
T.C. Sağlık Bakanlığı  

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne  

Ankara 

Konu: Kamu Hastaneleri Ortak Stok Kullanımının Sağlanması Hakkında (İhale Mallarının 

Toplu ve/veya %20 artırımları yapılarak talep edilmesi / kullanılmayan malzemelerin hastane 

stokta beklemesi / kullanılmayan malzemelerin  miyad değişim talepleri) 

 

Tıbbi Cihaz sektörü olarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizin 

içinden geçtiği bu dönemde üzerimize düşen sorumlulukları azim ve kararlılıkla yerine 

getirirken, sürecin başladığı ilk günden itibaren ortaya çıkan sıkıntılara rağmen, tıbbi cihaz 

sektör temsilcileri ürünlere erişimin kesintiye uğramaması için büyük gayret göstermektedir. 

 

Bu sürecin ilk günlerinde hastaneler ihale mallarının hepsini toplu olarak hatta %20 artırımları 

yaparak firmalardan talep etmiş ve sektör firmalarımız bu talepleri  tüm finansal ve lojistik 

güçlerini zorlayarak yerine getirmiştir ve getirmektedir. 

 

Gelinen noktada bir çok hastane pandemi hastanesi olarak belirlenmiş, poliklinik  ve çok acil 

durumlar dışındaki ameliyat hizmetleri durdurulmuş ve/veya minimum noktaya çekilmiş olup  

hastanelerin ellerindeki ürünlerin sarfiyatını azaltmış, bu gelişme  malzemelerin  stok  olarak 

depolarda kalmasına/beklemesine  neden olmuştur.  Malzemelerin   kullanılmadığı süre içinde 

miyadları geçmeye ve firmalara hastaneler tarafından malzemelerin yeni miyadlı ürünler ile 

değiştirilmesi talepleri gelmeye başlamıştır. Salgının bir müddet daha devam edeceği göz önüne 

alındığında  bu taleplerin  gün geçtikçe artacağı öngörülmektedir.  

 

Öte yandan, pandemi hastanesi olsun olmasın, hangi malzemeden ne kadar kullanılacağı, ne 

kadar ihtiyaç duyulacağı ile ilgili belirsizlikler ve panik havası nedeniyle de  salgında çok ihtiyaç 

duyulmayacak veya gerekli adedin üzerinde verilen siparişler sebebiyle hem firmaların stokları 

çok zorlanmakta  hem de yakın bir sürede yeni bir iade /değişim yapılması gerekliliği ortaya 

çıkabilecektir.  

Önümüzdeki günlerde daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacak bu soruna önlem olarak, stokların 

tüm kamu hastaneleri  için ortak kullanılması, bir hastane stoğunda malzeme beklerken  diğer bir 



hastanenin firmaya yeni sipariş vermesi yerine ortak oluşturulacak havuzdan  diğer hastaneden 

ürünü çekmesinin sağlanması, siparişlerin sık aralıklarla ve küçük partiler halinde verilmesi, 

malzemelerin tüketim seyrine göre siparişlerin düzenlenmesi önemlidir.   Aksi durumda firmalar 

bu yükün altından kalkamayacağı gibi bu stoklar / miyadı dolan malzemeler ileride kamuya da 

artı bir maliyet olarak yansıyacaktır.  

 

Konunun tarafınızca  değerlendirilerek, hastanelerin   halihazırda  devam eden ihale siparişlerini 

ve/veya %20 artırımlarını firmalara sipariş vermeden diğer hastanelerden kontrol ederek 

öncelikle elinde stok bulunan hastanelerden alması, başka bir hastaneden temin edilememesi 

durumunda  siparişlerini bu salgın göz önüne alınarak sarfiyat durumuna göre  vermesi, miyadı 

yaklaşan ürünlerin sistem içinde tüm hastanelerin ortak kullanımına açılarak öncelikle 

tüketiminin sağlanması için düzenlemelerin yapılarak ilgili kurumlara bilgi verilmesi için  

gereğini arz ederiz. 10.04.2020 

Saygılarımızla. 

 

Tıbbi Cihaz Sektör Platformu 

 

 

                                   

 


