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BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINDA ÜST 
SINIR BELİRLENDİ

18 Şubat 2021 tarihinde alınan 3558 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı (“Cumhurbaşkanı Kararı”) ile Beşeri Tıbbi Ürünlerin 
Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın (“Fiyatlandırma Kararı”) 2. 
Maddesinde yer alan Avro değerin üst sınırı belirlendi. 

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatları, Fiyatlandırma Kararı’nda 
tanımlanan referans fiyat uygulaması ile belirlenmektedir. Buna 
göre, her yıl Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında 
Tebliğ’de (“Tebliğ”) sayılan beş Avrupa Birliği ülkesinde ilgili 
beşeri tıbbi ürün bakımından uygulanan en düşük satış fiyatı 
tespit edilmekte, daha sonra Avro olarak belirlenen bu bedel 
her yıl Fiyat Değerlendirme Komisyonu tarafından ilan edilen 1 
Avro’nun Türk Lirası karşılığı üzerinden Türk Lirası’na 
çevrilmektedir.

Cumhurbaşkanı Kararı ile, 2021 yılı için Fiyat Değerleme 
Komisyonu tarafından belirlenecek 1 Avro karşılığı Türk Lirası 
değerinin bir önceki dönemde uygulanan değerin %20 fazlasını 
geçemeyeceği belirtildi. Başka bir ifade ile, 2021 senesi için 
Fiyat Değerleme Komisyonu tarafından belirlenecek Avro 
değerinin 2020’ye oranla en fazla %20 oranında arttırılabileceği 
ifade edildi. Bu şekilde, kurda yaşanan dalgalanmanın ilaç 
fiyatları üzerindeki etkisi sınırlandırıldı. 

19 Şubat 2021 tarihinde toplanan Fiyat Değerleme Komisyonu, 
2021 senesinde 1 Avro’nun Türk Lirası karşılığını 4,5786 TL 
olarak açıkladı.

THE CEILING FOR PRICING OF HUMAN MEDICINAL 
PRODUCTS HAS BEEN SET

The Presidential Decree dated 18 February 2021 and 
numbered 3558 (“Presidential Decree”) has set a ceiling for 
the Euro figure referred to under Article 2 of the Decree on the 
Pricing of Human Medicinal Products (“Pricing Decree”).

The prices for human medicinal products are determined in 
accordance with the reference pricing system stated under the 
Pricing Decree. Accordingly, each year, the lowest sale price 
applied within the five European Union countries listed under 
the Communiqué on the Pricing of Human Medicinal Products 
(“Communiqué”) is determined and this Euro figure is then 
converted to Turkish Lira based on the Turkish Lira equivalent 
of 1 Euro that is determined by the Price Evaluation 
Commission on a yearly basis. 

The Presidential Decree announced that in 2021, the Turkish 
Lira equivalent of 1 Euro to be determined by the Price 
Evaluation Commission cannot exceed the number reached by 
increasing the previous year’s figure by 20%. In other words, it 
has been specified that the Euro figure to be determined by the 
Price Evaluation Commission for 2021 can be increased by 20 
% at most from the 2020 valuation in order to limit the effects 
the exchange rate fluctuation may have on the prices of human 
medicinal products. 

The Price Evaluation Commission convened on 19 February 
2021 and announced that for 2021, the Turkish Lira equivalent 
of 1 Euro is TL 4.5786.




