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YÖNETMELİK

Sosyal Güvenl�k Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLAÇ GERİ ÖDEME YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümler�
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Sosyal Güvenl�k Kurumunca f�nansmanı sağlanan �laçlar �le

f�nansmanının sağlanılması taleb�nde bulunulan �laçların türler�, m�ktarları, kullanım süreler� �le bu �laçların
ödeme usul ve esaslarını bel�rlemekt�r.

(2) Bu Yönetmel�k, Kurumca oluşturulan İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu, Tıbb� ve Ekonom�k
Değerlend�rme Kom�syonu ve Sekretaryanın çalışma usul ve esasları �le �laç başvuruları ve değerlend�rme
kr�terler�n� kapsar.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k, 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık

S�gortası Kanununun 63 üncü, 64 üncü, 72 nc� ve 107 nc� maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) B�r�m f�yat: B�r �lacın kamu f�yatının ambalaj m�ktarına bölünmes�yle oluşan f�yatı,
b) B�yobenzer tıbb� ürün: Ruhsatlı b�r b�yoloj�k referans tıbb� ürüne yüksek düzeyde benzerl�k gösteren

beşer� tıbb� ürünü,
c) Dağıtım belges�: F�rma tarafından Sağlık Bakanlığı İlaç Tak�p S�stem� (İTS) kayıtlarından alınan

�lacın p�yasada bulunduğunu göster�r belgey�,
ç) Dönem: Kom�syonun b�r yıllık çalışma takv�m� �çer�s�nde yılda 2 defa gerçekleşt�r�len çalışma

süreler�n�,
d) Eşdeğer/Terapöt�k Referans (TR) grup: Sınırlandırılmış b�r terapöt�k eşdeğerl�k olarak, aynı

end�kasyon �ç�n kullanılab�lecek aynı etk�n maddey� �çeren ürünler�n aynı veya benzer dozaj formları arasında
f�yat karşılaştırması temel�ne dayanılarak oluşturulan grubu,

e) Eşdeğer tıbb� ürün: Etk�n madde/maddeler açısından referans tıbb� ürün �le aynı kal�tat�f ve kant�tat�f
terk�be ve aynı farmasöt�k şekle sah�p olan ve b�yoeşdeğerl�ğ�n�n uygun b�yoyararlanım çalışmaları �le
kanıtlandığı tıbb� ürünü,

f) Eşdeğer/Terapöt�k Referans (TR) bant aralığı: Eşdeğer/TR �laç grubundak� �laçların b�r�m
f�yatlarından en ucuz olan b�r�m f�yat �le bu f�yatın üzer�ne 5510 sayılı Kanunun 72 nc� maddes�nde tanımlanan
Sağlık H�zmetler� F�yatlandırma Kom�syonu tarafından tesp�t ed�len oranın �lave ed�lmes�yle bulunan b�r�m
f�yat aralığını,

g) F�rma: İlaçların �malat ya da �thalat yetk�s�n� el�nde bulunduran gerçek ya da tüzel k�ş�y�,
ğ) F�yat L�stes�: Türk�ye İlaç ve Tıbb� C�haz Kurumu (TİTCK) tarafından yayımlanan detaylı �laç f�yat

l�stes�n�,
h) G�zl�l�k ve Et�k Kurallar Belges�: Kom�syonlara katılacak asıl, yedek ve gözlemc� üyeler, Sekretarya

görev�n� yürüten personel �le görüş ve öner�ler�ne başvurulan Sağlık H�zmetler� B�l�msel ve Akadem�k
Danışmanlık Kom�syonuna katılan akadem�syen ve/veya �lg�l� dal uzmanları tarafından �mzalanması zorunlu
g�zl�l�k kuralları �le et�k kuralların yer aldığı belgey�,

ı) Gözlemc� üye: Tıbb� ve Ekonom�k Değerlend�rme Kom�syonuna katılan, oy kullanma hakkına sah�p
olmayan �laç sektörü tems�lc�ler�n�,

�) İlaç: İnsanlardak� hastalığı tedav� ed�c� veya önley�c� özell�klere sah�p olarak sunulan veya
farmakoloj�k, �mmünoloj�k veya metabol�k etk� göstererek f�zyoloj�k fonks�yonları düzeltmek, �y�leşt�rmek,
değ�şt�rmek veya tıbb� teşh�s amacıyla �nsanlarda kullanılan veya �nsana uygulanan madde veya maddeler
komb�nasyonunu,

j) İlaç Başvurularına İl�şk�n Usul ve Esaslar: Kurum tarafından hazırlanan ve Kurum resmî �nternet
s�tes�nde yayımlanan, yapılacak başvurularda �zlenecek usul ve esasları bel�rleyen alt düzenley�c� �şlem�,

k) İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu: Kurumca f�nansmanı sağlanan �laçlar �le f�nansmanının sağlanılması
taleb�nde bulunulan �laçların ödeme usul ve esaslarını bel�rleyen kom�syonu,

l) Kamu f�yatı: B�r �lacın perakende satış f�yatına, perakende satış f�yatı olmayan �lacın �se KDV dah�l
depocu satış f�yatına/KDV dah�l eczacı satış f�yatına kamu kurum �skontosu uygulandıktan sonra oluşan f�yatı,

m) Kurum: Sosyal Güvenl�k Kurumunu,
n) Kurum Başkanı: Sosyal Güvenl�k Kurumu Başkanını,



o) L�ste: Sosyal Güvenl�k Kurumu Sağlık Uygulama Tebl�ğ� ek�nde ve/veya Kurum resmî �nternet
s�tes�nde yayımlanan �laç �le �lg�l� l�steler�,

ö) Pazar payı: Aynı eşdeğer/TR grup �çer�s�nde yer alan b�r �lacın, varsa terapöt�k referans grubunda,
terapöt�k referans grup yok �se eşdeğer grubunda yer alan tüm �laçların Kurumca karşılanan toplam kutu sayısı
�ç�ndek� payını,

p) Referans tıbb� ürün: B�l�msel olarak kabul ed�leb�l�r etk�l�l�k, kal�te ve güvenl�l�ğe sah�p olduğu
kanıtlanmış, etk�n madde/maddeler açısından dünyada p�yasaya �lk defa sunulmak üzere ruhsatlandırılmış veya
�z�n ver�lm�ş beşer� tıbb� ürünü,

r) Sağlık H�zmetler� B�l�msel ve Akadem�k Danışmanlık Kom�syonu: Görüş ve öner�ler�ne başvurulmak
üzere, akadem�syen ve/veya �lg�l� dal uzmanlarından oluşturulan kom�syonları,

s) Sekretarya: Bu Yönetmel�kte yer alan kom�syonların görev alanına g�ren konularla �lg�l� sekretarya
h�zmet�n� yürüten Kurum Genel Sağlık S�gortası Genel Müdürlüğü İlaç Da�re Başkanlığının �lg�l� b�r�mler�n�,

ş) SUT: Sosyal Güvenl�k Kurumu Sağlık Uygulama Tebl�ğ�n�,
t) Taahhütname: F�rma nam ve hesabına, Kuruma karşı, sözleşmel� ya da sözleşmes�z olarak bu

Yönetmel�k kapsamında �sten�len hususların yapılmasının veya tesl�m�n�n üstlen�ld�ğ�n� gösteren f�rmayı tems�l
ve �lzama yetk�l� k�ş� tarafından �mzalanmış İlaç Başvurularına İl�şk�n Usul ve Esaslar ek�nde yer alan belgey�,

u) Terapöt�k Referans (TR) grup: Sınırlandırılmış b�r terapöt�k eşdeğerl�k olarak, aynı ya da benzer
end�kasyon �ç�n kullanılab�lecek etk�n maddey�/maddeler� �çeren ürünler�n benzer dozaj formları arasında f�yat
karşılaştırması esasına dayanılarak oluşturulan b�rden fazla �lacın yer aldığı grubu,

ü) Tıbb� ve Ekonom�k Değerlend�rme Kom�syonu (TEDK): İlaçlarla �lg�l� olarak yapılan başvuruları
�nceley�p görüş ve/veya karar veren kom�syonu,

v) Yurt Dışı İlaç F�yat L�stes�: Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenl�k Kurumu Sağlık Uygulama
Tebl�ğ� ek�nde yer alan yurt dışından tem�n� hal�nde bedel� ödenecek olan �laçlar l�stes�n�,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu
İlaç Ger� Ödeme Kom�syonunun oluşumu
MADDE 4- (1) İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu aşağıda bel�rt�len şek�lde teşekkül eder:
a) İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu; Kurum Genel Sağlık S�gortası Genel Müdürü başkanlığında, Kurum

Başkanının görevlend�receğ� Genel Sağlık S�gortası Genel Müdürlüğü bünyes�nde görevl� b�r� İlaç Da�re
Başkanı olmak üzere 3 da�re başkanı, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının görevlend�receğ� en az da�re başkanı
düzey�nde 2 tems�lc�, Sağlık Bakanlığının görevlend�receğ� en az da�re başkanı düzey�nde 2 tems�lc� �le
Cumhurbaşkanlığı Stratej� ve Bütçe Başkanlığının görevlend�receğ� en az da�re başkanı düzey�nde 1 tems�lc�n�n
katılımıyla 9 asıl üyeden oluşur.

b) İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu Başkanının katılamayacağı toplantılara başkanlık etmek üzere Kurum
Genel Sağlık S�gortası genel müdür yardımcılarından b�r� İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu Başkanı tarafından
görevlend�r�l�r. İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu Başkanının katılamayacağı toplantılara görevlend�r�lm�ş olan genel
müdür yardımcısı aynı yetk�lerle başkanlık eder.

c) İlg�l� kurumlarca, İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu Başkanı har�ç olmak üzere, İlaç Ger� Ödeme
Kom�syonundak� asıl üye sayısı kadar en az şube müdürü veya konu �le �lg�l� uzman düzey�nde yedek üye
bel�rlen�r. İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu üyeler�n�n herhang� b�r nedenle görev�nden ayrılması durumunda
kom�syon üyel�kler� �ç�n yen� görevlend�r�len üyeler Kuruma b�ld�r�l�r. İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu üyeler�n�n
geç�c� görev, �z�n, hastalık �zn� g�b� nedenlerle görevler� başında bulunamadıkları durumlarda aynı yetk�lerle
yedek üyeler toplantılara katılır. Üyeler dışındak� k�ş�ler toplantılara ancak davet ed�lmeler� hal�nde
katılab�l�rler.

ç) İlaç Ger� Ödeme Kom�syonuna katılacak asıl ve yedek üyeler G�zl�l�k ve Et�k Kurallar Belges�n�
�mzalayarak görevler�ne başlarlar.

İlaç Ger� Ödeme Kom�syonunun görevler�
MADDE 5- (1) İlaç Ger� Ödeme Kom�syonunun görevler� şunlardır:
a) Kurumca f�nansmanı sağlanan �laçlar �le f�nansmanının sağlanılması taleb�nde bulunulan �laçlara

�l�şk�n ödeme usul ve esaslarını değerlend�rerek karara bağlamak.
b) Kurumca f�nansmanı sağlanan �laçlar �le f�nansmanının sağlanılması taleb�nde bulunulan �laçlarla

�lg�l� gündemde yer alan konular hakkında TEDK tarafından hazırlanan görüşler� değerlend�rerek karara
bağlamak.

c) Tem�n�nde güçlük yaşanan ve hayat� önem arz eden ya da halk sağlığını yakından �lg�lend�ren ve ac�l
tedb�r alınmasını gerekt�ren �laçları değerlend�rerek karara bağlamak.

ç) Kurumca f�nansmanı sağlanan �laçlar �le f�nansmanının sağlanılması taleb�nde bulunulan �laçların
katılım payından muaf�yet� konusunu değerlend�rerek karara bağlamak.



d) Kurumca f�nansmanı sağlanan �laçların bütçe üzer�ndek� etk�ler�n�, pazar paylarını, kl�n�k ve tekn�k
ver�ler �le ekonom�k ve mal� değerlend�rmeler�n� d�kkate alarak ödeme l�stes�nden çıkarılmasına, mevcut ödeme
koşullarının yen�den düzenlenmes�ne yönel�k karar almak.

e) Kurumca f�nansmanı sağlanan �laçlar �le f�nansmanının sağlanılması taleb�nde bulunulan �laçların
Kurumun eşdeğer �laç uygulaması kapsamında eşdeğer/TR gruplarının oluşturulması yönünde karar almak.

f) İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu Başkanı tarafından bu Yönetmel�k hükümler�ne göre öncel�klend�r�lmes�
uygun görülen �laçları ve konuları aynı dönemdek� d�ğer başvuruların sonuçlandırılması beklen�lmeden
gerekt�ğ�nde olağan/olağanüstü toplantıda değerlend�rerek karara bağlamak.

g) Çalışmalar sırasında gerekl� görülen gündem dışı konuları değerlend�rerek karara bağlamak.
ğ) Başvuru sırasında �sten�lecek b�lg� ve belgeler�n standartlarını, bunlara �l�şk�n formları, başvuru

sırasında sunulması gereken belgelere �l�şk�n �st�sna� durumları bel�rlemek.
İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu Başkanının görevler�
MADDE 6- (1) İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu Başkanının görevler� şunlardır:
a) İlaç Ger� Ödeme Kom�syonunun çalışmalarını koord�ne etmek ve gerekt�ğ�nde İlaç Ger� Ödeme

Kom�syonunu olağanüstü toplantıya çağırmak.
b) Tıbb� ve Ekonom�k Değerlend�rme Kom�syonunda Kurumu tems�l eden üyeler �le akadem�syen

üyeler� bel�rlemek.
c) Tem�n�nde güçlük yaşanan ve hayat� önem arz eden �laçlar, halk sağlığını yakından �lg�lend�ren ve ac�l

tedb�r alınmasını gerekt�ren konular, Kurumca yayımlanan Yurt Dışı İlaç F�yat L�stes�nde yer alan �laçlardan
ruhsatlandırılarak l�steye �lave taleb�nde bulunulan �laçlar ve bu �laçlarla aynı etk�n maddey� aynı m�ktarda
�çeren aynı veya benzer farmasöt�k şek�ldek� �laçlar hakkında ve TEDK Başkanının gerekçel� öner�ler�n� �çeren
d�ğer konuları İlaç Ger� Ödeme Kom�syonunun olağan/olağanüstü toplantısında kararlaştırılması yönünde
oluşturulan görüşler� değerlend�rerek öncel�klend�r�lmes�n� onaylamak.

ç) L�steye �lave taleb�nde bulunulan eşdeğer/TR grubu bulunmayan ve l�stedek� referans tıbb� ürünün
b�r�m f�yatının en az %30 altında b�r�m f�yatlı olduğu tesp�t ed�len �lk b�yobenzer tıbb� ürün �ç�n İlaç Ger�
Ödeme Kom�syonunun olağan/olağanüstü toplantısında kararlaştırılması yönünde oluşturulan görüşler�
değerlend�rerek öncel�klend�r�lmes�n� onaylamak.

d) TEDK tarafından karara bağlanarak Kurum resmî �nternet s�tes�nde duyurulacak başvurularla �lg�l�
kararları onaylamak.

e) 12 nc� madde kapsamında yürütülen Sekretarya �şlemler�n� onaylamak.
f) İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu tarafından alınan n�ha� kararları Kurum Başkanının onayına sunmak.
İlaç Ger� Ödeme Kom�syonunun çalışma esasları
MADDE 7- (1) İlaç Ger� Ödeme Kom�syonunun çalışma esasları aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Yılda en az 2 defa olağan, İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu Başkanının davet� üzer�ne �se olağanüstü

toplanır. Kom�syon çalışma dönemler�ne a�t son başvuru tar�hler� her yılın Mart ve Ağustos aylarının son �ş
günüdür.

b) F�rma başvuruları dışında, kurum ve kuruluşlar �le şahıslar tarafından yapılacak başvurular çalışma
dönem�ne göre gündeme alınır.

c) Gündemde yer alacak konular İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu Başkanı tarafından toplantı gününden en
az 1 hafta önce üyelere b�ld�r�l�r. Olağanüstü toplantı durumunda gündem �le toplantı gün ve saat� en geç
toplantı tar�h�nden 3 gün önce üyelere b�ld�r�l�r.

ç) Çalışmalar, toplantı gündem�ndek� konular sonuçlandırılıncaya kadar devam eder. Toplantı
gündem�ndek� konular, yapılan değerlend�rmeler ve alınan kararlar �le gerekçeler� ayrıntılı olarak düzenlenen
tutanakta bel�rt�l�r. Toplantılar sonuçlandığında alınan kararlara a�t tutanak İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu üyeler�
tarafından �mzalanır.

d) Çalışmalar tamamlandıktan sonra alınan kararlar, gerekçeler� �le b�rl�kte en geç 15 �ş günü �ç�nde
Kurum Başkanına gönder�l�r. Kurum Başkanı, İlaç Ger� Ödeme Kom�syonunca alınan kararları en geç 10 �ş
günü �çer�s�nde değerlend�r�r.

e) Kurum Başkanı tarafından uygun görülen kararlar gereğ� yapılmak üzere, uygun görülmeyen kararlar
�se tekrar değerlend�r�lmek üzere İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu Başkanına gönder�l�r. Tekrar �ncelenmek üzere
�ade ed�len kararlar, İlaç Ger� Ödeme Kom�syonunun �lk olağan toplantısında yen�den değerlend�r�lerek karara
bağlanır.

f) Başvurulardan İlaç Ger� Ödeme Kom�syonunca kabul ed�len ve Kurum Başkanınca onaylanan
kararlara a�t düzenlemeler Kurum tarafından yürürlük tar�h� bel�rt�lerek yayımlanır. Kabul ed�lmeyen veya
değerlend�rme sürec� devam eden başvurular, Kurum Başkanının onay tar�h�nden �t�baren 10 �ş günü �çer�s�nde
gerekçes� �le b�rl�kte �lg�l� Sekretarya tarafından başvuru sah�b�ne yazılı olarak b�ld�r�l�r.

g) Toplantıya tüm tems�lc�ler�n katılımı esastır. İlg�l� kurumlar üyeler�n katılımını sağlamakla
yükümlüdürler. İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu en az üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve en az üye
tam sayısının salt çoğunluğu �le karar alır. Toplantılarda çek�mser oy kullanılamaz. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde İlaç



Ger� Ödeme Kom�syonu Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Ver�len karara
katılmayan üye, katılmama neden�n� yazılı olarak karar tutanağında bel�rt�r.

ğ) İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu, başvuru yapılan konular �le �lg�l� her türlü �lave b�lg� ve belgen�n yazılı
ve/veya sözlü olarak sunulmasını talep edeb�l�r, Sağlık H�zmetler� B�l�msel ve Akadem�k Danışmanlık
Kom�syonlarından görüş alab�l�r.

h) İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu, �ht�yaç duyulan �laç/�laç grupları �le �lg�l� get�receğ� tıbb� ve mal� fayda,
tedav� üstünlükler�n�n bel�rlenmes� amacıyla Sağlık Bakanlığının �lg�l� mevzuatı doğrultusunda çalışma talep
edeb�l�r, çalışmaların sonucunu değerlend�r�r.

ı) İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu, gündem�nde yer alan �laçların SUT’un �lg�l� maddes�nde bel�rlenm�ş
kamu kurum �skonto oranlarını (özel �skontolar dah�l olmak üzere) g�zleme talepler�n� değerlend�reb�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tıbb� ve Ekonom�k Değerlend�rme Kom�syonu

Tıbb� ve Ekonom�k Değerlend�rme Kom�syonu (TEDK)’nun oluşumu
MADDE 8- (1) TEDK aşağıda bel�rt�len şek�lde teşekkül eder:
a) Kurum İlaç Da�re Başkanı başkanlığında;
1) Kurumu tems�len, TEDK Başkanı dâh�l olmak üzere İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu Başkanı tarafından

görevlend�r�lecek 6 üye,
2) Sağlık Bakanlığını tems�len �lg�l� kurum tarafından bel�rlenm�ş 2 üye,
3) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığını tems�len en az şube müdürü veya uzman düzey�nde �lg�l� kurum

tarafından bel�rlenm�ş 2 üye,
4) Cumhurbaşkanlığı Stratej� ve Bütçe Başkanlığını tems�len �lg�l� kurum tarafından bel�rlenm�ş en az

şube müdürü veya uzman düzey�nde 1 üye,
5) İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu Başkanınca bel�rlenecek b�r� tab�p, d�ğer� halk sağlığı veya farmakoloj�

veya sağlık ekonom�s� alanında görev yapan b�r akadem�syen olmak üzere 2 üye,
6) İlaç Endüstr�s� İşverenler� Send�kası, Türk�ye İlaç Sanay� Derneğ�, Araştırmacı İlaç F�rmaları Derneğ�

ve Gel�ş�mc� İlaç F�rmaları Derneğ�n� tems�len �lg�l� kuruluşlar tarafından bel�rlenm�ş b�rer gözlemc� üye,
olmak üzere 13 asıl ve 4 gözlemc� üyeden oluşur.
b) TEDK Başkanı har�ç olmak üzere üye sayısı kadar da yedek üye bel�rlen�r.
(2) TEDK Başkanının geç�c� görev, �z�n, hastalık �zn� g�b� nedenlerle görev� başında bulunamadığı

durumlarda toplantılara başkanlık etmek üzere, TEDK Başkanı tarafından Kurumu tems�len katılan üyeler
arasından 1 üye görevlend�r�l�r. Kurumu tems�len katılan üyelerden b�r�n�n Tıbb� ve Ekonom�k Değerlend�rme
Kom�syonuna başkanlık etmek üzere görevlend�r�lmes� hal�nde yer�ne yedek üye toplantılara katılır. TEDK
Başkanı tarafından toplantılara başkanlık etmek üzere görevlend�r�len üye TEDK Başkanının katılamayacağı
toplantılara aynı yetk� �le başkanlık eder.

(3) TEDK üyeler�n�n herhang� b�r nedenle görev�nden ayrılması durumunda, TEDK üyel�kler� �ç�n yen�
görevlend�r�len üyeler Kuruma b�ld�r�l�r. TEDK üyeler�n�n geç�c� görev, �z�n, hastalık �zn� g�b� nedenlerle
görevler� başında bulunamadıkları durumlarda aynı yetk�lerle yedek üyeler toplantılara katılır. Üyeler dışındak�
k�ş�ler toplantılara ancak davet ed�lmeler� hal�nde katılab�l�rler.

(4) TEDK, gerekt�ğ�nde görüşler�ne başvurmak üzere gerçek/tüzel k�ş�ler� toplantıya davet edeb�l�r veya
yazılı görüş �steyeb�l�r.

(5) TEDK’n�n sekretarya h�zmetler�, Genel Sağlık S�gortası Genel Müdürlüğü İlaç Da�re Başkanlığı
bünyes�ndek� �lg�l� b�r�mler tarafından yürütülür.

(6) TEDK’ye katılacak asıl, yedek ve gözlemc� üyeler G�zl�l�k ve Et�k Kurallar Belges�n� �mzalayarak
görevler�ne başlarlar.

Tıbb� ve Ekonom�k Değerlend�rme Kom�syonunun görevler�
MADDE 9- (1) TEDK’n�n görevler� şunlardır:
a) Başvuru dosyası �le sunulan l�teratür ve ver�ler� değerlend�rmek.
b) L�stede yer alan veya l�steye alınma taleb� bulunan �laçlar hakkında gerekt�ğ�nde Sağlık H�zmetler�

B�l�msel ve Akadem�k Danışmanlık Kom�syonu ve/veya gerçek/tüzel k�ş�lerden görüş almak.
c) L�stede yer alan veya l�steye alınma taleb� bulunan �laçlar �le �lg�l� kl�n�k ve tekn�k ver�ler �le

ekonom�k ve mal� değerlend�rmeler� ve ayrıca başvuru dosyasında yer alan mal�yet m�n�m�zasyonu veya mal�yet
etk�l�l�k yöntemler�nden b�r� �le gerçekleşt�r�len farmakoekonom�k çalışmaları �nceleyerek, gerekt�ğ�nde aynı
veya benzer end�kasyona sah�p �laçların Kurum ver�ler� �le yapılan ağırlıklı ortalama mal�yetler�n� de d�kkate
alarak görüş oluşturmak.

ç) İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu Başkanı tarafından bu Yönetmel�k hükümler�ne göre öncel�klend�r�lmes�
uygun görülen ve TEDK Başkanı tarafından sunulan �laçları ve konuları değerlend�rerek görüş oluşturmak.

d) Kurumca f�nansmanı sağlanan �laçların pazar payları �le bütçe üzer�ndek� etk�ler� hakkında hazırlanan
raporları, kl�n�k ve tekn�k ver�ler �le ekonom�k ve mal� değerlend�rmeler� ve gerekt�ğ�nde Sağlık H�zmetler�
B�l�msel ve Akadem�k Danışmanlık Kom�syonunun görüşler�n� de d�kkate alarak görüş oluşturmak.



e) İlg�l� kurum ve kuruluşların veya şahısların başvuruları �le �lg�l� yapılacak düzenlemelere �l�şk�n
öner�ler� değerlend�rerek görüş oluşturmak.

f) Ruhsat �ptal�/ruhsat arkası şerh� veya �thal/�mal �z�n onay belges� �ptal�ne �st�naden yapılanlar har�ç
olmak üzere f�rmaların l�steden çıkarılma başvurularını, Kurum tesp�tler�n�, Sağlık Bakanlığının veya �lg�l�
kurum ve kuruluşların başvurularını değerlend�rerek görüş oluşturmak.

g) Kurumca f�nansmanı sağlanan/sağlanacak �laçların, Kurumun eşdeğer/TR �laç uygulaması
kapsamında eşdeğer/TR gruplarının oluşturulması hakkında görüş oluşturmak.

ğ) İlaçların reçetelenmes�ne ve ödenmes�ne �l�şk�n kuralların bel�rlenmes� ve �laçların katılım payından
muaf�yet� konusunda görüş oluşturmak.

h) L�stede mevcut ürünler�n kısa ürün b�lg�s�-kullanma tal�matı (KÜB-KT) ve/veya kullanım
değ�ş�kl�kler�ne �l�şk�n başvuruları değerlend�rerek görüş oluşturmak.

ı) İlacın, aynı eşdeğer/TR grubunda yer alan �laçlarla ambalaj m�ktarının aynı veya daha düşük olması ve
b�r�m f�yatının da eşdeğer/TR bant aralığında olması hal�nde, bu �laç başvurularını değerlend�rmeye alarak
karara bağlamak ve alınan kararları İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu Başkanının onayı �le Kurum resmî �nternet
s�tes�nde yayımlamak. Bu değerlend�rme, değerlend�rme tar�h�ndek� �laç f�yatları esas alınarak yapılır, f�rmanın
başvuru dosyasındak� kamu f�yatını güncelleme hakkı saklıdır. Güncelleme �şlem� �lacın perakende satış f�yatı
üzer�nden yapılab�leceğ� g�b� kamu kurum �skontosunun yen�den düzenlenmes� suret�yle de yapılab�l�r.

�) Aynı veya daha düşük ambalaj m�ktarında olmak kaydıyla; l�stede eşdeğer/TR grubu bulunmayan �laç
�le aynı etk�n maddey� aynı m�ktarda �çeren ve b�r�m f�yatı l�stede mevcut �laç �le oluşacak eşdeğer/TR bant
aralığında olan �mal statüsündek� �laç başvurularını değerlend�rmeye alarak karara bağlamak, alınan kararları
İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu Başkanının onayı �le Kurum resmî �nternet s�tes�nde yayımlamak. Bu
değerlend�rme, değerlend�rme tar�h�ndek� �laç f�yatları esas alınarak yapılır, f�rmanın başvuru dosyasındak�
kamu f�yatını güncelleme hakkı saklıdır. Güncelleme �şlem� �lacın perakende satış f�yatı üzer�nden
yapılab�leceğ� g�b� kamu kurum �skontosunun yen�den düzenlenmes� suret�yle de yapılab�l�r.

j) Başvuru sırasında �sten�lecek b�lg� ve belgeler�n standartlarının bel�rlenmes�, bunlara �l�şk�n formların
gel�şt�r�lmes� ve yen�lenmes� konularında görüş oluşturmak.

Tıbb� ve Ekonom�k Değerlend�rme Kom�syonu Başkanının görevler�
MADDE 10- (1) TEDK Başkanının görevler� şunlardır:
a) TEDK’n�n çalışmalarını koord�ne etmek.
b) Sağlık H�zmetler� B�l�msel ve Akadem�k Danışmanlık Kom�syonu çalışmalarını düzenlemek.
c) TEDK tarafından oluşturulan görüşler�n İlaç Ger� Ödeme Kom�syonuna �let�lmes�n� sağlamak.
ç) Tem�n�nde güçlük yaşanan ve hayat� önem arz eden �laçlar, halk sağlığını yakından �lg�lend�ren ve ac�l

tedb�r alınmasını gerekt�ren konular �le Kurumca yayımlanan Yurt Dışı İlaç F�yat L�stes�nde yer alan �laçlardan
ruhsatlandırılarak l�steye �lave taleb�nde bulunulan �laçlar ve bu �laçlarla aynı etk�n maddey� aynı m�ktarda
�çeren aynı veya benzer farmasöt�k formdak� �laçlar �le gerekçel� öner�ler� �çeren d�ğer konuları İlaç Ger� Ödeme
Kom�syonunun olağan/olağanüstü toplantısında kararlaştırılması amacıyla İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu
Başkanına sunmak.

d) L�steye �lave taleb�nde bulunulan eşdeğer/TR grubu bulunmayan ve l�stedek� referans tıbb� ürünün
b�r�m f�yatının en az %30 altında b�r�m f�yatlı olduğu tesp�t ed�len �lk b�yobenzer tıbb� ürün �ç�n İlaç Ger�
Ödeme Kom�syonunun olağan/olağanüstü toplantısında kararlaştırılması amacıyla İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu
Başkanına sunmak.

e) Sekretarya tarafından yapılan �ş ve �şlemler�n yürütümünü sağlamak.
Tıbb� ve Ekonom�k Değerlend�rme Kom�syonunun çalışma esasları
MADDE 11- (1) TEDK çalışma esasları aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Tıbb� ve Ekonom�k Değerlend�rme Kom�syonu, TEDK Başkanının davet� üzer�ne toplanır.

Çalışmalar, toplantı gündem�nde görüşülecek konular sonuçlandırılıncaya kadar devam eder. Bu Yönetmel�kte
bel�rlenen başvuru tar�hler� �çer�s�nde �laç başvurularına �l�şk�n usul ve esaslara uygun olarak yapılmış başvuru
dosyaları TEDK gündem�ne alınır ve sonuçlandırılır. Alınan kararlar �le gerekçeler� ayrıntılı olarak tutanak
altına alınır ve toplantıların b�t�m�nde �mzalanır. Çalışmalar sonunda hazırlanan tutanak, İlaç Ger� Ödeme
Kom�syonu toplantısından en az 5 �ş günü önce İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu Başkanına �let�l�r.

b) İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu Başkanı tarafından öncel�klend�r�lmes� uygun görülen �laçlar ve konular
kom�syon gündem�ne alınır.

c) F�rma başvuruları dışında, kurum ve kuruluşlar �le şahıslar tarafından yapılacak başvurular çalışma
dönem�ne göre gündeme alınır.

ç) TEDK, başvuru dosyası �le sunulan l�teratür ve ver�ler� değerlend�r�r. Sunulan l�teratür veya ver�ler�n
doğru ya da uygulanab�l�r olmadığının tesp�t ed�lmes� hal�nde başvuru TEDK kararı �le redded�l�r.

d) Toplantıya tüm tems�lc�ler�n katılımı esastır. İlg�l� kurumlar üyeler�n katılımını sağlamakla
yükümlüdürler. TEDK, en az üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve en az üye tam sayısının salt
çoğunluğu �le karar alır. Toplantılarda çek�mser oy kullanılamaz. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde TEDK Başkanının



kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Ver�len karara katılmayan üye, katılmama neden�n� yazılı
olarak karar tutanağında bel�rt�r. Gözlemc� üyeler toplantı yeter sayılarının hesaplanmasında d�kkate alınmazlar
ve oy kullanamazlar.

e) TEDK, başvuru yapılan konular �le �lg�l� her türlü �lave b�lg� ve belgen�n yazılı ve/veya sözlü olarak
sunulmasını talep edeb�l�r.

Sekretarya tarafından yürütülecek �şlemler
MADDE 12- (1) Sekretarya tarafından l�stede yer alan �laçların;
a) Sağlık Bakanlığınca f�yatı değ�şt�r�lmemek veya f�yatı düşürülmek kaydıyla, f�rma değ�ş�kl�ğ�ne

�l�şk�n ruhsat devr� veya �laç �s�m ya da barkod değ�ş�kl�ğ� talepler�,
b) Kamu kurum �skontosu oranlarının arttırılma talepler�,
c) L�stedek� referans tıbb� ürünün F�yat L�stes�’ndek� f�yatının �lk eşdeğer tıbb� ürününün p�yasaya arz

ed�lm�ş olması neden�yle Sağlık Bakanlığınca düşürülmes� kaydıyla, Kamu kurum �skontosu oranlarının Sağlık
H�zmetler� F�yatlandırma Kom�syonu kararında yer alan statüsüne uygun �skontoya (özel �skontolar saklı
kalmak kaydı �le) göre azaltılması talepler�,

ç) Ruhsat �ptal�/ruhsat arkası şerh�ne veya �thal/�mal �z�n onay belges� �ptal�ne �st�naden l�steden çıkma
talepler�, 

değerlend�r�l�r. Bu değerlend�rmeler sonucu yapılan düzenlemeler her hafta çarşamba günü Kurum resmî
�nternet s�tes�nde yayımlanır. Çarşamba gününün resmî tat�l olması hal�nde b�r sonrak� �ş günü yayımlanır.
Yayımlanan l�ste yayımı tar�h�n� tak�p eden �k�nc� gün yürürlüğe g�rer.

(2) Karşılaştırılacak �laç/�laçlarla aynı veya daha düşük ambalaj m�ktarında olmak kaydıyla;
a) Dah�l olacağı eşdeğer/TR grubunda bulunan b�r�m f�yatı değerlend�rme tar�h�nde en ucuz olan �lacın

en az %5 altında b�r�m f�yata sah�p �laçların,
b) Aynı etk�n maddey� aynı m�ktarda �çeren ve eşdeğer grubu bulunmayan l�stedek� �laç �le eşdeğer grup

oluşturacak n�tel�kte ve değerlend�rme tar�h�ndek� b�r�m f�yatı, l�stede mevcut �lacın b�r�m f�yatının en az %5
altında b�r�m f�yata sah�p �laçların,

c) Aynı etk�n maddey� aynı m�ktarda �çeren ve eşdeğer grubu bulunmayan, l�stedek� referans tıbb�
ürünün değerlend�rme tar�h�nde b�r�m f�yatını aşmayan �lk eşdeğer tıbb� ürünün,

ç) Dah�l olacağı eşdeğer/TR grubunda bulunan değerlend�rme tar�h�ndek� en ucuz b�r�m f�yata sah�p
�lacın, b�r�m f�yatına eş�t veya daha düşük b�r�m f�yatla bedel� ödenecek �laçlar l�stes�ne g�recek �lk �mal
�laçların,

d) Aynı etk�n maddey� aynı m�ktarda �çeren ve eşdeğer grubu bulunmayan l�stedek� �laç �le eşdeğer grup
oluşturacak n�tel�kte ve değerlend�rme tar�h�ndek� b�r�m f�yatı, l�stede mevcut �lacın b�r�m f�yatını aşmayan �mal
statüsündek� �laçların,

başvuruları Sekretarya tarafından değerlend�r�l�r. Bu grup �laçların başvuruları sırasında dağıtım
belges�n� Kuruma �braz etmeler� gerek�r. Yapılan değerlend�rmeler sonucunda l�steye �laves�ne karar ver�len
�laçlar her hafta çarşamba günü Kurum resmî �nternet s�tes�nde yayımlanır. Çarşamba gününün resmî tat�l
olması hal�nde b�r sonrak� �ş günü yayımlanır. Yayımlanan l�ste yayımı tar�h�n� tak�p eden �k�nc� gün yürürlüğe
g�rer.

(3) L�steye yen� alınan ve eşdeğer/TR grubun en ucuz b�r�m f�yatına sah�p olan �laç, l�steye alındığı
tar�hten �t�baren %1 pazar payına ulaşana kadar eşdeğer/TR grupta bant hesabına dah�l ed�lmez. Bu grup
�laçların pazar payları aylık tak�p ed�l�r. %1 pazar payına ulaşan �laçlar, eşdeğer/TR grupta bant hesabına dah�l
ed�l�r.

(4) L�stede yer alan �laçlardan eşdeğer/TR grubun en ucuz b�r�m f�yatına sah�p olan �laçların pazar
payları tak�p ed�l�r. Son 5 aylık süre ver�ler�n�n h�çb�r�nde %1 pazar payına ulaşamamış �laçlar, eşdeğer/TR
grupta bant hesabından çıkarılır. Söz konusu �laçların aylık tak�b� yapılarak %1 pazar payına ulaştığının tesp�t�
hal�nde tekrar eşdeğer/TR grupta bant hesabına dah�l ed�l�r.

(5) Türk�ye İlaç ve Tıbb� C�haz Kurumunca ruhsatının �ptal ed�ld�ğ� bel�rlenen �laç l�steden çıkarılır.
(6) L�stede aynı eşdeğer grupta yer alan �laçlardan b�r� �ç�n yen� end�kasyon �lave taleb�nde bulunulması

durumunda, söz konusu end�kasyonun bu grupta yer alan d�ğer �laç/�laçlar �ç�n daha önce Ödeme Kom�syonu
tarafından ödeme kapsamına alınmış olması ve �lacın grubun en ucuz b�r�m f�yatının %5 altında f�yat �le
başvurması hal�nde, başvuru Sekretarya tarafından değerlend�r�l�r ve eşdeğer grup düzenlemes� yapılab�l�r. Bu
�laçların başvurusu yapılan end�kasyonunun Sağlık Bakanlığınca yayımlanmış olması zorunludur. Yapılan
değerlend�rmeler sonucunda uygun görülen talebe a�t düzenlemeler her hafta çarşamba günü Kurum resmî
�nternet s�tes�nde yayımlanır. Çarşamba gününün resmî tat�l olması hal�nde b�r sonrak� �ş günü yayımlanır.
Yayımlanan l�ste yayımı tar�h�n� tak�p eden �k�nc� gün yürürlüğe g�rer.

(7) Dağıtım belges� �le �lg�l� d�ğer durumlar şunlardır:
a) Başvuru dosyasında Tahm�n� Bütçe Etk�s� Tablosu hazırlamakla yükümlü olunan �laçlar �ç�n, sunulan

dağıtım belges�ndek� sayının tabloda yer alan; �lacı kullanması muhtemel hasta sayısına a�t b�r�nc� yıl �ç�n
bel�rt�len kutu sayısının en az %3 oranına denk gelen sayı kadar olması koşulu aranır.



b) Daha önce şahs� tedav� �ç�n yurt dışından tem�n ed�len ve Türk�ye’de ruhsatlandırılan �laçlar har�ç
olmak üzere, l�steye yen� alınan �laçlar (9 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (ı) ve (�) bentler� kapsamında
alınanlar har�ç) �ç�n, l�steye alındığı tar�hten �t�baren 5 aylık süre �çer�s�nde dağıtım belges� Kuruma �braz
ed�lmek zorundadır.  Beş�nc� ayın sonunda dağıtım belges� Kuruma �braz ed�lemeyen �laçlar, İlaç Ger� Ödeme
Kom�syonu Başkanının onayı �le prov�zyon s�stem�nde pas�f hale get�r�l�r. Prov�zyon s�stem�nde pas�f hale
get�r�lm�ş �laçların dağıtım belges�n�n Kuruma �braz ed�lmes� hal�nde, kamu f�yatları pas�flend�kler� tar�htek�
kamu f�yatını aşmamak kaydıyla Kom�syon Başkanının onayı �le akt�f hale get�r�l�r. Sağlık Bakanlığınca �laç
f�yatlarına yansıtılan kur değ�ş�kl�kler�/düzenlemeler� oranında kamu f�yatını etk�leyen durumlar �le human
albüm�nler ve �mmunglobul�nler g�b� Sağlık Bakanlığınca bel�rlenen güncel kura göre �thalatı yapılan kan
ürünler�nde zorunlu f�yat artışı gerçekleşmes� hal�nde f�yat kr�ter� aranmaz. Ancak, onuncu ayın sonunda halen
dağıtım belges� �braz ed�lemeyen �laçlar Kom�syon Başkanının onayı �le l�steden çıkarılır.

c) Yurt Dışı İlaç F�yat L�stes�nde yer alıp daha önce şahs� tedav� �ç�n yurt dışından tem�n ed�len ve
Türk�ye’de ruhsatlandırılarak l�steye alınan aynı etk�n maddey� aynı m�ktarda �çeren �laç/�laçların p�yasaya
arzından f�rmalar sorumludur. Dağıtım belges�n�n, başvuru esnasında ya da l�steye dâh�l ed�ld�kler� tar�hten
�t�baren en geç 1 aylık süre �çer�s�nde Kuruma �braz ed�lmes� gerek�r. Bu husus f�rma yetk�l�s�n�n �mzaladığı
taahhütnamede bel�rt�l�r. Bu taahhütname başvuru dosyasına a�t d�lekçe ek�nde yer alır. L�steye alınan �laçlar
�ç�n; dağıtım belges�n�n en son get�r�leceğ� tar�h�n 1 aylık sürey� aşması hal�nde �laç/�laçların şahs� olarak ya da
Sağlık Bakanlığınca yetk�lend�r�lm�ş taraflarca tem�n ed�lmes� ve Kurum tarafından ödenmes� durumunda,
�laç/�laçların tem�n f�yatları �le �lacın Kamu f�yatı arasında oluşacak farkın mal� yükümlülüğü f�rmaya a�t olup
Kurum, �lg�l� mevzuat hükümler� doğrultusunda f�rmadan tahs�l ve tazm�n eder.

(8) L�stede yer alan �laçlar, sarf�yatının olup olmadığının tesp�t� �ç�n yıllık per�yotlarla (1 Ocak-31
Aralık) �zlen�r. Perakende satış f�yatı bulunmayıp KDV dâh�l depocu satış f�yatı/KDV dâh�l eczacı satış f�yatı
olan �laçlar �le F�yat L�stes�nde “İTS'de B�ld�r�m Zorunluluğu Olmayan Ürün” olarak kodlanan �laçlar bu
kapsam dışında tutulur. B�ten yıl �ç�nde Kurum ver�ler�ne göre sarf�yatının b�r kutudan az olduğu ya da h�ç
ver�s�n�n olmadığı bel�rlenen �laçlar İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu Başkanının onayı �le Sekretarya tarafından
pas�f hale get�r�l�r. İncelenen yıllık per�yot �çer�s�nde l�steye �lave ed�len �laçlar �ç�n Kurum ver�ler�ne göre
sarf�yatının olup olmadığı durumuna bakılmaz. Pas�f hale get�r�lm�ş �laçlar �ç�n f�rması tarafından akt�flenme
taleb� �le Kuruma başvurulması hal�nde kamu f�yatları pas�flend�kler� tar�htek� kamu f�yatını aşmaması ve
dağıtım belges�n�n (R�sk Yönet�m Planına �st�naden depo ve eczanelerde bulundurulması uygun bulunmayan
�laçlar �ç�n fatura örneğ�) Kuruma �brazı kaydıyla, İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu Başkanının onayı �le akt�f hale
get�r�l�r. Sağlık Bakanlığınca �laç f�yatlarına yansıtılan kur değ�ş�kl�kler�/düzenlemeler� oranında kamu f�yatını
etk�leyen durumlar �le human albüm�nler ve �mmunglobul�nler g�b� Sağlık Bakanlığınca bel�rlenen güncel kura
göre �thalatı yapılan kan ürünler�nde zorunlu f�yat artışı gerçekleşmes� hal�nde f�yat kr�ter� aranmaz. Bunun
dışındak� akt�flenme talepler� �ç�n İlaç Başvurularına İl�şk�n Usul ve Esaslar kapsamında başvurulması gerek�r.
Pas�flend�kler� tar�hten �t�baren onuncu ayın sonunda halen akt�flenme taleb� olmayan �laçlar �se İlaç Ger�
Ödeme Kom�syonu Başkanının onayı �le l�steden çıkarılır. L�steye yen�den g�rmek �ç�n yapılacak başvuru, İlaç
Başvurularına İl�şk�n Usul ve Esaslar doğrultusunda yapılır ve çalışma dönem�ne göre gündeme alınır.

(9) L�stede yer alan �laçlardan; F�yat L�stes�nde pas�flend�ğ� tesp�t ed�len �laçlar İlaç Ger� Ödeme
Kom�syonu Başkanının onayı �le prov�zyon s�stem�nde pas�f hale get�r�l�r. Pas�f hale get�r�lm�ş �laçların F�yat
L�stes�nde �s�m ve f�yatlarının yen�den akt�f l�stede yer alarak f�rması tarafından akt�flenmes� �ç�n Kuruma
başvurulması hal�nde; kamu f�yatları pas�flend�kler� tar�htek� kamu f�yatını aşmamak kaydıyla, İlaç Ger� Ödeme
Kom�syonu Başkanının onayı �le akt�f hale get�r�l�r. Sağlık Bakanlığınca �laç f�yatlarına yansıtılan kur
değ�ş�kl�kler�/düzenlemeler� oranında kamu f�yatını etk�leyen durumlar �le human albüm�nler ve
�mmunglobul�nler g�b� Sağlık Bakanlığınca bel�rlenen güncel kura göre �thalatı yapılan kan ürünler�nde zorunlu
f�yat artışı gerçekleşmes� hal�nde f�yat kr�ter� aranmaz. Bu durumların dışında kalan başvuruların İlaç
Başvurularına İl�şk�n Usul ve Esaslar kapsamında yapılması gerek�r. Pas�flend�kler� tar�hten �t�baren onuncu
ayın sonunda f�rması tarafından halen akt�flenme başvurusu olmayan �laçlar �se İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu
Başkanının onayı �le l�steden çıkarılır. Ödeme l�stes�nde yer alıp, TİTCK tarafından yayımlanan Ger� Çekme
Yönetmel�ğ�ne göre 1 �nc� sınıf A sev�ye ger� çekme �şlem� yapılan �laçlara a�t �şlemler anılan Bakanlıkça
yürütüldüğünden ödeme l�steler�nde herhang� b�r �şlem yapılmaz.

(10) Perakende satış f�yatı bulunmayıp KDV dâh�l depocu satış f�yatı/KDV dâh�l eczacı satış f�yatı
bulunan �laçlar, Sağlık Bakanlığınca bel�rlenen R�sk Yönet�m Planına �st�naden depo ve eczanelerde
bulundurulması uygun bulunmayan �laçlar, F�yat L�stes�’nde “İTS'de B�ld�r�m Zorunluluğu Olmayan Ürün”
olarak kodlanan �laçlar �le 9 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (ı) ve (�) bentler� kapsamında başvurusu olan
�laçlar �ç�n dağıtım belges� aranmaz.

(11) Bu madde kapsamında yapılan tüm başvuru dosyaları haftanın son �ş gününe kadar kabul ed�l�r.
Başvurusu uygun görülen talep, tak�p eden çarşamba günü yayımlanır. Çarşamba gününün resmî tat�l olması
hal�nde b�r sonrak� �ş günü yayımlanır. Yayımlanan l�ste yayımı tar�h�n� tak�p eden �k�nc� gün yürürlüğe g�rer.



Eks�k olduğu tesp�t ed�len başvuru dosyası �şleme alınmaz. Eks�k b�lg� ve belgeler�n tamamlandığı tar�h,
başvuru tar�h� olarak esas alınır.

Sağlık H�zmetler� B�l�msel ve Akadem�k Danışmanlık Kom�syonları
MADDE 13- (1) Sağlık H�zmetler� B�l�msel ve Akadem�k Danışmanlık Kom�syonları, Kurumca

yayımlanan Genel Sağlık S�gortası Uygulamalarına Yönel�k Oluşturulan Kom�syonların Çalışma Usul ve
Esasları kapsamında toplanır.

İlaç başvurularında �stenecek belgeler ve d�ğer hususlar
MADDE 14- (1) İlaç başvurularında �stenecek belgeler ve d�ğer hususlar şunlardır:
a) Başvurular, İlaç Başvurularına İl�şk�n Usul ve Esaslara uygun olarak yapılır.
b) Kom�syonlarda değerlend�r�lecek başvurularda eks�kl�ğ� tesp�t ed�len dosyalar gündeme alınmaz.

Eks�k b�lg� ve belgeler yalnızca b�r sonrak� çalışma dönem�n�n son başvuru tar�h�ne kadar tamamlanması
hal�nde gündeme alınır. Bu süre sonunda eks�kl�ğ� tamamlanmayan başvuruların İlaç Başvurularına İl�şk�n Usul
ve Esaslara uygun olarak yen�den yapılması gerekl�d�r.

c) Çalışmalarda talep ed�len ek b�lg� ve belgeler, f�rmadan yazılı olarak �sten�r. Ek b�lg� ve belge
tamamlanana kadar �nceleme sürec� durur. İnceleme sürec� durdurulan başvurularda, �sten�len tüm belgeler �lg�l�
f�rma tarafından çalışmaların b�t�m�ne kadar tesl�m ed�l�r. İsten�len belgeler�n tesl�m ed�lmemes� hal�nde mevcut
b�lg� ve belgeler esas alınarak karar ver�l�r.

ç) Ver�len her türlü b�lg� ve belgeler�n doğruluğundan, b�lg�ler�n kes�nleşm�ş olmasından, Kuruma b�lg�
ve belgey� verenler sorumludur. Hatalı ver�len b�lg� ve belgelere dayanılarak alınan kararlar neden�yle Kurumun
uğrayacağı zarar, b�lg� ve belgey� Kuruma sunanlardan �lg�l� mevzuat hükümler� doğrultusunda tahs�l veya
tazm�n ed�l�r. Bu husus f�rma yetk�l�s�n�n �mzaladığı taahhütnamede bel�rt�l�r ve bu taahhütname başvuru
dosyasına a�t d�lekçe ek�nde yer alır.

d) L�stede küçük ambalajlı formu bulunan aynı f�rmaya a�t büyük ambalajlı �laçların başvurularında,
başvurusu olan �lacın b�r�m f�yatının, �lacın en küçük ambalajlı formunun b�r�m f�yatının %10 altında olması ve
akılcı �laç kullanımına uygunluk kr�terler� esas alınır.

e) İlaç Ger� Ödeme Kom�syonunca l�steden çıkarılması yönünde karar alınan �laçlar �ç�n uygulama,
kararın yayımı tar�h�nden 3 ay sonra yürürlüğe g�rer. F�rmanın eczane stok zararını karşılayacağına da�r yazılı
beyanı olması hal�nde yayım tar�h�nden sonrak� 3 aylık yürürlük süres� beklenmez.

f) Komb�ne �laçlarla �lg�l� değerlend�rmelerde Sağlık H�zmetler� F�yatlandırma Kom�syonu ve İlaç Ger�
Ödeme Kom�syonunun bu �laçlara �l�şk�n genel uygulamaya yönel�k kararları göz önünde bulundurulur.

g) F�rmanın başvuru dosyasındak� kamu f�yatını güncelleme hakkı saklıdır. Güncelleme �şlem� �lacın
perakende satış f�yatı üzer�nden yapılab�leceğ� g�b� kamu kurum �skontosunun yen�den düzenlenmes� suret�yle
de yapılab�l�r. Kom�syonlar tarafından yapılan değerlend�rmeler, değerlend�rme tar�h�ndek� �laç f�yatları esas
alınarak yapılır.

ğ) F�rmalar tarafından SUT’un �lg�l� maddeler�nde yer alan �skonto oranlarının üzer�nde yapılan �skonto
talepler� tam sayı olarak ver�l�r. Ondalıklı rakam şekl�nde ver�len özel �skonto talepler� �se ayrıca f�rmasına
b�ld�r�m yapılmadan, ondalıklı olmayacak şek�lde b�r üst rakama yuvarlanarak tam sayı hal�nde değerlend�r�l�r.

Başvurunun redded�lmes� hal�nde tekrar başvuru
MADDE 15- (1) B�r başvuruya red kararı ver�lmes� hal�nde, söz konusu kararın �lg�l� f�rma tarafından

tebellüğ ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren başvuru şek�ller� aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Başvurusu redded�len f�rmalar, İlaç Başvurularına İl�şk�n Usul ve Esaslar doğrultusunda başvuru

dosyası hazırlamadan sadece red kararına yönel�k gerekçeler� �le bu gerekçelere yönel�k varsa ek b�lg� ve belge
�le 2 ay �ç�nde başvurab�l�r. Bu şek�ldek� başvuru, çalışma dönem� başvuru tar�h�ne uygun olarak
değerlend�rmeye alınır.

b) Başvurusu redded�len f�rmaların tekrar başvurusunu 2 ay �ç�nde yukarıda açıklanan şek�lde
yapamamaları hal�nde, tekrar başvuru İlaç Başvurularına İl�şk�n Usul ve Esaslar doğrultusunda yen� dosya
hazırlanmak suret�yle yapılır. Bu şek�ldek� başvuru, çalışma dönem� başvuru tar�h�ne uygun olarak
değerlend�rmeye alınır.

İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu ve Tıbb� ve Ekonom�k Değerlend�rme Kom�syonu çalışmalarının
g�zl�l�ğ�

MADDE 16- (1) İlaç Ger� Ödeme Kom�syonu ve TEDK’n�n çalışmalarının g�zl�l�ğ�ne �l�şk�n �lkeler
aşağıda bel�rt�lm�şt�r:

a) Kom�syonlara katılacak asıl, yedek ve gözlemc� üyeler �le Sekretarya görev�n� yürüten personel
G�zl�l�k ve Et�k Kurallar Belges�n� �mzalayarak görevler�ne başlarlar.

b)  Kom�syon çalışmaları sürerken veya sonuçlandığında alınan kararlar, Kom�syon çalışmalarının
tamamında ya da b�r bölümünde görev alanlar tarafından, kararlar yayımlanıncaya veya duyuruluncaya kadar
açıklanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler



Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 17- (1) 10/2/2016 tar�hl� ve 29620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenl�k

Kurumu İlaç Ger� Ödeme Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 19- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sosyal Güvenl�k Kurumu Başkanı yürütür.

 
 


