısa özet (tercihen 1 sayfayı geçmemelidir)  

 

1.12 Ruhsat alınmaksızın satış izni verilen ürünlerin başvurularında ise 

Ek:1A’da bu ürünler için istenen belgeler Bölüm-I başlığı altında verilmelidir.  



Bölüm II- Klinik veriler: 

 

2.1 Klinik-Farmakolojik profil:  

Beşeri tıbbi ürünün terapötik sınıfını ve spesifik olarak genel farmakolojik profilini 

aşağıda sıralanan hususlar çerçevesinde açıklayınız:  

2.1.1 Terapötik sınıf:  

- ATC 4, yoksa en yakın ATC kodu sınıflandırma sistemine göre beşeri tıbbi 

ürünün tedavi alanı.  

- Bu sınıftaki beşeri tıbbi ürünün başlıca farmakolojik etkisi (leri).  

2.1.2 Beşeri tıbbi ürünün:  

- Öngörülen tedavi süresi dahil tavsiye edilen ve yaygın olarak kullanılan tedavi 

rejimleri belirtilmelidir.  

- Diğer beşeri tıbbi ürün (ler) ile kombine kullanılmak üzere endike ise, bu 

kombinasyonların ayrıntıları ilgili yitiliklerle birlikte belirtilmelidir.  



-İnnovatör ürünler ile listeye ilk defa girecek yeni moleküllerin ilgili 

endikasyon(lar)daki etkililiğine ilişkin klinik araştırmalarından elde edilen 

sonuçları özetleyiniz (Ek:5 ve 6).  

 

- İnnovatör ürünler ile listeye ilk defa girecek yeni moleküllerin güvenliliğine 

yönelik klinik araştır-malarından elde edilen sonuçları özetleyiniz (Ek:5 ve 7).-  

3.2.1.3 Alternatif tedavi seçenekleri (İnnovatör ürünler ve listeye ilk defa 

girecek yeni moleküller için) :  

 

- Aynı endikasyon için halihazırda mevcut olan başlıca tedavi seçeneklerinin 

neler (ilaç, cerrahi girişim, radyoterapi, fizik tedavisi vb) olduğunu ve bunlardan 

anlamlı farklarını belirtiniz.  Önerilen beşeri tıbbi ürünün aynı endikasyon için 

kullanılan diğer tedavi seçenekleriyle kıyaslandığı karşılaştırmalı klinik 

araştırmaları kullanınız.  



2.1.4 İnnovatör ürünler ile listeye ilk defa girecek yeni moleküller için Ek:6 ve 7’de 

özetlenen her klinik araştırmanın ve varsa, meta-analiz çalışmasının orjinalini bu 

bölüme ekleyiniz. Eklenen literatür kaynaklarının özet bölümünün Türkçe 

çevirileri ilgili her literatürün önünde sunulmalıdır.  

 

2.1.5 Uzman/ konu ile ilgili uzmanlık derneği raporu (İnnovatör ürünler ile 

listeye ilk defa girecek yeni moleküller için):  

- Talep edilen beşeri tıbbi ürüne ait (CTD dosyasında sunulan da kullanılabilir) 

uzman raporu ve/veya konu ile ilgili uzmanlık derneğinin raporu burada 

sunulmalıdır. Söz konusu rapor yurt dışında yazılmış ise orijinal dildeki kopyası 

ile birlikte Türkçe çevirisi de dosyaya eklenmelidir.  

Uzman raporu talepte sunulan tüm verilere dayandırılmalı ve aşağıdaki noktaları 

içermesi tavsiye edilir:  



- Beşeri tıbbi ürünün aynı endikasyondaki alternatif tedaviye kıyasla etkililiği, 

önemi ve güvenliliği.  

- Beşeri tıbbi ürüne ait varsa, uzmanın deneyimi.  

- Beşeri tıbbi ürünün tedavideki yerinin tanımı (örneğin, ikinci/üçüncü seçenek, 

tedaviden en çok yararlanacak spesifik hasta grupları vb)  

Uluslararası resmi sağlık otoritelerinin internet sayfalarından alınan belgelerde bu 

bölümde gerek duyulduğunda sunulabilir.  

 

2.2 Endike olduğu hastalığın (hastalıkların) epidemiyolojisi hakkında  

(İnnovatör ürünler ile listeye ilk defa girecek yeni moleküller için) :  

 

2.2.1 Beşeri tıbbi ürünün endike olduğu hastalık durumunu (patofizyoloji ve klinik 

seyir) ve varsa basamaklı tedavi rejimini özetleyiniz.  

 

2.2.2 Hastalığın (hastalıkların) epidemiyolojisi:  

Prevalans: Kullanıldığı tanının Türkiye’deki tahmini prevalansı  



Bölüm III- Farmakoekonomik değerlendirme:  

 

Farmakoekonomik değerlendirme beşeri tıbbi ürünün maliyetinin ve bunların 

uygulanması ile ortaya çıkan ekonomik sonuçların analitik metodlar ile ortaya 

konması istenmektedir.  

 

 

Bu bağlamda başvurular iki kategoride değerlendirilecektir:  



 

3.1 Jenerik ürünler için:  

 

Eğer innovatör ürün geri ödeme listesinde ise aynı etkin maddeyi aynı 

endikasyon için aynı veya benzer (tablet ve kapsül gibi) farmasötik form ve 

yitilikte içeren beşeri tıbbi ürünler için farmakoekonomik çalışma istenmez.  

Bedeli ödenecekler listesine dahil edilmek istenen jenerik ürün için listede 

bulunan innovatör ve varsa diğer jenerikler ile birim fiyat hesabının yapılması 

gerekmektedir (hesaplamalar kurum iskontosu düşüldükten sonra kamuya 

maloluş fiyatları üzerinden yapılacaktır). Başvuru sahibinin Ek:8’deki tabloyu 

doldurması gerekmektedir.  

 

Bu gruba girmeyen jenerik ürünlerdeki değerlendirmeler Bölüm 3.2 kapsamında 

yapılacaktır.  





3.2 İnnovatör ürünler ile listeye ilk defa girecek yeni moleküller için:  

 

3.2.1. Farmakoekonomik değerlendirme yapılması gerekmeyen istisnai ürünler: 

Aşağıda belirtilen gruplarda yer alan ürünlerin başvuru dosyasına 

farmakoekonomik değerlendirmenin konulmasına gerek bulunmamaktadır.  

 

a) Sağlık Bakanlığı tarafından yetim ilaç* statüsünde ruhsatlandırılmış 

ürünler (*Sağlık Bakanlığı’nın Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ; 

Resmi Gazete 26651; 22 Eylül 2007). Bu gruptaki ilaçlar için Ek: 9’daki tabloyu 

doldurunuz.  



b) Halen listede bulunan moleküllerin farklı dozaj, MR, SR, PEN ve ambalaj 

formları için ruhsatlı diğer yitiliklerinin ve ambalaj formlarının Ek:2/D kapsamında 

yer aldığı durumlarda; talebe konu ilacın Kamuya maliyetinin listede mevcut 

ilacın fiyatını aşmaması halinde veya eşdeğerinin olması halinde Ek: 8 ve 9’u 

doldurunuz.  

c) Listede mevcut olan ürünlerle co-marketing yapılmak üzere 

ruhsatlandırılmış ve fiyat dezavantajı getirmeyen ürünler Ek: 8 ve 9’u 

doldurunuz.  













3.2.2 Farmakoekonomik değerlendirme yapılacak ürünler: Yukarıda sayılan 

istisnai ürünler haricindeki ürünlerdir.  

 

Bu bölümde yapılan başvuruda beşeri tıbbi ürün ile ilgili farmakoekonomik 

değerlendirmede kullanılan:  

 

• Klinik araştırma(lar) (meta-analiz veya randomize, çift kör, kontrollü 

çalışmalar; farmakokonomik analiz için kullanılacak klinik araştırmalar ancak 

yayınlanmış veya ruhsat başvurusu için planlanmış klinik araştırmaların verileri 

ile yapılabilir.)  

 

• Tedavi Maliyeti Bilgileri ve gerekli diğer bilgiler ve bu bilgilerin kaynakları 

listelenmelidir.  

 

Yapılan farmakoekonomik analizin amacı açıkca belirtilmelidir.  



• Farmakoekonomik analiz başka bir ülke verileri ile yapılmış ise hangi ülkelerde 

başvuruda kullanıldığı belirtilmeli ve Türkiye’ye özgü gerekli uyarlama yapılarak 

ve yapılan bu uyarlamaların ayrıntıları (hastane servisleri, ilaç maliyetleri, 

konsültasyon, uygulama ücretleri vb.) belirtilmelidir (Türkiye’ye özgü verilerin 

bulunmaması halinde gerekçeleri ve kaynakları gösterilerek tahmini veriler 

kullanılabilir).  

 

•Farmakoekonomik analizin bakış açısı; sadece direkt sağlık harcamalarını 

içeren geri ödeme kurumu bakış açısı ile yapılmalıdır (tüm maliyeti göz 

önünde bulunduran toplumsal bakış açısı yalnız ek olarak verilebilir).  



Karşılaştırma için kullanılacak beşeri tıbbi ürün için yeni ürünün piyasaya girmesi 

halinde yerini alacağı ürünler seçilmeli, bu yargının nedenleri ve seçim kriterleri 

açıklanmalıdır.  

 

 

•Eğer beşeri tıbbi ürün mevcut bir farmakoterapötik gruba ait ise bu grubun diğer 

alternatifleri arasında en yaygın kullanılan veya literatürde karşılaştırma amaçlı 

kullanılan alternatifi ile karşılaştırılmalıdır.  

 

•Eğer yeni bir farmakoterapötik grubun ilk üyesi ise diğer farmakoterapötik 

gruplardan aynı endikasyon(lar) için en yaygın kullanılan veya literatürde 

karşılaştırma amaçlı kullanılan beşeri tıbbi ürün/ürünlerle karşılaştırılmalıdır.  

 

•Eğer aynı endikasyon için halihazırda mevcut olan başlıca tedavi seçenekleri ilaç 

dışı (cerrahi girişim, radyoterapi, fizik tedavisi vb) ise bu duruma göre 

karşılaştırılmalıdır.  

 

•Eğer en yaygın uygulama tedavisiz takip ise bu duruma göre karşılaştırılmalıdır.  



Farmakoekonomik analizde kullanılan doz ve süreler, -gerek analize konu 

olan gerekse karşılaştırılan ürün için- analizin girdilerinin alınmış olduğu 

çalışmalar ile uyumlu olmalıdır.  

 

Farmakoekonomik analiz aşağıdaki tür ile açıklaması yapılmak koşuluyla 

gerçekleştirilebilir ve ekinde uygun duyarlılık analizi içermelidir.  

 

• Maliyet-minimizasyon (cost-minimization)  

• Maliyet-etkililik (cost-effectiveness)  

• Maliyet-yararlılık (cost-utility) (ancak maliyet-etkililik analizine ek olarak 

başvuru sahibi tarafından verilebilir).  



3.3 Yeni tedavi dengesi (İnnovatör ürünler ile listeye ilk defa girecek yeni 

moleküller için):  

 

Ek 9’daki tabloyu doldurunuz.  

 

3.4 Ruhsat alınmaksızın Sağlık veya Tarım Bakanlığından satışına izin verilen 

ürünlerin başvurularında ise Ek:8 ve Ek:10 doldurularak bu bölümde verilmelidir.  

20 Ekim 2008 tarihinden itibaren yapılacak olan başvurulara ait dosyaların, bu 

kılavuz doğrultusunda hazırlanarak Ödeme Komisyonu’na sunulması 

gerekmektedir.  









 
BİYOTEKNOLOJİK 

/BİYOBENZER 
 İLAÇLAR 

 

Biyo-Teknolojik/Benzer ilaçların 

ülkemizde üretimi bizim için önemli. 



EKONOMİK ÇIKTILAR 

RUHSATLI ALANDA 

 2010 yılında toplam 6.228.048.596 

TL. 

 2011 yılında toplam 6.243.602.699 

TL.  

   Ödeme yapılmıştır. 



Hasta Bazlı Ödeme 

RUHSATSIZ ALANDA 

 Yurtdışı ilaç kapsamında 

Hasta Bazında 

 2011 yılında 153.963.305 TL 

ödeme yapılmıştır. 

TOPLAM 20 adet üründür. 



SON SÖZ 

 Biyo-teknolojik/benzer ilaçların ülkemizde 

üretilmesi 

 yurtdışına akan kaynağın ülkemizde kalması 

öncelikli konularımız arasındadır. 

 Bu konuda Üniversite/Kamu/Özel Sektör 

işbirliği de en etkin şekilde  sağlanmalıdır. 



Teşekkürler… 
 


