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Sağlık sektör 
buluşması…
Tıbbi tedarik yönetimiyle ilgili sorunları 
tartışmak, yeni teknolojileri takip etmek ve 
başarılı uygulamaları paylaşmak amacıyla 
düzenlenen Tıbbi Tedarik Kongresi, 
sektörün tüm paydaşlarını buluşturdu.
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Sunuş

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) 
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayhan Arslan’ın sunumu

T. C. Sağlık Bakanı Strateji Geliştirme Başkanı
Dr. Abdulvahit Sözüer’in sunumu 

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) 
Başkanı Metin Demir’in sunumu

Üniversite Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri 
Doç. Dr. Haluk Özsarı’nın sunumu 

Düzenleme Kurulu 

Kamu İhale Kurulu (KİK) 2. Başkanı Şinasi Candan’ın sunumu

IV. Tıbbi Tedarik Kongresi ve Fuarı Özeti



SUNUŞ

TIBBİ TEDARİK KONGRESİNDE 
İŞBİRLİĞİ VURGUSU YAPILDI

Tıbbi tedarik ile ilgili her konunun ele alınıp sorun ve çözüm önerilerinin 
konuşulduğu Tıbbi Tedarik Kongresi, 4. kez kamu, üniversite ve özel 

sektör olmak üzere tedarik zincirinin tüm paydaşlarını 12-14 Şubat tarihleri 
arasında Antalya’da biraraya getirdi. Sürdürülebilir bir sağlık ve sürdürülebilir 
bir finansman için daha tedarik ederken kazanmak gerektiğinin belirtildiği 
kongrede, tüm sektörün işbirliği içinde hareket etmeleri halinde başta 
ekonomik olmak üzere tüm sorunlarının üstesinden gelebileceği vurgulandı. 
Sağlığın bütüncül olarak ele alınması gerektiğinin belirtildiği Kongrede, 
değişmeyen SUT fiyatlarının tüm paydaşları etkilediği, sağlığa ayrılan 
bütçenin yetersiz kaldığı, ödemelerin geç yapılması nedeni ile yerli 
üreticilerin finans ve maliyet sorunları yaşadığı vurgulandı.

Sağlık Endüstrisi Platformundan Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi 
Dernekler Federasyonu (TÜMDEF), Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri 
Sendikası (SEİS), Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED), 
Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği (SADER) ve Medikal 
Kümelenmeler Platformu işbirliğiyle Ekspoturk tarafından organize edilen 
kongrede tıbbi tedarik sektöründe yerelleşme, millileşme ve globalleşme 
konusunun önemine vurgu yapıldı.

Sağlıklı günler dileklerimizle,
Düzenleme Kurulu Adına
Metin Demir
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Günümüzde başarılı ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti için kaynakların 
etkili kullanılması ve Uluslararası standartlarda tedarik zinciri ve stok 

yönetimi önem kazanmıştır. Tıbbi cihaz tedarik zinciri öneminin bir kez 
daha artması yönetim alanında sorunları tartışmak, yeni teknolojileri takip 
etmek ve başarılı uygulamaları tüm paydaşlarımızla tartışıp sonuçlandırmak 
üzere 4.sünü düzenlediğimiz Tıbbi Tedarik Kongresinde; tüm ilgili Kurum, 
Kuruluşlar ve STK’ların değerli temsilcileri ilgili konu başlıklarını incelemek, 
tespit etmek ve çözüm önerileri oluşturmak adına bir araya geldiler. 
Kongrede kalıcı ve sürdürülebilir şeffaf bir süreç adına, ülkemizde global 
markaların yine ülkemize yatırım yapmasını sağlayacak önerilerden tutun da 
kalite duvarına, denetlemeye, alım yöntemlerinin branşlaşmasına, kamu özel 
işbirliklerine kadar bir çok başlıkta katılım ve çoğulcu yaklaşım ön plandaydı.

Dünyanın her yerinde lüks olmaktan çıkmış ve eşit hizmet anlayışıyla 
sunulan sağlık, en temel hakların ilk sıralarında yer almaktadır. Endüstrimiz, 
ilacın tüm dünyada önem arz etmesine rağmen, en az ilaç kadar hayati 
öneme sahip bir paydaştır. Şeffaf ve kaliteli bir şekilde tanı konulmasını 
sağladığı kadar tedavi de eden endüstrimiz günümüz ekonomik koşullarına, 
finansal enstrümanların yetersizliğine ve kurumlarca hak ettiği karşılığı 
bulamamasına rağmen oldukça stratejik bir noktadadır. Ülkemiz tıbbi cihaz 
sektörü %85’lik ithal payına sahiptir ve yerelleşme sürecine katkı sağlama 
konusunda savunma sanayisinden sonraki en önemli alandır. Ülkemizde 
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GÜÇ PAYLAŞTIKÇA GÜZELDİR



sağlık adına her gereç ve hizmet kolay ve  ulaşılabilir konumdadır. 
Ancak günümüzde yaşanan ve dünyayı da etkisi altına alan ekonomik 
olumsuzluklar bizleri de olumsuz yönde etkilemektedir. 

GÜÇ PAYLAŞTIKÇA GÜZELDİR mantığı ile hareket kabiliyeti geliştiren 
paydaşlarımız, kongrede Sağlık Uygulama Tebliği fiyatlarının 
güncellenme zorunluluğu, hizmet alımlarının standart ve kaliteli hale 
gelmesi ve en önemlisi ödeme sürelerinin kesinleşmesi gibi önemli 
başlıkları değerlendirdi ve eldeki bilgileri bir araya getirdi. Bu denli kolay 
ulaşılan sağlık hizmetlerinin yeniden yapılanarak ve Şehir Hastanesi 
gibi dev projeler ile bütçe açığına ve düşük hizmet kalitesine sebebiyet 
veren durumların ortadan kalkması adına paydaşların güçlerini 
paylaşması ve birlikte hareket etmesi gerekliliği vurgulandı.

Katılım ve katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza Sağlık Endüstrisi Platformu 
adına teşekkür ediyor ve bir sonraki kongrede tekrar görüşmek adına 
en içten dileklerimi sunuyorum. 

Sevgi ve Saygıyla..

TÜMDEF Yönetim Kurulu Adına
Genel Başkan 
Kemal YAZ
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MEDİKAL
KÜMELENMELER
PLATFORMU

ORTOPEDİ ve OMURGA CERRAHİSİ TIBBİ MALZEME İMALATÇILARI,
İTHALATÇILARI ve İHRACATÇILARI DERNEĞİ

DÜZENLEYENLER

DESTEKLEYENLER
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DÜZENLEME KOMİTESİ
Kemal YAZ / TÜMDEF Başkanı
Metin DEMİR / SEİS Başkanı
Özgür İNCEKARA / TOBB Medikal Meclis Başkanı
Öztürk ORAN / İTO Meclis Başkanı
Veysi Cengiz BALÇIK / İTO İlaç ve Medikal Sektör Komite Başkanı
Levent Mete ÖZGÜRBÜZ / ASO İlaç ve Medikal Sektör Komite Başkanı
Ecz. Mücahit YİNANÇ / İVEK Başkan Yardımcısı
Umut GÖKALP / ARTED Başkanı
Erkin DELİKANLI / ORDER Başkanı
M. Ali ÖZER / SADER Başkanı
Akif Tolga SÖZEN / MASSİAD Başkanı
Onur AKGÜN / Ege Tıbbi Malzemeciler Derneği
Levent CAN / MÜSİAD Sağlık Kurulları Sektör Başkanı
Dr. Reşat BAHAT / OHSAD Başkanı
Doç. Dr. Haluk ÖZSARI / Üniversite Hastaneleri Birliği Adına, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK / Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi Başkanı (İSEK)
Fatin DAĞÇINAR / OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Ahmet AYDEMİR / Samsun Medikal Kümelenmesi Derneği Başkanı
Mehmet Akif ERDEM / SGK – GSS, Tıbbi Cihaz Daire Başkanı
Hüseyin ÇELİK / Sağlık Bakanlığı Emekli Müsteşar Yard.
Hakan EVSİNE / Acıbadem Sağlık Grubu Tıbbi Tedarik Direktörü
İsmail HIZLI / Medipol Sağlık Grubu Satınalma Direktörü
Mustafa IŞIK / Medical Park Tedarik Zinciri Direktörü
Feyzullah AKBEN / TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi

GENEL SEKRETER
Erkin DELİKANLI / Sağlık Endüstrileri Platformu Adına Kongre Genel Sekreteri
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TÜRKİYE’NİN SAĞLIK ALANINDAKİ BAŞARI 
HİKAYESİNİ TIBBİ TEDARİK ZİNCİRİNDE DE 
YAKALAMAK GEREK 

Sağlık hizmet sunumunun ana omurgalarından birini oluşturan, ülkemizde de sağlık hiz-
metlerinin geleceğini ve vizyonunu istişare edeceğimiz Tıbbi Tedarik Kongresinde tüm 

paydaşlarımızla biraraya geldik.  

Dünya ölçeğinde sağlık önümüzdeki yıllarda artık 10 trilyon doların üzerinde hacimlere ula-
şan, hatta savunma sanayinden bile daha öncelikli politika alanı olarak devlet ekonomile-
rine yön verecek bir alan haline gelmektedir. Hal böyleyken tıbbi tedarik, üretimden son 
kullanıcıya kadar kalite ve verimliliği ana amaç haline getirmesi ve bunun yanı sıra planlama 
anlamında mükemmele ulaşması gereken bir alan olarak bizler tarafından yönetilmeyi bek-
lemektedir. 

Bu gün burada tıbbi tedarik bileşenleri ve süreçlerini anlatmayacağım. Bunu tüm paydaşları-
mız biliyor. Sağlık finansmanını tıbbi tedarik açısından doğru yönetemezsek bunun faturasını 
bizzat kliniklerimizde ve vatandaşlarımızın yaşamlarında çok daha ağır ödeyeceğiz. 

Tıbbi tedarikte bugüne kadar birçok şeyi konuştuk. Bundan sonra dile getirdiğimiz vizyonu-
na öncülük ettiğimiz süreci, yani döngüyü yönetmek zorundayız. 

Ülkemizde sağlık sektörü hepimizin bildiği gibi en güçlü entelektüel sermayeyi de içinde 
bulundurmaktadır. Ülkemizde özellikle son 15 yıldır yeniden yazılan ve başarısı tüm dünya ta-
rafından taktir edilen sağlık hizmet sunumundaki başarı hikayemizi tıbbi tedarik zincirinde de 
yakalamak zorundayız. Önümüzde birlikte ortaya çıkarabileceğimiz hem ülke insanının refa-
hı hem de ülke ekonomisinin kalkınmasına yönelik güçlü bir başarı hikayesi yazabileceğimiz 
tıbbi tedarik konusu bizleri beklemektedir. Özellikle savunma sanayinin ilham veren başarı 
öyküsü sağlık alanında da gerçekleşebilir. Hizmet kalitesindeki başarımız, fiziksel mekanları 
iyileştirme hızımız, şehir hastanelerinin faaliyete geçmesi, sağlık turizminde cazibe merkezi 
haline gelen coğrafyamız, USHAŞ’ın kurulması, sağlık dijitalleşmesi alanında yakaladığımız 
yüksek ivme, artık sağlığa yön veren tüm paydaşları mükemmeliyet odaklı düşünmeye mec-
bur kılmaktadır. 

Ülkemizde artık sağlık sektörü, öncelikli olarak ele alınması gereken stratejik bir sektördür. 
Bunun içinde de tıbbi tedarik ayrıcalıklı bir öneme haizdir. Daha verimli ve ulaşılabilir sağlık 
hizmeti açısından bölgeler arası farklılıkları ortadan kaldırmak, bunun yanı sıra bu zincirin 

Dr. Abdulvahit SÖZÜER 
T. C. Sağlık Bakanı Strateji 
Geliştirme Başkanı 
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SAĞLIK, SAVUNMA SANAYİNDEN BİLE DAHA 
ÖNCELİKLİ POLİTİKA KONUSU OLARAK DEVLET 

EKONOMİLERİNE YÖN VERECEK BİR ALAN

halkalarını doğru tasarlayarak ihtiyaçlara yerinde ve 
hızlı çözümler üretmek bizlerin temel hedefi olmalıdır. 
Bu döngüyü mükemmel bir şekilde yönetmek zorun-
dayız. Bu döngüyü merkezden kurgularken ilaç takip 
sisteminden doktora, hemşireden hastaya kadar sü-
rece yön veren tüm paydaşların ihtiyaçları doğru bir 
şekilde analiz edilmeli ve bu analizler döngüye ger-
çek zamanlı olarak entegre edilmelidir.

Sağlık hizmeti ihraç eden bir ülke konumunda olan ül-
kemizde tıbbi tedarikte yerlileşme ve millileşme ham-
lesi de bahsettiğim döngü içinde olmazsa olmaz bir 
stratejidir. Sağlık hizmeti ihraç ederken tıbbi tedarik 
yönünden büyük oranda ithalatçı pozisyonunda kal-
ma paradoksunu bu strateji ile ortadan kaldıracağız. 

Tıbbi tedarik zincirini sürekli olarak verimlilik açısın-
dan ele alıyoruz. Evet, bu bakış açısı önemlidir ama 
artık verimliliğin yanında millileşme ve yerlileşme kav-
ramları da bir o kadar hayati öneme sahiptir. Geçtiği-
miz sene tıbbi tedarik zinciri tüm paydaşları açısından 
daha iyi bir hale getirebilmek için Sağlık Market uygu-
lamasını konuşuyorduk. Çok kısa zamanda da bunu 
hayata geçirebilecek ivmeyi yakaladık. Dünya artık 
tıbbi tedarik zincirinde merkezi alımlara giderek çok 
daha güçlü yapıları oluşturuyor. Merkezi yapılarda da 
büyük veri, yapay zeka, makine öğrenmesi gibi ileri 

teknoloji uygulamalarını entegre edip ülke ekonomisi 
ve ulusal refah yönünden çok daha nitelikli tıbbi teda-
rik yaklaşımlarını hayata geçirmektedir. Mesela Kuzey 
Amerika’da tüm tedarikçiler arasında yapılan bir de-
ğerlendirmede büyük verinin kullanımı ile iş süreçleri-
nin yüzde 64 oranında iyileştirildiği ortaya konmuştur. 
Tıbbi tedarik döngüsünü birçok parametre eksenin-
de ele alarak doğru yönetmek zorundayız. Bu dön-
gü durağan ya da statik bir süreç değildir. Aksine her 
noktada ihtiyaçlara doğru cevap verebilen bunun 
yanında da yüksek teknolojinin sağladığı avantajları 
kendi bünyesine dahil edebilen bir yaklaşımla olabilir. 

Tıbbi tedarik zincirini yönetirken nitelikli insan kayna-
ğını da ihmal etmemeliyiz. Masa başında değil, bizzat 
sahanın gerçeklerinden faydalanmayı bilerek hare-
ket etmeliyiz. Amerika’dan bir örnek vermek gerekir-
se en gözde ve en fazla kazandıran meslekler ara-
sında tıbbi tedarik yöneticisi 18. sırada yer almakta. 
Bu sektöre yön veren paydaşlar olarak tıbbi tedarik 
zincirinde yer alacak nitelikli insan kaynağına ivedilik-
le yatırım yapmalıyız, yapmalısınız. 

Üç gün boyunca süren bu değerli kongrede tıbbi te-
darik vizyonu ve hedeflerini tartışarak ülkemiz açısın-
dan değerli sonuçlara ulaşacağımız inancı ile sevgi 
ve saygı ile selamlıyoruz.
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4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TIBBİ 
ÜRÜN VE HİZMET ALIMLARININ TOPLAM 
TUTARI 7,5 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

Ülkemizde yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesi ve yenilikçiliğin teşviki konusunda des-
teklenen stratejik sektörlerden biri olan tıbbi cihaz ve ilaç sektöründeki tedarik konusu-

nun tüm paydaşlarla ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı bu kongrenin tüm katılımcılar açısından 
faydalı ve verimli olmasını diliyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 

Bu tür etkinliklerin mevcudu ortaya koymanın yanı sıra, yeni fikirlerin, heyecanların ve ak-
siyonların ortaya çıkmasına katkı sağlayacağına inanıyor, bu vesile ile burada bulunmaktan 
büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. 

Türkiye gerek kendi vatandaşlarına gerekse de Avrupa başta olmak üzere yabancı ülke 
vatandaşlarına kaliteli sağlık hizmeti sunan bir çekim merkezi konumundadır ve bu konumu 
her geçen gün daha da güçlenmektedir. 

Sağlık hizmetleri sunumu; cari dengenin iyileştirilmesi, emek yoğun yapısı itibarıyla istihda-
mın geliştirilmesi, katma değerin artırılması yoluyla ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. 
Ayrıca, sağlık altyapısının güçlendirilmesine bağlı olarak ülke ekonomisi için önemli bir ya-
tırım alanı oluşturmaktadır. Bu hizmet altyapısının güçlendirilmesi noktasında kamu alımları 
da uzun süredir bir destek mekanizması olarak kullanılmakta ve başta Sağlık Bakanlığımız 
olmak üzere ilgili kamu kuruluşları da bu mekanizmadan ülkemizin ve paydaşların en etkin 
şekilde fayda sağlamasını teminen üzerine düşeni yapmaktadır. 

Kamu İhale Kurumu olarak bizler de kamu alımları yoluyla yerlileşmeyi, yenilikçiliği ve tek-
nolojik gelişmeyi ve ayrıca ihale süreçlerini basitleştirerek KOBİ’lerimizin kamu alımlarından 
aldıkları payları arttırmayı önceleyen çalışmalarla bu süreci daha etkin bir yapıya kavuşturma 
gayretimizi sürdürmekteyiz. Bilhassa 2018 yılı içerisinde ihale sürecinin elektronik ortama 
taşınması konusunda yaşanan dijital dönüşüm çalışmaları ile kamu alımları yoluyla yerli üre-
timin desteklenmesi konusundaki politikalardan yararlanan sektörlerin başında sağlık sek-
törünün geldiğini belirtmek isterim. 

2003 yılının başından itibaren yürürlükte olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile yönetilen 
kamu alımları, ülke ekonomisine birçok açıdan katkı sağlamıştır. Uygulamaya girdiği tarihten 
itibaren hem düzenlemede hem de uygulamada yeknesaklığın sağlanması, kamuoyunun 
bilgilendirilmesi, ihalelerin sağlıklı temeller üzerinde yapılması, ihale işlemlerine ilişkin bilgi 

Şinasi CANDAN
Kamu İhale Kurulu (KİK)
2. Başkanı 
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TÜRKİYE YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARINA 
KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİ SUNAN BİR ÇEKİM 

MERKEZİ KONUMUNDA

akışının hızlandırılması, veri altyapısının oluşturulması, 
aynı zamanda ihale sürecinin en başından en sonuna 
kadar elektronik ortama taşınması için önemli çalış-
malar ortaya koyulmuştur.

2018 yılı itibariyle 4734 sayılı Kanun kapsamındaki 
alımların GSYH’nın yüzde 7’sini toplam kamu harca-
malarının ise yüzde 30’u aştığı görülmektedir. Bu yıl 
içerisinde istisna alımları hariç toplam tutarı 175 milyar 
TL’ye ulaşan 77.568 adet ihale yapılmış, bu ihalele-
rin yüzde 43’ünü mal alım ihaleleri oluşturmuştur. Mal 
alımlarını sırasıyla yüzde 31 ile hizmet alımı, yüzde 26 
ile yapım işi ihaleleri takip etmektedir. 

Bu kongrenin gündemi olan tıbbi ürün ve hizmet alım-
larının toplam tutarı ise 7,5 milyar TL’ye ulaşmaktadır. 
Bu tutarın 5,5 milyar TL’sinin tıbbi cihaz ve ilaç alım-
ları; 2 milyar TL’sini ise tıbbi cihaz kiralama ve sağlık 
hizmeti alımları oluşturmaktadır. Bu tutar toplam mal 
alımlarının yüzde 21’ine tekabül ederken, ihale sayı-
sı olarak da yüzde 17’sine denk gelmektedir. Takdir 
edeceğiniz üzere bu alımları gerçekleştiren kuruluş-
ların başında Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Ku-
rumları gelmektedir. 

Sağlık Bakanlığı tarafından 2018 yılı içerisinde 4734 
sayılı Kanun kapsamında 6 milyar TL tutarında 5.593 
adet mal alımı, 6,8 milyar TL tutarında 2.137 adet hiz-
met alımı yapılmıştır. Yükseköğretim Kurumları tarafın-
dan ise 3 milyar TL tutarında 2.982 adet mal alımı, 2,1 
milyar TL tutarında 993 adet hizmet alımı yapılmıştır. 

Dolayısıyla; 2018 yılında yapılan tıbbi cihaz ve ilaç 
alımlarının yaklaşık yüzde 64’ü Sağlık Bakanlığı, yüz-
de 28’i ise yükseköğretim kurumları tarafından; tıbbi 
cihaz kiralama hizmet alımlarının yaklaşık yüzde 67’si 
Sağlık Bakanlığı, yüzde 33’ü ise yükseköğretim ku-
rumları tarafından; sağlık hizmeti alımlarının ise yakla-
şık yüzde 76’sı Sağlık Bakanlığı, yüzde 17’si ise yük-
seköğretim kurumları tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Konuşmamın başında ifade ettiğim üzere, aktardığım 
istatistikler sağlık sektörünün ülkemiz açısından stra-
tejik konumunu ve bu alanda kamu alımlarının önemli 
bir araç olduğu hususunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Nitekim sektördeki yerlileştirme çalışmalarında da 
kamu alımları son yıllarda önemli bir rol üstlenmiş 

ve kamu alımlarında yerli ürünlerin kullanımını teşvik 
edici ve yerli isteklileri koruyucu politikalar geliştiril-
miştir. Nitekim 2014 – 2018 yıllarını kapsayan Onuncu 
Kalkınma Planında yer alan Sağlık Endüstrileri Yapısal 
Dönüşüm Programında yurtiçi tıbbi cihaz ve tıbbi mal-
zeme ihtiyacının yüzde 20’sinin yerli üretimle karşı-
lanması ve yurtiçi ilaç ihtiyacının değer olarak yüzde 
60’ının yerli üretimle karşılanması program hedefleri 
olarak belirlenmiştir. Bu sektörün desteklenmesi yö-
nündeki hedefler yine Cumhurbaşkanlığı Hükumet 
Sistemine geçiş sonrasında da devam etmiş ve Yeni 
Ekonomik Program ve Cumhurbaşkanlığı Hükumet 
Programında da vurgulanmıştır. 

Ulusal politikalarımızın 4734 sayılı Kanuna yansımaları 
konusunda da bazı bilgiler paylaşmak isterim. Kamu 
İhale Kanununda yerli üretici ve ürün desteği konu-
sunda özellikle 2014 yılından sonra önemli adımlar 
atıldı. Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 
süreci ciddi anlamda takibi ve etkinliğinin arttırılması 
konusunda gayretleri olduğunu belirtmek isterim. En 
son 2017 yılında yapılan düzenlemelerle 3 bini aşkın 
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orta ve yüksek teknoloji ürününde yerli malına yüzde 
15 fiyat avantajı uygulaması zorunlu hale getirildi, ki 
bunların neredeyse yüzde 10’u tıbbi ürünlerden oluş-
makta. Bu liste dışında kalan ürünler için de idarelerin 
takdirine bağlı olarak ihalelerde yerli malına yüzde 15 
oranına kadar fiyat avantajı uygulanması mümkündür.  
2018 yılında mal alımlarında yerli malına fiyat avantajı 
uygulamasının yüzde 65 seviyelerine ulaştığını gör-
mekteyiz. Yine, yaklaşık maliyeti eşik değerin altında 
kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılabileceği-
ne ilişkin düzenleme yapılabilmesi de başka bir des-
tek mekanizması olarak Kanunun 63 üncü maddesin-
de hüküm altına alınmış durumda. 

Bu noktada kamu alımlarında yerlilik konusundaki 
mevcut durumu daha iyi anlayabilmek adına biraz 
daha ayrıntılı istatistik paylaşmak istiyorum. 2018 yı-
lında yapılan ihalelere baktığımızda, yabancı isteklile-
rin katılımına açık olan ihalelerin yüzde 44’ünde ihale 
dokümanında yerli istekli veya yerli malı lehine fiyat 
avantajı uygulanacağının belirtildiğini görüyoruz. Yani 
122,7 milyar TL’lik kamu alımının 54 milyar TL’lik kıs-
mında yerli istekli/yerli malı lehine fiyat avantajı uygu-
lanacağı belirtilmiş.

Miktar bazında en çok mal alım ihalelerinde yer-
li istekli veya yerli malı lehine avantaj sağlandığını 
görmekteyiz. Eşik değerin üstünde olan ve ihale 
dokümanında yerli istekli veya yerli malı lehine fiyat 
avantajı uygulanacağı belirtilen mal alımı ihalelerinin 
eşik değerin üzerindeki ihaleler içindeki payı, tutar 
olarak yüzde 57’dir. Yine tıbbi cihaz alımları, bu avan-
tajın en çok kullanıldığı alanlardan biri olarak dikkat 
çekmektedir. 

2018 yılında Kanun kapsamında yapılan 4.641 adet 
tıbbi cihaz ve ilaç alımı ihalesinin 4.230 unda, yani 
yüzde 91 inde tutar bazında ise 5,5 milyar TL’lik tıb-
bi cihaz ve ilaç alımının, 5 milyar TL’lik kısmında, yani 
yüzde 94 ünde fiyat avantajı uygulanacağı idarelerce 
ihale dokümanlarında ilan edilmiştir. Bu oranlar idare-
lerin tıbbi nitelikteki mal tedarikinde yerli tercihlerinin 
ne denli yüksek olduğunu açıkça ortaya koyuyor. 

Ancak, ihale sonuçlarına, alınan ürünlerin menşei 
bilgilerine baktığımızda ise tıbbi cihaz ve ilaç alım-
larının önemli bir kısmını yabancı menşeili ürünlerin 
oluşturduğu, yerli ürünlerin yalnızca toplam alımların 
dörtte birini karşıladığını görüyoruz, ki bu durumun 
genel itibariyle az önce aktardığım Onuncu Kalkınma 
Planında yer verilen hedefle örtüştüğü görülüyor. Te-
mennimiz bu oranların önümüzdeki süreçte daha da 
artması yönündedir. 

Kamu İhale Kurumu olarak bizler de bu hedeflerin ya-
kalanması ve daha da yukarılara taşınması konusun-
da gerekli desteği sağlayarak, önümüzdeki dönem-
de kamu ihale sisteminde yer alacak yeni ve yenilikçi 

uygulamalarla ülkemizin kalkınması, KOBİ’lerimizin 
kamu alımlarından aldıkları payın arttırılması, teknolo-
jik gelişme ve yerlileşme konusundaki çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. 

Bu konferansta sağlık sektörü özelinde ele alacağı-
mız “tedarik süreci”, Kamu İhale Kanunu kapsamında 
ihale edilen işler için, bilindiği üzere Kurumumuz tara-
fından işletin Elektronik Kamu Alımları Platformu üze-
rinden yürütülmektedir. EKAP Türkiye’de kamunun 
işlettiği, en yaygın ağa ve erişime sahip dijital plat-
formların başında gelmekte ve yılda 200 milyar TL’yi 
aşan bir işlem hacminin yönetildiği ve 35 bini idare, 
160 bini istekli olmak üzere 700 bin kayıtlı kullanıcısı 
bulunmaktadır.

Gerek idareler, gerekse istekliler için önemli bir kay-
nak ve zaman tasarrufu sağlayan EKAP üzerinde, yıl-
da yaklaşık 100 bin ihalenin ilan, doküman ve teklif 
değerlendirme işlemleri, 500 bin teklife ilişkin veri gi-
rişi, 2 milyon adet yasaklılık teyidi ve 1 milyon tebligat 
işlemi ücretsiz olarak hızlı ve güvenilir bir şekilde ger-
çekleştirilebilmektedir. E-ilan, e-doküman, e-tebligat, 
e-sorgulama gibi uygulamalar artık benimsenmiş ve 
tüm paydaşlarca takdir edilmektedir. 

Bu işlemler dışında ayrıca artık geçici teminat mek-
tupları bankalar tarafından elektronik ortamda ha-
zırlanıp EKAP’a iletilmekte, teklifler EKAP üzerinden 
gönderilebilmekte, ihale komisyonu teklifleri elektro-
nik ortamda değerlendirebilmekte, ihaleye katılım ve 
yeterlik kriterlerine ilişkin birçok bilgi ve belge sor-
gulaması sistem üzerinden ücretsiz olarak yapılabil-
mektedir. 

“İhale süreçlerinin bütünüyle elektronik ortama” ta-
şınması yönündeki kurumsal vizyonumuzun bir par-
çası olan bu uygulamalar, daha rekabetçi, daha şeffaf, 
daha hızlı, daha etkin bir kaynak yönetiminin sağlan-
dığı, teknik olarak hataların asgari seviyeye indirildiği, 
bürokrasinin ve işlem maliyetlerin azaltıldığı, kısacası 
Kanunda belirtilen temel ilkelerin daha da güçlendiği 
bir kamu alımları sisteminin oluşmasına katkı sağla-
yacaktır. 

Özellikle 2018 yılında kapsamı genişletilen ve bu yı-
lın başından itibaren yaklaşık 90 bin ihalede kullanım 
imkanı getirilen e-ihale ile 1 Kasım 2018 tarihinde ha-
yata geçirilen e-eksiltme uygulamaları ihale sistemi-
miz açısından büyük bir değişim ve dönüşüm sağla-
mıştır, sağlayacaktır. 

Uygulama alanı gün geçtikçe artan e-ihale uygula-
ması bugün istekliler için 5 bin TL’ye varan bir mali-
yet avantajı sağlamıştır. Yine idareler için klasik kağıt 
ortamında yapılan ihalelere göre katılımı iki katına 
çıkararak satın alma maliyetlerini yüzde 15 oranında 
azaltmıştır. 
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Daha rekabetçi bir alım sürecinin gerçekleştirilmesi-
ni ve daha gerçekçi tekliflerin verilmesini sağlayan 
e-eksiltme uygulamasında da benzer sonuçlar orta-
ya çıkmıştır. Tüm bu göstergeler aslında, bu uygula-
maların bir bütün olarak önemli oranda bir tasarruf 
sağladığını ortaya koymaktadır. Zaman maliyeti vb. 
unsurları da dikkate aldığımızda faydaların daha da 
artacağı açıktır. 

Bugün itibariyle 2 bini aşkın alımın e-ihale ile yapıldığı, 
4.150 kısım ihalede ise e-eksiltme uygulamasının ter-
cih edildiği görülmektedir. Özellikle kullanıma ilişkin 
parasal sınırın kaldırılması ile birlikte idarelerin e-ihale 
tercihlerinin önemli oranda arttığı tespit edilmiştir. 

Sektörel açıdan baktığımızda da, e-ihale ve e-eksilt-
menin tıbbi cihaz ve ilaç alımlarında da etkin bir şekil-
de kullanıldığı görülmektedir. Mal alımlarında yapılan 
elektronik eksiltmelerin üçte birinden fazlası Sağlık 
Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiş ve tıbbi cihaz 
alımlarının yüzde 30’luk kısmında da e-eksiltme yapıl-
dığı tespit edilmiştir.  

Kamu ihale sisteminde yaşanan bu dönüşüme Cum-
hurbaşkanlığımız tarafında da önemli bir destek ta-
rafından sağlanmıştır. Ağustos ayında açıklanan 
“Cumhurbaşkanlığı I. 100 Günlük İcraat Programında” 
e-ihalenin yaygınlaştırılması bir hedef olarak belirlen-
miş ve gerek Kurumumuz gerekse paydaşlarımız açı-
sından yüzde 100’ün üzerinde bir gerçekleştirme ile 
başarı ile bu hedefe başarı ile ulaşılmıştır. Bunun de-
vam olarak da 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Programın-
da e-ihalenin tüm ihale usullerinde kullanımın sağlan-
ması ve belirli tutarın altındaki ihalelerde zorunlu hale 
getirilmesi yönünde yeni bir hedef belirlenmiştir. Tüm 
paydaşlarımızla işbirliği içerisinde bu süreci de başarı 
ile sonuçlandıracağımıza inanıyorum. 

Bu kongrede tıbbi tedarik sürecinde pay sahibi olan 
tüm tarafları dinleme fırsatı bulacak, gerek kamu, ge-
rek akademi, gerekse özel sektörde hayata geçirilen 
bir çok yenilik hakkında bilgi sahibi olacak, pek çok 
yeni fikri, projeyi, hedefi öğrenme imkanına kavuşa-
cağız. Kamu İhale Kurumu olarak uzman arkadaşla-
rımızla, etkinliği başından sonuna kadar, ekosiste-
mimizdeki paydaşlarımızın aktaracağı sorun, talep, 
görüş ve önerileri, önümüzdeki süreçteki çalışmaları-
mıza ışık tutması için dikkatle takip edeceğiz. 

 Bu yıl içerisinde, uluslararası uygulamalarla uyumlu, 
sektörün ihtiyaçlarına uygun ve yenilikçi yaklaşım-
lara sahip uygulamaları hayata geçirmeyi ve kamu 
kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımını sağla-
yacak, erişimi kolaylaştıracak ve süreçleri kısaltacak 
araçları hizmete sunmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede, 
yeterlik sisteminin kurulması, piyasada mamul olarak 
bulunan malların elektronik ortamda alımına imkân 
tanıyan dinamik alım sisteminin kurulması ve kamu 
alımlarının bölgesel kalkınma ve teknolojik gelişme 
amaçlı kullanımı gibi hedefler 2019 yılı çalışmalarımı-
za yön verecektir. 

Kongrede elde edilecek deneyimin de gerek ihale 
sistemimize, gerekse ülkemiz kalkınmasına ve eko-
nomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. 

Bu vesile ile kongrenin bir kez daha hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum. Etkinliğin düzenlenme-
sinde emeği geçen kurum ve kuruşlara, kamunun ve 
sektörün değerli yönetici ve temsilcilerine, tüm arka-
daşlarımıza ve siz değerli katılımcılara teşekkür edi-
yor, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.



TIBBİ TEDARİK KONGRESİ           SONUÇ RAPORU 2019   14

TIBBİ CİHAZLAR YAPTIĞIMIZ SAĞLIK 
HİZMETİ İŞİNİN MERKEZİNDE YER 
ALMAKTADIR 

Ülkemizde yapılacak üretimin uygun maliyet ve kalitede olması, özel sektörde 
sürdürülebilir, nitelikli ve hasta güvenliği merkezli hizmet sunumu için bir fırsat 

olacaktır. 

Yerlileşme ve millileşme projesi bağlamında tıbbi tedarikte yerli ürünlerin yüzde 15 
gibi seviyelerinde kalması bizi üzmektedir. Bu oranın yükselmesi hem maliyetlerin 
düşmesi hem kalitenin artması açısından sektör için bir fırsat olacaktır. Sağlık hizmet 
sunucuları olarak toplam harcamalarımızın yüzde 20 ile 30’unu ilaç, tıbbi cihaz, sarf 
gibi harcamalarda kullanıyoruz.  Yani ciromuzun yüzde 20-30’u tıbbi tedarik zinciri 
yönetimince harcanmaktadır. Başka bir deyişle hekim ve çalışanlarımızı hariç tutar-
sak tüm harcamalarımızı tıbbi tedarik yöneticilerimiz yapmaktadır. Sektör olarak bu 
yüksek volümlü giderler açısından bu konuların çok önemli olduğunun farkında-
yız. Tabi ki, tıbbi cihazlar yaptığımız sağlık hizmeti işinin merkezinde yer almaktadır. 
Bunların işler halde, çalışır halde tutulması tedarik yönetiminin vermiş olduğu doğru 
karar ve uygulamalarla olacaktır. Hizmetin eksiksiz verilmesini talep eden hastaları-
mız için doğru mal ve hizmetin doğru zamanda, doğru miktar ve kalitede temini de 
zaruridir. 

Geçtiğimiz 2018 yılı ülkemiz için olduğu gibi sektörümüz için de biraz fırtınalı geç-
miştir. Özellikle yılın ikinci yarısında artan ekonomik sıkıntılar yıllık ilaç maliyetlerimizi 
yüzde 35 civarında artırmıştır. Tıbbi sarflardaki maliyet artışı daha da fazla olmuş-
tur. Geçtiğimiz yıl içinde yüzde 55 civarında maliyet artışı yaşadık. Oysaki, 12 yıldır 
değişmeyen SUT rakamları ve diğer ekonomik koşullarımız maalesef sektörü zor 
durumda bırakmıştır. Ülkemizin ve belki de sektörümüzün en önemli açmazı budur. 

OECD ülkelerinin sağlığa harcadığı miktar GSMH’da ortalama yüzde 10 civarında 
seyrederken ve Amerika’da bu oran yüzde 17 iken ülkemizde maalesef yüzde 4,5’e 
düşmüştür. Sayısal olarak da söylemek gerekirse OECD ülkelerinde kişi başı yıllık 
harcama 4.000 dolar, Amerika’da 10.000 dolar seviyelerinde iken Türkiye’de 2017 
rakamlarına göre kişi başı sağlık harcaması tutarı sadece 1.750 TL olmuştur. O za-
manki döviz kuru ile 480 dolar gibi bir seviyede kalmıştır. OECD ülkelerinde bu 
rakam 10 katı kadardır. Kamusu ile, özeli ile, tedarikçileri ile tüm paydaşlar olarak en 

Dr. Ayhan ARSLAN
Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları 
Derneği (OHSAD) Yönetim Kurulu Üyesi 
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ÜRETİMİN UYGUN MALİYET VE 
KALİTEDE OLMASI, ÖZEL SEKTÖRDE 

SÜRDÜRÜLEBİLİR, NİTELİKLİ VE HASTA 
GÜVENLİĞİ MERKEZLİ HİZMET SUNUMU 

İÇİN BİR FIRSAT OLACAKTIR

büyük açmazımız budur. Sağlıkta memnuniyetin bu 
denli yüksek olduğu bir ülkede tüm çalışanların elini 
taşın altına koyması ile memnuniyet bu kadar yük-
sekken bütçeden ekonomik anlamda sağlık olarak 
aldığımız pay çok düşüktür. Bu rakamlar yukarı çık-
madan sektörümüzün bu açmazdan çıkması mümkün 
gözükmemektedir. 

Bir başka önerimiz de ortak tedarik zinciri yönetimi 
olacaktır. Kimi grup zincir hastaneler bu ortak tedarik 
zinciri yönetimini yapmaya çalışmakta ancak bunun 
birtakım ayakları eksik kalmaktadır. Özellikle küçük 
ve orta ölçekli sağlık işletmelerinde ortak tedarik zin-
ciri yönetimi ile satın alma, lojistik, depolama maliyet-
leri düşecek ve verimlilik artacaktır. 

Benzer bir uygulama olarak; Devlet Malzeme Ofisinin 
Sağlık Market Uygulaması ile ortaya koymaya çalış-

tığını görüyoruz ve bunu da çok önemsiyoruz. Özel 
sektör olarak desteklemek ve biz de burada pay al-
mak istiyoruz. Son günlerde konuşulan sebze-meyve 
fiyatlarının artışından sonra tanzim satış noktalarının 
gündeme gelmesi gibi Sağlık Market uygulaması da 
sektörümüzün çıkış yolu olabilir diye düşünüyorum. 

Bilgi ve teknoloji çağındayız. Özellikle tıbbi tedarik 
yönetiminde yazılım ve otomasyonun çok önemli 
olduğunu görüyoruz. Sayısallaşma ve inovatif çö-
zümlerin bu alanda da faydalı olacağını ve bu yönde 
yapılan harcamaların ziyan olmadığını görmek gere-
kiyor. Tedarik zinciri yönetiminin sağlıklı kurgulanması 
ve işleyişin taraflar olarak sorunsuz yürümesi adına 
kontrat yönetimi konusunu da önemsiyorum. 
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FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK      
DOĞRU SATIN ALMADAN BAŞLIYOR

Dünyada bir ekonomik kriz var. Amerika’nın Çin savaşı, Avrupa’da resesyon, aşağıda siyasi krizler var ve Türkiye’de 
bundan nasibini alıyor. Sektör olarak da payımıza bir şeyler düşüyor. Son 7-8 yıldır ciddi sıkıntılarla, birbirimize 

destek olarak finansal sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyoruz. Ancak bu çok kolay olmuyor. Kaynaklar gerçekten kıt. 
Kıt kaynakları doğru kullanma sanatını beceremiyoruz. Bunu beceremediğimiz için de özel hastaneler bir tarafından 
tutmaya çalışıyor, tıbbi cihaz olarak biz bir tarafından tutmaya çalışıyoruz. İlaç sektörü ağlıyor, bu rakamla bu iş dönmez 
diye. Aslında ayak pabuca sığmıyor, bu pabucu biraz büyütmemiz lazım. Kamu maliyeti bu kadar sıkıntıda iken, dünya 
bu kadar sıkıntıdayken bunu artırmak mümkün olmuyor. 7-8 senedir sürekli finans, yetmiyor, battık, batıyoruz diyoruz. 
Birileri de hala işler döndüğüne göre bunlar çok da doğru söylemiyor diyor. Ancak geçekten bu sene artık bıçak kemi-
ğe dayandı. Sürdürülebilirlik gerçekten çok zor. Finansal sürdürülebilirlik dediğimiz zaman da bu doğru satın almadan 
başlıyor. Eğer satın almayı, tedariki doğru yapmazsak finansal sürdürülebilirliği sağlamak mümkün değil. 

Üretici olarak tedarikçilerimizden karşılıklı anlayışla sene başında doğru bir satın alma için satış hedeflerimiz şu, sen-
den şu kadar, senden bu kadar malı alırım diye yıla girerken doğru bir tedarik planlaması yapıyoruz. Alacağımız belli, 
satacağımız belli. Gelir ve gider dengesini yapıp ona göre üretimimizi planlıyoruz. Aynı şekilde Kamu ile de özel has-
tanelerle de aslında bu bir gönüllülük esası olsa, çerçeve ihalelerinde bu vardı aslında yani zorlayıcı değil. Hepimizin 
birbiri ile enteresan bir kaotik mücadelesi var. Üniversitelerle ayrı, Kamu hastaneleri ile ayrı, özel hastanelerle ayrı. 
Aslında bu yolculuğu beraber yapıyoruz. Eğer doğru ve sağlıklı bir ilişki kurabilsek hepimiz huzurlu oluruz. Kaynaklar 
kıt da olsa önemli değil, biliriz ve ona göre plan yaparız. Bir sürü teşvikten bahsediyoruz. Bence en önemli teşvik 
Kamu Garantili Satın Alma Teşviki ve özel hastaneler için de planlanmış bir satın alma desteği. Sektör bunu bilirse ona 
göre yatırımını ve planlamasını yapar. 

Kasım ayında Düsseldorf’ta bir fuarımız vardı ve 150 kadar üretici katıldık. Arap Health’e 170 kadar firmamız katılıyor. 
Türkiye’den umudunu kesmiş biz nerelere ne satabiliriz, diye dünyaya bakıyorlar. Dünyada bu kadar kriz olurken, ül-
kemizde bu kadar ekonomik sıkıntı varken biz sağlık sektörü olarak hepimiz kendi önümüzü temizlemeye çalışıyoruz. 
Sağlık sektörü paydaşları olarak özel sektörü, tıbbi cihazcıları, üniversiteleri, Kamu ve ilgili bakanlıkları ile birbirimizi iyi 
anlayıp, doğru anlayıp birlikte hareket etme kültürünü edinebilirsek çok şey yapabiliriz. 

Metin DEMİR
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri 
Sendikası (SEİS) Başkanı 

KIT KAYNAKLARI DOĞRU KULLANMA SANATINI 
İCRA ETMEMİZ GEREKİYOR
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DEĞERBAZLI ÖDEME, DEĞER BAZLI DİNAMİK 
FİYATLAMA, SAĞLIK MARKET GİBİ KONULAR ASLINDA 

SAĞLIĞIN PAYDAŞLARI OLARAK HEPİMİZİN ORTAK 
PAYDASINI OLUŞTURUYOR

Bu kongrenin programına baktığınızda çok net olarak görüyorsunuz ki dünyada neler konuşuluyorsa bura-
larda da onlar tartışılıyor. Bu çok önemli bir gelişmedir. Değer bazlı ödeme, değer bazlı dinamik fiyatlama, 

Sağlık Market gibi konular aslında hepimizin ortak paydasını oluşturuyor. Bu ortak paydayı tıbbi tedarik dediği-
niz konu ile birleştirdiğinizde gerçekten ülkemizde sağlık hizmetlerinin üretimi için gerekli tüm faktörlerinin son 
kullanıcıya gidişine kadar olan her türlü safhayı kapsamış oluyorsunuz. Bu açıdan bu kongre ve bu kongrede 
konuşulacaklar çok önemli. 

Üniversite hastaneleri hepimizin içinde olduğu bazı sorunları sizler kadar yaşıyor ve sizlere de yaşadıklarını ne 
yazık ki yansıtıyor. Bugün ülkemizde sağlık hizmeti sunulabiliyorsa bu kongrenin paydaşlarının büyük bölümü-
nün fedakarlığı ile, yapması gerekenin çok üstünde bir performansla iş yapmaları ile oluşuyor. Bunun değerini 
hepimizin çok iyi bilmesi lazım. 

Ortak hareket etme bir mal veya hizmetin alımında ya da bir kaynağın verimli kullanımında olabilir, Üniversite 
Hastaneleri Birliği yıllardır hep bunu savundu. Bugün gelinen noktada da Cumhurbaşkanlığından, Sağlık ve 
Gıda Politikaları Kurulundan Hazine ve Maliye Bakanlığına varıncaya kadar yapılan tüm toplantılarda ve ortaya 
konan politikalarda daha iyisini, daha doğrusunu nasıl yapabiliriz konusu tartışılıyor. Tüm bu elde olmadan 
yapılan yanlışları ortadan kaldırmanın yollarını birlikte arayabilmek üzere Üniversite Hastaneleri Birliği kuruldu. 
Bu denli ortak hareket etmeyi sağlayan bir kurumun bu tür toplantılarda önemli paydaşlardan bir olarak yerini 
alması çok önemli bir sorumluluktur. 

Doç. Dr. Haluk ÖZSARI
Üniversite Hastaneleri Birliği 

Genel Sekreteri 

TIBBİ TEDARİK KONGRESİNİN PROGRAMINA BAKTIĞINIZDA 
ÇOK NET OLARAK GÖRÜYORSUNUZ Kİ DÜNYADA NELER 
KONUŞULUYORSA BURALARDA DA ONLAR TARTIŞILIYOR
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IV. TIBBİ 
TEDARİK 

KONGRESİ 
VE FUARI 

ÖZETİ



TIBBİ TEDARİK KONGRESİ           SONUÇ RAPORU 2019   20

Tıbbi Tedarik Kongresi, tıbbi tedarik yönetimiyle ilgili sorunları tartışmak, yeni 
teknolojileri takip etmek ve başarılı uygulamaları paylaşmak amacıyla 12-17 Şubat 
2019 tarihleri arasında Antalya Susesi Convention Center’da yapıldı. Kongrenin 
açılışında T. C. Sağlık Bakanı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Abdulvahit Sözüer 
ve Kamu İhale Kurulu (KİK) 2. Başkanı Şinasi Candan’ın katılımı ile gerçekleşti. 

Açılışta Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Yönetim Kurulu 
Üyesi Dr. Ayhan Arslan, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) 

Başkanı Metin Demir ve Üniversite Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. 
Haluk Özsarı birer konuşma yaptı. 

TIBBİ TEDARİK KONGRESİ, 
SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN TÜM PAYDAŞLARININ 

KATILIMI İLE TAMAMLANDI



21 SONUÇ RAPORU 2019           TIBBİ TEDARİK KONGRESİ

T. C. Sağlık Bakanı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Abdulvahit Sözüer:

“SAĞLIK, SAVUNMA SANAYİNDEN BİLE DAHA ÖNCELİKLİ POLİTİKA KONUSU 
OLARAK DEVLET EKONOMİLERİNE YÖN VERECEK BİR ALAN”

Kamu İhale Kurulu (KİK) 2. Başkanı Şinasi Candan:

“4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TIBBİ ÜRÜN VE HİZMET ALIMLARININ 
TOPLAM TUTARI 7,5 MİLYAR TL’YE ULAŞTI”

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) YKÜ Dr. Ayhan Arslan:

“12 YILDIR DEĞİŞMEYEN SUT RAKAMLARI VE DİĞER EKONOMİK KOŞULLARIMIZ 
MAALESEF SEKTÖRÜ ZOR DURUMDA BIRAKMIŞTIR”

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir:

“FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DOĞRU SATINALMADAN BAŞLIYOR”

Üniversite Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Haluk Özsarı:

“KONGRENİN GÜNDEMİ OLAN DEĞERBAZLI ÖDEME, DEĞER BAZLI DİNAMİK 
FİYATLAMA, SAĞLIK MARKET GİBİ KONULAR DÜNYANIN KONUŞTUĞU KONULAR”
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TIBBİ TEDARİK KONGRESİNİN AÇILIŞINDA 
SEKTÖRÜN SORUNLARINA DEĞİNİLEREK 
İŞBİRLİĞİ MESAJLARI VERİLDİ
T. C. Sağlık Bakanı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Ab-
dulvahit Sözüer, Türkiye’nin sağlık alanındaki başarı 
hikayesini tıbbi tedarik zincirinde de yakalamak ge-
rektiğini belirtti. Sağlık sektörünün öncelikli olarak ele 
alınması gereken stratejik bir sektörü olduğunu söy-
leyen Sözüer, tıbbi tedarikte yerlileşme ve millileşme 
hamlesini de olmazsa olmaz bir strateji olarak değer-
lendirdi. Bu strateji ile sağlık hizmeti ihraç ederken 
tıbbi tedarik yönünden büyük oranda ithalatçı pozis-
yonunda kalma paradoksunu ortadan kaldıracaklarını 
ifade etti.

Türkiye’nin kaliteli sağlık hizmeti sunumu açısından 
gerek vatandaşları gerekse Avrupa başta olmak üze-
re yabancı ülke vatandaşları için bir çekim merkezi 
olduğuna değinen Kamu İhale Kurulu (KİK) 2. Başkanı 
Şinasi Candan ise sağlık sektörünün ülke açısından 
stratejik konumunu ortaya koymak üzere istatistikler 
paylaştı.  

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OH-
SAD) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayhan Arslan ise 12 

yıldır değişmeyen SUT rakamları ve diğer ekonomik 
koşulların sektörü zor durumda bıraktığını söyledi. 
OECD ülkeleri ile Türkiye’nin kişi başı sağlık harca-
malarını kıyaslayan Arslan, Türkiye’nin sağlık harca-
malarının diğer ülkelerden 10 katı kadar düşük kaldı-
ğını belirtti. 

Tıbbi tedarikçiler olarak finansal sürdürülebilirliğin 
zorluğundan bahseden Türkiye Sağlık Endüstrisi İş-
verenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, sağ-
lık sektörünün paydaşları olarak birlikte hareket etme 
kültürü oluşturmak gerektiğini söyledi. Demir, satın 
almanın doğru yapılmaması halinde finansal sürdürü-
lebilirliğin sağlanamayacağını sözlerine ekledi. 

Tıbbi Tedarik Kongresinin programına değinen ve 
dünyanın gündeminde olan konuların burada tartışıl-
dığını söyleyen Üniversite Hastaneleri Birliği Genel 
Sekreteri Doç. Dr. Haluk Özsarı, değerbazlı ödeme, 
değer bazlı dinamik fiyatlama, Sağlık Market gibi ko-
nular aslında herkesin ortak paydasını oluşturduğunu 
kaydetti.
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KATILIMCILAR TIBBİ TEDARİK 
KONGRESİ KAPSAMINDA 
DÜZENLENEN OTURUMLARA 
YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Sağlık sektöründe varlık yönetiminde Türkiye modeli 
ortaya koymak, kaynakları verimli kullanarak kaliteli 
ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti sunmak, Türk 
medikal endüstrisinin ihracat kapasitesini geliştirmek 
ve ekonomiye katma değer sağlamak amacı ile 4.’sü 
düzenlenen Tıbbi Tedarik Kongresinde, sektörün 
güncel konularını ele alan 12 oturum gerçekleşti. Her 
oturumun ardından yapılan soru-cevap kısımlarında 
karşılıklı konuşmalarla konuşmacılar ve dinleyiciler 
soru-cevap ve yorumlarla fikir alış verişinde bulundu. 

Kongre oturumları Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme 
Başkanı Dr. Abdulvahit Sözüer, TİTCK Başkan 
Yardımcısı Fatih Tan, Üniversite Hastaneler Birliği 
Genel Sekreteri Doç. Dr. Haluk Özsarı, Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadrettin Pençe, 
Sağlıkta İşbirliği Platformu’ndan Prof. Dr. Melih Bulut, 
SEİS Başkanı Metin Demir, ORDER Başkanı Erkin 
Delikanlı, MAIN-MaQasid Angel Investors Network 
CEO’su Yavuz Selim Sılay ve Medicalpark Tedarik 
Zinciri Yönetimi Direktörü Mustafa Işık gibi isimlerin 
moderatörlüğünde gerçekleşti.

TIBBİ TEDARİK KONGRESİ 
OTURUM BAŞLIKLARI

• Tedarik Zinciri Yönetiminde Halkaların 
Güçlendirilmesi

• Geri ödeme, Tedarik Sorunları ve Çözüm 
Önerileri

• Sağlık Tedarik Finansmanında Değerbazlı 
Ödeme

• Kişisel Verileri Koruma Kanunu, Sektöre Etkileri 
ve Endüstri’nin Geleceği

• Tıbbi Cihazların İzlenebilirliği ve Politika 
Belirleme

• Tıbbi Tedarikte Yerelleşeme, Millileşme ve 
Globalleşme Vizyonu

• Tıbbi Tedarikte Yerelleşme ve Millileşme 
Kapsamında Teşvikler, Uygulamalar

• Kriz Ortamlarında Tıbbi Tedarik Yönetimi 
• Şehir Hastanelerinde Tedarik ve İşletme 

Yönetimi ve İşbirliği Fırsatları
• Tıbbi Tedarik Yönetiminde Lojistik İşbirlikleri
• Sağlık Market 
• Kamu İhale Kurumu (KİK) Özel Sunumu
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I.OTURUM: 
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE HALKALARIN 
GÜÇLENDİRİLMESİ

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Abdul-
vahit Sözüer’in moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Te-
darik Zinciri Yönetiminde Halkaların Güçlendirilmesi’ 
oturumunda konuşmacı olarak;

• Recep Uslu, TİTCK Başkan Yardımcısı
• Prof. Dr. Mustafa Kibar, Çukurova Üniversitesi 

Rektörü, Üniversite Hastaneleri Birliği A.
• Mehmet Akif Erdem, SGK-GSS Tıbbi Cihaz Daire 

Başkanı
• Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, LODER Başkanı 
• Hüseyin Çelik, OHSAD Danışmanı, Emekli Müs-

teşar Yardımcısı 
• Metin Demir, SEİS Başkanı, yer aldı. 

Oturumda tedarik zinciri yönetiminde özel sektör, 
bakanlık, üniversiteler, SGK ve dernekler gibi teda-
rik zincirinde yer alan tüm halkaların güçlendirilme-
sine yönelik yapılan ve yapılması gerekenler konu-
lar konuşuldu. Etkin bir tedarik için etkin bir ödeme 
sisteminin olması gerektiğinden bahsedilerek tedarik 
zincirinde regülasyon, üretici, dağıtım kanalı, hizmet 
sunucu, finansman ve denetim alanlarında yapılma-

sı gerekenlere değinildi. Oturumda ayrıca lojistiğin 
tedarik yönetimindeki yeri ve önemi ile medikal en-
düstrinin halkaların güçlendirilmesinde rolü ve önemi 
anlatıldı.

Dr. Abdulvahit Sözüer, 
Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı
Tedarik zincirindeki halkaların doğru tasarlanması ve 
kurgulanmasını konuşmamız gerekiyor. Tedarik zin-
cirinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu önemli bir 
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rol üstleniyor. Verimli bir oturum oldu. Sıkıntılarımızın 
aynı olduğunu ve çözüm için de mücadele edeceği-
mizi görüyorum. 

Recep Uslu, 
TİTCK Başkan Yardımcısı
Kurumumuz tıbbi cihaz, kozmetik ve ilaç ürün grup-
larında düzenleyici ve denetleyici otorite olarak gö-
rev yapıyor. Tıbbi tedarik zincirinin önemli bir halkası 
olan tıbbi cihazın hem regülasyon hem de denetle-
me açısından kurumumuzun görev alanı ile ilgili bazı 
süreçleri var. Buna ek olarak kurumumuzun görev 
edindiği başka bir konu ise yerlileşme ve millileşme. 
Sağlık Endüstrileri Dönüşüm ve Araştırma Platformu 
(SEDAP)’ı da kurarak yerlileşme ve millileşme adına 
Ar-Ge ekosistemine de bir katkı sağlamıştır. Sağ-
lık Endüstrisi Yönlendirme Komitesi (SEYK)’in de bir 

üyesi haline gelmiştir. Bu iki oluşum ile kurumumuz 
özellikle ülkemizde yeni tıbbi cihazların, prototiplerin, 
tıbbi cihazların gelişmesi için ekosisteme katkı sağla-
mayı amaçlamaktadır.

Prof. Dr. Mustafa Kibar, 
Çukurova Üniversitesi Rektörü, Üniversite 
Hastaneleri Birliği A.
Mevcut Durum ve Tedarik Zinciri Sorunlarımız: * İşlet-
me Maliyetleri / Zorunlu Giderler / Denge Tazminatı; 
* Değişmeyen / Artmayan SUT; * Tıbbi Malzemelerde 
KDV Yükünün Döner Sermayelere Bırakılması; * Kur 
Farkının / İstikrarsızlığının Oluşturduğu Maliyet: Nisan 
2018 Ayındaki Finansal Yapılandırma (Borç Yapılan-
dırması); * Tıbbi Malzeme ve Cihazın Toplam Gider 
İçindeki Payı.
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Çözüm Önerileri: * EKK Kararlarının Uygulanması, 
Yasal Değişiklikler / İhale Mevzuatı; * Mal ve Hizmet 
Alımı / Sağlık Bakanlığından Temin; * Nitelikli Teknik 
Şartnameler; * Etkin Stok Yönetimi. 

Mehmet Akif Erdem, 
SGK-GSS Tıbbi Cihaz Daire Başkanı

Geri ödeme kurumu olarak yaptığımız finansman 
desteği aslında verilen sağlık hizmeti içinde bir par-
ça. Özellikle paket işlem diye tabir ettiğimiz işlemle-
rin içinde malzeme ve ilacın ne kadar yer tuttuğunun 
elbette takibi tarafımızdan yapılmakta, çalışmalar 
yürütülmekte ama bu bir bütün olarak değerlendiril-
mekte. Paket harici ödemelerimiz de var ve mevzuat 
düzenlemesinde detay olarak belirtilmiş durumda. 
Bir de tıbbi cihaz denilince yatan hastada kullanı-
lan tıbbi cihazların haricinde ayaktan hastada şahıs 
ödemesi olarak direkt vatandaşa yaptığımız ödeme-
ler var. Bir bütün olarak baktığımızda yatan hasta 
tarafında bunun en büyük parçası olarak değerlen-
dirmek ve ona göre politikalar üretmek ve stratejileri 
belirlemek durumundayız. Sonuç olarak bunun da 
ötesine geçilmiş kamu kurumlarımız, Sağlık Bakanlı-

ğı ve kamu üniversiteleri ile global bütçe anlaşmaları 
yapılarak bu kapsamda ödeme yöntemi tercih edil-
miştir. 

Şu  an itibari ile pek çok ülkede olmayan bir öde-
me sistemimiz var. Güncellenmemiş SUT konuları, 
alan tanımları ve fiyatlar her zaman konuşuluyor. Tek 
problemimiz bu değil. Ödeme sisteminin etkin olma-
sını sağlayacak, destekleyecek unsurlar var açıkça-
sı…

Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, 
LODER Başkanı 

Tedarik zincirinin ciddi halkalarından olan lojistikte 
de ciddi maliyetler olabiliyor ve dolayısıyla toplam 
tedarik zinciri maliyetlerini düşürebilmek için lojis-
tik maliyetlere de ayrıca bakmak gerekiyor. Lojistik 
deyince depolama, taşıma, stok, sipariş, paketleme, 
gümrük, sigorta ve muayene ve ekspertiz olarak 
bakmak gerekiyor.  Bunları ayrı ayrı alırsanız maliyet 
yükselir, tek bir noktadan alırsanız maliyet düşer. Do-
layısıyla lojistik entegre bir iştir.
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Hüseyin Çelik, 
OHSAD Danışmanı, Emekli Müsteşar 
Yardımcısı 
Tedarik zincirinin tüm halkaları olarak karşılıklı hak 
ve hukuku gözeterek, pastayı büyütme stratejisi ile 
dünya pazarlarını hedefleyerek daha güçlü olabiliriz. 
Tedarikçinin tahsilat garantisi ihtiyacı karşılanmalı; 
gecikme faizi uygulaması ve/veya icra takibi imkanı 
sağlanmalı; Sağlık Market uygulamasının distribütör-
lüğü ve bayiliği riske eden yapısı gözden geçirilmeli; 
hizmet sunucunun tedarikçi olmadığı dikkate alınma-
lı, ürünü satan değil hizmete dönüştüren taraf olduğu 
dikkate alınarak geri ödeme politikaları belirlenmeli.

Metin Demir, 
SEİS Başkanı
Tıbbi cihaz halkaların güçlendirilmesi noktasından 
baktığımızda çok küçük aslında. Halkaların içinde 
yüzde 7-8’lik bir alan. Beş yıl verimli olmalarını sağ-
ladığımızda bu ülkeye savunma sanayinden daha 

fazla katkı yapacağına inanıyorum.  Sağlık Market 
uygulaması ile Devlet Malzeme Ofisi tarafından tıb-
bi cihaz ihalelerinin yapılması, tek bir merkezden 
yapılacak ihaleler ile hızlı ekonomik tedarik hedef-
leniyor. Geç ödeme sorununa çözüm olarak sunulu-
yor. Ancak, DMO 90 gün içinde ödeme öngörüyor. 
Sağlık Market’te bayii konumundaki firmalar üretici 
ve ithalatçılarla rekabet edemeyeceği için sektörde 
faaliyetlerini sürdüremeyecek. Açık eksiltme ihaleleri 
tedarikçi firmaları zora sokacaktır.

Yerlileşme ile ilgili tıbbi cihaz sektörü yeni yeni bir 
noktalara geliyor. Şehir hastaneleri bu yerelleşmenin 
önünde gidiyor. Sağlık Sektör Platformu adına şunu 
önermek istiyorum: Sözleşmesi yapılan, ihalesi de-
vam eden hastaneler için bir şey söylemiyoruz. Ama 
bunlardaki başarıyı, faydayı, umduğumuz sonuçları 
görmeden yeni projeler yapılmasın, yeni bir hastane-
nin başlangıcı olmasın. Bazı şeylere koşarken alınan 
kararlarda hata ediyoruz, bu kongrede amacımız bir-
likte konuşalım, doğruları bulalım, doğru yol haritası 
belirleyelim ve hedefe hep beraber gidelim.  
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II.OTURUM: 
GERİ ÖDEME, TEDARİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ORDER Başkanı Erkin Delikanlı moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Geri ödeme, Tedarik Sorunları ve Çözüm 
Önerileri’ oturumunda konuşmacı olarak;

• Mehmet Akif Erdem, SGK - GSS, Tıbbi Cihaz Daire Başkanı
• Mehmet Ali Özer, SADER Başkanı
• Onur Akgün, Ege Tıbbi Malzemeciler Derneği
• Alp Sevindik, Güney Avrupa Kamu İlişkileri Direktörü, Abbott yer aldı. 

Oturumda tıbbi cihaz sektörü için dinamik fiyat ve geri ödeme modeli, geri ödeme yöntemleri,  mevzuat 
ve altyapı çalışmaları gibi konulara yer verildi. Tüm paydaşların faydasını göz önünde bulunduran bir geri 
ödeme sisteminden bahsedilerek, geri ödemede rekabet ve risk unsurları, SUT fiyatları, geri ödemelerin SGK 
bütçesindeki payı, bütçe yetersizliğinin sürdürülebilirliğe etkisi üzerine konuşmalar yapıldı. 

Mehmet Akif Erdem
SGK - GSS, Tıbbi Cihaz Daire Başkanı

Mehmet Ali Özer
SADER Başkanı

Onur Akgün
Ege Tıbbi Malzemeciler Derneği

Alp Sevindik
ABBOTT Güney Avrupa Kamu İlişkileri Direktörü
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III.OTURUM: 
SAĞLIK TEDARİK FİNANSMANINDA DEĞERBAZLI ÖDEME

Üniversite Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Doç. 
Dr. Haluk Özsarı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen 
Sağlık Tedarik Finansmanında Değerbazlı Ödeme 
oturumunda konuşmacı olarak;

• Dr. Refik Altun, GSS Genel Müdür Yardımcısı
• Mehmet Onur Özel, Siemens Resmi İşler ve Sağ-

lık Politikaları Kıdemli Müdürü 
• Mehmet Gülez, EY
• Alp Sevindik, Güney Avrupa Kamu İlişkileri Direk-

törü, Abbott
• Yves Verboven & Hans BAX, MEDTECH Europe 

(Video konferans ile)
Oturumda dünya uygulama örnekleri anlatımı ile de-
ğerbazlı ödeme modelleri, mevzuat ve uygulamalar, 
sağlık tedarik finansmanında değer bazlı ödeme gibi 
konulara yer verildi. Türkiye’de sağlık alanındaki ge-
lişmeler ve ulusal kayıt sisteminden bahsedilerek bu 
sistemin sadece geri ödeme sisteminde değil tüm 
sağlık hizmetlerinin yapılanmasında değişiklikler ge-
tireceği söylendi. Değer bazlı sağlık sistemini birkaç 
tıbbi cihaz ve ilaç ile sınırlı olarak düşünmemek ge-
rektiği ifade edilerek sağlık hizmet sunumundaki ih-
tiyaçlar ile toplumun bu hizmetleri ödeyebilmesi ara-

sındaki farkın açıldığı ifade edildi. Oturumda ayrıca 
dünyadaki inovatif değer bazlı ödeme ve finansman 
modelleri konuşularak günümüzde satın alma birimi-
nin stratejik değer yaratan ana iş ortağı konumuna 
evrildiği belirtildi.

Doç. Dr. Haluk Özsarı, 
Üniversite Hastaneler Birliği Genel Sekreteri 
Sağlık yönetiminde değer temelliliğe geçiş tüm dün-
yada yakın dönemi içeriyor. Bizde de kavramsal ola-
rak konuşulması son birkaç yılın ürünü. 
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Dr. Refik Altun, 
GSS Genel Müdür Yardımcısı

Değer ölçütünün hangi sonuçlardan oluşacağının 
belirlenmesi, ölçülebilir klinik göstergelerin tanımlan-
ması; Geri ödeme ve kalite iyileştirme verilerinin der-
lenmesi, kalite ölçümlerinin iyileştirme hedeflerine 
göre özelleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bilişim alt 

yapısı/veri toplama için veri tabanlarının kullanılabilir 
ve entegre edilebilir olması. Hastalara ait İşlem ya-
pılabilir performans verilerinin/klinik verilerin eksiksiz 
oluşturulması, takibi, analizi ve raporlanması gerek-
lidir. Diğer yandan sağlık sunumu örgütlenmemiz uy-
gun mu? Sağlık otoritesi, geri ödeme kuruluşu, sağlık 
hizmeti sunucusu, hasta!

Hastanın takibinin, belirli aralıklarla ölçümlerinin ya-
pıldığı ve sonuçlarının değerlendirildiği değer bazlı 
ödeme sistemlerinde sorumluluk kime ait olacak? 
Sağlık hizmetini sunan firma, sağlık hizmeti sunucu-
su, hekim, yardımcı sağlık personeli, hasta!

Özetle sadece geri ödeme sisteminin değiştirilmesi 
değil tüm sağlık hizmetleri yapılanmasında değişik-
likler getirecektir. Değer bazlı sağlık sistemi modeli-
nin sadece birkaç ilaç ve tıbbi cihaz ile sınırlı olarak 
uygulanabileceği düşünülmemelidir! 
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IV.OTURUM: 
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU, SEKTÖRE ETKİLERİ VE 
ENDÜSTRİ’NİN GELECEĞİ

Sağlıkta İşbirliği Platformu’ndan Prof. Dr. Melih Bulut’un moderatörlüğünde gerçekleşen Kişisel Verileri 
Koruma Kanunu, Sektöre Etkileri ve Endüstri’nin Geleceği oturumunda konuşmacı olarak;

• Ahmet Sönmez, KVKK Kurum Yetkilisi
• Av. Ozan Karaduman, Gün Hukuk
• Av. Aylin Aydoğmuş, AİFD Hukuk Danışmanı
• Av. Selen İbrahimoğlu Güreş, Özbek Hukuk Bürosu yer aldı. 

Oturumda kişisel verilerin korunması kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde veri sorumlusunun yükümlülükleri 
konularına yer verildi. Kişisel verileri koruma kanununun tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme üreticileri için ileriki 
süreçlerde bir birtakım zorunlulukları da beraberinde getireceği belirtilerek sağlık hizmet sunucuların bir 
ürün alımında sözleşmelerde kanuna ilişkin eklemeler yapacağından bahsedildi. Hukuka uygun olarak 
işlenebilecek sağlık verilerinin ilaç ve tıbbi ürün endüstrisinde büyük bir değişim getirebileceği vurgulandı. 
Ayrıca değer bazlı sağlık verilerinin temelini kişisel verilerin oluşturduğundan söz edilerek tıbbi cihaz 
firmalarının kanun ile uyumlu hale gelmesinin gerektiği ifade edildi.
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V.OTURUM: 
TIBBİ CİHAZLARIN İZLENEBİLİRLİĞİ VE POLİTİKA BELİRLEME

TİTCK Başkan Yardımcısı Fatih Tan’ın, moderatörlüğünde gerçekleşen Tıbbi Cihazların İzlenebilirliği ve Politika 
Belirleme oturumunda konuşmacı olarak;

• Aydın Kaplan, TİTCK Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Daire Başkanı
• Ahmet Dikici, TUBİTAK - BİLGEM, Proje Yönetimi Bölüm Başkanı
• Özlem Şanda Cevher, SEİS Üyesi, yer aldı. 

Oturumda dünyada konuşulan en önemli kavramlardan birinin sürdürülebilirlik olduğu belirtilerek kalitenin so-
nuç değil süreç odaklı olduğu kaydedildi. İlaç örneği verilerek Türkiye’nin PIC/s üyeliği ile geliştirdiği ilaçları 
dünya çapında ülkeler denetim yapmadan verebildiğine ve tıbbi cihazda da bu aşamaya gelmek gerektiğine 
vurgu yapıldı. Ürün Takip Sisteminin ilkelerinin izlenebilirlik, yüksek derecede hasta güvenliği, halk sağlığının 
korunması, etkin piyasa gözetimi, kayıt dışı ekonomiye karşı mücadele, politika belirleme olduğu ifade edilerek 
sistem hakkında geniş bilgi verildi.

Fatih Tan, 
TİTCK Başkan Yardımcısı 
Dünyada konuşulan en önemli kavramlardan biri süreklilik, sürdürülebilirliktir. Bu kongrenin 4.’sünü gerçek-
leştirerek rüştünü ispatladığını düşünüyorum. Sektörün ve paydaşların biraraya geldiği bu ortamda birçok 
konunun konuşulması ve sorunun paylaşılması tıbbi tedarik konusunda farkındalığın oluşturulmasında önemli 
bir faktördür. Sektör talep ettiği sürece gücümüz yettiğince bu kongrede olmaya, sektörün yanında durmaya 
devam edeceğiz. 
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VI.OTURUM: 
TIBBİ TEDARİKTE YERELLEŞEME, MİLLİLEŞME VE 
GLOBALLEŞME VİZYONU

MAIN-MaQasid Angel Investors Network CEO’su Ya-
vuz Selim Sılay’ın moderatörlüğünde gerçekleşen 
Tıbbi Tedarikte Yerelleşeme, Millileşme ve Globalleş-
me Vizyonu oturumunda konuşmacı olarak;

• Fatih Tan, TİTCK Başkan Yardımcısı
• Erkan Dorken, ASELSAN Sağlık Grup Başkanı
• T. Ufuk Eren, TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
• Levent Mete Özgürbüz, SEİS Başkan Yardımcısı
• Levent Can, MÜSİAD
• Haldun Ahmet Sakarya, Fastsoft Genel Müdürü 

yer aldı. 

Ar-Ge ve girişim ekosisteminin geliştirilmesi konusu-
nun tartışıldığı oturumda, Endüstri 4.0, veri alışverişi, 
üretim teknolojisi gibi kavramlardan bahsedildi.  Ürün 
tasarımı, tedarik, üretim, distribüsyon ve satış kanalla-
rının globalleşmesi ile tıbbi cihaz endüstrisi ciddi bir 
transformasyon deneyimlediği belirtilerek globalizas-
yon ve dış tedarik dinamiklerinin etkileri konuşuldu.  
Doğru bir tedarik sistemi ile küresel olunabileceğine 
dikkat çekilerek Türkiye’nin Ar-Ge kapasitesinin en-
düstri tabanında geliştirilmesi gerektiği söylendi.   

Fatih Tan, 
TİTCK Başkan Yardımcısı
İlaç ve tıbbi cihaz denildiğinde ikinci kalite diye bir 
şey yoktur. Kalitenin milliyeti olmaz. Tıbbi cihaz ve 
ilaçta tüm dünyada evrensel kurallar geçerlidir. Bir 
tıbbi cihaz denetlenirken öncelikli ulusal standartlar, 
yoksa uluslararası standartlar, yoksa üreticinin kendi 
belirlediği standartlara göre denetlenir. O nedenle 
bu ürün gruplarında kalite ve standartlardan ödün 
verilmesi söz konusu değildir.
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Erkan Dorken, 
ASELSAN Sağlık Grup Başkanı
ASELSAN savunma alanındaki ekosistem örneğini 
vermek gerekirse, 2300 civarında işbirliği yaptığı fir-
ma bulunuyor. Savunma alanında işleri çok iyi pay-
laşmış büyük bir grup bu. Aynısının sağlıkta da olması 
beklenmekte. Sağlık alanında ortada bir büyük kuru-
luş olursa büyük projeleri üstlenmek ve yerliliğe ulaş-
mak daha kolay olur.

T. Ufuk Eren, 
TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
Yakın zamanda ileri teknoloji ve yapay zeka haya-
tımıza girdiğinde ekosistem de değişecek. 2001’de 
internete erişebilen yaklaşık 500 milyon insan var-
ken şu an dünyanın yarısı yani 4 milyara yakın nüfus 
internete erişebiliyor. İnternetin yayılması ile hayatı-
mıza teknolojilerin girmesi çok daha hızlı. Tüm bunlar 
inovasyonla oluyor. 

Levent Mete Özgürbüz, 
SEİS Başkan Yardımcısı
Her satışın bir ekosistemi vardır. Bu ekosistem mo-
dern endüstrinin etrafında yoğunlaşıyor. Dolayısıyla 
Pazar şu anda üretimden çok daha önemli bir du-
rumda… Ülkeler arasında büyük bir Pazar değişimi 
yaşanıyor. 

Levent Can, 
MÜSİAD
Firmalar kendi içinde bir sermaye birlikteliği yaparak 
ilaç ve tıbbi cihaz sektöründeki katma değerli yatı-
rımlara geçebilir. Bu bir ortaklık kültürüdür. 

Haldun Ahmet Sakarya, 
Fastsoft Genel Müdürü
Tıbbi tedarik süreçlerinde bilişim teknolojisi çok 
önemli. Her konuda tam kapsama sağlayabilmek 
için bilişimi mutlaka değer olarak görüp teknolojiyi 
bir değer olarak düşünmek gerekmekte. Süreçle-
rin Kamu ile de ilişkili olduğu için mevzuata uyum-
lu olması, her aşamada analiz yapılıyor olması çok 
önemli.
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VII.OTURUM: 
TIBBİ TEDARİKTE YERELLEŞME VE MİLLİLEŞME KAPSAMINDA 
TEŞVİKLER, UYGULAMALAR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadrettin 
Pençe’nin moderatörlüğünde gerçekleşen Tıbbi Te-
darikte Yerelleşme ve Millileşme Kapsamında Teşvik-
ler, Uygulamalar oturumunda konuşmacı olarak;

• Recep Uslu, TİTCK, Başkan Yardımcısı, 
• Prof. Dr. Şaban Tekin, TÜBİTAK, MAM, Gen Mü-

hendisliği
• Dr. Yeliz Doğan Merih, SBÜ Zeynep Kamil Hasta-

nesi, İnovatif Hemşirelik Derneği
• Prof. Dr. Cengizhan Öztürk, İSEK Başkanı, 
• Cengiz Balçık, TÜMDEF YK. Üyesi, İTO Medikal 

Sektör Komite Başkanı
• Fatin Dağçınar, OSTİM Medikal Küme Başkanı, 

yer aldı. 

Oturumda TİTCK uygulamaları, yerli ürün Ar-Ge teşvik-
leri, örnek uygulamalar konularına yer verildi. Sağlık 
Endüstrileri Yönlendirme Komitesinin çalışmalarından 
bahsedilerek Türkiye’de yerli üretim kapasitesi ve 
istihdamını artırma, ihracat hacmini geliştirerek ulus-
lar arası platformda marka yaratma gibi hedeflerden 
bahsedildi. Oturumda ayrıca biyoteknolojik ilaçlara 

değinilerek Türkiye’de dünya ile rekabet edebilecek 
yerli biyoteknolojik ilaçların geliştirme, üretim, test, 
kalite kontrol ve preklinik çalışmalarının yapılabilece-
ği ifade edildi. sürdürülebilir küresel rekabet gücünü 
artıracak; ürün, hizmet, teknoloji, kaliteyi ve süreçleri 
geliştirecek inovasyon ve yaratıcılık kültürünün öne-
mine dikkat çekilerek üretici olarak tüm paydaşlarla 
işbirliği yapmak gerektiği söylendi. Uluslar arası sağ-
lık sisteminde katma değeri yüksek ürünlerde dışa 
bağımlı olunduğuna dikkat çekildi. Tıbbi cihazların 
sağlık endüstrisinin önemli bir girdisi durumunda ol-
duğu ve ortaya çıkardığı ekonomik değerin yüksek 
olduğu söylendi. Oturumda ayrıca KÜME yapılanma-
sının yerlileşme ve millileşmede önemi anlatıldı.

Prof. Dr. Sadrettin Pençe, 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

Tıbbi tedarikte yerelleşme ve millileşme konusunda 
kümelenmeler çok önemli. Burada üç taraf var. Bi-
lim insanlarının yoğun olduğu üniversiteler, sanayi 
ve devlet. Bilim insanları çok çalışacak, faydalı ürün 
çıkaracak, sanayici buna destek verecek, yatırım ya-
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pılacak, fabrikalar kurulacak, üretim olacak, pazarla-
ma, ardından satış olacak, devlet de bu işleri kolay-
laştıracak mevzuat çıkaracak, aynı zamanla teşvikler 
olacak. Yıllardır bu işin içindeyiz ve bunlar yapılıyor. 
Tüm paydaşlar da daha fazla katma değer, daha 
fazla üretim, daha fazla ürün ve daha fazla refah he-
defi ile gidiyor. Ancak hala gelmek istediğimiz yere 
gelemiyoruz. Aslında ülkemizde TÜBİTAK, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve diğer kurum ve ku-
ruluşların çok ciddi proje destekleri var. Daha nitelikli 
projeler üretilerek, yatırımları daha nitelikli projelere 
yaparak hedefe gitmek gerekiyor. 

Recep Uslu, 
TİTCK, Başkan Yardımcısı 

Ülkemizde tıbbi cihaz yerelleştirme çalışmaları ise 
iki kısımdan oluşmaktadır:  

1. Üretilmeyen yüksek teknolojili tıbbi cihazların bir 
kısmının ya da bütününün yerli imkanlarla üreti-
minin sağlanması

2. Yerli ürünlerin kullanımını yaygınlaştırarak üretim 
kapasitemizin artırılması: *İç pazarda kullanımı 
yaygınlaştırmak, * İhracat hacmini artırmak, * 
Yeni teknolojilerin geliştirilmesi için uygun orta-
mın sağlanması 

Prof. Dr. Şaban Tekin, 
TÜBİTAK, MAM, Gen Mühendisliği

Tam anlamıyla ekonomik bağımsızlık için:

• Yerli ürün (yüksek teknolojili) geliştirmeli ve üre-
tilmeli 

• Kamu/özelde yerli ürün tercih edilmeli 
• Yerli ürün üretiminde kullanılan tüm girdiler yer-

lileştirilmeli
• Bürokratik oligarsi engellenmeli yerli ürün tercih 

ve teşvikleri uygulanmalı
• Yerli ürün Ar-Ge ve Ür-Ge’si maddi olarak teşvik 

edilmeli
• Teşvik mekanizması hızlı ve herkese eşit çalış-

malı 
• Yerli ürünlerde vergi avantajı uygulanmalı 

Cengiz Balçık, 
TÜMDEF YK. Üyesi, İTO Medikal Sektör 
Komite Başkanı
Bir firma üretim yapmak istiyorum dediği andan 
itibaren tıbbi cihazın stratejik bir ürün olduğu gerçeği 
karşısına çıkıyor ve bununla ilgili teşvikler hemen 
devreye giriyor. Ekonomi Bakanlığından bir teşvik 
belgesi ve Maliye Bakanlığı ve Gümrük teşvik 
belgesi aldıktan sonra teşviklerin avantajlarından 
faydalanmaya hemen başlıyorsunuz. Bu teşviklerin 
avantajları nedir? Tıbbi cihazın stratejik önemi olması 
sebebi ile hangi bölgede üretirseniz üretin 5. Bölge 
teşviklerinden faydalanır. Mesela yatırım yaptığınız 
miktarın karının Kurumlar Vergisinin yüzde 90’ını 7 yıl 
boyunca ya da Organize Sanayi Bölgesi içindeyseniz 
10 yıl boyunca ödemezsiniz, SGK’nın işveren payı 
olan bölümünü ödemezsiniz, bu da bir işçi başına 
600 TL’dir. Faiz desteği alırsınız, yatırım yaptığınız 
miktarı o üretimin içinde kullandığınızı gösterirseniz 
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buradan da 7 puan TL faizine dolar bazında da 
2 puanlık bir avantaj sağlarsınız. Yine Organize 
Sanayi Bölgelerine müracaat yaparak yer tahsisi 
yapabilirsiniz. Teşvik belgenizde yazan makineler 
için KDV istisnası alırsınız. Gümrük vergilerinden 
muaf olursunuz. 

Dr. Yeliz Doğan Merih, 
SBÜ Zeynep Kamil Hastanesi, İnovatif 
Hemşirelik Derneği
Değişen sağlık bakım gereksinimleri dikkate alındı-
ğında hemşirelik yaratıcı, araştırıcı, bilgiye ulaşan, 
bilgi üreten ve bilgiyi kullanabilen meslek üyelerine 
ihtiyaç duymaktadır. 

Fatin Dağçınar, 
OSTİM Medikal Küme Başkanı
Google tarafından patentli dijital kontakt lens, kan 
şekeri seviyesini hastanın göz yaşından ölçerek di-
yabet yönetiminin gidişatını değiştirmeyi amaçlıyor. 
Almanya’daki bir klinik tabletlerde artırılmış gerçek-
lik uygulamasını kullanmaya başladı. Ameliyatlar sı-
rasında cerrahlar hastanın organlarına herhangi bir 
müdahale yapmadan karaciğerindeki kan damarları 
gibi anatomik yapıları gözlemleyebilir. 

Prof. Dr. Cengizhan Öztürk, İSEK Başkanı 
Kamu çok gayretli ve hedef büyütüyor, endüstrimiz 
uluslararası arenada kendini ispat edebiliyor, üni-
versitelerimizde altyapı ve araştırma gelişiyor. Ulu-
sal sağlık sistemimiz son değerlendirmede katma 
değeri yüksek ürünlerde dışa bağımlı ve dış̧ ticaret 
açığımızın en önemli ikinci sebebi ve bu problem her 
sene büyüyor! 
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VIII. OTURUM: 
KRİZ ORTAMLARINDA TIBBİ TEDARİK YÖNETİMİ 

Medicalpark Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörü Mus-
tafa Işık’ın moderatörlüğünde gerçekleşen Kriz Or-
tamlarında Tıbbi Tedarik Yönetimi oturumunda ko-
nuşmacı olarak;

• İsmail Hızlı, Medipol Sağlık Grubu Tıbbi Tedarik 
Direktörü, 

• Doktor Öğretim Üyesi Gülhan Kalmuk, İstinye 
Üniversitesi İdari ve Sosyal Bilimleri Fakültesi, 
Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı, 

• Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, Medicabil Hastanesi 
Yönetim Kurulu Başkanı, 

• Hüseyin Sarpkaya, İVEK Tıbbi Cihaz Komitesi, yer aldı.

Tedarik zincirinde sürdürülebilirliğin önemine dikkat 
çekilerek planlarken, alırken, stoklarken, kullanırken 
kazanmak gerektiği ifade edildi. Döviz krizlerinin 
etkisinin azaltılmasına yönelik politikalardan bah-
sedilerek bu krizlerin makro düzeyde devlet, mikro 
düzeyde ise firmaları, dolayısıyla girişimcileri ciddi 
olarak etkileyecek sonuçlar ortaya çıkaran önemli bir 
durum olduğu belirtildi. Tıbbi malzeme ve cihazın ha-
yati öneme sahip bir ürün olduğu ve krize girmeden 
önce önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı. 
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IX. OTURUM: 
ŞEHİR HASTANELERİNDE TEDARİK VE İŞLETME YÖNETİMİ VE 
İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI

SEİS Başkanı Metin Demir’in moderatörlüğünde ger-
çekleşen ‘Şehir Hastanelerinde Tedarik ve İşletme 
Yönetimi ve İşbirliği Fırsatları’ oturumunda konuşmacı 
olarak;

• Berat Çağlak, KHGM Şehir Hastaneleri Koordi-
nasyon Daire Başkanlığı 

• Ahmet Kemalettin Kuzucu, KHGM Şehir Hastane-
leri Koordinasyon Daire Başkanlığı

• Umman Ağzıtemiz, Sağlık Yatırımları Genel Mü-
dürlüğü 

• Asena Özdemir, Sağlık Yatırımları Genel Müdür-
lüğü, yer aldı.

Oturumda şehir hastanesinde işletme modeline iliş-
kin idari işleyiş, hizmetler, fiyatlandırma ve ödeme 
yöntemleri hakkında bilgi verildi. Şehir hastanelerin-
de tüm cihaz ve sistemlerin birbirine entegre olduğu 
yüzde 100 dijital hastane hedefine doğru hızla iler-
lendiği vurgulanarak şehir hastanelerinin finansal yö-

netiminden bahsedildi. Şehir hastanelerinde hizmet 
şartları, işletme yönetimi ve tıbbi cihaz tedariki hak-
kında bilgi verilirdi. 

Metin Demir, 
SEİS Başkanı
Yaklaşık 17 şehir hastanesinin sözleşmesi kapanmış, 
Bilkent hastanesi ile birlikte 9 hastane de işletme-
ye açılmış durumda. Sektör ve Sağlık Bakanlığımız 
açısından hem yatırım dönemleri içinde hem işletme 
açıldıktan sonra yaşanmış tecrübeler var. Bu sürecin 
sağlıklı işlemesi için sözleşmeleri yapılan ve ihale-
si devam eden şehir hastaneleri tamamlandığında 
bunlardaki başarıyı, faydayı ve çıktılarını görüp son-
rasında yeni sözleşmeler yapılmalıdır. Burada biraz 
nefeslenmeye ihtiyacımız olduğu gerçektir. Bu tıbbi 
cihaz ürünlerinin yerelleşmesi açısından üretici firma-
ları bir noktaya getirecektir. 
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X. OTURUM: 
TIBBİ TEDARİK YÖNETİMİNDE LOJİSTİK İŞBİRLİKLERİ

ORDER Başkanı Erkin Delikanlı moderatörlüğünde 
gerçekleşen Tıbbi Tedarik Yönetiminde Lojistik İşbir-
likleri oturumunda konuşmacı olarak;

• Dr. Osman Kan, Hudut Sahiller Sağlık Genel Mü-
dürlüğü, GM

• Prof. Dr. Umut Tuzkaya, LODER
• Ahmet Kılıcı, Bilgi Sistemleri
• Serdar Ağalar, Çapa Medikal, yer aldı. 

Geleceğin iş yapılarının yakınsamış altyapılar üzerin-
de gelişeceğinin ve Türkiye’nin sorununun cari açık 
değil teknoloji açığı olduğunun belirtildiği oturumda 
tıbbi tedarik yönetiminde bilişim çözümlerinden bah-
sedildi. Tıbbi tedarik yönetiminde lojistik işbirliklerine 
değinilerek dünya bankası lojistik performans indeksi 
anlatıldı. Türkiye’nin aldığı puanlar paylaşılarak teda-
rik zinciri stratejileri hakkında bilgi verildi. 

Dr. Osman Kan, 
Hudut Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, GM
Ülke sağlığına katkıda bulunmak amacıyla her yıl 
gelirinin ortalama yüzde 70’lik kısmını tıbbi cihaz ya-

tırımlarına harcayan Genel Müdürlüğümüz, yıllık orta-
lama 7.000 adet tıbbi cihazı satın alarak ihtiyaç kap-
samındaki sağlık tesislerine teslimini sağlamaktadır.

Genel Müdürlük olarak tıbbi cihaz tedarik sürecinde-
ki temel  hedefimiz; kamu kaynaklarının ekonomik, 
etkin ve verimli bir şekilde harcanması  temel ilkesi 
çerçevesinde ülkemize yakışır nitelikteki cihazları sa-
tın alarak sağlık  sistemine  katkı sağlamaktır. 
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XI. OTURUM: 
SAĞLIK MARKET 

Sağlık Marketle ilgili oturumda ORDER Başkanı Erkin Delikanlı ve DMO Teknik Uzmanı Gökçe Kaptan konuşma-
cı olarak bulundu. Sağlık Market uygulamasının sağlayacağı avantajlar, yenilikler, uyum ve uygulama sürecinin 
geliştirilmesi konularına yer verildi. Panelde Sağlık Market ile ilgili DMO ile yapılan Tıbbi Tedarik İşbirliği Pro-
tokolünden bahsedilerek protokolün tıbbi malzeme ve ilacı kapsadığı söylendi. Sağlık Market’in tıbbi cihazda 
başarı ile sonuçlanan 15 ihalesinin tamamlandığı belirtildi. Tedarik İşbirliği Protokolünün Sağlık Market çerçeve 
anlaşmalarla yönetilen kısım demek olduğu ifade edilerek, ihalelerin bunun bir bacağı olduğu söylendi. So-
ru-cevap şeklinde interaktif olarak s oturumda Sağlık Market ile ilgili merak edilen konular ele alındı.
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XII. OTURUM: 
KAMU İHALE KURUMU (KİK) ÖZEL SUNUMU 

Kamu İhale Kurumu (KİK) Özel Sunum KİK Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Atasever ve KİK Uzmanı Caner Yurt-
takal’ın sunumu ile gerçekleşti. Oturumda Tıbbi Tedarik Modelleri ve Kapsamı konularına yer verildi. Sunumda 
kamu ihale sisteminde elektronik dönüşümden bahsedilerek Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) an-
latıldı. Ülkemiz GSYH’sının yaklaşık yüzde 7’sinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihaleler 
nedeniyle yapılan harcamalar (2017 yılı için 210,3 Milyar TL, 2018 yılı için 176 Milyar TL)  olduğu; 4734 Sayılı 
Kanun Kapsamında Yapılan Toplam Kamu Alımları Kamu Harcamalarının yüzde 30’u aşan kısmını oluşturduğu 
söylendi.
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TBMM 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ, 
MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ DR. HASAN SERT DE 
KONGREDE BİR KONUŞMA YAPTI

Sağlık sektörünün tüm paydaşlarını başarılarından dolayı tebrik ederek konuşmasına başlayan TBMM 26. Dö-
nem Milletvekili, Makine Yüksek Mühendisi Dr. Hasan Sert, “Hem siyaset hem akademi hem STK ve hem de 
ticari faaliyetlerin içinde olan biri olarak zor bir dönem olduğunu belirtmeliyim. Her açıdan bu gemiyi yürütme-
nin zor olduğu bir dönemde Türk özel sektörü ve sağlık sektörünün tüm paydaşları bir destan yazıyor. Bilim 
adamları, STK’lar ve iş dünyasının kenetlenmesi ile bunlar başarılıyor.” dedi.
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‘DEĞER BAZLI DİNAMİK FİYATLAMA MODELİ ÇALIŞTAYI’ 
VE ‘TIBBİ TEDARİKTE YERELLEŞME, MİLLİLEŞME VE 
GLOBALLEŞME ÇALIŞTAYI’ ÇIKTILARI İLE DEĞER KATTI

Sağlık Bakanlığı, SGK, üniversiteler, özel sağlık kuruluşları ile tıbbi tedarik sektörünün önemli sivil toplum kuru-
luşlarının işbirliği ve katılımlarıyla tamamlanan kongre, ‘Değer Bazlı Dinamik Fiyatlama Modeli Çalıştayı’ ve ‘Tıbbi 
Tedarikte Yerelleşme, Millileşme ve Globalleşme Çalıştayı’ olmak üzere iki önemli çalıştaya ev sahipliği yaptı. 

TIBBİ TEDARİK KONGRESİ 
KAPANIŞI VE SON SÖZLER

Sektör olarak kendi kongremizi yaptık sözleri ile Tıb-
bi Tedarik Kongresi’nin kapanışında konuşan Türkiye 
Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı 
Metin Demir, “Kongrede konuştuğumuz ve 2019 kong-
resinde de konuşacağımız konular şehir hastaneleri-
nin satın alma süreçleri, MDR, ÜTS, geç ödemeler gibi 
konular olacak” dedi. Bu kongrenin raporu ve çıktıları-
nı ilgili bakanlıklara ulaştıracaklarını ifade eden Demir, 
“Hep birlikte bu işi başarmak zorundayız. Tüm paydaş-
larımıza, sağlık hizmet sunucularına, ilaç sektörünün temsilcilerine, üniversitelerimize, kamudan gelen dostları-
mıza ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz. İnşallah üretim, ihracat ve globalleşme noktasında hep birlikte güzel 
şeyler başarırız. Bu enerji bizde var. İlaç sektörü ile, üreticileri ile, sağlık hizmet sunucuları ile, sektörü ile birlikte 
hareket edelim. Gerçekten biz bir bütünüz. Üniversitelerin süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi bizi ilgilendiriyor. 
Özel hastanelerin durumunun iyi olması bizi ilgilendiriyor. Çünkü birbirimizden negatif yada pozitif olarak çok 
çabuk etkilenebiliyoruz” şeklinde konuştu.  İnşallah bu finansmanı da sürdürülebilir hale getiririz. Bütçeden 
alınan payı yüzde 4’ten 4,5’lere, 5’lere çıkarırsak pastadan hepimize bir pay düşer. Dolayısı ile o ekosistemi 
birlikte oluşturursak başarabiliriz.” şeklinde konuştu.

İLACA ZAM YAPILIRKEN 10 
YILDIR TIBBİ CİHAZDA SUT 
FİYATLARININ ARTMAMASI 
ELEŞTİRİLDİ

Kongre Genel Sekreteri ve ORDER Başkanı Erkin De-
likanlı ise şunları söyledi: “İlaca her sene kurala bağlı 
fiyat artışı yapıp Tıbbi Cihaza fırsatçı yakıştırması yapan 
zihniyetin değişmemesi için tek kuruşluk çaba harca-
mayan kişi ve kurumlara buradan sesleniyorum. Böyle 
giderse kemik erimesi için ilaca ulaşacaksınız ancak 

kemikleriniz kırılınca ameliyat olacak implanta ulaşamayacaksınız. Kalbinizin ritmini düzenleyecek ilaca ulaştınız 
ancak kalp piline ihtiyacınız olduğunda çok zorlanacaksınız sanki! Tansiyonunuzu kontrol altına almak için ilacı 
buldunuz ama ölçmeye alet bulur musunuz acaba? Hastaneye geldiniz ameliyatınızı oldunuz, ilacınızı aldınız 
ama koltuk değneğini ne yapacaksınız? Ülkede Ağustos ayından bu yana skolyoz ameliyatı için çok önemli 
malzemeler alınamazken, kalp pillerini ve kapaklarına ulaşılamazken, eldiven dahi ‘yok’a girmişken stokçular, 
fırsatçılar diye yakıştırma yaparak sorunu gizlerken beyin sağlığınız için antidepresan buldunuz ama ürünü 
bulamayınca ne yapacaksınız? Daha acısı yerelleşme diye haykırırken; firmaların finansal nefesini keserseniz 
millileşecek firma da bulamayacaksınız. İlaç firmalarını tebrik ederim. Katsayılarının azalması gizli özne! Umarım 
az da olsa nefes alırlar. Şahsım adına onlar için çok sevindim. Ne diyelim darısı başımıza.”
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BİR SONRAKİ KONGRE İÇİN 
HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Bu yıl 4.’sü yapılan etkinliğe tıbbi tedarik zinciri paydaşlarının ilgi ve katılımı 
yoğun oldu. 5. Tıbbi Tedarik Kongresi için hazırlıklar şimdiden başladı. Tıbbi 
tedarik alanında ilgili kurum, kuruluş ve tüm paydaşları buradan yükselen 

dayanışma ve işbirliği mesajına katılmaya, katkı sunmaya davet eder, bereketli 
ve kazançlı günler dileriz.
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