
 
 

TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ 

 

MALİYE BAKANLIĞI 

 

1. 2020 yılında feragat yapılan Kamu alacaklarının Ocak 2. Taksitleri henüz 

ödenmemişti. Ayrıca Üniveriste-kamu alacaklarından feragat yapmayan firma 

ödemelerinde de belirsizlik devam etmektedir. Her ne kadar bundan sonra tüm sağlık 

alımları DMO üzerinden yapılacağı söylenmekte  olsa da  DMO’ya henüz tüm ürünler 

girmediğinden alımların KİK kapsamında hastaneler tarafından yapılması durumunda   

Kamu ve Üniversite hastanelerinin mali açıdan sürdürülebilirliğinin sağlanması için 

yapısal düzenlemelerinin acilen yapılması gerekmektedir. 

2. Üniversite Hastanelerinden  tahsilatların yapılması için kanunda yapılan değişiklikte; 

Üniversitelerin  Diş Hekimliği Fakültelerinin  bu kararnamenin dışında tutulması Diş 

Hekimliği Cihaz ve Malzeme ticareti yapan ve ilgili fakültelerin ihalelerine iştirak 

edip alacağı olan firmaları çok zor durumda bırakmıştır. Bundan sonra bu konuyla 

ilgili alınacak kararlarda Diş Hekimliği Cihaz Ve Malzemeleri satışı yapan 

firmalarında bu kapsama alınması gerekmektedir. Zira diş hekimliği cihaz ve 

malzemeleri de Tıbbi Cihaz kapsamındadır. 

3. 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. 

4. 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 imkan 

kalmamıştır. Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmeyen  bu artışlar  

nedeniyle yükümlülüklerini yerine getiremeyecek olan meslektaşlarımız açısından kur 

artışlarının mücbir sebep hali olarak kabul edilebilmelidir.   

5. SUT fiyatları son 10 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. 

6. KDV farkı 

a. Sektör üreticilerimiz üretim girdilerini %18 KDV ile ithal etmekte ve 

ürünlerinin de %8 KDV ile satışını yapmaktadır. KDV yi maliyeden ger almak 

çok zor, uzun ve maliyetli bir prosestir. Çoğu zaman da KDV nin bir kısmı 

muhakkak alınamaz şekilde kalır. Bu da yerli üreticiler için görünmez bir 

zorluk ve maliyettir.  

Çözüm: yerli üreticiler hammadde, yarımamül ve ambalalaj malzemesi 

ihtiyaçlarını %8 KDV ile alabilmelidirler. 

Öneri:GTIP numarasına bağlı olarak yapılan değişikliklerde başka 

sektörlerde etkilendiği için ilaç hammaddeleri için yapılana benzer bir 

şekilde, 90 lardaki teşvik sistemine de benzer bir şekilde TITCK e 

kayıtlı ürünler için kapasite raporlarında belirtilen hammadde, 

yarımamül ve ambalalaj malzemesi için kurumdan bir karne alırlar, 

ithalatlar bu karneye işlenir. Karnedeki izin verilen rakam bitene kadar 

KDV yi %8 olarak öderler. 
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