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TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ CAN ÇEKİŞİYOR!  

Stratejik planlamada savunma sanayinden  sonra ilk sırada sağlık sektörü gelmektedir. 

Endüstri ürünleri içinde tıbbi cihaz sektör katma değeri en yüksek ürün grubunu 

oluşturmaktadır. Tıbbi cihaz sektörü vergilerini zamanında ödeyen, istihdamın yüksek ve 

tamamının kayıtlı olduğu önemli bir sektördür.  

 

Ancak, kamu hastaneleri ile tıbbi cihaz alanında çalışan şirketler arasındaki bozulan mali 

ilişki, giderek bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir.  

 

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerin malzeme ve cihaz aldığı şirketlere geri ödeme süreleri  

şu anda 7-8 aydır.  Üniversite Hastaneleri için ise hiçbir vade öngörülememektedir. Bu 

nedenle  firmaların  nakit akışlarını yönetemediklerinden zor duruma düştükleri 

gözlenmektedir.  Ödemelerin, firmaların her ay bu ay ödeme olacak mı olmayacak mı, ne 

kadar olacak, ne zaman olacak, kaygılarını  giderip sektörü güvenli bir alan haline getirecek 

şekilde, yasal bir rutine bağlanması, zamanında ödenmemesi durumunda tazminat, faiz gibi 

enstrümanların geçerli olacağı hukuki bir alt yapının geliştirilmesi zorunludur.   

 

SGK’nın geri ödeme fiyatları üç-beş ürün dışında 2010’dan beri güncellenmemiştir.  Bu 

nedenle kaliteli ürünler yerine halk sağlığını tehdit edebilecek kalitesiz ürünler alınmak 

zorunda kalınıyor. 
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Bir çok ithal malzemenin,  şu anki SUT fiyatları orjinal fiyatlarının çok çok altında kaldı.  

Dolayısıyla burada bir temin problemi var. Kurum tarafından karşılanması gerekirken hastalar 

ancak cepten ödeme yaparak ürün temin edebiliyorlar. Ürün bulamayanlar sosyal medyada 

çare arıyor. Bu durum doktor hasta iletişimine zarar vermektedir. 

 

Bizlerde sektör olarak, Tıbbi Malzemede tedarik sorunu yaşanmaması ve herhangi bir 

mağduriyete sebep olunmaması adına  mücadele veriyoruz.   

 

Sayın Cumhurbaşkanımızın 23.5.2019 tarihli konuşmasında belirttiği gibi ilaç ve tıbbi 

malzemedeki kara deliği kapatabilmek için öncelikle tıbbi cihaz tedarikçilerinin, sattığı 

ürünün geri ödemesini zamanında ve gerçek ederinde tahsil edebilmesi gerekmektedir.  

 

Bütçede sağlığa ayrılan payın %4,5’tan %5,5 (sadece 1 puanlık artış ile) çıkarılması ve 

SGK’nın doğrudan firmalara ödeme yapması ve SUT fiyatlarının tıpkı ilaç sektöründe olduğu 

gibi belli bir kurala bağlanarak güncellenmesi bu sorunları önemli ölçüde çözecektir. 

 

İnsan sağlığına zarar vermemek adına tıbbi cihaz sektörü olarak azami dikkat ve özen 

göstermiş olmamıza rağmen SUT fiyatlarının güncellenmiyor olması, hastanelere sattığımız 

ürünlerin bedellerini zamanında alamıyor olmamız ve finansal araçlara da ulaşamıyor 

olmamız nedeniyle artık sürdürülebilir bir hizmet sunmamız mümkün değil. 
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Bu sektörün devamlılığı ve nefes alması için çaba ve samimiyetinden şüphe duymadığımız 

Sayın Cumhurbaşkanımızın, ilgili Bakanlarımız ve bürokratlarının hızlı ve etkili 

müdahalelerine ihtiyacımız var.   

Sesimizi duymanız temennisi ile kamuoyuna saygı ile duyurulur.  

 

Tıbbi Cihaz Sektör Platformu   


