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Dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına uyğun olaraq ölkədə dərman 
vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi prosesinə başlanılmışdır: 

 16.12.2014 - “Dərman vasitələri haqqında” Qanunda dəyişikliklər edilərək 
dövlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələrinin qiymətləri dövlət 
tənzimlənməsinə aid edilmişdir. 

 14.04.2015 - Dövlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələri qiymətləri (tarifləri) 
dövlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) siyahısına daxil 
edilmişdir. 

 03.06.2015 - Dövlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələrinin qiymətlərinin 
tənzimlənməsi və həmin qiymətlərə nəzarətin həyata keçirilməsi qaydası 
təsdiq edilmişdir. 

 08.06.2015 - Dərman vasitələrinin qiymətlərinin hesablanması üsullarına dair 
təlimat təsdiq edilmişdir. 
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Beynəlxalq təcrübə 

 Dərman bazarı öz xüsusiyyətlərinə görə digər bazarlardan fərqlənir və bu sahədə 
qiymətlərin sərbəst buraxılması nəinki qiymətlərin aşağı düşməsini təmin etmir, əksinə 
qiymətlərin artmasını stimullaşdırır. 

o Vətəndaş digər məhsullardan fərqli olaraq dərman vasitəsini öz istəyi və seçimi 
əsasında almır. Həkim tərəfindən ona təyin olunan dərman vasitəsini almaq 
məcburiyyətindədir. Qiymətlər sərbəst olduğu halda isə “marketinq firmaları” bundan 
istifadə edərək müxtəlif “yollarla” qiymətləri dəfələrlə artırırlar. 

 Məhz bu səbəbdən inkişaf etmiş və liberal Avropa ölkələrində də qiymətlər dövlət tərəfindən 
tənzimlənir. 

 Hansı ölkələrdə dərman vasitələrinin qiymətləri dövlət tərəfindən tənzimlənirsə, 
dərman istehsalçıları həmin ölkələr üzrə daha münasib qiymət siyasəti həyata 
keçirirlər. 

 Avropa ölkələrində də ən geniş tətbiq olunan mexanizm referans qiymət sistemidir. 

 Referans qiymət sistemində qiymətlərin endirilməsi istiqamətində rəqabət mümkündür. 

 İstehsalçı daha aşağı qiymətin təsdiq olunmasını istəyirsə, bunun üçün müvafiq qaydada 
müraciət edir və qiymət yenidən endirilir. 

 Dövlət tənzimləməsinin məqsədi iqtisadi əsaslar olmadan qiymətlərin bahalaşmasının 
qarşısını almaqdır.  
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Dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi zərurəti 

 Süni qiymət artımının qarşısının alınması və dərman vasitələrinin qiymətləri ilə 
manipulyasiyaya yol verilməməsi 

 Dərman vasitələri bazarında şəffaflığın təmin edilməsi 

 İctimai və dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi 

 Dərman vasitələrinin bütün apteklərdə eyni qiymətə satılması və vətəndaşların 
ucuz aptek axtarmaq zərurətinin aradan qaldırılması 

 Әhalinin və dövlət büdcəsinin dərman vasitələri xərclərinə qənaət olunması 

 Ölkədən dərman vasitələri ilə bağlı valyuta çıxışına qənaət olunması 

Tənzimləmənin məqsədi optimal qiymətlərin tətbiqinə nail olmaqdır. Әczaçılıq 
subyektləri gəlirlərinin çox olması üçün əsasən yuxarı qiymətlərin, istehlakçılar isə 
xərclərinin az olması üçün aşağı qiymətlərin təsdiq olunmasını arzu edirlər. 

 Optimal qiymət mümkün olan qiymətdir, yəni, əhalinin dərman vasitələrilə 
etibarlı təchizatının mümkün olduğu minimal qiymətdir. 
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Dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi mexanizmi 

 Tənzimləmə ilə bağlı 20-dək ölkənin təcrübəsi öyrənilmiş və təkmilləşdirilmiş metodologiya 
hazırlanmışdır. 

 Tətbiq edilən bu metod “referans qiymət yanaşması” adlanır və beynəlxalq təcrübədə ən 
geniş yayılan mütərəqqi tənzimləmə üsuludur. 

 Tənzimləmə məqsədilə ən azı 5 istinad ölkəsi elan edilməlidir. Daha ədalətli və optimal 
qiymətin müəyyən edilməsi məqsədilə 10 istinad ölkəsi müəyyən edilmişdir. Çünki 
müşahidələrin, nümunələrin sayı artdıqca nəticələr reallığı daha yaxşı əks etdirir. 

 İstinad ölkələri seçilərkən həmin ölkələrdə tənzimləmə təcrübəsi, informasiya mənbələrinə 
çıxış imkanları, əczaçılıq sənayesinin inkişafı, dərman vasitələrinin qiymətləri və s. kimi 
məsələlər nəzərə alınmışdır. 

 Dərman vasitəsinin təsiredici maddəsi, dozası, ticarət qablaşdırması və qablaşdırmadakı 
miqdarı nəzərə alınmaqla seçilmiş istinad ölkələrində topdansatış əczaçılıq müəssisələrinə 
satış qiymətləri əsasında bazis qiymətlər müəyyən edilir. 

 Bazis qiymət əsasında ölkədaxili topdansatış əczaçılıq müəssisələrinə şərti satış qiyməti 
hesablanır və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan müvafiq əlavələr və ӘDV hesablanmaqla 
dərman vasitəsinin topdansatış və pərakəndə satış qiyməti təsdiq olunur.  
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Azərbaycanda dərman vasitələrinin tənzimlənməsi sxemi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ölkəmizdə də dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi, xüsusilə indiki məzənnə dəyişikliyi 

şəraitində həm idxalçılar, həm də investorlar üçün bazarın proqnozlaşdırılabilən olmasına xidmət edir. 

 Görülən işlər əczaçılıq sahəsində yerli istehsalın inkişafına və icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqinə öz 
töhfəsini verməkdədir. 

Dərman vasitəsinin istehsalını 
həyata keçirir. 

Ekspertizanı və dövlət qeydiyyatını 
həyata keçirir. 

Tənzimləmə məqsədilə istinad 
ölkələrini müəyyən edir. 

Dərman vasitəsinin dövlət 
qeydiyyatı üçün müraciət edir. 

İstinad ölkələri 

 Bolqarıstan 

 Fransa 

 İspaniya 

 İtaliya 

 Macarıstan 

 Polşa 

 Portuqaliya 

 Sloveniya 

 Türkiyə 

 Yunanıstan 

Dərman vasitələrinin 
istehsalçıları Tarif (qiymət) Şurası Səhiyyə Nazirliyi 

Keyfiyyətinə nəzarət edir və 
dövriyyəsinə icazə verir. 

Dövlət qeydiyyatına alınmış dərman 
vasitəsinə qeydiyyat vəsiqəsi verir. 

Dərman vasitəsinin qiymətinin 
tənzimlənməsi üçün müraciət edir. 

Dərman vasitəsinin istinad 
ölkələrində ən aşağı istehsalçı 

qiymətlərinin müqayisəsi əsasında 
bazis qiyməti müəyyən edir. 

Bazis qiymət və müəyyən edilmiş 
əlavələr nəzərə alınmaqla dərman 
vasitəsinin topdan və pərakəndə 

satış qiymətlərini təsdiq edir. 

Dövlət qeydiyyatına alınmış dərman 
vasitələrinin idxalını həyata keçirir. 

Topdançılar 

Tənzimlənmiş qiymətlərlə 
topdansatışı həyata keçirir. 

Tənzimlənmiş qiymətlərlə 
pərakəndə satışı həyata keçirir. 

Apteklər 

Әczaçılıq bazarında qiymət 
intizamına nəzarəti həyata keçirir. 

İqtisadiyyat Nazirliyi 

Ölkə ərazisində icbari tibbi 
sığortanın tətbiqi ilə bağlı pilot 

layihə həyata keçirir. 

İcbari Tibbi Sığorta 
üzrə Dövlət Agentliyi 

Әczaçılıq məhsullarının istehsalı 
üzrə ixtisaslaşmış Pirallahı Sənaye 

Parkı yaradılmışdır. 

Sənaye Parkı 
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www.tariff.gov.az        “Dərman vasitələri” bölməsi 
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Topdansatış əczaçılıq müəssisələri və aptek təşkilatları üçün əlavələr 

Topdansatış əczaçılıq müəssisələrinə 
şərti satış qiyməti (istehsalçı qiymət) 

Topdansatış əczaçılıq müəssisəsi 

üçün əlavə 
Aptek təşkilatı üçün əlavə 

5 manata qədər olduqda 

(5 manat daxil olmaqla) 

topdansatış əczaçılıq müəssisəsinə 

şərti satış qiymətinin 

20 faizi 

topdansatış qiymətinin 

20 faizi 

5-20 manat arasında olduqda 

(20 manat daxil olmaqla) 

1 manat + topdansatış əczaçılıq 

müəssisəsinə şərti satış qiymətinin 

5 manatdan çox olan məbləğinin 

17 faizi 

topdansatış qiymətinin 

20 faizi 

20-50 manat arasında olduqda 

(50 manat daxil olmaqla) 

3,55 manat + topdansatış əczaçılıq 

müəssisəsinə şərti satış qiymətinin 

20 manatdan çox olan məbləğinin 

13 faizi 

topdansatış qiymətinin 

20 faizi 

50-100 manat arasında olduqda 

(100 manat daxil olmaqla) 

7,45 manat + topdansatış əczaçılıq 

müəssisəsinə şərti satış qiymətinin 

50 manatdan çox olan məbləğinin 

7 faizi 

11,49 manat + topdansatış 

qiymətinin 57,45 manatdan çox 

olan məbləğinin 

13 faizi 

100 manatdan artıq olduqda 

10,95 manat + topdansatış 

əczaçılıq müəssisəsinə şərti satış 

qiymətinin 100 manatdan çox olan 
məbləğinin 

3 faizi 

18,45 manat + topdansatış 

qiymətinin 110,95 manatdan çox 

olan məbləğinin 

11 faizi 

Mütərəqqi beynəlxalq təcrübə nəzərə alınaraq, qanunvericilikdə həm topdansatış əczaçılıq müəssisələri, 
həm də aptek təşkilatları üzrə məqbul səviyyədə - hər biri üçün 20 faizədək marja nəzərdə tutulmuşdur. 
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Nümunə: Qan təzyiqi əleyhinə istifadə olunan dərman vasitəsi 
Təsiredici maddə: Amlodipine / Doza: 10 mq / Farmasevtik forma: Tablet / Ticarət qablaşdırması: 30 

№ 
DƏRMAN VASİTƏSİNİN 

TİCARƏT ADI 
İSTEHSALÇI ŞİRKƏT, ÖLKƏ 

PƏRAKƏNDƏ 

SATIŞ QİYMƏTİ 

(ӘDV ilə, manat) 

1 NORVASK FAYZER MANUFAKTURİNQ DOYÇLAND GMBH, Almaniya 11,38 

2 NORVASK FAYZER FARMASYUTİKALS LLC, Puerto-Riko 6,88 

3 AMLODİQAMMA SC MAGİSTRA C VӘ C SRL, Rumıniya 4,61 

4 AMLODİQAMMA VORVAQ FARMA GMBH VӘ KO KG, Almaniya 8,62 

5 AMLOKARD-SANOVEL SANOVEL İLAÇ SAN VE TİC AŞ, Türkiyə 4,61 

6 AMLORUS SİNTEZ DӘRMAN VӘ TİBB VASİTӘLӘRİNİN KURQAN ASC, Rusiya 1,74 

7 AMLOSİM ASİNO FARMA AG, İsveçrə 8,62 

8 AMLOTOP MAKİZ-FARMA MMC / HEMOFARM MMC, Rusiya 1,74 

9 AMLOVAS ANTİBİOTİÇE SA, Rumıniya 4,61 

10 KARDİLOPİN EGİS FARMASYUTİKALS PLC, Macarıstan 4,61 

11 KARDİONOR NORMON LABORATORİOS NORMON SA, İspaniya 4,61 

12 LADİKOR FARMAK İSC, Ukrayna 1,74 

13 LAMİDOP LEKFARM MMC, Belarus 1,74 

14 NORMODİPİN GEDEON RİXTER PLC, Macarıstan 4,61 

15 TENOKS KRKA DD, Sloveniya 4,61 

16 VAMLODİN ADİFARM MMC, Bolqarıstan 4,61 

17 VASKOREL BİOFARMA İLAÇ SAN VE TİC AŞ, Türkiyə 4,61 

18 NORVAKOR İNDASTRİYA KİMİKA FARMASYUTİKA VİR SA, İspaniya 4,61 

 Tənzimlənmədən əvvəl (məzənnə = 0,7844 manat/ABŞ dollar) bu tərkibdə dərman vasitələrinin orta bazar qiyməti   
10 manat (7,70-13,80 manat arası) təşkil etmişdir. 

 Böyük tələbat olan bu tərkibin müxtəlif dozaları üzrə 50-ə yaxın dərman vasitəsi üçün qiymət təsdiqlənmişdir. 

 Manatın məzənnəsi iki il əvvəlki səviyyədə olsaydı, dərman vasitələrinin qiyməti manatla ifadədə hazırkı səviyyədən 
də ən azı iki dəfə aşağı olacaqdı. 
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Nümunə: Xolesterin əleyhinə istifadə olunan dərman vasitəsi 
Təsiredici maddə: Rosuvastatin / Doza: 20 mq / Farmasevtik forma: Tablet / Ticarət qablaşdırması: 28 

№ 
DƏRMAN VASİTƏSİNİN 

TİCARƏT ADI 
İSTEHSALÇI ŞİRKƏT, ÖLKƏ 

PƏRAKƏNDƏ 
SATIŞ QİYMƏTİ 
(ӘDV ilə, manat) 

1 RESTOKARD SANOVEL İLAÇ SAN VE TİC AŞ, Türkiyə 20,87 

2 ROKSERA KRKA DD, Sloveniya 14,45 

3 ROSULİP EGİS FARMASYUTİKALS PLC, Macarıstan 20,87 

4 ROSVAKS BİOFARMA İLAÇ SAN VE TİC AŞ, Türkiyə 20,87 

5 ROVASEL İLKO İLAÇ SAN VE TİC AŞ, Türkiyə 20,87 

6 ROVASTAT ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN VE TİC AŞ, Türkiyə 20,87 

7 ROZART AKTAVİS LTD, Malta 20,87 

8 ROZAT ӘCZAÇILIQ MÜӘSSİSӘSİ ADAMED FARMA SC, Polşa 20,87 

9 ROZUVİN BİLİM İLAÇ SAN VE TİC AŞ, Türkiyə 20,87 

10 RUPİLİP LEK FARMASYUTİKALS DD, Sloveniya 20,87 

11 ULTROKS NOBEL İLAÇ SAN VE TİC AŞ, Türkiyə 20,87 

 Tənzimlənmədən əvvəl (məzənnə = 0,7844 manat/ABŞ dollar) bu tərkibdə dərman vasitələrinin orta bazar qiyməti   
30 manat (25,10-37,60 manat arası) təşkil etmişdir. 

 Böyük tələbat olan bu tərkibin müxtəlif dozaları üzrə 100-dən artıq dərman vasitəsi üçün qiymət təsdiqlənmişdir. 

 Manatın məzənnəsi iki il əvvəlki səviyyədə olsaydı, dərman vasitələrinin qiyməti manatla ifadədə hazırkı səviyyədən 
də ən azı iki dəfə aşağı olacaqdı.  
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Nümunə: Şəkərli diabet əleyhinə istifadə olunan dərman vasitəsi 
Təsiredici maddə: Glimepiride / Doza: 2 mq / Farmasevtik forma: Tablet / Ticarət qablaşdırması: 30 

№ 
DƏRMAN VASİTƏSİNİN 

TİCARƏT ADI 
İSTEHSALÇI ŞİRKƏT, ÖLKƏ 

PƏRAKƏNDƏ 
SATIŞ QİYMƏTİ 
(ӘDV ilə, manat) 

1 AMARİL SANOFİ AVENTİS SPA, İtaliya 4,67 

2 İNSUPRİD VÖRLD MEDİSİN İLAÇ SAN VE TİC AŞ, Türkiyə 3,72 

3 İNSUPRİD LABORATORİYA BEYLİ-KREAT, Fransa 3,72 

4 MEPRİL ALİ RAİF İLAÇ SAN AŞ, Türkiyə 3,72 

5 QLEMPİD EGİS FARMASYUTİKALS PLC, Macarıstan 3,72 

6 QLİBETİK POLFARMA ӘCZAÇILIQ MÜӘSSİSӘSİ SC, Polşa 3,72 

7 QLUTROLL 1A SALUTAS FARMA GMBH, Almaniya 5,22 

 Tənzimlənmədən əvvəl (məzənnə = 0,7844 manat/ABŞ dollar) bu tərkibdə dərman vasitələrinin orta bazar qiyməti   
10 manat (5,30-14,60 manat arası) təşkil etmişdir. 

 Böyük tələbat olan bu tərkibin müxtəlif dozaları üzrə 30-a yaxın dərman vasitəsi üçün qiymət təsdiqlənmişdir. 

 Manatın məzənnəsi iki il əvvəlki səviyyədə olsaydı, dərman vasitələrinin qiyməti manatla ifadədə hazırkı səviyyədən 
də ən azı iki dəfə aşağı olacaqdı. 
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Nəticə 
 

Bir qutu dərman vasitəsinin orta idxal qiyməti 

  

2014-cü ildə = 3,0 ABŞ dolları

2015-ci ildə = 2,2 ABŞ dolları

2016-cı ildə = 1,4 ABŞ dolları
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Dərman vasitələrinin qiymətlərinə ictimai nəzarət 

 Tarif (qiymət) Şurası tərəfindən 10 mindən artıq dərman vasitəsinin qiyməti təsdiq 
edilmişdir. 

 1 sentyabr 2016-cı il tarixindən etibarən ölkədə yalnız qiymətləri təsdiq edilmiş 
dərman vasitələrinin satışına icazə verilir. 

 Qiymətləri təsdiq edilmiş dərman vasitələri bütün apteklərdə tənzimlənən 
qiymətlərlə satılır. 

 Dərman vasitələrinin həm tərkib üzrə, həm də ticarət adına görə ümumi siyahısı 
Tarif (qiymət) Şurasının, İqtisadiyyat Nazirliyinin və Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi 
internet səhifələrində yerləşdirilmişdir. 

 İstehlakçılar həmin qiymət cədvəlini mobil telefonlara və planşetlərə yükləməklə 
elektron kitabça kimi də istifadə edə bilirlər. 

 Aptekdən dərman vasitəsi alan zaman istehlakçıya qiymətin tənzimlənmiş 
qiymətlə eyni olub-olmadığını müəyyən etmək imkanı yaradılmışdır. 

 Vətəndaşlar dərman vasitəsinin qiyməti barədə yaranan suallarla bağlı İqtisadiyyat 
Nazirliyinin “Çağrı mərkəzi” (195-2) ilə əlaqə saxlaya bilərlər.  
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Dərman vasitələri bazarı 

 Müxtəlif ölkələrin 1000-ə yaxın müəssisəsinin istehsalı olan və müxtəlif doza və 
qablaşdırma miqdarı nəzərə alınmaqla dövlət qeydiyyatına alınmış 10000-dən 
artıq dərman vasitəsinin qiymətləri təsdiq edilmişdir. 

 Dərman vasitələrinin idxalı 50-dən çox fəal idxalçı şirkət tərəfindən həyata keçirilir. 

 Ölkədə 2000-dən çox aptek fəaliyyət göstərir. 

 Әhalinin hər 100 min nəfərinə düşən aptek təşkilatlarının sayı 22-dir. 

 İqtisadı Әməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD) üzrə orta göstəriciyə (25) uyğundur.  
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Aptek təşkilatları 
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Təchizat 

 Bütün ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da dövlət qeydiyyatından keçmiş 
dərman vasitələri aktiv (faktiki satışda olan) və passiv (faktiki satışda olmayan) 
dərman vasitələri olmaqla iki qrupa ayrılır. 

 Dərman vasitəsi qeydiyyatda olduğu müddət ərzində (qeydiyyat vəsiqəsi hər dəfə 
növbəti 5 il üçün verilir) idxal, paylanma, marketinq və s. kimi müxtəlif obyektiv 
səbəblərdən dəfələrlə gah aktiv, gah da passiv vəziyyətdə olur. 

 Ölkəmizdə gün ərzində satılan dərman vasitələrinin sayı yüz minlərlə ifadə olunur. 

 Hansısa aptekdə, hansısa ticarət adında dərman passivdirsə, onun eynitərkibli, 
eyni xəstəliklərin müalicəsi baxımından müxtəlif alternativləri mövcuddur. 

Dərman vasitələrinin idxalı (miqdar, qutu sayı): 

 2016-cı ildə 2015-ci illə müqayisədə 20% artmışdır. 

 2016-cı ilin dekabr ayında 2015-ci ilin dekbar ayı ilə müqayisədə 30% artmışdır. 

 2017-ci ilin yanvar ayında 2016-cı ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 51% artmışdır. 
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Məzənnə 

 Dərman vasitələrinin qiymətləri aydın və şəffaf mexanizmlə tənzimlənir. 

 Məzənnədə kəskin artım olduğu təqdirdə etibarlı təchizatın təmin edilməsi, 
azalma olduğu təqdirdə isə istehlakçıların maraqlarının qorunması baxımından 
vəziyyət diqqətdə saxlanılmaqla qiymətlər manatın məzənnəsinə uyğunlaşdırılır. 

 Dərman vasitələri üzrə son qiymət tənzimlənməsi 28 noyabr 2016-cı il tarixində 
həyata keçirilmişdir və həmin tarixdən sonra tənzimlənmiş qiymətlərdə dəyişiklik 
olmamışdır. 

 Manatın hazırki məzənnəsi də həmin tarixə olan məzənnəyə uyğundur.  
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Bioloji fəallığa malik qida əlavələri 

 KİV-də əksər hallarda dərman vasitəsi kimi təqdim olunur, müxtəlif apteklərdə bir-
birindən kəskin fərqlənən və baha qiymətlərlə satıldığından şikayət edilir. 

 Dərman vasitəsi deyildir, həkim reseptinə yazılması qadağandır. 

 Orqanizmin gücləndirilməsi, qidanın zənginləşdirilməsi məqsədilə istifadə 
oluna bilər, lakin xəstəliklərin qarşısının alınması və ya müalicəsi üçün təyin 
olunan dərman vasitələrini əvəz etmir. 

 Qiymətlərinin bir sıra hallarda qəpiklə ifadədə dəqiq göstərilməsi (məsələn, 13,42 
manat) həmin qiymətlərin dövlət tərəfindən tənzimləndiyi təəssüratını yaradır. 

 Digər ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da qiymətləri dövlət 
tərəfindən tənzimlənmir. 
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TƏŞƏKKÜRLƏR 

 

 

Təqdimatın elektron nüsxəsi 
aşağıdakı keçiddə yerləşdirilmişdir: 

http://tariff.gov.az/documents/DVT.pdf 

http://tariff.gov.az/documents/DVT.pdf

