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“
TIBBİ TEDARİKİN 

TÜM TARAFLARI SAĞLIKTA ORTAK 
GELECEK İÇİN BİRARAYA GELDİ

“
Kaliteli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti için kaynakların verimli 

kullanılmasının ve uluslararası standartlarda tedarik zinciri yönetiminin 
önem kazandığı günümüzde; tıbbi tedarik yönetimiyle ilgili sorunları 

tartışmak, yeni teknolojileri takip etmek ve başarılı uygulamaları 
paylaşmak amacıyla Tıbbi Tedarik Kongresi’nin beşincisi 11-13 Aralık 2019 

tarihleri arasında Ankara’da başarı ile gerçekleştirildi. 

Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, SGK, üniversiteler, özel sağlık 
kuruluşları, medikal endüstri ve tıbbi tedarik sektörünün önemli sivil 

toplum kuruluşlarının destek ve katılımlarıyla düzenlenen 5. Tıbbi 
Tedarik Kongresi, başta Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp 

Meşe, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Necdet Ünüvar, TİTCK Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, TÜSEB Başkanı 
Prof. Dr. Adil Mardinoğlu ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. 
Hilmi Ataseven ve SGK yetkilileri olmak üzere tedarik sektörünün tüm 

taraflarının katılımıyla düzenlendi.

Satur tarafından organize edilen Kongre, 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), İVEK, Üniversite Hastaneler Birliği (ÜHB) ve 
Medikal Kümelenmeler Platformu işbirliğiyle yapıldı.



SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI 
PROF. DR. EMİNE ALP MEŞE

“Kaliteli ve etkin bir sağlık hizmet sunumu için sürecin doğru bir şekilde 
yönetimi önemlidir. Üretim ve ithalattan başlamak üzere nihai kullanıldığı 
yere kadar süreçteki tüm kişi ve kurumlar açısından oldukça önemlidir. 

Bakanlık olarak bu hususun öneminin farkında olup bu alandaki 
politikalarımızı ve yatırımlarımızı bu bilinçle gerçekleştirmekteyiz.”

CUMHURBAŞKANLIĞI SAĞLIK VE GIDA POLİTİKALARI KURUL ÜYESİ 
PROF. DR. NECDET ÜNÜVAR

“Sağlık sektöründe de savunma sanayiindeki gibi kendi üretimimizi 
kendimizin yapması gerekiyor. Bundan 3-5 yıl sonra sağlık sektöründeki 

üretim başarılarımızı konuşmak kurul olarak hayalimiz.”





ÖZET
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Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe

Tıbbi tedarik yönetimiyle ilgili sorunlar, yeni teknolojiler ve başarılı uygulamaların gündeme taşındığı 
kongrede konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, sağlık hizmet sunumunda 
tıbbi tedarikin öneminden bahsederek “Kaliteli ve etkin bir sağlık hizmet sunumu için sürecin doğru 
bir şekilde yönetimi önemlidir. Üretim ve ithalattan başlamak üzere nihai kullanıldığı yere kadar 
süreçteki tüm kişi ve kurumlar açısından oldukça önemlidir. Bakanlık olarak bu hususun öneminin 
farkında olup bu alandaki politikalarımızı ve yatırımlarımızı bu bilinçle gerçekleştirmekteyiz.” dedi.

Ürün Takip Sistemi ile 2017 yılından itibaren tıbbi cihazların kayıtlarının daha etkin bir şekilde 
yapıldığını ve firmaların özellikle önceki dönemde yaşadıkları sorunları gidermek üzere çalışmaların 
devam ettiğini kaydeden Meşe, “Özellikle risk grubu yüksek ürünlerde halihazırda devam eden tekil 
takip süreçlerinin, 2020 yılı itibariyle tüm tıbbi cihazlarda zorunlu olarak başlamasıyla birlikte ilaçta 
olduğu gibi tüm süreç bu alanda da kontrol altına alınacaktır. Böylece; malzeme yetersizliğinden 
ötürü hizmet sunumunu aksatacak unsurlar, oluşmadan önce sistem üzerinden tespit edilebilecek, 
önleyici tedbirler hızla tarafımızca alınabilecektir.” diye konuştu.

Özellikle önümüzdeki yıl itibariyle yürürlüğe girecek olan yeni tıbbi cihaz regülasyonundan bahseden 
Meşe, “Bu, üreticiler başta olmak üzere tüm taraflara ciddi sorumluluklar getirmektedir. Yeni 
mevzuat, tıbbi cihazlarda uygulanan yaklaşımı kökten değiştirmiş ve asgari güvenlik kriterlerinden 
azami güvenlik ve kalite seviyesine evrilmiştir. Geçiş sürecinde ve sonrasında yaşanabilecek her 
sorun, nihayetinde sağlık hizmet sunumunun olumsuz olarak etkilenmesine neden olabilecektir. 
Yeni mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarımız sektörümüzün de desteği ile tamamlanmış olup Avrupa 
Birliği ile görüşmelerimiz ise halen devam etmektedir. Ayrıca üreticilerimizin ve tedarikçilerimizin 
sorunsuz bir geçiş sağlayabilmesi için ülke genelinde eğitim çalışmalarımız da devam etmektedir. 
Bu süreçte özellikle üreticilerimizin klinik çalışmalara ağırlık vermesi oldukça önemlidir. Sizlerin bu 
alanda yapacağı çalışmalara Bakanlık olarak her türlü desteği sunma gayretimiz devam edecektir.” 
dedi. 

Sağlık hizmet sunumunda sürdürülebilirliğin en temel unsur olduğunu ifade eden Prof. Dr. Emine 
Alp Meşe konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu sebeple tüm alanlarda olduğu gibi tıbbi cihaz alanında 
da üretimimizin çok güçlü olması göz ardı edilemez bir hedef olarak karşımızda durmaktadır. 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2018 yılında 3,8 milyar TL geri ödeme yapılmıştır. Tutar bazında 
imal ürün kullanım oranı ise bir önceki yıla göre yüzde 10 civarında bir artış göstererek yüzde 
34,6 oranına ulaşmıştır. Bu oranın en az yüzde 50 seviyelerine çıkması hedefiyle çalışmalarımızı 
yürütmekteyiz. Bu bağlamda bildiğiniz üzere 2017 yılında Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinin 
tıbbi cihaz alımlarında yerli ürünlerin tercih edilmesi hakkında Genelge’yi yayınlayarak yerli ürün 
kullanımı teşvik edilmiştir.

“ DÜNYA PAZARINDA ÜRETİCİ KONUMUNDA BİR 
 ÜLKE OLMA YOLUNDA İLERLEMEKTEYİZ”
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Bakanlık olarak sektörün yaşamakta olduğu güncel sorunların farkında olduğumuzu ve bu sorunların 
çözümü noktasında ilgili birimlerimizi talimatlandırdığımızı belirtmek isterim. Diğer kamu paydaşlarımızın 
süreçlerinde yaşanılan sorunların giderilmesi için Bakanlık olarak sizlere öncülük etme noktasında her 
türlü gayreti göstereceğimizi bilmenizi isterim.

Dünya pazarında üretici konumunda bir ülke olma yolunda ilerlemekteyiz. Sizlerin sadece üretmeye 
ve ihracat yapmaya odaklanmanız için gerekli ortamın sağlanması amacıyla çalışmalarımıza devam 
etmekteyiz. Bu sebeple halihazırda yürürlükte olan ulusal mevzuatlarımızdan kaynaklı sorunlarınızı 
gidermek üzere mevzuat güncelleme çalışmalarımıza da hız vermiş bulunmaktayız. 

Son dönemde, ülkemizin iş yapma kolaylığı endeksinde 60. sıradan 43. sıraya yükselmiş olması aslında 
ülkemiz yatırım ortamının genel itibariyle daha da iyi konuma geldiğini göstermektedir. Bu gelişme; 
ülkemize yapılacak tıbbi cihaz yatırımlarında önümüzdeki süreçte artış olacağına işaret etmektedir.

Ayrıca özellikle TÜSEB tarafından yapılan çağrılar ile bu alanda gerçekleştirilecek Ar-Ge ve inovasyon 
faaliyetleri Bakanlığımızca fonlanacak olup teknolojinin her geçen gün geliştiği sağlık sektöründe küresel 
alanda daha rekabet edebilir bir ülke olma yönünde tüm imkanlar seferber edilecektir.”

Tıbbi cihazlar başta olmak üzere ülkemizin sağlık alanında cazibe merkezi haline gelmesi için uygun 
yatırım ortamının sağlanması amacıyla iş forumlarının düzenlendiğini söyleyen Meşe, “Ülkeler ile ikili 
anlaşmalar yapmaktayız. Bu amaçlarla kurduğumuz Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. yani USHAŞ 
tarafından yaptığımız bu çalışmalar ile üreticilerimizin bölgesel ve küresel pazarda marka olabilmeleri 
için ilgili süreçlerde yönlendirici ve hızlandırıcı çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Geçtiğimiz günlerde 
80 firmamızın katılımı ile Özbekistan’da gerçekleştirdiğimiz Özbek - Türk Sağlık İş Forumu’nda sağlık 
alanında 11 farklı anlaşmaya imza atılmıştır. Bu işbirliklerin ülkemize önemli katkılar sağlayacağına ve 
sektörümüzün desteğiyle bu işbirliklerin artarak devam edeceğine inanıyoruz.” diye konuştu. 
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Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar

Fiziki yapılar, ekipman ve insan gücü olmak üzere sağlıkta başarı için üç önemli alan doğru 
kurgulanamazsa yol alınmayacağını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul 
Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 2002 yılından bu yana bu kompozisyonun tüm taraflarla birlikte ve 
doğru bir şekilde yapılmasından dolayı başarı sağlandığını belirtti. 

Devasa şehir hastaneleri, acil organizasyonları, kaliteli sağlık hizmet sunumu, sağlık turizmi gibi 
birçok alanda başarılar sağlandığını söyleyen Ünüvar, “Önümüzdeki süreçte fırsatları ve riskleri 
doğru değerlendirerek bu başarıyı devam ettirmek gerekiyor. Tedarik zincirini konuşurken sağlık 
sisteminin getirdiği yoğun hasta trafiği, malpraktis, yaşam süresinin uzaması, sağlıktan beklentilerin 
artması gibi konular maliyet unsuru olarak çıkıyor. Verebileceğimiz en kaliteli, etkin ve ucuz hizmeti 
optimum şartlarda sunmak gerekiyor.” dedi. 

İlaç, tıbbi cihaz ve sağlık hizmet sektöründe fırsatları iyi değerlendirmek gerektiğini ifade eden 
Ünüvar, başarılı ve sürdürülebilir sağlık hizmeti için tedarik zincirinin sağlanması gerektiğini vurguladı. 
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu olarak sağlık ve gıda alanında tüm konuları 
gündeme aldıklarını ifade eden Ünüvar, “Savunma sanayiinde başarımız bizim ürettiğimiz milli 
üretim ile gerçekleşti. Dışarıya bağımlılığımız azaldı. Sağlık sektöründe de savunma sanayiindeki 
gibi kendi üretimimizi kendimizin yapması gerekiyor. Bundan 3-5 yıl sonra sağlık sektöründeki 
üretim başarılarımızı konuşmak kurul olarak hayalimiz.” diye konuştu. 

“ FIRSATLARI VE RİSKLERİ DOĞRU 
DEĞERLENDİREREK SAĞLIK ALANINDAKİ 
BAŞARILARI DEVAM ETTİRMEK GEREKİYOR”
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KHGM Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven

Etkin, kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmetinde 
kaynakların verimli kullanılması için tedarik 
yönetiminin önemini vurgulayan KHGM Genel 
Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, “En doğru tedarik 
zinciri ve stok yönetimi sağlamak, verimlilik artırıcı 
eylemler gerçekleştirmek, tüketimi kontrol altına 
almak, uluslararası teknolojileri takip etmek ve yerli 
malzemelerin kullanımını yaygınlaştırarak süreç 
yönetmek önemli.” dedi.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün yaklaşık 850 sağlık tesisi olduğu düşünüldüğünde etkin 
tedarik yönetimi ve bunu kullanacak sistemlerin öneminin daha iyi anlaşılacağını belirten Ataseven, 
“Tıbbi tedarik zincirinde en önemli amaçlardan biri sunulan sağlık hizmetinin kullanılan ürünlerin en 
hızlı ve kaliteli şekilde hastaya ulaşımını sağlamak olmalıdır. Hepimiz ayrı ayrı bu zincirin parçasıyız ve 
bir başarı elde edeceksek bu tüm tarafların büyük çaba ve destekleri ile olacaktır. Kamu Hastaneleri 
Genel Müdürlüğü olarak bu süreçteki görevimiz zincirin son halkası olan hastalara sağlık hizmet 
sunumunu kaliteli hale getirirken yerli ürün kullanımını da yaygınlaştırmak, gelişmiş tüm teknolojileri 
kullanarak hastanelerimizi gerekli kalite seviyesinde tutmaktır.” diye konuştu. 

Sağlık Bakanı’nın da direktifleri doğrultusunda ilaç ve tıbbi sarf malzemelerine erişim kolaylığı 
sağlamak, sağlık teknolojileri yerlileşme ve yerelleşme çalışmalarına destek olmak ve süreçleri 
sadeleştirmek amacı ile çalışıldığını ifade eden Ataseven, Sağlık Market ile ilgili çalışmalara şöyle 
değindi: 

“Bakanlığımız ile DMO arasında imzalanan tedarik işbirliği protokolü ile benzer ihtiyaçlar için 
uygulanan tedarik yöntemi fiyat farklılıklarını ortadan kaldırmak ve standardizasyonu sağlamak, tedarik 
süreçlerini sadeleştirerek zaman ve işgücü tasarrufu sağlamak, yerli ürün tedarikini teşvik etmek ile 
ilaç ve tıbbi cihazlara erişim kolaylığı sağlamak, elektronik açık ihaleler ile alımları gerçekleştirmek 
amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında sağlık tesislerimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak 94 kalem 
temel tıbbi sarf malzeme ve koklear implant alımı gerçekleştirmiş olup ilaç alımı kapsamında 14 kalem 
nükleer tıp ürünü temin edilmiştir. 2020 yılında yeni ilaç ve özellikli tıbbi sarf malzemelerin sürece 
dahil edilmesi planlanmaktadır.  İlaç ve sarf malzemeler dışında tıbbi cihazların da sağlık market 
çalışması kapsamına alınması süreci devam etmektedir.”

“ DOĞRU TEDARİK 
ZİNCİRİ VE STOK 
YÖNETİMİ SAĞLAYARAK 
VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK 
ÖNEM ARZ EDİYOR”
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İKMİB Başkanı Adil Pelister

Tıbbi tedarik sektörünün kimya sektörü ve 
ihracatın önemli bir dalı olduğunu ifade eden 
İKMİB Başkanı Adil Pelister, “İstanbul Kimyevi 
Maddeler İhracatçılar Birliği olarak 16 alt sektörden 
ilaç ve medikal sektörün önemli yeri vardır. İKMİB 
olarak bu alt sektörlere ciddi çalışma yapıyoruz. 
Sağlık sektöründeki paydaşlarımızla ülkemiz adına 
ciddi ihracatlar yapıyor, ihracat ve ithalat dengesinin birebir olması için elimizden gelen gayreti sarf 
ediyoruz.” dedi. 

Kalite anlamında Batı’daki rakiplerle eşdeğer, fiyat anlamında da Doğu’daki rakiplerden rekabetçi 
duruma gelindiğini söyleyen Pelister, “Sektörde yaşanan sıkıntı, dilek ve talepleri birliğimiz aracılığı 
ile Kamu otoriteleri ile paylaşıyor, birlikte çözüm üretiyoruz. Kongrenin ana konularından olan tıbbi 
tedarikte yerelleşme ve millileşme maddesi çok önemli. Zira tıp alanında ilaç ve türevleri ile tıbbi 
tedarik ve türevleri, alt kırılımları başlı başına dünyadaki en kritik yönetim unsurlarından biri haline 
gelmiştir. Her iki kırılım da direkt olarak sağlığımızı ve hatta çevre sağlığımızı ilgilendiriyor. Yerli 
ve milli ilaç geliştirme ve üretme konusunda son yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Üst Kurul Kararı’nı 
destekliyoruz. Tıbbi cihaz alanında da benzer bir modelin oluşturulması gereğinin altını önemle 
çiziyor ve İKMİB olarak her türlü desteği vereceğimizi taahhüt ediyoruz.” diye konuştu. 

“ SAĞLIK 
SEKTÖRÜNDEKİ 
PAYDAŞLARIMIZLA 
ÜLKEMİZ ADINA 
CİDDİ İHRACATLAR 
YAPIYORUZ”
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“
SEKTÖRÜN NABZINI TUTAN 

OTURUMLAR İLGİYLE 
TAKİP EDİLDİ

“
Sağlıkta ortak geleceğin konuşulduğu, sorunlar ve çözüm önerilerinin 
paylaşıldığı 5. Tıbbi Tedarik Kongresi’nin oturumlarında yerelleşme 
ve millileşmeden Ar-Ge’ye, tedarik sorunlarından ödeme süreçlerine, 
değer bazlı tedarikten alternatif satın alma yöntemlerine kadar sektörü 
ilgilendiren tüm konular geniş bir perspektifte ele alındı. Kamu, üniversite 
ve özel sağlık yöneticileri ile STK temsilcilerinin konuşmacı olarak yer 
aldığı oturumlar 3 gün boyunca ilgi ile takip edildi. 

5. Tıbbi Tedarik Kongresi Konu Başlıkları

• Ar-Ge, Yerelleşme, Millileşme ve Üretim Kapasitesinin Geliştirilmesi

• Ödeme Sürelerinin Sağlık Hizmet Sunumuna Etkileri (interaktif oturum)

• Üniversite Hastaneleri Tedarik Sorunları ve Geleceği

• Sağlık Market - Üniversite Hastanelerinin Tıbbi Tedarik Yönetiminde 
Tedarik Paylaşım Platformu Uygulaması

• Sağlıkta Ortak Gelecek - Sürdürülebilir Sağlık Hizmet Sunumunda 
Değer Bazlı Tedariki Kim Yapmalı?

• Üreticiler İçin Yeni Mevzuat: MDR

• Alternatif Satın Alma Yöntemleri

• İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemelerde Kullanım Alışkanlıklarının 
Değerlendirilmesi

• İlaç Tedarikinde Güncel Konular

• Tıbbi Tedarik Zincirinde Uçtan Uca Dijital Entegrasyon



OTURUMLAR,
SEKTÖREL

TOPLANTILAR
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I. OTURUM
AR-GE, YERELLEŞME, MİLLİLEŞME VE ÜRETİM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ 
Ar-Ge, Yerelleşme, Millileşme ve Üretim Kapasitesinin Geliştirilmesi oturumu Cumhurbaşkanlığı 
Teknoloji ve Bilim Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun’un moderatörlüğünde yapıldı. 
Oturumda konuşmacı olarak TİTCK Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil 
Mardinoğlu, İSEK ve INOVITA Koordinatörü ve Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Cengizhan Öztürk, 
MEDİKÜM, MediClusTR’den Dr. Ahmet Aydemir, SADER Başkanı Tansu Halıcı ve ASELSAN Sağlık 
Sistemleri Program Direktörü Ömer Demirkaya yer aldı.

İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ÖNCELİKLİ 
ODAKLANILMASI GEREKEN 27 TEKNOLOJİ 
ALANININ İLK SIRALARINDA

Cumhurbaşkanlığı Teknoloji ve Bilim Politikaları 
Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun

Cumhurbaşkanlığı Teknoloji ve Bilim Politikaları Kurulu 
çalışmalarından bahseden Dr. Osman Coşkun, bu 
çalışmalar neticesinde 27 odaklanılması gereken 
teknolojik alanın tespit edildiğini söyledi. İlaç ve tıbbi 
cihazın bu alanların ilk sıralarında geldiğini kaydeden 
Coşkun, sektörün önünün açık olduğunu söyledi. 
Dünyanın ve Türkiye’nin ilaç ve tıbbi cihaz konusunda 
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sürekli kendini yenileyeceğini belirten Coşkun, oturum konusuna da değinerek istenilen hedeflere 
ulaşmak için yerelleşme ve millileşmenin bir kültür haline gelmesi gerektiğini ifade etti. 

TEMEL HEDEF ETKİLİ, KALİTELİ VE 
GÜVENLİ ÜRÜN ARZI

TİTCK Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz

Gerek ilaç gerekse tıbbi cihazın üretiminden nihai 
kullanıcıya ulaşana kadar olan uçtan uca yaklaşım ile ele 
alındığını belirten Dr. Hakkı Gürsöz, etkili, kaliteli ve güvenli 
ürün arzının temel hedef olduğunu ifade etti. Mayıs ayında 
yeni düzenlemelerin yürürlüğe gireceğinden bahseden 
Gürsöz, bu süreçte yasal düzenlemelere uyum sağlama, 
Ar-Ge kapasitesini geliştirerek yerli ürünü yaygınlaştırma, 
kalitede sürekli iyileştirme anlayışını benimseme amacı 
ile tüm taraflar için faydalı bir tedarik modeli uygulamak 
gerektiğine değindi. 

TÜSEB OLARAK ÜRÜNLERİN PAZARA HIZLI ULAŞMASI İÇİN BİR FONLAMA 
SİSTEMİ OLUŞTURMAK İSTEDİK

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu

TÜSEB olarak ürünlerin yerlileştirilmesi ve sağlık sektöründe etkili bir şekilde kullanılması için 
destek veren bir kurum olarak yer aldıklarını ifade eden Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, ilaç, tıbbi cihaz 
ve tanı kitinin yerlileştirilmesine ilişkin TÜSEB vizyonunu anlattı. Dünyada uygulanan sistemleri 
anlatan ve bireysel ve dönüşümsel tıp ile temel araştırmada ürün belli bir aşamaya geldikten sonra 
fonlama yapan firmaların işe dahil olduğunu ve ürünün hızlı bir şekilde hastaya ulaşması için gerekli 
kaynağın sağlandığını söyledi. Sisteme bakıldığında klinik çalışmaların birçoğunun özel firmalar 
tarafından fonlandığını söyleyen Mardinoğlu, Türkiye’de ise bu iş için para ayırabilecek sektörün 
eksikliğinin hissedildiğini belirtti. Bu noktada TÜSEB’i konumlandırırken TÜBİTAK’ın aynısı bir kurum 
olması yerine onun tamamlayıcısı bir kurum konumu ile ürünlerin pazara daha hızlı ulaşması için bir 
fonlama sistemi oluşturmak istediklerini kaydetti. 

TÜRKİYE KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERDE DIŞA BAĞIMLI

İSEK ve INOVITA Koordinatörü ve Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Cengizhan Öztürk

Kamunun hedef büyüttüğünden, 600 milyon dolar ihracatı ile endüstrinin uluslararası arenada 
kendini ispat ettiğinden, üniversitelerin de altyapı ve araştırma geliştirme yaptığından bahseden Prof. 
Dr. Cengizhan Öztürk,  bunlarla birlikte ulusal sağlık sisteminin katma değeri yüksek ürünlerde dışa 
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bağımlı olduğunu vurguladı. Bunun dış ticaret açığının 
en önemli 2. sebebi olduğunu belirten Öztürk, her yıl 
bu problemin büyüdüğüne işaret etti. Hizmet tarafında 
çok iyi işler yapılarak bir yere gelindiğini ancak gelinen 
noktada sürdürülebilirlik problemi olduğunu kaydeden 
Öztürk, sanayi destek programları, biyoteknoloji ve 
tıbbi cihaz sektöründe inovasyon alanları-network 
uygulamaları, sağlık endüstri kümeleri gibi iyi 
uygulamalar hakkında bilgi verdi. Sektörün önünün 
açılması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Cengizhan 
Öztürk, “Yerli üreticilerimiz sattıklarının karşılığını alacak 
ve hızla sermayelerini geliştirecek ki, yüksek teknoloji 
odaklı Ar-Ge ve Start-up destek faaliyetleri fayda versin. 
Üniversite araştırma merkezlerinin sürdürülebilirliğini 

ve sanayi ile işbirliğini sağlama odaklı 6550 sayılı kanunumuz var ancak tıbbi cihaz odaklı ilerliyor 
mu, bakmak gerekiyor. Kümelenme destekleri yavaş ilerliyor. VC fonları kurulacaktı. Sağlık odaklı 
fon bulunmuyor. 50 Milyon TL hedefi olan medtech/biotech fon mu olur?” diye konuştu. 

YERLİ ÜRETİCİLER KÜRESEL SERMAYE ŞİRKETLERİ GİBİ 
DERİN SERMAYE BİRİKİMİNE SAHİP DEĞİL

MEDİKÜM, MediClusTR’den Dr. Ahmet Aydemir

MEDİKÜM Samsun kümelenmesinden bahseden ve 
Valilik, Sağlık Müdürlüğü ve üniversitelerle işbirliği ile 
çalıştıklarını ve Bafra’da bir Medikal OSB, Samsun’da 
Tıbbi Cihaz Teknolojileri Meslek Lisesi’nin kurulduğunu 
söyleyen MEDİKÜM, MediClusTR’den Dr. Ahmet Aydemir, 
19 Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi’nin de 
lisans ve yüksek lisans bölümleri açıldığını belirtti. 
Ar-Ge’nin para isteyen bir uğraş olduğunu, rahat 
ve huzurlu bir ortamda fikir üretebilen kişilerin işi 
olduğunu ifade eden Aydemir, üretim kapasitesinin 
geliştirilmesinin ise talep ile orantılı olduğunu, talep 
varsa kapasitenin gelişeceğini yoksa gelişmeyeceğini 
söyledi. Yerelleşme konusuna değinen ve Türkiye’nin 
yüzde 80 ithal ürünlerle ihtiyacını giderirken üreticilerin 
yüzde 75 ihracat yaparak varlığını sürdürmeye çalıştığını vurgulayan Aydemir, yerli firmaların küresel 
sermaye şirketleri gibi derin sermaye birikimine sahip olmadığından küresel firmalarla rekabet 
edecek gücünün bulunmadığına işaret etti. Yerli firmaları yaşatmak gerektiğine değinen Aydemir, 
“Bizler öldüğümüzde önünde hiçbir engel kalmadığından tedarik çok daha pahalıya yapılacak ve 
istihdamınız azalacaktır. Millileşme konusunda ise bir Kamu kararı lazımdır.” diye konuştu. 
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SEKTÖRÜN ÖNÜNDEKİ 
FİNANSAL ENGEL KALKARSA
AR-GE’Yİ ZATEN KENDİSİ YAPACAKTIR
SADER Başkanı Tansu Halıcı 

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağlık denilince akla 
sağlık hizmet sunumunun geldiğini ve tıbbi cihaz tarafının 
ise biraz geride kaldığını söyleyen SADER Başkanı Tansu 
Halıcı, Ar-Ge ve inovasyonun sadece devlet destekleri 
ile ya da fon enjeksiyonları ile yürüyecek bir iş olmadığını 
işin tabiatı gereği sektör olarak yapılması gereken bir iş 
olduğunu ifade etti. Sektörün bu konuda elinden geldiğini 
yaptığını ancak finansal-ekonomik engeller ortadan 
kalktıktan sonra Ar-Ge’nin Kamu istediği için değil, sektörün dinamiği gereği yapılacağını söyledi. 
Tıbbi cihaza ilaç gibi bakmamak gerektiğini ifade eden Halıcı, kullanım frekansı çok düşük olması 
itibari ile maliyeti yüksek bir sektör olduğuna değindi. Türkiye’de yerli kalmanın sürdürülebilir 
olmadığını ve dışarıya açılma olmazsa sürdürülebilirliğin olmayacağını sözlerine ekleyen Halıcı, 
Kamunun kıt kaynakları endüstriye dönemezse yapılan Ar-Ge’nin moral bozukluğu ve yanlış kaynak 
kullanımı gibi iki sonucunun olacağını söyledi. 

GLOBAL ÖLÇEKTE GÜÇLÜ BİR MEDİKAL 
MARKA OLUŞTURMAYI AMAÇLIYORUZ

ASELSAN Sağlık Sistemleri 
Program Direktörü Ömer Demirkaya

Ulaşım, güvenlik, enerji, otomasyon ve sağlık 
sektörlerinde yerlileşmeye katkı sağlamaya çalışıldığını 
söyleyen ASELSAN Sağlık Sistemleri Program Direktörü 
Ömer Demirkaya ise UGES’in sağlık sektörüne yönelik 
çalışmalarından bahsetti. Savunma sanayinde özgün ve 
yerli ürünler üretme konusunda bir başarının yakalandığını 
söyleyen Demirkaya, ASELSAN olarak bunu sağlıkta da 
başaracaklarına inandığını belirtti. Global ölçekte güçlü 

bir medikal marka oluşturmayı amaçladıklarını sözlerine ekleyen Demirkaya, yeri ve milli ürünlerin 
ASELSAN markası ile geliştirilmesi konusunda örnekler paylaştı. Tıbbi görüntüleme, yaşam destek 
cihazları ve tanı cihazları olmak üzere üç alana odaklandıklarını ifade eden Demirkaya, Türkiye’de 
üretilen ürünlerin farklı iş modelleri ile ASELSAN markası altında birleştirilmesi, yerlileştirme 
projelerinde etkin bir şekilde yer alınması, sağlık alanına özel yerli çözüm ortakları oluşturulması ve 
ekosistemin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti. 
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II. OTURUM
ÖDEME SÜRELERİNİN SAĞLIK HİZMET SUNUMUNA ETKİLERİ
2020 yılı beklentilerinin ve tedarikçilerin sorunlarının konuşulduğu interaktif oturumda SEİS Başkanı 
Metin Demir, SADER Başkanı Tansu Halıcı,  TÜMDEF Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yaz, TÜMDEF 
Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı ve SGK GSS Tıbbi Cihaz Daire Başkanı Mehmet Akif Erdem 
konuşmacı olarak yer aldı. Panelde katılımcılar interaktif olarak katılarak görüşlerini belirtti. 

SAMİMİYET VE GÜVEN HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

SEİS Başkanı Metin Demir

SEİS Başkanı Metin Demir konuşmasında sektörün her konuda Kamu’dan çözüm beklemek yerine 
sorunlar, çözümler, fırsatlar ne gibi değerlendirme yapıp yol haritasını ortaya koyarak Kamu’ya da bir 
sonuç götürmesi gerektiğine değindi.  5. Tıbbi Tedarik Kongresi neticesinde de bir sonuç bildirgesi 
hazırlayıp bütçe görüşmelerinden dolayı Kongre’ye gelemeyen Kamu yöneticileri ve bürokratlara 
sunarak bunun takipçisi olacaklarını ifade eden Demir, STK’lar olarak son Sağlık Bakanı görüşmesine 
10 madde ile gidildiğini belirtti. Sektörde de bir araştırma yapılsa hemen hemen bu 10 maddenin 
öne çıkacağını söyleyen Demir, sorunların net olduğunu sadece çözecek iradeyi bulamadıklarını 
belirtti. 

Tıbbi cihaz sektörü olarak 150 milyar TL’lik bir bütçeyi yöneten bir sektörün sadece yüzde 8-10’una 
sahip olan en küçük parçası olduklarını dile getiren Demir, sağlık sektörünün sorunlarının tek 
sebebi tıbbi cihaz sektörüymüş gibi bir algı yaratıldığını söyledi. Tıbbi cihaz sektöründeki 1’e alıp 
5’e satan firmalar tarafından sorunların yaratıldığı ve bu sorunlar kalktığında tüm finansal sorunların 
çözüleceği gibi bir algının olduğunu belirten SEİS Başkanı Metin Demir,  aslında üniversitelerin 
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sorunları çözüldüğünde büyük oranda çözüm için bir adım atılmış olacağını belirtti. Üniversitelerin 
haklı olduğunu ve sürdürülebilir bir yapılarının olmadığını kaydeden Demir, “Bu sorunlar üniversiteler 
tarafından Kamu’ya anlatılırken tıbbi cihaz sektörüne para ödenmediği için tedarikçiler de 1’e alıp 
5’e satıyorlar gibi bir algı oluşturuluyor. Bu aslında onlara da bize de zarar veriyor. Biz ise tıbbi cihaz 
sektörü olarak herhangi bir Bakan ya da bürokrata gittiğimiz zaman üniversiteler paramızı vermiyor 
diye sitem etmek yerine, üniversiteler ile ilgili 2016 yılı Nisan ayındaki Ekonomi Koordinasyon 
Kurulu kararlarının hayata geçmesi üniversitelerin sürdürülebilirliği açısından kıymetlidir diyoruz. 
Çünkü üniversiteler rahatlarsa biz de rahatlarız.” diye konuştu. İlaçtan tıbbi cihaza, sağlık hizmet 
sunucularına kadar sağlığın tüm sektörlerinin mutlu olmasının sürdürülebilirlik açısından önemine 
değinen Demir, satın almalarda 3 ay, 6 ay vadelerin hatta bilinir vadelerin bile aranır olduğunu 
belirtti. Demir, bir sözleşmenin tüm maddelerinin iki tarafı da bağlaması gerektiği ancak tek tarafı 
bağladığında ve ödeme süreleri değiştiğinde ortada bir samimiyet ve güvenin kalmadığını ifade 
etti. Tıbbi cihaz sektörünün büyük işler yapabilecek bir sektör olduğunu ancak finans sorunun 
çözülmesi gerektiğini kaydeden Demir, 150 milyar TL’lik bütçede 10-15 milyar TL’lik kısmını tıbbi 
cihazın oluşturduğunu söyledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE TEMEL PROBLEM FİNANS 

TÜMDEF Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yaz

Sağlık Endüstrisi Platformu olarak Kongredeki çıktıların Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına bir rapor halinde sunulacağına 
değinen TÜMDEF Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yaz, gelecek ile ilgili sorunlar olduğu ve tedarikte 
sürdürülebilirliğin önemli olduğunu ifade etti. Son dönemlerde yapılan Kongrelerde dijitalleşme 
ve sürdürülebilirlik olmak üzere iki konunun öne çıktığına değinen Yaz, “Sürdürülebilirlik geniş bir 
kavram. Finansta sürdürülebilirlik… Üretimde sürdürülebilirlik… İnsan kaynaklarında sürdürülebilirlik…  
Kongremizin konu başlığında olduğu gibi tedarikte sürdürülebilirlik… Bunların hepsi sektördeki 
sıkıntılarımız… Sürdürülebilirlikte temel problem finans çünkü Sağlık Bakanlığı’nın GSMH’da 
almış olduğu oran gelişmiş ülkelere göre hayli düşük. Bu oran Türkiye’de yüzde 4, Avrupa gibi 
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gelişmiş ülkelerde yüzde 10 seviyelerinde. Bu arttığında tıbbi cihazda da payın arttığını göreceğiz.” 
diye konuştu. Sözleşmelerin tek taraflı uygulanmasının sürdürülebilir olmadığını kaydeden Yaz, 
kaynakların kıt olduğu ancak gelecekte de her koşulda kıt kaynakların olacağı ve bu kıt kaynakları 
kullanma tercihlerinde tıbbi cihaz firmalarının öncelikli görülmediğini söyledi.  

SÜREÇ İÇİNDE GLOBAL FİRMALARIN SORUNLARINA DA EĞİLMEK GEREK

SADER Başkanı Tansu Halıcı

Kamu ile konuşmak için önce yerli ve milliyi konuşmak ile söze başlanması gerektiğini belirten 
SADER Başkanı Tansu Halıcı ise, global firmaların da sorunlarının olduğu ve süreç içinden onlara 
da eğilmek gerektiğini söyledi.

Katılımcı görüşleri
• STK’ların Kamu ile sempatik ilişki kurarak sorunları çözme sürecinin artık sonuç vermediği hukuki 

yollara başvurmak gerektiği belirtildi. Ödeme ile ilgili olarak Kamu ile firmalar arasında bir iletişim 
problemi olduğundan bahsedilerek tüm sorunların hukuki olduğuna değinildi. Ödemeyen tarafın 
uğrayacağı bir zarar ya da hukuki olarak bir yaptırım yoksa meselenin hiç çözülemeyeceği belirtildi 
ve ödemelerin hukuku güvence altına alınması meselesinin sadece tıbbi cihaz sektörünün sorunu 
da olmadığı vurgulandı. 

• İcra iflas kanunu 82 maddesine değinilerek Kamu ve özel satım arasındaki ilişkiyi düzenlediği 
ve “Kamu hizmetinin sürdürülebilirliği için Kamu malı haczedilemez” dediği belirtildi. Bu kanunun 
Meclis tutanaklarına kadar incelendiği 1960’lı yıllarda bu maddeyi koyarken gerekçesinde “Evet, 
Kamu hizmetlerinde sürdürülebilirlik önemli ve Kamu malının bu anlamda haczedilmemesi lazım” 
dediği ancak tutanaklarda “Zaten Kamu borcuna sadıktır” dendiği söylendi. Kamu memurlarının 
Kamu’nun zaten itibarını korumakla mükellef olduğu ve kanun yapıcılar tarafından vaktiyle devletin 
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borcuna sadık olduğu düşünüldüğünden ödemelerin yapılmaması, geç yapılması ya da eksik 
yapılması gibi bir hukuki engelle karşılaşılabileceğinin öngörülmemiş olduğu kaydedildi. Ancak 
hastane ya da Vakıflar gibi bazı iktisadi işletmelerin gelirlerine haciz konulabildiği belirtildi. 

• Kamudan ödeme alınamaması sorununun sağlık sektörü için eski bir sorun olduğu ancak şimdi 
Kamu ile iş yapan diğer sektörlerin alacağını alamadığı ve bu noktada belki genel itibari ile sorunun 
görülüp çözülebileceği belirtildi. 

• İthal edilen ve satılan ürünler noktasından bakıldığında millileşme için yerli üreticilerin bu fiyatlarla 
Ar-Ge yatırımı için şansı olmadığı ve kurumun sürekli olarak kaliteli ürün demesine bir anlam 
verilmediği belirtildi. Teknolojik ürünlerin kayıt sistemi ile ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadığı 
ve tahsilatın tek sorun olmadığı ancak firmaların birbirleri ile yarışmak yerine Kurum ile mücadele 
ettiği belirtildi. Kurum ile mücadele etmenin yanında yüzde 1 DMO payı, 90 günde ödeme maliyeti, 
sterilizasyon ücreti, teknik servis ücreti gibi konuların hiçbir konuşmada geçmediğine değinildi. 

• Pazarın yüzde 85’inin ithal olduğu bir ortamda yerelleşme ve millileşme sürecinde global firmaların 
da tedarik ve know-how yapabilme kabiliyetinin konuşuluyor olması gerektiği belirtilerek TÜSEB 
ile birlikte Kongre organizasyonunda global firmalarla işbirlikleri için zemin sağlandığı kaydedildi. 

• Şehir hastanelerinde sterilizasyon ücretlerinin alınması konusunun Kongre’ye gelen Kamu 
yetkililerine söylendiği ve burada yapısal bir dönüşüm olduğu belirtildi. Bürokraside de yapısal 
bir değişim, dönüşüm süreci olduğu, sorunun konuşulduğu ancak çözümün ortaya konmadığı, 
iradede bir zayıflık olduğu ve daire başkanı olsun, genel müdür olsun hiçbir kademedeki yöneticinin 
inisiyatif almadığı ve en basit konular için sorun çözmede Külliye’nin yolunun gösterildiği belirtildi. 
STK’ların sorunu çözemediği, onların görevlerinin var olan sorunu iletişim ya da hukuk yolu ile 
çözmek şeklinde olduğu belirtildi. 

• Firmaların tüm toplantılara finansal sorunlarımızı çözer miyiz, derdimizi anlatır da ödeme alır 
mıyız, beklentisi ile katıldığı belirtilerek sağlık sektörü denilince sadece sağlık hizmet sunumunun 
anlaşıldığı söylendi. Hastanelerin parası ödendiğinde sorunun çözüldüğünün düşünüldüğü ifade 
edildi.  
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• Hukuki temelin önemli olduğu ve tıpkı şirketlerin borçlarını ödemediği zaman yeni yatırımlara 
girememesi gibi Kamu’nun da bu şekilde hareket etmesi gerektiği belirtilerek Sağlık Bakanlığı’nın 
firmaların müşterisi olduğu kaydedildi. 

• Sağlık Bakanlığı’nın firmalar ürünleri bedava verse neden bedava veriyorsunuz demeyeceği, 
esas konusunun sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak verilmesi olduğu ifade edildi. Ticaret 
Bakanlığı’nın burada devreye sokulması gerektiği belirtilerek sanayiyi doğru yönlendirecek 
altyapının oluşturması gerektiği söylendi. Yerli malı teşviklerinde bir korumacılık değil de hakikaten 
sanayiyi teşvik edecek doğru yönlendirme ve finansal alt yapının oluşturulması noktasında da 
çözüm yerinin Ticare Bakanlığı  ya da Bilim ve Teknoloji Bakanlığı olduğu söylendi. 

• Kamu borçlarında icra edilebilirliğin sağlanmasına ilişkin hukuki yaptırımların düzenlenmesi 
gerektiği belirtildi. İcra iflas kanununda değişikliğin Türk Ticaret Kanunu 1530. Maddesi ile 
yapıldığı, geç ödemelerle ilgili özellikle büyük müteahhitlerden KOBİ’leri korumak için düzenleme 
yapıldığı söylendi. 30 günlük ödeme vadesi ve 30 günde cezai süre ile toplam 60 günde ödeme 
yapılmazsa orada yasal faizlerin, vesairelerin işlediği söylendi. ATO olarak Adalet, Ticaret ve Sanayi 
Bakanlığı’na bu noktadan yüründüğü ancak “Kamu hariç” cevabının alındığı ifade edildi. Avrupa 
Birliği Geç Ödemeler Direktifi’nin uyumlaştırılması halinde yine sorunun çözüldüğü, bu direktifte 
satın alan, satan ve finans kurumu olduğu, burada satış 6 aysa ve kurum 6 ayda ödeyemiyorsa 
vadenin uzatılarak ödemenin tamamlandığı belirtildi. Bu konuda 1530. Madde ile Geç Ödemeler 
Direktifi olmak üzere iki önemli içtihat olduğu ancak bundan da önemlisi bu ilişkide karşılıklı güven 
ve samimiyet olması gerektiği vurgulandı. 

• Kamu malının haczedilmesi halinde haczedilecek Kamu malı kalmadığında ve sistemsel sorun 
devam ettiğinden bunun kalıcı bir çözüm olmayacağı, kalıcı bir çözüm bulunması gerektiği söylendi. 
Kriz çıkmadan çözüm bulunmadığı, konunun sadece bu krizin kimin tarafından çıkarılacağının 
bilinmediği olduğu belirtildi. 

• Kamu ile çalışan hiçbir firmanın kamu malını haczetmek istemeyeceği, ticarette karşı tarafın haciz 
duruma gelmesinin zaten battığı anlamına geldiği belirterek haciz laflarının sadece Kamu’ya 
itibarını koruması için bir yaptırım konusu olarak konuşulduğu ifade edildi. Kamu’nun itibarinin 
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çok önemli olduğu, Kamu’nun borcuna sadık olduğu ve kamu personelinin bu itibarı koruması 
gerektiği izah edildi.

• Firmaların belirsiz vadede mal sattığı ve bununla birlikte teminat istendiği vurgulanarak sektörün 
tek derdinin her ay para gelecek mi, gelmeyecek mi konusu olmaması gerektiği söylendi.  Tercihler 
medikal firmalardan yana çevrilebilirse ve bu halk sağlığı sorunu haline gelirse bu sektörün 
sürdürülebilirliğinin öneminin anlaşılacağı ifade edildi. 

• Mesleğin hak ettiği saygınlığı elde edebilmesi için sektörün meslek erbabı aidiyetlerini geliştirmesi 
gerektiği belirtilerek bunun bir kültür olduğu ve STK’lar eli ile oluşturulabileceği söylendi. 

• Sektörün aslında bir finansman sorunu olmadığı ancak kamu adına tıbbi malzemelerin bedellerini 
ödeyen SGK’nın 45 gün içinde sağlık hizmet sunucularına tıbbi malzeme bedellerini peşin avans 
olarak ödediği söylendi. Malzeme bedelinin kaynağından ve zamanında ödendiği, sorunun Kamu 
hastanelerinin hukuksuz bir şekilde alacaklara el koyması sorunu olduğu belirtildi. Herkesin 
alternatif bir çözüm üretme çabasında olduğu vurgulanarak SGK’nın alternatif geri ödeme 
yöntemleri ile direkt ödeme yapması talep edildi. 

• Ödeme sistemlerinde kaliteden ve değer bazlıdan yana olunmayıp fiyatta indirim odaklı 
yaklaşıldığı, 10. ve 11. Kalkınma planında birinci sırada yer alan devletin en üst kademesinden 
en altına yerelleşme ve millileşme kapsamında iyi bir katma değeri, 13 binden fazla firması ve 
280 binden fazla çalışanı olan sektörün maksimum 500 kişiyi biraraya getirebiliyor olmasının 
motivasyonun düşük olduğunu gösterdiği kaydedildi. 

• Ülkede ombudsmanlık mekanizmanın çalışmaya başladığı ve kamu aleyhine de karar vermeye 
başladığı ve belki oradan bir netice elde edilebileceği ifade edildi. 

• Kaynakların bulunduğu ancak bu kaynakların nereye kullanılacağı konusundaki tercihlerin farklı 
olduğu belirtilerek bir yandan ciddi yatırımlar yapılırken diğer yandan en küçük bir enjektör 
alımında sıkıntı yaşandığı kaydedildi. Bir şehir hastanesinin yöneticisinin söylediklerine atıfta 
bulunularak en iyi MR, en iyi tomografi, en iyi robotik cerrah aletleri olduğu ancak sondanın 
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olmadığı, enjektörün olmadığı ve bu durumun hazin olduğu belirtildi.

• Sağlık bütçesinin artmadığı, 150-160 milyarlık bütçenin 10-15 milyarının tıbbi cihaza ayrıldığı, tüm 
sağlık sektörü bileşenlerinin bu bütçeye sahip çıkıp nerede kayıp kaçak varsa orayı gösterip, 
150 milyarı yettirmesi ile finansın çözülebileceği söylendi. Tamamen finansal yönetimde bir sorun 
olduğu ve denetim ve harcamalar ile ilgili sorun olduğu ve kaynakların doğru kullanılmadığı ifade 
edildi. 

• 160 milyarlık bütçe içinde ödenmeyen paranın 5-6 milyar gibi rakam olduğu, tıbbi cihaz 
sektörünün yaptıkları ve yapacakları ile önemsenmesi gerektiği ve bu anlamda ortaya dikkate 
değer çalışmalar koymak gerektiği söylendi. Burada yapılması gerekenin ödeme olmadığında 
tedariki kesmek olduğu, hastaneye yemek temin eden firmanın 1. ay ödemesini alamadığında 
2. ay yemek vermeyi kestiği belirtilerek eğer tıbbi tedarikçilerden tedariki kesmeleri halinde 
ödemenin yapılacağı yönünde bir beklenti varsa bunun doğru bir yaklaşım olmadığı ifade edildi. 

• Sektör olarak mal vermeyelim denmediği ancak Kamu’dan siz bunu verdikçe bu iş çözülmez diye 
söylendiği ancak sektörün bunu yapamayacağı belirtildi. Bunu söylemenin bile Rekabet Kurulu’na 
göre mal darlığına sebebiyet vermekten suç işlemek olduğu söylendi. Firmaların üretmek, finansal 
sorunların ise çözülmek zorunda olduğu vurgulandı. 

• Geçen ayki Maliye Bakanlığı Hazine gerçekleşmelerinde 82 milyar TL hazineye giriş olduğu, 
Hazinenin 64 milyar TL ödediği yani Hazine’nin 8 Milyar TL fazla vermiş olduğu bu fazladan 
sektöre bırakın 5 milyar TL’yi 1 Milyar TL ödeme yapılsa böylesine kritik bir sektörün önünün 
açılacağı belirtildi. 

• Finans ile ilgili öneri olarak sağlık sektörü bileşenlerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanı Naci Ağbal koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile ilaç, tıbbi cihaz, üniversite ve eğitim hastanelerinin katılımı ile bir 
çalışma yapılarak bu işin nerede olduğu, nereye gidildiğinin görüşülmesi gerektiği söylendi. Bu 
çalışmanın çıktısının Cumhurbaşkanına götürülerek sorunun çözülebileceği belirtildi.  
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• 3-4 yıl öncesine kadar ihalelerde daha önce bir firma bir fiyat verdiğinde 10’un üzerinde firmanın da 
kendiyle birlikte fiyat verdiğini ancak özellikle 2018 krizinden sonra bu sayın 2-3 firmaya düştüğü 
bazen ise tek firma olarak ihaleye fiyat verildiği belirtildi. 2020-21 yıllarında 10-11 aylık ödeme 
dönemleri ile ne imalatçı ne de ithalatçı firmaların dayanmasının mümkün olmadığı kaydedildi. 

• Sağlık Bakanı ile yapılan görüşmelerde 2020 yılında ödeme sürelerinin 6 aya düşeceğinin 
konuşulduğu, kendi arasında 3 aydan uzun vade yapmayan sektörün Kamu ile 6 ay vadeye 
razı olduğu ifade edildi. Firmaların ödeme alacağı vadeyi bilmesi halinde kendine finansal bir 
tablo yapabileceği söylendi. Sektörün önündeki 2-3 yılın zor yıllar olacağı, basiretli tüccar olarak 
parasının alınamayacağı belirsiz vadeli bir satışa girmemek gerektiği kontrollü çalışarak özel 
ticarette nasıl ise kamu ile ticarette de ödeme vadesi geç olan durumlarda dikkatli davranmanın 
firmalarının sağlığı açısından önemli olacağı vurgulandı.

• Ödeme sorunlarının çözüme kavuşacağı beklentisinin dışında sektörün geleceğine ilişkin öneri 
ve beklentileri de konuşmak gerektiğine değinilerek USHAŞ’ın çalışmalarından bahsedildi.  İlaç 
sektörü, tıbbi cihaz sektörü ve sağlık hizmet sunucuları ile birlikte ilk etapta 14, daha sonra 22 
ülkeye uzanan bir pazarda ürünlerin bu ülkeler satılması konusunda lobi faaliyetlerinin yapılacağı, 
ilk olarak da Özbekistan’a gidilerek çalışmaların başladığı söylendi. 

• Yurtdışında yapılacak faaliyetlerde Eximbank kredileri ile ilgili olarak teminata ulaşmakta zorlanıldığı, 
Eximbank’ın istediği teminat mektubu yerine Kamu alacağının teminat olarak verilmesi önerildi. 

• Sözleşmelerde ürünün ne zaman teslim edileceğine dair bir hükmün genellikle yazılmadığı ve 
tüm risklerin üzerine firmalara bir de stok riski bırakıldığı ve ardından 5 gün içinde teslim istendiği 
ancak ne zaman sipariş geçileceğinin dahi belirtilmediği ifade edildi. Bu sözleşme ve şartnamelerin 
değiştirilmesi konusunda MASİAD olarak bir çalışma başlatıldığı belirtilerek İstanbul dışında da tüm 
STK’ların bu sürece ortak olması gerektiği belirtildi. Kamu’nun tıbbi cihaz üreticilerini de içine alan 
geniş bir kavram olduğu ve Kamu anlayışı değişmedikçe sorunların çözülemeyeceği vurgulandı. 

• Bireyin/hastanın hakları, sağlık hizmet sunucularının hakları, sektörün hakları ve devletin haklarının 
kesiştiği noktaya Kamu menfaati denildiği, tek taraflı bir sürecin sürdürülebilir olmadığı söylendi. 

• Sektörün önündeki süreçte Şehir Hastaneleri ile ilgili çok fazla sorunlar yaşayabileceği 
sterilizasyon, ortopedi ve plastik cerrahideki konuların bunlardan bazıları olduğu belirtildi. 

• Sektörün önemli konularının USHAŞ ile çalışmalar, DMO Sağlık Market süreçleri, Şehir Hastaneleri 
ile çalışmalar, e-ihalede tüm alım yöntemlerinin açık eksiltmeye gidilmesi, Sağlık Bakanlığı’nın 
e-faturaya geçmesi ile genel bütçe ve döner sermayede tek vergi numarası gerektiği için yaşanan 
sıkıntılar, 2020 yılında yürürlüğe girecek kişisel verilerin korunması kanununun ek faaliyet ve 
maliyetleri ile ÜTS süreçleri gibi konular olduğu belirtildi. 

• Türkiye’de sorunlar olduğu kadar fırsatlar da bulunduğu ve diğer ülkeler için sağlık turizmi alanında 
bir cazibe merkezi olduğu belirtilerek tıbbi cihaz sektörü olarak buradan da fayda sağlanması 
gerektiği kaydedildi. 
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III. OTURUM
ÜNİVERSİTE HASTANELERİ, TEDARİK SORUNLARI VE GELECEĞİ
Üniversite Hastaneleri, Tedarik Sorunları ve Geleceği oturumunun moderatörlüğünü 
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Ümmü Gülşen Öztürk yaptı. Oturumda 
konuşmacı olarak KHGM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan Arslan, Konya Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Ege Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Onur 
Akgün yer aldı. 

ÜNİVERSİTELER VERDİKLERİ EĞİTİM, 
SAĞLIK VE AR-GE HİZMETİ İLE ÖNEMLİ BİR 
YERE SAHİP

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları 
Kurulu Üyesi Dr. Ümmü Gülşen Öztürk

Üniversitelerin fiziki, tıbbi malzeme ve ekipman ile hekim 
ve insan gücü şartları açısından zorluklar yaşadığına 
değinen Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları 
Kurulu Üyesi Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, üniversitelerin 
eğitim, sağlık ve Ar-Ge hizmeti verdiğini ve bu nedenle 
önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.  
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“GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERİNDEN SAĞLIK 
HİZMETİ ALIM SÖZLEŞMESİ’’ BULUNAN 
ÜNİVERSİTELERE YAPILACAK ÖDEMELERLE 
İLGİLİ PROTOKOL İMZALANDI 

KHGM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan Arslan

Konuşmasında Üniversite Hastanelerinin Tıbbi Tedarik 
Yönetiminde Tedarik Paylaşım Platformu (TPP) Uygulaması 
başlığı ile https://saglikmarket.saglik.gov.tr/ hakkında bilgi 
veren KHGM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan Arslan, 
Sağlık Market modülleri ile birlikte tüm Türkiye’nin online 
ulaştığı tedarik sisteminin İhtiyaç Talep Bildirim, Sipariş 
Bildirim ve Muayene / Teslim Bildirim aşamalarını anlattı. 

Üniversite hastaneleri ile koklear implant paylaşımı yapıldığından bahseden Arslan, “BİMER-CİMER 
gibi kanallar ile Bakanlığımıza ulaşan çok sayıda başvuru ile basın organlarına yansıyan haberler 
neticesinde koklear implantların Sağlık Market kapsamında teminine yönelik çalışmalar başlatıldı. 
Çalışmalar kapsamında Türkiye genelinde görev yapan ilgili uzman hekimlerden oluşan teknik 
şartname hazırlama komisyonu kuruldu. İhaleye konu edilecek teknik ve idari hususlar belirlendi. 
Tavan fiyat belirlendi. Çalışma başlangıcında unilateral olarak yaklaşık 1000 hasta (~700 hasta 
Üniversite) implant beklemekte olup,  400 kadar hasta 0-4 yaş aralığındaydı. Kasım 2018 tarihinde 
320 adet, sonraki alımlarda da 727 adet koklear implant Sağlık Bakanlığı ile DMO Genel Müdürlüğü 
arasında imzalanan Tedarik İşbirliği Protokolü kapsamında temin edildi ve halen dinamik olarak alım 
devam ediyor. Bu alım ile temin edilen implantların üniversite hastanelerinde de kullanılabilmesi için 
SGK ve Sağlık Bakanlığı arasında 10.12.2018 tarihinde ‘‘Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım 
Sözleşmesi’’ bulunan üniversitelere yapılacak ödemelerle ilgili protokol imzalandı. Tercih eden 29 
üniversitelerden muvafakatname alındı.” diye konuştu.

Arslan, TPP üzerinde ilaç ve Tıbbi malzeme paylaşım katalogları açılacağı bildirilerek söz konusu 
sisteme yetkili tanımlanması için üniversitelerden 27.09.2019 tarihinde Üniversite Hastaneleri İle 
Malzeme Paylaşımı konulu resmi yazı ile bilgi talep edildiğini ifade etti. Aralık 2019 tarihi itibariyle 
37 Üniversite Hastanesi’nin 16 Diş Hekimliği Fakültesi’nin resmi bildirimde bulunduğunu söyledi.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN 
MALİ YAPILARI İYİLEŞTİRİLMELİ

Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin

Üniversite hastanelerinin üst düzey sağlık hizmeti ile 
öğrenci ve uzmanlık eğitimi verdiğini, bilimsel araştırmalar 
yaparak Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri yürüttüğünü söyleyen 
Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
üniversite hastanelerinin mali yapılarının iyileştirilmesi 
gerektiğini söyledi. 
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Tıbbı malzeme (cihaz ve sarf) temini için DMO benzeri bir havuz sisteminin oluşturulmasının 
zaruri olduğunu ifade eden Şahin; SUT fiyatlarında üniversite hastaneleri için ayrı bir fiyat tarifesi 
uygulanması gerektiğini söyledi. Üniversite hastanelerinin finansman sorunu çözülmeden yapılacak 
diğer işlemlerin sonuç vermeyeceğini kaydeden Şahin, geri ödeme sürelerinin kısaltılmasının 
sürecin sağlıklı işlemesi için önemli olduğunu belirtti. 

STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM 
UYGULAMALARINDA BAŞARI VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ARTIRILMASI 
GEREKİYOR

Ege Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri 
Derneği Başkanı Onur Akgün

Üniversite hastanelerinde yapısal bir reforma gidilmesi 
gerektiğini söyleyen Ege Tıbbi Cihaz Üreticileri ve 
Tedarikçileri Derneği Başkanı Onur Akgün ise, Sağlık 
Bakanlığı hastanelerinde görülen iyileştirmelere benzer 
yeniliklerin üniversitelerde de yapılması gerektiğini 
söyledi. Üniversite hastanelerinin ayrı ayrı yapılarda 
hizmet veren değil, birlik çatısı altında faaliyet gösteren bir yapıya kavuşması gerektiğini ifade eden 
Akgün, üniversite hastaneleri ve tıbbi cihaz endüstrisinin sivil toplum kuruluşları ile sürekli iletişim 
halinde olunarak, stratejik planlama ve yönetim uygulamalarında başarı ve sürdürülebilirliğin 
artırılması gerektiğini belirtti.

Tedarik sorunları ve geleceğine ilişkin mevcut durum, yönetim ve kaçınılmaz olarak gerçekleşecek 
3 adımdan bahseden Akgün, bu adımları şöyle sıraladı. 

• Üniversite hastanelerine Maliye Bakanlığından sürekli ek ödenek aktarılarak negatif mali 
durumlarının pozitife çevrilmesi ve açıklarının kapatılması; 

• Üniversite hastanelerinin verimliliğini artıracak yeni bir yapıya kavuşturulup kendi olanaklarıyla 
varlığını sürdürecek şekle sokulması (Üniversite hastanelerinin tek bir birlik çatısı altında mali ve 
yönetsel dayanışmasının sağlanması)

• Üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri ile işletmesinin Sağlık Bakanlığınca yapılması, 
eğitim ve araştırma fonksiyonlarının üniversite ile afiliasyon şeklinde yürütülmesi.
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IV. OTURUM
SAĞLIK MARKET - ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN TIBBİ TEDARİK YÖNETİMİNDE 
TEDARİK PAYLAŞIM PLATFORMU UYGULAMASI
Sağlık Market - Üniversite Hastanelerinin Tıbbi Tedarik Yönetiminde Tedarik Paylaşım Platformu 
Uygulaması oturumunun moderatörlüğünü TOBB Medikal Meclisi Başkan Yardımcısı Kazım Eryaşar 
yaptı. Oturumda konuşmacı olarak KHGM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan Arslan, DMO Genel 
Müdür Yardımcısı İsmet Keskin, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve 
SEİS Başkan Yardımcısı Uğur Mumay yer aldı. 

SAĞLIK MARKET KAPSAMINDA TEDARİK 
EDİLECEK ÜRÜNLERİN BELİRLENMESİ AMA-
CIYLA KOMİSYON OLUŞTURULDU

KHGM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan Arslan

Sağlık Bakanlığı Stratejik Eylem Planı 5.3. no’lu ‘’Tedarik 
Zinciri Yönetimi ve Satın Alma Uygulamalarını Daha 
Etkin Hale Getirmek’’ maddesi gereğince; Sağlık 
Bakanlığı ile DMO arasında tedarik işbirliği çalışmaları 
kapsamında protokol imzalandığını belirten KHGM 
Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan Arslan, Sağlık Market 
kapsamında yer alacak ürünler belirlenirken nasıl bir yol 



izlendiğinden bahsetti. Sık tüketilen ve tüm sağlık tesislerinde kullanılan tıbbi sarf malzemeler(EK 
3/B), temininde güçlük yaşanan ilaç ve tıbbi malzemeler, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ekinde yer 
alan birim fiyatların ve Kamu ödenen/ depocu fiyatı üstünde firma teklifleri sebebiyle alınamayan 
ilaç ve tıbbi malzemeler ile İl Sağlık Müdürlükleri bağlı sağlık tesisleri ve ilgili üretici/ithalatçı/bayiler 
tarafından gelen taleplerin değerlendirildiğini söyledi. 

Genel Müdürlük tarafından sağlık market kapsamında tedarik edilecek ürünlerin belirlenmesi 
amacıyla komisyon oluşturulduğunu kaydeden Arslan, Komisyonda;

• Finansal Analiz ve Faturalandırma Daire Başkanlığı
• Tedarik Yöntemleri Düzenleme ve Satınalma Daire Başkanlığı,
• Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı,
• Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanlığı bulunduğunu ifade etti.

Komisyonun değerlendirme kriterlerini ise bedeli ödenenler listesi, temin zorlukları, hızlı tedarik 
ihtiyacı, tesise sağlayacağı iş yükü faydası ve bütçe durumunun belirlediğini kaydetti.

SAĞLIK MARKET UYGULAMASINI 
ÖNCEDEN DENENMİŞ YÖNTEMLERLE 
KIYASLAMAMAK GEREK

DMO Genel Müdür Yardımcısı İsmet Keskin

Sağlık Market uygulaması ile yaklaşık 880 kamu 
hastanesinin ihtiyacı olan ilaç ve tıbbi malzemelerin 
DMO üzerinden tedarik edilmesine olanak sağlandığını 
söyleyen DMO Genel Müdür Yardımcısı İsmet Keskin,  
Sağlık Market uygulamasını önceden denenmiş 
yöntemlerle kıyaslamamak gerektiğini belirtti. Sağlık 
Market’in gerek alışılmış olan çerçeve anlaşma tarzı, 
gerek ihale süresi yönetimi, gerekse ödeme yönetimi 
açısından daha dinamik bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Keskin konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Örneğin, Sağlık Market kapsamında, sizlerle imzaladığımız çerçeve anlaşmaların süreleri, anlaşma 
imzalayan firmalarımızın da sizlere iletebileceği gibi 1 yıldır. Bu bir yıl içerisinde de ürünlerin tavan 
fiyatlarının güncellenmesi söz konusudur. Bu tavan fiyatlar ekonomik girdi ve maliyetler dikkate 
alınarak belli aralıklarla değiştirilmekte ve çerçeve anlaşması bulunan tüm firmaların ürünlerine artış/
azalışlar yansıtılmaktadır. Burada sadece SUT fiyatı olan nitelikli tıbbi malzemeler (koklear implant, 
vagal sinir stimülasyon terapi sistemi) ve kamu ödenen fiyatı olan ilaçlarda sadece güncelleme 
yapılmaktadır. Tavan fiyatının değişmesi durumunda tedarikçinin talepte bulunması halinde söz 
konusu ürünün yayınını durdurabilmekteyiz. Bu durumda firmalarımızın anlaşmasında bulunan 
kurallar dahilinde yapılacak elektronik ihalelere teklif verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Sizlerin 
de göreceği üzere bu anlaşmalar sanıldığı gibi tek fiyat üzerinden yapılan uzun süreli anlaşmalar 
değildir. Yine, mevcut Katalog uygulamalarımızdaki yapıya benzer nitelikte, tedarikçinin istediği 
zaman ürün ekleyebileceği veya çıkarabileceği bir sistem tasarladığımızı da eklemek isterim. 
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Sağlık Market Tıbbi Malzemelere ilişkin çerçeve anlaşmalara başvuru iki aşamadan oluşmaktadır. 
Bunlardan ilki olan teknik uygunluk değerlendirmesi başvuruları online olarak Sağlık Market Modülü 
“Teknik Uygunluk Değerlendirmesi Yeni Numune Başvurusu” ekranında ürünlere ait bilgilerin girişi 
yapılarak gerçekleşmektedir. Firmalar, başvurdukları ürünleri için temel sarflara ilişkin 100 TL’lik, 
nitelikli tıbbi malzemelere ilişkin 300 TL’lik başvuru bedelini ödeyerek söz konusu ürünlerini DMO’ya 
teslim etmektedir. Teslim edilen ürünlerin, Sağlık Bakanlığı ve DMO tarafından belirlenmiş personelce 
teknik şartnamesinde belirtilen hususlara göre uygunluk muayenesi gerçekleştirilmektedir. 

Teknik uygunluk değerlendirmesi olumlu sonuçlanan ürünlerle, ikinci aşama olan çerçeve anlaşma 
başvurusu yine online olarak Sağlık Market Modülü ‘Çerçeve Anlaşma Başvurusu’ ekranında 
istenilen evrakların sisteme yüklenmesiyle devam etmektedir. Yüklenen evrakların yetkili 
personelce kontrolünün ardından, anlaşmaya ilişkin kurum içi prosedürler tamamlanarak firmalar 
çerçeve anlaşmaya davet edilmektedir. 

Beşeri tıbbi ürünler için ise teknik uygunluk değerlendirmesi bulunmamakta olup, 300 TL’lik başvuru 
bedelini yatırarak yine aynı prosedür izlenmek suretiyle çerçeve anlaşma başvurusu yapılmaktadır.

Sağlık Market uygulamasının yürütüldüğü her adımda; mevcut katalog sistemimize göre hem daha az 
evrakla başvuru süreci yürütülmekte hem de tüm süreci online olarak sürdürmekteyiz. Biz bu sistemi 
anlatırken hep aynı şeyi söylüyoruz; sadece bir bilgisayar vasıtasıyla temel sarflar için 81 il için ayrı ayrı 
ve ürün bazlı sık sık yapılacak olan elektronik ihalelere rahatça katılım sağlayabiliyorsunuz. Koklear 
implantı tek tuşla doğrudan sipariş ederek alabiliyor, nükleer tıp ürünlerinde ise bilgisayarınızın 
başında önceden belirlenmiş dağıtım listelerine göre fiyat teklifinizi verebiliyorsunuz. Aynı şekilde 
sağlık tesislerimizde görevli arkadaşlarımız da tek tuşla talebini girip yönetebiliyor ve kendisine 
teslim edilen ürünün yine bilgisayar başında teslim alma işlemini gerçekleştirebiliyor.”

Sağlık Market uygulamasını değerlendirirken bir bütün olarak baktıklarını ve Sağlık Bakanlığı 
ya da DMO’ya getireceği avantajlar olarak değil, tüm paydaşlar ve ülkeye sağlayacağı fayda ile 
ilgilendiklerini belirten Keskin, “Yolumuza daha hızlı tedarik, daha uygun fiyat, daha kaliteli ürün 
hedefleriyle çıktık. Sizlerin de destekleriyle ülke ekonomimize katkı sağlanmasını hedefliyor; 
uygulanacak tedarik yöntemi ile tedarik süreçlerinin sadeleştirilerek zaman ve işgücü tasarrufunda, 
yerli ürün tedarikinde, tıbbi cihaz ve sarf malzemelere erişim kolaylığında artış sağlanacağına 
inanıyoruz” diye konuştu. 

YENİ SATINALMA MODELLERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü 
Prof. Dr. Nuri Aydın

Sağlık Bakanlığı hastaneleri gider bazlı alım yaparken 
üniversite hastanelerinin gelir bazlı çalıştığını ve 
üniversitelerin en büyük sorunlarının mali sorunlar 
olduğunu söyleyen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, yeni satınalma modelleri 
geliştirilmesi gerektiğini belirtti. İhaleye çıkıldığı halde 
katılım olmadığını söyleyen Aydın, 2 ay önce DMO 
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yetkilileri ile görüşüp DMO üzerinden tıbbi malzeme tedariki gerçekleştirerek piyasanın yarı fiyatına 
alım yaptıklarını belirterek bu yöntemin iyi bir yöntem olduğunu söyledi.  

DMO’NUN SAĞLIK MARKET PROJESİ’NİN 
KAPSAMINI GENİŞLETMEYE YÖNELİK BİR 
YAKLAŞIM GÖRÜLÜYOR

SEİS Başkan Yardımcısı Uğur Mumay

Devlet Malzeme Ofisi’nin Sağlık Market Projesi’nin 
kapsamını genişletmeye yönelik bir yaklaşımının 
olduğunu söyleyen SEİS Başkan Yardımcısı Uğur 
Mumay, “Bu kapsam genişletilirken tıbbi cihaz ve 
malzemelerin, bazı uluslararası regülasyonlara ve 
standartlara tabi olduğu, bazı ürünlerin doğası gereği 
ham madde temininin dönemsel etkilere maruz 
olduğu, üretim yerlerinin coğrafi konumu, üretim 
süreçlerinin zorluğu, nakliye süreleri gibi hususlar 
mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.” dedi. 

Sağlıklı bir tedarik sürecinin en önemli kısmının 
planlama olduğunu kaydeden Mumay, “Mayıs 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan 
Yeni Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri (MDR) sonrasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tıbbi 
malzeme fiyatlarında bir artış olacağı ön görülmektedir. Ülkemizde de yasalaşması beklenen Yeni 
Yönetmeliğin getireceği bazı zorunluluklar olacağı ve yerli üreticilerimizin hem içerde hem de 
dışarda tedarik süreçlerinde (geçişe özel) bazı aksamalar yaşanabileceği muhtemeldir.

Kamu Yararı, kamunun tamamının menfaatinin düşünüldüğü bir kavram olmalıdır. Resmi Kurumların 
faydası ve edeceği maddi tasarruf elbette önemlidir ancak uygulamalar esnasında bu alana hizmet 
eden sektörlerin de kamunun bir parçası olduğu, tedarikçilerin de bu ülkenin gelişimine, istihdamına 
katkıda bulunduğu asla unutulmamalıdır.

Sağlık Market veya benzeri projelerle kamunun egemen alıcı refleksi ile hareket etmesi ve farklı 
satın alma yöntemleri kullanması elbette doğal karşılanabilir, ancak kamu yararı gözetilirken kamu 
adına hizmet eden sektörlerin ve yerli üreticilerimizin menfaatleri de göz ardı edilmemelidir.” diye 
konuştu. 
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V. OTURUM
SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA DEĞER BAZLI TEDARİKİ KİM 
YAPMALI?
Sağlıkta Ortak Gelecek başlıklı oturumun moderatörlüğünü TÜMDEF Başkan Yardımcısı Erkin 
Delikanlı yaptı. Oturumda konuşmacı olarak doktorları temsilen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, SGK GSS Tıbbi Cihaz Daire Başkanı Mehmet Akif Erdem, TİTCK Başkan 
Yardımcısı Recep Uslu ve TOTBİD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özgür Yıldırım yer aldı.

Sektörün tedarik ve alternatif geri ödeme problemleri yaşadığını ve Sağlık Bakanlığı ve SGK’nın 
ilgili birimlerinin politikalarını da takip ettiğini söyleyen TÜMDEF Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, 
bununla birlikte sahada yaşanan gerçekler olduğunu dile getirdi. 

BİR DOKTOR OLARAK MALZEMELERE 
KOLAY ULAŞMAK İSTERİM

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Mehmet Demirtaş

Son 25 yıldır ortopedi ve travmatoloji branşlarında 
endüstrinin gelişimi ve fonksiyonel kazanımının çok 
değiştiğini dile getiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, yaş itibari ile mikrocerrahi 
ve artroskopi teknolojilerini kullandığını söyledi. Son 
zamanlarda protezler ve kırık kaynaması ile hasta 
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sağlığında çok büyük gelişmeler olduğunu söyleyen Demirtaş, endüstrinin en çok katkısı olan 
dallardan birinin ortopedi ve travmatoloji olduğunu ifade etti. Bir doktor olarak tedarik ya da satın 
alma ile ilgili direkt bir katkısının olamayacağını diğer yandan bir hekim olarak güncel bilginin 
sağladığı tüm faydaları hastalarına uygulamak istediğini söyleyen Demirtaş, bunun için de bu 
malzemelere kolay ulaşmayı istediğini ekledi. 

DEĞER BAZLI TEDARİK VE DEĞER BAZLI 
ÖDEME BİRLİKTE DÜŞÜNÜLMELİ

SGK GSS Tıbbi Cihaz Daire Başkanı 
Mehmet Akif Erdem

Değer bazlı tedarik ve değer bazlı ödemenin birlikte 
düşünülmesi gerektiğini belirten SGK GSS Tıbbi Cihaz 
Daire Başkanı Mehmet Akif Erdem, “Geri ödeme 
kurumu olarak hastanenin ihtiyacını her zaman tespit 
edemeyebiliriz. Genel Müdürlüğümüzde değer bazlı 
geri ödeme ile ilgili çalışma komisyonu kuruldu. Belli 
konular komisyonda çalışıldı.” dedi. Hastanelerin 
ihtiyacı olan her türlü malzemenin ödemesinin kurum 
aracılığı ile yapılmasının önünde engeller olduğunu 
belirten Erdem, her detayın merkezden takibinin zor olduğunu söyledi. Bu nedenle değer bazlı 
geri ödemeyi alternatif geri ödeme mevzuatına göre yapılması noktasında tüm tıbbi cihazların 
ödemesinin bu şekilde yapılması konusunda da sıkıntılar olduğu, belli başlı ürünlerin sisteme dahil 
edilebildiği belirtti.

SAĞLIKTA DEĞER KAVRAMI SİSTEMİN 
PAYDAŞLARI TARAFINDAN FARKLI 
ALGILANABİLMEKTE

TİTCK Başkan Yardımcısı Recep Uslu

Değer bazlı ödemenin ne olduğunu hatırlamak 
gerektiğini söyleyen TİTCK Başkan Yardımcısı Recep 
Uslu, “Tedarik sürecinde paydaşları tedarikçiler, sağlık 
hizmet sunucuları, kullanıcılar, fayda gören hastalar, 
geri ödeme kuruluşları ve ulusal sağlık otoriteleridir. 
Aldığımız üründen en yüksek kalite en iyi fiyat, hasta 
memnuniyeti ve sürdürebilir bir yapı istiyoruz.” dedi. 
Sağlıkta değer kavramına değinen Uslu, Sağlıkta değer 
kavramı sistemin paydaşları olan, hasta, Kamu, endüstri 

ve sağlık sistemi tarafından farklı algılanabilmektedir. Değer bazlı bir kamu tedarikinden hastalar, 
sağlık çalışanları, tedarikçiler etkileniyor. Bu aynı zamanda inovasyon, sosyo-ekonomik etki, 
sürdürelebilirliği etkiliyor.” diye konuştu. 



BERABER VE HIZLI HAREKET ETMEK GEREK

TOTBİD Yönetim Kurulu Üyesi 
Doç. Dr. Ahmet Özgür Yıldırım

DMO’nun alımına ilişkin konulara dikkat çeken TOTBİD 
Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özgür Yıldırım, 
revizyon oranlarına bakarak malzeme kalitesinin tespit 
edileceğinin söylendiğini belirtti. Akademik açıdan 
revizyon oranlarına bakarak bir protezin kalitesini 
derecelendirmenin güç ve yanlış olduğunu ifade 
etti. Buraya gelmeden önce hekim, ameliyathane, 
set faktörleri ve daha sonra protezin kendisi ile ilgili 
problemler çıkacağını söyleyen Yıldırım, “Burada 
kullanılan çimentonun bile kalitesi sizin kullandığınız protezin erken ya da geç gevşemesine sebep 
olur. Dolayısı ile kalite derecelendirmek durumunda kaldığınız zaman tek başına implant üzerinden 
revizyon üzerinden gitmemeniz lazım. Kimler, nasıl ve hangi şartlarda bu ameliyatları yapmış ve 
beraberinde kullanılan protez harici sarf malzemeler nelerdir, bunları değerlendirmek lazım. Nasıl 
değerlendiririz noktasında beraber ve hızlı hareket etmek gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

5. TIBBİ TEDARİK KONGRESİ 2019 / OTURUMLAR / 5. OTURUM

36



5. TIBBİ TEDARİK KONGRESİ 2019 / OTURUMLAR / 6. OTURUM

37

VI. OTURUM
ÜRETİCİLER İÇİN YENİ MEVZUAT: MDR  
“Üreticiler İçin Yeni Mevzuat: MDR” oturumu TİTCK Başkan Yardımcısı Recep Uslu moderatörlüğünde 
yapıldı. Oturumda konuşmacı olarak MASSİAD Başkanı F. A. Tolga Sözen, İSEK-MDR Toksikoloji ve 
Biyouyumluluk Danışmanı Dr. Kurtuluş Gökduman, İSEK-MDR Klinik Araştırmalar Danışmanı Mine 
Yalçınbaş ile TİTCK’dan Hatice Zabunoğlu, Fatih Kopuz ve Meral Yılmaz yer aldı.

SON 6 AYLIK VİRAJDAYIZ 

TİTCK Başkan Yardımcısı Recep Uslu

MDR - Yeni tıbbi cihaz mevzuatı sürecini mesailerinin yüzde 50’sini alan bir gayretle yürütmeye 
çalıştıklarına değiren TİTCK Başkan Yardımcısı Recep Uslu, son 3 yıllık süreç içinde sektörle ve AB 
komisyonu ile yapılan görüşmelerde sıkı bir programın takip edildiğini söyledi. AB ilişkileri ile kurum 
dışı dahili kaynaklı bazı aksamalar olduğuna değinen Uslu, aksamaların çözümü için son 6 aylık 
virajda olduklarını kaydetti. Gerek alt çalışma grubu olsun MDCG olsun AB’deki tüm komisyonlara ve 
yetkili otoritelerle olan toplantılara bilfiil katılım sağladığını ifade eden Uslu, bununla birlikte Ticaret 
Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı ile konuyu yürüttüklerini belirtti. Bu konuda Türkiye’deki STK’lar ile 
bu STK’ların bağlı olduğu Avrupa’daki STK’ları ile yapılan görüşmelerde de lobi faaliyetleri yapmaları 
adına toplantıların gerçekleştiğine değinen Uslu, MD’de olduğu gibi MDR’de de süreci Avrupa Birliği 
ile eşgüdümlü yürütmeyi arzu ettiklerine değindi. 17 Aralık’ta AB komisyonu ile görüşme organize 



edildiğini belirten Uslu, “Bu yıl çıkmadan sonuç alacağımızı ve yol haritamızın belirleneceğini umut 
ediyorum” dedi. 

İHRACAT YAPAN ÜRETİCİLERİN MDR’Yİ 
TAKİP ETMELERİ ZORUNLU

MASSİAD Başkanı F.A. Tolga Sözen

İSEK ve MASSİAD olarak MDR’de daha spesifik konulara 
konsantre olduklarını söyleyen MASSİAD Başkanı F.A. 
Tolga Sözen, toksikolojik-biyolojik değerlendirme ve 
klinik gözlemsel çalışmalar olmak üzere iki konuda 
sıkıntı gördüklerine değindi. Türkiye MDR’ye geçsin 
ya da geçmesin özellikle ihracat yapan/yapmaya 
niyetlenen üreticiler için bunu takip etmenin zorunlu 
olduğunu kaydeden Sözen, STK bünyesindeki MDR 
gruplarına katılarak firmaların deneyim paylaşmasının, 
iletişim halinde olmasının önemli olduğunu belirtti. 

MDR İLE ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR 
AÇISINDAN ÇOK FAZLA ŞEY DEĞİŞMİYOR

TİTCK Onaylanmış Kuruluşlar ile İlgili
Birim Sorumlusu Hatice Zabunoğlu

MDR sürecinin yetkili kuruluşlar, imalatçılar ve 
onaylanmış kuruluşların karşısına ciddi ve kritik birtakım 
yeni düzenleme ile çıktını söyleyen TİTCK Onaylanmış 
Kuruluşlar ile İlgili Birim Sorumlusu Hatice Zabunoğlu, 
onaylanmış kuruluşlar açısından MDR’ye ilişkin önemli 
noktalara değindi. Onaylanmış kuruluşların denetimini 
sıkılaştırmak ve piyasa kontrollerini etkili şekilde yürütme 
hedefi ile 2013 yılında AB’nin bir komisyon regülasyonu 

yayınlayarak burada tıbbi cihazlar alanında faaliyet gösterecek tüm onaylanmış kuruluşların 
atanması, kapsamlarının genişletilmesi sürecinde hem AB komisyonu temsilcilerinin hem de üye 
ülkelerin ulusal uzmanlarının atama değerlendirmesi sürecine eşlik etmesini öngördüğünü ifade 
eden Zabunoğlu, bu değişikliklerin bir kısmının da onaylanmış kuruluşların imalatçılar üzerinde 
etkisinin güçlendirilmesini de hedeflediğini söyledi. MDR ile fazla bir şeyin değişmediğini kaydeden 
Zabunoğlu, “Değişen önemli noktalardan bir tanesi biz eskiden onaylanmış kuruluşları en fazla 5 
yıllığına atayabiliyorduk artık ilk atamada 3 yıl sonra 4’er yıllık atamalarla atayacağız.” dedi. 
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EŞDEĞERİNİZ OLAN FİRMALARIN KLİNİK 
ARAŞTIRMALARI VAR

TİTCK Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalar 
Birim Sorumlusu Fatih Kopuz

15 yıl önce tıbbi cihaz mevzuatı AB ile uyumlaştırılınca 
tıbbi cihazlara ilişkin klinik değerlendirmelerde raporlar 
hazırlanırken hızlı ve ucuz olduğu ve üretim süreçleri 
içinde yer almaya imkan sağladığı için eşdeğerlik 
üzerinden gidildiğini söyleyen TİTCK Tıbbi Cihaz Klinik 
Araştırmalar Birim Sorumlusu Fatih Kopuz, gelinen 
süreçte eş değerliğin yeni mevzuatla gösterilemiyor 
ya da çok zor gösteriliyor olması sebebi ile ürünlerde 

spesifik araştırma zorunluluğunun geldiğine değindi. 15 yıllık süreçte yapılan stratejik planın şu an 
için bir problem olarak önlerinde durduğunu kaydeden Kopuz, “Sizin eşdeğeriniz olan o firmaların 
eşdeğerliğini gösterdiğiniz insanların klinik araştırmaları, çalışmaları ve klinik tecrübeleri var. Ancak 
bizim üretimimizin birçoğunun yok. Dolayısı ile bizim bir an önce bu klinik araştırmaları öğrenip bu 
popülasyonun içine girmemiz gerekiyor” diye konuştu. 

MDR, 26 MAYIS 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN 
UYGULAMAYA GEÇECEK 

TİTCK Yetkilisi Meral Yılmaz

MDR uyumlaştırma çalışmaları hakkında bilgi veren 
TİTCK yetkilisi Meral Yılmaz, “MDR, Avrupa Birliği 
komisyonunca 2012 yılında parlamentoya sunuldu. 
Mevcut mevzuatların yeni ve teknolojik gelişmeler 
ışığında piyasaya arz edilen tıbbi cihazlarla ilgili 
gereklilikleri karşılayamaması ve 30 yıl süren 
deneyimleme ve uygulama neticesinde tespit edilen 
birtakım boşluklardan dolayı yeni regülasyonlara geçiş 
öngörüldü. 2017 yılında resmi gazetede yayımlandı ve 
tüm AB’de yürürlüğe girdi. Yalnız bu mevzuat direktiflerle kıyaslandığı zaman, direktiflerin temel 
felsefesini korumakla birlikte çok daha detaylandığı görülmektedir. Gerek temel unsurlar olarak 
onaylanmış kuruluşlar, piyasa gözetim ve denetimi, klinik araştırmalar, klinik değerlendirme gibi 
unsurlara çok daha sıkı kurallar getirildiği görülmektedir. Sektörün buna hazırlanabilmesi için belirli 
bir geçiş süresine ihtiyaç vardı. MDR, 26 Mayıs 2020 tarihinden itibaren uygulamaya geçecek. 
2012 yılından itibaren taslak halinde iken zaten izleme sürecine girmiştik. Yayınlanma sürecinde 
yüzde 40’lık bir değişikliğe uğradı. Kurum olarak amacımız MDR’a aynen AB üyesi ülkelerin geçişi 
gibi uygulama tarihini dikkate alarak ülkemizde de uygulanmasını sağlamaktı. Çeviri metni sektör 
temsilcileri ile birlikte tekrar gözden geçirdik ve çalışmalar sonrasında 2018 yılında çeviriyi kurum 
web sayfasından paydaşlarımızla paylaştık. İlk hazırladığımız yönetmelik taslağını 2018 Ekim ayında 
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görüşe sunduk. Uygulama tarihini dikkate aldığınızda MDR’nin bazı hükümleri, örneğin onaylanmış 
kuruluşların atanması gibi hükümler uygulama tarihinden önce uygulamaya geçmişti. Komisyon 
atama başvurularını almaya başlamıştı.” diye konuştu. 

Sonuç itibari ile Tıbbi Cihaz Yönetmelik Taslağının 2019 Eylül’ünde komisyona gönderildiğini ifade 
eden Yılmaz, komisyonun cevabını beklediklerini, Gümrük Birliği kapsamında AB mevzuatı uyum 
durumunda ileri bir noktada olunduğunu söyledi. 

İSEK BÜNYESİNDE KİMYASAL 
KARAKTERİZASYON LABORATUVARI 
KURULMASINI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ

İSEK-MDR Toksikoloji ve Biyouyumluluk 
Danışmanı Dr. Kurtuluş Gökduman

Tıbbi cihazların toksikolojik risk değerlendirmesi 
konusunda bilgi veren İSEK-MDR Toksikoloji ve 
Biyouyumluluk Danışmanı Dr. Kurtuluş Gökduman, 
“Toksikolojik risk değerlendirme, verilerin ve ilgili risk 
değerlendirmelerinin, varsa yapılması gereken biyolojik 
testleri daha net belirleyebilmesi için önce kimyasal 
değerlendirmeler (E/L verilerine dayalı olarak) yapılması 

gerekir. Gereksiz hayvan testlerini önleyebilir ve tıbbi cihazların güvenlik değerlendirmesinde 
zaman ve maliyetten tasarruf sağlar.” dedi

Yakın gelecekte İSEK bünyesinde kimyasal karakterizasyon laboratuvarının kurulmasını sağlamayı 
hedeflediklerini söyleyen Gökduman, “Böylece yeni regülasyonla birlikte, oldukça önem 
kazanacak olan kimyasal karakterizasyon testleri ve bu testlere dayalı olarak yapılan toksikolojik 
risk değerlendirmesi için yurt dışına bağımlılığı azaltabilir, bu laboratuvarı akredite hale getirerek 
uluslararası kabul gören bir laboratuvar olmasını sağlayabiliriz.” diye konuştu. 

MDR’YE UYUMUN DEĞİL, UYMAMANIN 
MALİYETİNİ DÜŞÜNMEK GEREK

İSEK-MDR Klinik Araştırmalar Danışmanı 
Mine Yalçınbaş 

MDR Klinik Araştırmalar konusunda sektöre nasıl fayda 
sağlanabileceğine kafa yorduklarını söyleyen İSEK-
MDR Klinik Araştırmalar Danışmanı Mine Yalçınbaş, 
“Klinik araştırmalar ezberimizi bozmuş durumda. 
Sektörün bir plan yaparak buradan çıkması lazım. Uyum 
maliyetli ise uymamanın maliyetini bir düşünmeli.” dedi. 
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Klinik araştırmalar konusu ile ilgili olarak vaktinde yetişmenin bir değerini hesaplama noktasında 
Maetrics’in araştırmasına değinen Nasıl MDR uyum öncüsü olursunuz başlıklı bir makaleye atıfta 
bulunarak Yalçınbaş, “2018 yılında bir piyasa fırsat değerlemesi modeli yapmışlar. Avrupa’nın en 
büyük 10 ekonomisi ve İsviçre bağlamında yaptığı piyasa fırsat değeri modellemesine göre: MDR 
uyumunu sağlayamayarak dışarda kalacak firmaların kaçırdığı tıbbi cihaz pazarının değeri 16,5 milyar 
dolar; uyum sorunu nedeniyle %20’lik bir kapasite düşüşü ön görülüyor. Yani geç kalan firmalar 
istemeden de olsa kendi Pazar paylarını rakiplerine hediye etmiş olacaklar. İddiaları o ki, daha 
sonra kolay kolay da geri alamayabilirler. Vaktinde yetişmenin cezasını değil ödülü düşünülerek 
belki biraz daha motive olunur.” dedi.



5. TIBBİ TEDARİK KONGRESİ 2019 / OTURUMLAR / 7. OTURUM

42

VII. OTURUM
ALTERNATİF SATIN ALMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
- 4734 KAPSAMINDA ALIMLAR 
Alternatif Satın Alma Yöntemlerinin Karşılaştırılması oturumunun ilki 5. Tıbbi Tedarik Kongresinin 
ikinci günü yapıldı. 4734 kapsamında alımların konuşulduğu oturumun moderatörlüğünü TÜMDEF 
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yaz yaptı. Oturumda konuşmacı olarak KHGM Daire Başkanı Musa 
Korkut, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Muhammet Doğan ve Ankara Şehir 
Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Uğur Cura yer aldı. 

SATIN ALMALAR FİRMALARIN KAMU İLE EVLİLİĞİNİ BELGELEYEN EN ÖNEMLİ 
AKİTLERDEN BİRİ

TÜMDEF Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yaz

Satın almaların firmaların Kamu ile evliliğini belgeleyen en önemli akitlerden biri olduğunu söyleyen 
TÜMDEF Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yaz, tüm sorunun kaynağının ihalelerle başladığını belirtti. 
İhalelerin tek taraflı kamu yararına olduğunu dile getiren Yaz, “Bir açık davetiye türü 4734 sayılı 
alımlar var. KİK’ten önce 2886 yasalı bir satın almamız vardı. Burada her türlü alımlar daha rahat bir 
şekilde yapılıyordu. Sonra KİK çıktı. 34 ve 35. Bunlar varken bir de bunun üzerine Hudut Sahilleri 
gibi, -ki bunların hepsi Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi içinde- sonra buna SMO, USHAŞ gibi satın 
almalar ekleniyor. Şimdi bunların hepsini konsolide etsek mi, ayrı ayrı yapsak mı daha ucuza alırız? 
Eğer bu günü geçirmeye yönelik bir çalışma ise bunu fazla sürdürmeyelim. Nihayetinde Kamu 



satın alımlarımızın şeffaf, izlenebilir ve tüm meslektaşlarımız tarafından takip edilebilir olmasını arzu 
ediyoruz.” dedi.  

MERKEZİ SATIN ALMALAR SAĞLIK 
TESİSLERİNDE YAPILAN İHALELERE GÖRE 
AVANTAJLI

KHGM Daire Başkanı Musa Korkut

Kamu’nun tedarik ve satın alma yöntemlerine ilişkin 
bilgiler paylaşan KHGM Daire Başkanı Musa Korkut, 
merkezi satın almaların avantaj ve dezavantajlarına 
değindi. Merkezi satın almaların sağlık tesislerinde 
yapılan ihalelere göre istekli sayısı daha fazla olduğu 
ve etkin bir rekabet ortamı oluşturduğundan bahseden 
Korkut, bu avantajları şöyle sıraladı: “Sağlık tesislerinde 
yapılan ihalelere göre daha avantajlı fiyat teklifleri 
verilmektedir. İhale dokümanları (teknik şartname, idari şartname, sözleşme vb.) konusunda uzman 
yetkin personeller tarafından rekabet ortamı ve şeffaflık gözetilerek hazırlanmaktadır. Sağlık 
tesislerinde kullanıcı konumda olan personelin kişisel tercihlerinin ihale sürecine olumsuz etkisi 
önlenmektedir. Bakanlığımızda, satın alma uygulamalarında ortak kültür oluşturulmaktadır. Sağlık 
tesislerinin iş yükünün azaltılmaktadır.” 

ANKARA ŞEHİR HASTANESİNİN SATIN 
ALMA İŞLEMLERİ KİK MEVZUATINA GÖRE 
YAPILIYOR

Ankara Şehir Hastanesi İdari ve Mali İşler 
Müdürü Uğur Cura

Ankara Şehir Hastanesinin satın alma süreçlerine ilişkin 
bilgi veren Ankara Şehir Hastanesi İdari ve Mali İşler 
Müdürü Uğur Cura hastanenin satın alma ve işlemlerinin 
Kamu İhale Mevzuatına göre yapıldığını söyledi. Bu 
satın alma modelinin kendilerine sağladığı avantajlara 
değinen Cura, böylelikle alım miktarları yüksek olduğu 
için daha düşük bedelle alma imkanı doğduğunu 

söyledi.  Daha güçlü ve kurumsal yapısı oturmuş firmalar ihalelere iştirak edeceğini de vurgulayan 
Cura, Ankara Şehir Hastanesine mal ve hizmet sunmak iyi bir referans olacağından tedarikçilerin 
daha kaliteli ve sorunsuz bir şekilde iş yapmak isteyeceğini ifade etti. 
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VIII. OTURUM
ALTERNATİF SATIN ALMA YÖNTEMLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI - İSTİSNAİ ALIMLAR 
Alternatif Satın Alma Yöntemlerinin Karşılaştırılması oturumunun ikincisi 5. Tıbbi Tedarik Kongresinin 
üçüncü günü yapıldı. İstisnai alımların konuşulduğu oturumun moderatörlüğünü DMO Genel Müdürü 
Mücahit Özdemir yaptı. Oturumda konuşmacı olarak SGK GSS Tıbbi Cihaz Daire Başkanı Mehmet 
Akif Erdem, DMO Daire Başkanı Turhan Öz, Medipol Sağlık Grubu Satınalma Direktörü İsmail Hızlı 
ve SEİS Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir yer aldı.

GERİ ÖDEME FİYATLARININ PİYASA 
FİYATLARINI BELİRLEME DURUMU ORTAYA 
ÇIKIYOR

SGK GSS Tıbbi Cihaz Daire Başkanı 
Mehmet Akif Erdem

Satın alma yöntemleri olarak bakıldığında Kamu’nun 
buna ilişkin ciddi bir alt yapısının olduğunu söyleyen 
SGK GSS Tıbbi Cihaz Daire Başkanı Mehmet Akif 
Erdem, “Ancak dönem dönem sistemi zorlayacak farklı 
zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Biz geri ödeme boyutu ile 
karşılaşıyoruz derseniz. Aslında sadece bir geri ödeme 
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kurumu olarak tıbbi cihaz özelinde konuşursak geri ödeme fiyatlarımızın piyasa fiyatların oluşturma 
ya da belirleme durumunun ortaya çıkarması gibi bir gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Bu aslında hiç 
istemediğimiz bir şey. Zaten dünyanın hiçbir yerinde böyle olmaması gerekir. Tıbbi cihaz çok fazla 
inovasyon olduğu ve hızlı gelişen bir teknoloji içerdiği için farklı sorunlarla karşılaşılması durumu 
söz konusu. Geri ödeme fiyatı olarak belirlenen bir fiyatın piyasa fiyatı olarak karşımıza çıkması 
ve tüm satın almacıları bağlayıcı bir noktaya gelmesi her zaman olduğu gibi yine SUT fiyatlarının 
tekrar tekrar gündeme gelmesi sonucunu doğuruyor. SUT fiyatları ile ilgili çalışmaların da aslına 
bakarsanız ne denli zor olduğunu değer bazlı tedarik kavramlarını konuşmaya başladığımızdan 
beri ne kadar yol aldığımız, ne kadar alternatif bir yöntem bulabildiğimiz ile doğru orantılı olduğunu 
görebilmekteyiz.” diye konuştu. 

DMO MERKEZİ SATIN ALMA YAPIYOR

DMO Daire Başkanı Turhan Öz

DMO’nun merkezi satın alma yaptığını belirten 
satınalmalarına ilişkin bilgi veren DMO Daire Başkanı 
Turhan Öz, DMO’nun faaliyet alanına giren konularda 
kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının katalog, stok 
ve müteferrik yöntemleri ile tedarik edildiğini söyledi. 
Satın alma usullerine de değinen Öz, bu usulleri açık 
teklif, kapalı teklif, pazarlık, belli istekliler arasında ihale 
ve doğrudan sipariş şeklinde sıraladı. 

SADECE FİYATA ODAKLANMAK NE DERECE 
DOĞRU?

Medipol Sağlık Grubu Satınalma Direktörü İsmail Hızlı 

Sağlık sektöründe satın alma trendlerinden bahseden 
Medipol Sağlık Grubu Satınalma Direktörü İsmail Hızlı, “Genel 
olarak tedarikçi ilişkileri, ‘Değer katma’ yerine ‘Fiyat indirimi’ 
perspektifi ile şekillendiğinden dolayı tercih edilen yaklaşım, 
tedarikçi karşısında kontrolü elinde bulundurup, Dominant 
olma esasıdır. Burada Dominant olma imkânını sağlayan, 
tedarikçinin hevesidir.” dedi. Sadece fiyata odaklanmanın 
ne derece doğru olduğunu düşünmek gerektiğini söyleyen 
Hızlı, “Küreselleşen dünyanın hammadde, yarı bitmiş ve 

bitmiş ürün tedarikine getirdiği yoğun imkânlar sayesinde, artık dünyanın çok farklı ve uzak noktalarından 
rahatlıkla tedarik yapılabilmektedir. Üstelik zorlaşan rekabet şartları firmaları buna mecbur kılmaktadır. 
Tedarikçileri rakipten öte birer çözüm ortağı olarak görme mantığı, özellikle stratejik ve kritik ürün / hizmet 
gruplarında sağlayacağı bilgi ve tecrübe paylaşımı sayesinde, kuruma büyük değer katmasının yanında, 
birçok problemin daha gerçekleşmeden çözülmesini sağlayacaktır.” diye konuştu. 



KONUŞTUĞUMUZ HEP SAĞLIK SEKTÖRÜNDE 
FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SEİS Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir

İstisnai satın alma yöntemine acaba neden ihtiyaç 
duyduk sorusu ile konuşmasına başlayan SEİS Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Demir, “Malzemeye erişimin bu 
kadar kolay olduğu bir ortamda neden alternatif satın 
almaya gerek duyduk? Demek ki bir temin sorunu var. 
Dünyada herhangi bir malzemeye parasını ödediğiniz 
zaman erişememe sorunu yoktur. Burada başka bir 
sıkıntı var ki, bizi alternatif satın alma yöntemlerini 
araştırmaya itiyor. Aslında hiç konuşmamamız gereken 
finansal sorunları çözemediğimiz için alternatif satın alma yöntemleri ortaya çıkıyor. Sosyal Güvenlik 
Kurumumuz alternatif geri ödeme modeli geliştiriyor çünkü geri ödemeyi planlamazsak satın almayı 
gerçekleştiremiyoruz. Dolayısı ile hep konuştuğumuz sağlık sektöründe finansal sürdürülebilirlik. 
Her adımda bu engel ile karşılaşıyoruz. Bunu çözmeden hiçbir şeyi çözemiyoruz.” dedi. 
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IX. OTURUM
İLAÇ VE TIBBİ SARF MALZEMELERDE KULLANIM 
ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemelerde Kullanım Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi oturumu MLPCARE 
Sağlık Hizmetleri Grubu Tedarik Zinciri Direktörü Dr. Mustafa Işık moderatörlüğünde gerçekleşti. 
Oturumda konuşmacı olarak KHGM Tedarik Planlama Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi’nden 
Ecz. Burcu Karaüzüm, TİTCK AİK Dairesi’nden Uzm. Dr. Fatma İşli ve İlaç Eczacılık Sağlık Bilim ve 
Teknolojileri Vakfı (İVEK) Tıbbi Cihaz Komisyon Başkanı Zekeriya Avşar yer aldı. 

KLASİK SATIN ALMADAN STRATEJİK SATIN 
ALMA ANLAYIŞINA DOĞRU BİR YOLCULUK

MLPCARE Sağlık Hizmetleri Grubu Tedarik Zinciri 
Direktörü Dr. Mustafa Işık

Tedarik zinciri süreçlerinde verimlilik ve malzeme yönetimi 
konusunda bilgi veren MLPCARE Sağlık Hizmetleri 
Grubu Tedarik Zinciri Direktörü Dr. Mustafa Işık, klasik 
satın almadan stratejik satın alma anlayışına doğru bir 
yolculuk olduğunu söyledi. Stratejik satın almanın değer 
bazlı ve sürdürülebilir bir anlayış ile gerçekleştiğini ifade 
eden Işık, “Stratejik satın almada talep önceden tahmin 
edilerek bütçe odaklı yönlendirilebilmekte, doğru fiyat stratejileri ile yönetilebilmekte, anahtar 
tedarikçiyi seçen, koruyan ve geliştiren yönü olmakta ve tüm bunları sistematik olarak ERP üzerinde 
yürütebilen, değer bazlı, sürdürülebilir bir satınalma anlayışı ile bulunmakta” diye konuştu. 



İLAÇ KULLANIM ALIŞKANLIKLARI 
KONUSUNDA BİR ÖRNEK: DUR YÖNTEMİ 

KHGM Tedarik Planlama Stok ve Lojistik Yönetimi 
Dairesi’nden Ecz. Burcu Karaüzüm

Kamu hastanelerinde ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin 
kullanım alışkanlıklarının değerlendirilmesi konusunda 
konuşan KHGM Tedarik Planlama Stok ve Lojistik 
Yönetimi Dairesi’nden Ecz. Burcu Karaüzüm, DUR - 
Drug Utilization Review yöntemine ilişkin bilgi verdi. İlaç 
kullanımının gözden geçirilmesi (DUR) programlarının 
“İlaç kullanımı ile ilgili olarak reçete kriterlerindeki 
uygunsuzlukların önlenmesi veya en aza indirilmesi için 
tedavi protokollerinin önceden yapılandırılması amacıyla kalıpları yorumlayan girişimler” olarak 
tanımlandığnı söyleyen Karaüzüm, programın uygulamasına ilişkin, “Dur programları; Hastanın ilaç 
almadan önce meydana gelen prospektif DUR (reçete veya ilaç verme süreçlerinde); Hasta ilacı 
aldıktan sonra meydana gelen retrospektif DUR (örneğin, uyarı mektubu bir ilaç alındıktan sonra 
reçete ve reçete) olarak ilaç kullanımı süreçlerindeki gelişmelere göre kategorize edilmiştir. Klinik 
karar destek sistemi programları (CPOE) kullanımı ile hekimlerin order girişini bilgisayarlı ortamda 
yapması sırasında, hekimleri hedef alan prospektif  DUR formu müdahaleleri yapılmaktadır.” diye 
konuştu. 

HASTALARIN YARISI İLACI DOĞRU ŞEKİLDE 
KULLANMIYOR

TİTCK AİK Dairesi’nden Uzm. Dr. Fatma İşli

Akıllı ilaç kullanımı ile ilgili konuşan ve kişilerin klinik 
bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, 
uygun sürede, uygun dozda, kendilerine ve topluma en 
düşük maliyetle sağlayabilmelerinin akıllı ilaç kullanımı 
olduğunu söyleyen TİTCK AİK Dairesi’nden Uzm. Dr. 
Fatma İşli, “Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre, 
ilaçların yüzde 50′sinden fazlası uygun olmayan şekilde; 
reçetelenmekte, sağlanmakta veya satılmaktadır. 
Tüm hastaların yarısı da ilaçlarını doğru şekilde 

kullanamamaktadır.” diye konuştu. Akılcı ilaç kullanımına ilişkin yapılan çalışmalardan bahseden 
İşli, akılcı olmayan ilaç kullanımının sonuçlarına ilişkin “Hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, 
ilaç etkileşimlerine, antibiyotiklere karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da 
uzamasına, Advers olay görülme sıklığının artmasına, tedavi maliyetlerinin artmasına neden olur.” 
şeklinde konuştu. 
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MDR’NİN GELMESİ İLE HASTANELER 
ÜRÜNLERİ YÜZDE 30 DAHA PAHALI ALACAK

İlaç Eczacılık Sağlık Bilim ve Teknolojileri 
Vakfı (İVEK) Tıbbi Cihaz Komisyon Başkanı 
Zekeriya Avşar

Malzemelerin üretimden hastaneye ve son kullanıcıya 
gidinceye kadar olan süreci hakkında bilgi veren İlaç 
Eczacılık Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı (İVEK) Tıbbi 
Cihaz Komisyon Başkanı Zekeriya Avşar, bu süreçte 
bayiler ve depoların nasıl bir işlevlerinin olduğunu anlattı. 

MDR’nin 2020’de gelmesi ile asgari yüzde 30 oranında 
hastanelerin ürünleri daha pahalıya alacağını söyleyen Avşar, “Burada iki şey yapılabilir.  Bir kere 
belge veren yerli hiç kuruluşumuz yok. Devletin acil olarak sadece sağlığa belge veren bir kuruluş 
kurması gerek. Bir ürün üretmeye başladığınız zaman başlangıç 400 bin TL’dir. Bunun klinik 
çalışmalarına da yerli firmaların bütçesi yetmez. Devlet bununla ilgili de üniversiteler ve devlet 
hastanelerinden uygun fiyata yapılacak bir düzenleme yapmalıdır.” diye konuştu. 
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X. OTURUM
İLAÇ TEDARİKİNDE GÜNCEL KONULAR 
İVEK Başkanı Dr. Mahmut Tokaç moderatörlüğünde yapılan İlaç Tedarikinde Güncel Konular 
oturumunda konuşmacı olarak TİTCK Başkan Yardımcısı Ecz. Harun Kızılay, İstanbul İl Sağlık 
Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Erdoğan Karabayır, Tüm Ekip İlaç Ahmet Altuğ Oğuz ve Medipol 
Hastanesi Baş Eczacısı Ecz. Yıldız Türkaydın yer aldı. 

SADECE TÜRKİYE’DE DEĞİL DÜNYANIN DİĞER ÜLKELERİNDE DE İLACIN 
TEDARİKİNDE CİDDİ SORUNLAR VAR

TİTCK Başkan Yardımcısı Ecz. Harun Kızılay 

TİTCK’nın en önemli görevlerinden birinin hayati öneme 
sahip ilaç ve tıbbi cihaz ürünlerinin piyasada sürekli 
bulunabilmesini ve vatandaşa ulaşması konusunda 
tedbirleri almak olduğunu söyleyen TİTCK Başkan 
Yardımcısı Ecz. Harun Kızılay, “İlaç tedariki konusunda 
tıbbi cihazda olduğu gibi bazı sorunlar yaşanıyor. 
Bunlardan biri üretimle ilgili sorunlar. Hammadde 
kaynağından başlayarak karşımıza gelen sorunlar. 
Hammadde konusunda alınan her tedbir Türkiye 
tedarikinde farklı yansımalar yapıyor. Sanayinin üretim 
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sırasında sorunları var. Bundan dolayı bir stok kopması meydana geliyor. Hammaddenin üretimden 
mamul maddeye dönüşünceye kadar olan safhadaki sorunlar da eklendiğinde tedarik ciddi anlamda 
farklı bir noktaya geliyor.” dedi. İlaç ile ilgili bir diğer stratejik öneme sahip konunun fiyat olduğunu 
söyleyen Kızılay, sadece Türkiye’de değil dünyanın diğer ülkelerinde de ilacın tedarikinde ciddi 
sorunlar olduğunu dile getirdi. Bugün itibari ile yaklaşık 8500 ilacın geri ödemesinin yapıldığına 
değinen Kızılay, bazı ilaçlar ile ilgili sorunların hala devam ettiğini söyledi. 

SATIN ALMA SÜREÇLERİNDE TEMEL AMAÇ 
EN EKONOMİK FİYAT VE STOK KOPMASININ 
ÖNLENMESİ 

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Başkan Yardımcısı 
Erdoğan Karabayır

Kamu hastanelerinde ilaç tedariki ve tedarikte 
yaşanan sorunlara ilişkin bilgi veren İstanbul İl Sağlık 
Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Erdoğan Karabayır, “ 
Kamu hastanelerinde ilaç tedariki İl Sağlık Müdürlükleri, 
Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlıkları, Sağlık Tesisleri, 
Bakanlık, DMO – Sağlık Market ve SGK eliyle gerçekleşmektedir. Birçok alım usulü ile tedarik 
işlemlerin gerçekleşmesi stok kopmaması açısından önemli olmakla birlikte stok takibinde de bazı 
sıkıntıların yaşanmasına da sebebiyet vermektedir.” dedi. Talep oluşturma ve satın alma süreçlerinde 
temel amacın en ekonomik fiyat ve stok kopmasının önlenmesi olduğunu ifade eden Karabayır, 
ekonomik süreç sonrasında fiyatlardaki orantısız artışın ihalelerin tamamlanmasını güçleştirdiğini 
söyledi.

TÜRKİYE’NİN İNSANİ GELİŞME ENDEKSİNDE 
YÜKSELİŞİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ 
GELİŞMELERİN ETKİSİ VAR

Tüm Ekip İlaç Ahmet Altuğ Oğuz 

Türkiye’nin insani gelişme endeksinde yükselişte 
olduğunu ve bu yükselişte sağlık sektöründeki 
gelişmelerin etkisi olduğunu söyleyen Tüm Ekip 
İlaç Ahmet Altuğ Oğuz, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) tarafından, 2018 yılı verileri baz alınarak 
hazırlanan ‘İnsani Gelişme Raporu 2019’a göre Türkiye, 
İnsani gelişme endeksinde 0,806’lık değere ulaşarak 
189 ülke arasında 59’ncu sıraya yükseldi ve ilk kez ‘çok 
yüksek insani gelişme kategorisine’ girmeyi başardı. 

Uzmanlar, Türkiye’nin endeksteki yükselişinde sağlık sektöründeki gelişmelerin etkili olduğunu 
ifade etti. Türkiye de beklenen yaşam süresi 77 yıla yükseldi.” dedi. 



İlaç firmalarının Ar-Ge merkezlerinde ürün geliştirerek ve ilaca etkin ve hızlı ulaşılmasını sağlayarak 
sağlıkta dönüşüm sürecinde kamu maliyetlerinde ciddi tasarruf sağladığını ve sistemin başarısında 
önemli bir rol oynadığını söyleyen Oğuz, bugün gelinen noktada dünyada örneği olmayan bir 
sosyal güvence sisteminin olduğunu belirtti. Ücretsiz sağlık hizmetinin kamu maliyesine bir yük 
oluşturduğundan bahseden Oğuz, “Düşük kur ve fiyat politikası ile yoğun bir rekabeti tetikleyen 
satın alma sistemi de sorunları ağırlaştırmıştır. Sürekli tekrar ettiğimiz bu sıkıntıların giderilmesi 
sektörümüzün yeni ürün, yeni yatırımlar ve ürün çeşit ve kapasitesinin artmasına odaklanmasını 
sağlayacaktır. Buna bağlı olarak sektördeki istihdama da katkı verecektir.” diye konuştu. 

İLAÇ, İHALE, DOĞRUDAN TEMİN VE 
DİREKT ÜRETİCİ SÖZLEŞMESİ İLE TEDARİK 
EDİLEBİLİYOR

Medipol Hastanesi Baş Eczacısı 
Ecz. Yıldız Türkaydın 

Hastanelerdeki ilaç tedarik süreçlerine ilişkin bilgi 
veren Medipol Hastanesi Baş Eczacısı Ecz. Yıldız 
Türkaydın, ilaç yönetiminin kapsamına ilaç seçme, satın 
alma, depolama, hazırlama, lojistik, akılcı ilaç kullanımı, 
uygulama takibi, uygulama sonrası hasta üzerindeki 
etkilerinin takibi ve stok takibi süreçlerinin girdiğini 
belirtti. İlacın ihale, doğrudan temin ve direkt üretici 
sözleşmesi ile tedarik edilebildiğine değinen Türkaydın, bu süreçlerdeki güncel sorunları ise 
teknoloji ve yazılımların kullanımında gerçeklik eksikliği, tedarik süreç-klinik süreç etkileşmesinin 
fark edilmemesi, tekel ilaçlar, yerli ve milli ilaçlara geçişlerde zorluk, yetim ilaçlar, piyasa yokları ve 
hammadde sorunları olarak sıraladı. 
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XI. OTURUM
TIBBİ TEDARİK ZİNCİRİNDE UÇTAN UCA DİJİTAL ENTEGRASYON
Tıbbi Tedarik Zincirinde Uçtan Uca Dijital Entegrasyon oturumu KHGM Tedarik Planlama Stok ve 
Lojistik Yönetimi Daire Başkanı Uzm. Ecz. İrem Mühürcü moderatörlüğünde gerçekleşti. Oturumda 
konuşmacı olarak KHGM Stok Bilişim Sistemleri Birimi’nden Mustafa Günay, DMO Yazılım Şube 
Müdürü Ömer Faruk Mızıkacı, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri’nden Yiğit Akkoç, SEİS 
Başkan Yardımcısı ASO Medikal Sanayi Komite Başkanı L. Mete Özgürbüz ve Fastsoft Genel Müdür 
Yardımcısı Deniz Bozkurt yer aldı. 

HİÇBİR KATILIMCININ DIŞARIDA KALMADIĞI BİR UÇTAN UCA BİR DİJİTAL 
ENTEGRASYON YAPILIYOR

KHGM Tedarik Planlama Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanı Uzm. Ecz. İrem Mühürcü

Koklear implant ya da nükleer tıp örneğini vererek açıklama yapan KHGM Tedarik Planlama Stok 
ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanı Uzm. Ecz. İrem Mühürcü, “İhtiyacın hasıl olduğu anda hekimin 
planlanan ameliyat tarihini girdiği bir yazılım var. Öncelikle DMO tarafından sonrasında ödemenin 
takibi, faturanın doğru girilebilmesi için yıllık olarak genel talepler toplanıyor. Sonra eğer hasta bazlı 
takip edilen tedavi protokolü kapsamında ise katılımcımız stok uzmanından hekime dönüşüyor. 
Hekim tarafından planlanan ameliyat tarihlerinin girildiği bir sistem görünüyor.” dedi. Sağlık Bakanlığı, 
DMO ve tedarikçi arasındaki tedarik süreçlerine ilişkin bilgi veren Mühürcü, uçtan uca hiçbir katılımcı 
ya da tedarikçinin dışında kalmadığı dijital bir entegrasyon yapıldığına değindi. 



SAĞLIK MARKET, DMO, TDMS, ÜTS VE 
TEDARİK VE LOJİSTİK FİRMALARI İLE 
ENTEGRE ÇALIŞMAKTADIR

KHGM Stok Bilişim Sistemleri Birimi’nden 
Mustafa Günay

MKYS Sağlık Market entegrasyon çalışmaları hakkında 
bilgi veren KHGM Stok Bilişim Sistemleri Birimi’nden 
Mustafa Günay, Sağlık Market’in modülleri ile birlikte 
tüm Türkiye’nin online ulaştığı tedarik sistemi olduğuna 
değindi. Sağlık Market’e ilişkin konuşan Günay, “Sistem 
DMO, TDMS, ÜTS ve dış paydaş yazılımları (Tedarik 

ve Lojistik firmaları) ile entegre çalışmaktadır. DMO kataloglarında olan malzemelerin malzeme 
girişlerinin yapılması ve takip edilmesi. Özellikli hasta başı malzemelerin alımların talep, sipariş, 
muayene kabulü sağlık market uygulamasında yürütülmektedir.” diye konuştu. 

FİRMALARIN SİSTEMİ ENTEGRASYONU İÇİN 
BİLGİLERİ DMO TOPLUYOR

DMO Yazılım Şube Müdürü 
Ömer Faruk Mızıkacı

DMO’nun bilgi işlem alt yapısı ve diğer kamu kurumları 
ile olan ilişkileri hakkında bilgi veren DMO Yazılım 
Şube Müdürü Ömer Faruk Mızıkacı, donanım ve 
sistemsel olarak yapılarının yenilendiğini söyledi. 
Diğer kamu kurumları ile çok rahat bir entegrasyon 
sürecine başladıklarını belirten Mızıkacı, Sağlık Market 
uygulaması hakkında bilgi verdi. Firmaların sisteme 
daha rahat entegrasyonu açısından Adalet Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gelir İdaresi 
Başkanlığı,  TİTCK, SGK, Sağlık Bakanlığı’nın TDMS ve MKYS sistemi gibi pek çok farklı noktadan 
ihtiyaç duyulan firma bilgilerine firma yerine DMO’nun temin ettiğini söyleyen Mızıkacı, toplanan 
bilgiler ışığında çerçeve anlaşma imzalamak üzere firmaların DMO’ya davet edildiğini belirtti. 

TDMS İLE ZAMAN VE İŞGÜCÜ TASARRUFU 
SAĞLANIYOR

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri, 
Bilgisayar Mühendisi Yiğit Akkoç

Tek düzen muhasebe sistemi hakkında bilgi veren Sağlık 
Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri’nden Yiğit Akkoç, TDMS 
ile ilgili olarak “Sağlık Bakanlığı’na bağlı döner sermayeli 
sağlık tesislerinin muhasebe kayıtlarının tutulduğu, bu 
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kayıtlara göre karar aşamalarında kullanılmak üzere çok sayıda karar destek raporunun alınabildiği 
sistemdir.” dedi. TDMS – MKYS entegrasyonu ile ürün temini işlemlerinde MKYS (Malzeme Kaynak 
Yönetim Sistemi) üzerinden fatura girişi yapılarak taşınır işlem fişi (TİF) oluşturulduğunu söylenen 
Mızıkacı, “MKYS üzerinden oluşturulan taşınır işlem fişlerine karşılık gelen muhasebe işlem fişlerinin 
sistem kullanıcılarının müdahalesi olmadan TDMS üzerinde online olarak oluşturulması ve sürecin 
ödeme kısmının takibi amaçlanmıştır.” diye konuştu. Entegrasyonun faydalarına da değinen 
Mızıkacı, böylelikle DMO’ya yapılacak ödemelerin hatasız ve hızlı gerçekleşebilecek ve ödeme 
süreci aşamalarının takip edilebilir hale gelecek.” dedi.

BİR ÜLKENİN REFAHA ULAŞMASI İÇİN YA 
DOĞAL KAYNAK BULMASI YA DA İNOVATİF 
OLMASI GEREKİYOR

SEİS Başkan Yardımcısı ASO Medikal Sanayi 
Komite Başkanı L. Mete Özgürbüz 

Sağlıkta dijitalleşme konusunda bilgi veren SEİS Başkan 
Yardımcısı ASO Medikal Sanayi Komite Başkanı L. Mete 
Özgürbüz, ülkelerin daha inovatif olmanın yanında 
zenginleştiğini ve GSMH’nın arttığını söyledi. Bir ülkenin 
refaha ulaşması için ya doğal kaynak bulması ya da 
inovatif olması gerektiğini belirten Özgürbüz, bu yüzyılda 

yapay zeka ve bütünleşik sistemlerin yeni bir yüzyıllarda bir ya da iki kez gelen Kondratieff dalgası 
olacağını söyledi.  

TIBBİ TEDARİK ZİNCİRİNİN 
ANA UNSURLARI MALİYET, KALİTE, 
GÜVENİRLİK, TEDARİK SÜRESİ

Fastsoft Genel Müdür Yardımcısı Deniz Bozkurt

Tıbbi Tedarik zincirinin hammaddenin veya ürün 
bileşenlerinin hastaya ulaşıncaya kadar geçirdiği 
süreleri kapsadığını söyleyen Fastsoft Genel Müdür 
Yardımcısı Deniz Bozkurt, bu sürecin ana unsularını 
maliyet, kalite, güvenirlik, tedarik süresi olarak sıraladı. 
Bu unsurların fayda sağlayacak şekilde iyileştirmesinin 
unsurları tetikleyen sistemlerin otomize edilmesi ve bu 
sistemlerin birbirleri ile entegre olmaları ile mümkün 
olacağını ifade eden Bozkurt, uçtan uca merkezi tedarik ve talep yönetiminin bileşenleri hakkında 
bilgi verdi. 
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KONGRE KAPSAMINDA 
3 FARKLI ÖZEL TOPLANTIDA 
SEKTÖR TEMSİLCİLERİ BİRARAYA GELDİ
5.Tıbbi Tedarik Kongresi kapsamında düzenlenen TÜSEB, DMO, ÜTS ve Sağlık Kümelenmeleri ile 
kariyer ve gelecek toplantıları ile sektörün farklı başlıklarda fikir alışverişi ve geleceğine yönelik 
adımlar atıldı.   

DMO - Tedarikçi Görüşmeleri (B2B) Toplantısı 
Sağlık Market ve DMO Tedariklerine ilişkin DMO - Tedarikçi Görüşmeleri (B2B) toplantısı yapıldı. 
DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir’in yönetiminde gerçekleşen toplantıda DMO’nun çalışmaları 
ve Sağlık Market’teki gelişmeler istişare edildi. Toplantıda Sağlık Market ile ilgili olarak temel 
tıbbi sarflara ilişkin 81 ildeki sağlık tesislerinin il bazında toplulaştırılan ihtiyaçları için toplam 2,714 
kısımlı elektronik ihale gerçekleştiği söylendi. 2 oturumda düzenlenen açık eksiltmeli elektronik 
ihalelerde 5,574 oturum yapıldığı ve tüm Türkiye’nin ihtiyacının sadece 2 gün süren elektronik 
ihalelerle karşılandığı ifade edildi. Temel tıbbi sarflarda piyasa fiyatlarına göre tahmini yüzde 25 
kazanç sağlandığı belirtilerek bu oranın nükleer tıp ürünlerinde yüzde 24, koklear implantta ise 
yüzde 51 civarında olduğu ifade edildi.



TÜSEB - Sektör Özel Toplantısı
Prof. Dr. Adil Mardinoğlu ve TİTCK Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz ile birlikte kamudan yetkililer ve firma 
ve sektör STK temsilcileri TÜSEB – Sektör Özel Toplantısında biraraya geldi. Toplantıda sektöre 
yönelik sorunlar ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldı. 

Bölgesel Sağlık Kümelenmeleri 2020 Koordinasyon Toplantısı 
5.Tıbbi Tedarik Kongresi’nde Bölgesel Sağlık Kümelenmeleri 2020 Koordinasyon Toplantısı yapıldı. 
Toplantıda İstabul - İSEK, Ankara- OSTİM, İvedik ve ODTÜ kümelenmeleri, Samsun - Mediküm, İzmir 
gibi kümelerin temsilcileri biraraya gelip istişarede bulundu. 
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Tıbbi Cihaz Endüstrisi Kariyer ve Gelecek Toplantısı 
5.Tıbbi Tedarik Kongresi’nde Ankara Üniversitesi Biyomedikal Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hilal Göktaş 
yönetiminde üniversite öğrencileri ve sektör temsilcileri ile Tıbbi Cihaz Endüstrisi Kariyer ve Gelecek 
Toplantısı yapıldı. 



5. TIBBİ TEDARİK KONGRESİ 2019 / OTURUMLAR / X. OTURUM

59

5.Tıbbi Tedarik Kongresi’nin kapanış 
konuşmasını Kongre Genel Sekreteri Erkin 
Delikanlı yaptı
5. Tıbbi Tedarik Kongresi’nin kapanış konuşmasını 
TÜMDEF Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı yaptı. 
Konuşmasında destek olan firmalara, sivil toplum 
kuruluşlarına, kamu yetkililerine, üniversiteden 
paydaşlara, endüstrinin paydaşlarına teşekkürlerini 
dile getiren TÜMDEF Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, 
“Geçtiğimiz yıl yine Tıbbi Tedarik Kongresi’nde kredi 
yüklerinden eğiliyoruz, zorlanıyoruz, tahsilat sürelerinde 
problemler yaşıyoruz demiştik. Bu yıl da aynı şeyleri 
söyledik. Umut ederim ki seneye demeyiz. Belki de bu 
kongrenin en güzel çıktısı bu olur. Bu yıl birlikte mümkün 
kılabileceğimizi söyledik. Birlikte de mümkün kıldık. 2020 
ajandamızı hep birlikte belirledik diye düşünüyorum. 

Önümüzdeki dönemde birlikte mümkün kılabilmek ve 
gücümüzü paylaşabilmek adına daha kalabalık, daha 
çoğulcu olarak bir arada olmak dileği ile…” Hepinize 
sağlıklı günler diliyor, teşekkür ediyorum.





KONGRE VE 
FUARDAN 
KARELER
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