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2012 yılı, 1. global bütçenin son yılıdır. 

2013-2016 II. global bütçe için ilgili kesimler çalışmalarına başlamıştır. Yeni global bütçenin bu kez daha gerçekçi olması 

en büyük dileğimizdir. Ülkemizde tüketilen ilaçların GSMH oranı  % 1 in altına düşmüştür (OECD ortalaması  % 1,5 'dir). 

Ülkemizin dünya ilaç pazarındaki yerini koruması halk sağlığı açısından önemlidir. Bu sıralamadaki gerileme ilaç 

sanayimizin yıllar içinde yaptığı yatırımların, ülkemizin coğrafi konum avantajının ve daha önemlisi yetişmiş insan 

kaynaklarımızın harcanması sonucunu getirebilir.  

Birim fiyatların gerilemesi ile düşen cirolara rağmen, kutu volümü düşmemiştir. Kutu satışlarda devam eden yoğunluk 

operasyon giderlerini tavana yükseltmiş ve yüklenici ecza depolarının faaliyetlerini sürdürmeleri olanaksız hale gelmiştir. 

MKYS ile kurum siparişleri ticari hiçbir teamüle sığmayacak küçüklükte dilimlere bölünmüştür.

ITS ve PTS ile operasyonel maliyet ve yatırımları artan yüklenici depolar ihale şartnamelerindeki özel hükümlerle, yerine 

getirilmeyecek koşullarla, olanaksız teslim süresi koşutlarıyla sürekli ceza ödemekle karşı karşıya kalmıştır.

 Sağlık Bakanlığı’ mız la yapılan birçok görüşmede tartışmaya açılan uygulamalarda ki aksaklıklar ve ortaya koyduğumuz 

çözüm önerilerinden halen uygulanamayanlar vardır.

Maliye Bakanlığımız ile yapılan görüşmelere rağmen; tahakkuk ve ödeme sürelerine kurumlarca uyulmaması, ödeme 

listelerinin şeffaf ilan edilmemesi, fiyat farkı talepleri sektörde ki çalışmaları zorlamaya devam etmiş ve bu konudaki 

somut çözüm önerilerimizde netice vermemiştir.

Hastane idarelerinin yüklenicilerine ihale borçları var iken, döner sermaye primi dağıtmaları ve kaynak israfları sonucu, 

Kamu İlaç Tedarikçilerine olan VADESİ GEÇMİŞ BORÇLARI 300.000,000 TL’ yi aşmıştır. Kamu İlaç Tedarikçileri’ nin 

ödenmeyen vadesi geçmiş alacak bedellerine karşılık devletin bu kesime FAİZSİZ KREDİ olanakları sağlaması 

kaçınılmazdır. Kurumlar hiçbir bedel ödemeden ilaç yüklenicilerine olan borçlarını ödemeyerek, tahakkuklarını geç 

yaparak ilaç yüklenicilerini çaresiz durumlarda bırakmaktadır.

İhalelerde idari ve teknik “TEK TİP” şartname uygulaması ve ilaçta stratejik önemine binaen eczane pazarında olduğu 

üzere TEK TİP standart ödeme (90 gün) uygulaması ile rekabet artırılacak ve sistem düzenlenerek disiplin altına 

alınabilecektir. 

Bu bağlamda yapılacak devlet desteklerine gereksinim vardır. YÖK’ e bağlı hastanelere yapılan Maliye Bakanlığı 

destekleri yüklenicilere ulaşmamıştır. Kronik sıkıntılar, kronik tedavi kurumlarında aynen devam etmektedir.

Mübarek Ramazan arifesinde Devlet Babanın şefkatli ve sıcak eli kurumların” öde-ME (!)” zulmü altında inleyen 

yüklenicilere serum etkisi yapacaktır.   
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