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Bu çalışmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin 2007-2012 

yılları arasındaki ilaç harcamaları, ilaç kullanım profili ve eczacılık 

profilinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, KKTC 

Sağlık Bakanlığı ve KKTC Ticaret Bakanlığı’nın 2007-2012 yılları 

arasındaki verileri incelenmiştir. K.K.T.C.’de Aralık 2012 itibarıyla 154 

serbest eczane ve farklı alanlarda faaliyet gösteren toplam 210 eczacı 

vardır. Bu eczacılardan 13’ü kamuda çalışmaktadır. Eczacıların %68’i 

kadındır. Serbest eczacıların %63’ü 45 yaş üzerindedir. Eczane başına 

düşen kişi sayısı 1914 ve eczacı başına düşen kişi sayısı 1404’dir. 

Serbest eczanelerin %45’i Lefkoşa’dadır. Diğer ilçelere göre dağılım şu 

şekildedir: Gazimağusa %23, Girne %19, Güzelyurt %8 ve İskele %5. 

Serbest eczanelerin %13’ü sağlık merkezi yakınındadır. Beş yıllık süre 

içerisinde nüfus artış hızı %11.2 iken 2006-2012 arasında eczane 

sayısındaki artış hızı nüfus artış hızının iki katının üzerinde (%27.3) 

olduğu bulunmuştur. İlaç harcamalarına bakıldığı zaman ülkeye ithal 

edilen ilaçların 2006-2012 dönemini kapsayan dönemde Türk Lirası 

bazında %35.4’lük bir artış gösterdiği, ithal edilen ilaçların%79’unun 

T.C.’den ithal edildiği görülmüştür. 2007-2012 dönemini kapsayan 

dönem içinde ilaç harcamasında %38.68’lik bir artış gerçekleştiği 

bulunmuştur. Bu çalışmada 2012 yılı Sağlık Bakanlığı’nın ATC kodlarına 

göre ilaç harcamasında %26‘lık bir oranla ‘’Antinenoplastik ve 

İmmunomodülator Ajanlar ‘’ın birinci sırada, ilaç olarak da en fazla 



harcanan kalemin insülin preparatları olduğu tesbit edilmiştir. Mevcut 

veriler K.K.T.C.’nın eczacı ve eczacılık profilini değerlendiren ilk çalışma 

olması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 2007-2012 yılları arasındaki 

ilaç harcamaları ve ilaç kullanım profili değerlendiren çalışmanın ise en 

kapsamlı bir çalışma olması açısından önemlidir. Çalışmada ortaya çıkan 

sonuçlar ülkenin sağlık ve ilaç politikalarının belirlenmesinde sağlık 

otoritesine yol gösterici olaması ve kısıtlı bütçe olanaklarını akılcı 

kulanılabilmesi ve buna bağlı olarak ilaçların akılcı kullanılmaları 

yönünde yapılacak düzenlemelere ışık tutması açısından önemlidir. 
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