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En Çok Satılan İlaçlar: 

 
• Dünya  

     1. Kalp-damar ilaçları  %19.3 

     2. Santral SS ilaçları    %15.8 

     3. Metabolik H.ilaçları  %15.3 

     4. Antibiyotikler            %  9.9 

     5. Solunum S.ilaçları    %  9.3 

• Türkiye 

     1. Antibiyotikler            % 19.0 

     2. Ağrı kesici                % 12.0 

     3. Romatizma              % 11.0 

     4. Soğuk algın.            %   8.6 

     5. Vitamin                     %  7.3 



• 2007 yılında kullanılan tüm ilaçların  

        Kutu bazında %17’si,  

        YTL bazında %18’i antibiyotiklerdir. 

•   2007 yılında, 

         Kullanılan 1,3 milyar kutu ilacın 223 milyon kutusu     

         Kişi başına kullanılan yıllık ortalama 20 kutu ilacın 3,5 
kutusu antibiyotiktir. 

        İlaca harcanılan 11 milyar YTL’nin 2 milyar YTL’si  

        Kişi başına yapılan yıllık ortalama 170 YTL’lik ilaç 
harcamasının 30 YTL’si antibiyotikler için harcanmıştır. 



Antibiyotiklerin Yan Etkileri 

• Tanım: 

        Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; Bir maddenin ilaç 

amacına uygun biçimde profilaksi, tanı ya da tedavi 

amacıyla kullanıldığı dozlarda ortaya çıkan 

hedeflenmemiş ve zararlı etkiler, 

       FDA (Food And Drug Administration; Amerikan Gıda 

ve İlaç Kurumu)’e göre ;Bir ilacın kullanımı ile ortaya 

çıkan ilaca bağlı olduğu düşünülsün düşünülmesin, her 

türlü yan etki, incinme, toksik etki, aşırı duyarlık 

reaksiyonu veya beklenen farmakolojik etkilerinin belirgin 

bir biçimde yok olmasıdır  
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• Antibiyotik yan etkisi istenmeyen bir durumdur  

• Yan etki hafif allerjik reaksiyonlardan çok ciddi hayatı 

tehdit edici durumlara kadar değişik tablolarda karşımıza 

çıkabilir 

• Antibiyotikler birçok yan etkileri nedeni ile  relatif güvenli 

kabul edilebilir  

• Aynı antibiyotiğe bağlı yan etkiler hastadan hastaya 

değişebilir  

• Antibiyotik yan etkileri hastanın tolere edebilme 

yeteneğine göre tedavinin süresini etkileyebilir  
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• Antibiyotik kullanımının artışı ile birlikte ilaçlara bağlı yan 

etki görülme sıklığı da artmaktadır 

• Tüm antibiyotiklerin potansiyel olarak yan etki riski vardır 

•  İlaç seçiminde antibiyotiğin terapötik etkisi ile yan etki 

riski mutlaka karşılaştırılmalıdır.  

     



• 2008 de ABD de yapılan bir araştırmada; 

      Her yıl acil servise 140 000 den fazla sayıda antibiyotik 
yan etkisine bağlı müracaat olduğu saptanmış 

• Bu olguların %50 si penisilin grubu ilaçlara, diğerleri de 
çeşitli enfeksiyonlarda  tedavi için kullanılan diğer 
antibiyotiklere bağlı olduğu gösterilmiş 

• Bu çalışmada 1 yaş altı çocuklarda antibiyotik yan 
etkilerinin daha fazla olduğu görülmüş 

• Allerjik reaksiyonlar en sık karşılaşılan yan etki 

• İlaçların sınıfına bakılmaksızın ciddi yan etkiler 
saptanmış 

 



• Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), uygun antibiyotik 

kullanımını  

        “klinik olarak tedavi etkisi maksimum, ilaçla 

ilgili yan etki ve antimikrobiyal direnç  gelişim 

riski minimum olan antibiyotiklerin maliyet etkin 

kullanımı”  

       olarak tanımlamaktadır  


