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Sayın Bakanım,  
 
Tıbbi Cihaz Sektörü olarak yaşadığımız problemler ve çözüm önerileri aşağıda özetlenmektedir: 

1. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin ödemeleri 8-9 ayları bulmakta, üniversite hastaneleri ise 
ödemelerini neredeyse durdurmuş bulunmaktadır. Üniversite hastanelerinin mali açıdan 
sürdürülebilirliğinin sağlanması için yapısal düzenlemelerinin acilen yapılması gerekmektedir. 
Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz aylarda Üniversite hastanelerinin 
borçlarına yönelik ödeme yapılmış olsa da onun da iskontolu olarak gerçekleştirilmiş olması 
ve sonrasında da hemen hemen hiç ödeme yapılmamış olması sorunlarımızı çözmemiştir. 
   

2. Sonuçlanmış ihalelere ilişkin hastaneler tarafından %20 iş artırımı yapılmaktadır. Zaten eski 
kurdan yapılmış olan bu ihalelerdeki iş artışları firmaları zor durumda bırakmaktadır. %20 
arttırma/eksiltmenin firma mutabakatı ile gerçekleşmesi daha adil bir çözüm olacaktır. 

 
3. Tedavi hizmetlerinin sürdürülmesi için zaruri olan tıbbi cihaz ödemelerinin, 18.02.2009 tarihli 

“Nakit Sıkıntısı Bulunan Döner Sermaye Saymanlıklarında Ödemelerde Öncelik Sırası” konulu 
Genelgede öncelikli ödemeler içinde sayılması sağlık hizmet sunumunu sürdürülebilirliği 
açısından çok önem arz etmektedir. 

 
4. Piyasadaki daralma dikkate alındığında sektörünün kamudan alacaklarının vadesinin 

kısaltılması, kamu kurumlarından alacaklarımızın vergi ve SGK primleri ile mahsubunun 
sağlanması, KGF kredilerinin yapılandırılması yoluyla nakit akışının pozitife dönmesi 
firmaların sürdürülebilirliği için önemlidir. 

 
5. İhalelere ilişkin yaklaşık maliyetlerin hesaplanmasında sadece MKYS sistemindeki geçmiş 

ihalelerdeki tutarların kullanılması ve kur artışının dikkate alınmaması firmaları mali açıdan 
zor durumda bırakmaktadır. Bu stratejinin devam etmesi halinde firmalar ihalelere teklif 
veremeyecek ve tedarik problemleri başlayabilecektir. 

 
6. Satın alma modelinin daha dinamik, güncel ekonomik durumlara paralel ve her iki tarafın 

yararına olabilecek şekilde revize edilmesi oldukça önemlidir. Son aylarda beklentilerin çok 
üzerinde artmış olan döviz kurları, enflasyon ve kredi faiz oranları sektörümüzü çok 
zorlamaktadır. İhale sözleşmesi yapmış ve ürün teslim yükümlülüğü olan bazı 
meslektaşlarımızın taahhüdünü yerine getirmesine imkân kalmamıştır. Yükleniciden 
kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmeyen bu artışlar nedeniyle yükümlülüklerini yerine 
getiremeyecek olan meslektaşlarımız açısından kur artışlarının mücbir sebep hali olarak 
kabul edilebilmelidir. 
 

7. SUT fiyatları son 8 yıldır güncellenmemektedir. Kur artışına bağlı olarak firmaların maliyetleri 
ve satış fiyatları artmakta olup ileride tıbbi cihaz temininde problemlerin yaşanmaması için 
SUT fiyatlarının güncellenmesi oldukça önemlidir. İlaçtaki yıllık yapılan fiyat güncellenmesine 
benzer şekilde tıbbi cihazda da yıllara sari bir fiyat güncellemesi yapılmalı ve TİTCK tıbbi 
cihazlarda fiyatlandırma konusunu gündemine almalıdır. 
 

8. Firmalara yapılan geri ödemelerin hastaneler üzerinden gerçekleşmesi; hastanelerin bu 
girdileri kendi finansal ihtiyaçlarında kullanmasına ve firmaların ödemelerini çok uzun 
vadelere yaymalarına sebep olmaktadır. Bu nedenle firmalara doğrudan geri ödeme 
yapılabilecek bir modele geçilmesi önem arz etmektedir. Ürün Takip Sistemi’nde tekil takibin 
de yer alması nedeniyle doğrudan ödeme işleminde bu sistemin kullanılması düşünülebilir. 
Ayrıca böylece kayıt dışı ekonomi, fiyat belirleme ve daha etkin pazar analizleri için ciddi bir 
veri kaynağı sağlanmış olur. 



 
9. Tıbbi cihaz alanında çok fazla kongre düzenlenmektedir. Özellikle ortopedi alanında bir yıl 

içerisinde altmışa yakın farklı kongre yapılmaktadır. Bu durum sponsor olan firmaları mali 
açıdan zorlamaktadır. Ayrıca kongre desteklerinin Dolar yerine TL bazında yapılması büyük 
önem arz etmektedir. 
 

10. Tıbbi cihaz sektöründe hammadde alımında KDV miktarı %18 iken firmaların işlem sonrası 
ürettikleri nihai ürünleri %8 KDV ile satmaları firmalara büyük bir KDV yükü getirmektedir. 
KDV oranının %12 gibi tek bir oranda birleştirilmesi firmaların mali yüklerini azaltarak 
pazarda tutunmalarına ciddi katkı verecektir. 
 

11. Tıbbi cihaz STK’ları toplumu bilinçlendirmek adına tıbbi cihazlar ile ilgili kamu spotu 
çalışmaları yapacaktır. Bu çalışmalarda Kurumumuzun da katkıları beklenmektedir. 
 

 
 
 
 
 

                                       
 
 
 

                 
 
 
 
 

                            


