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AHK-Sağlık Çalışma Grubu Tarafından Hazırlanan 

Pozisyon Belgesi 

27.06.2019, Versiyon 06

Dünya çapında 90 ülkede faaliyet gösteren, Almanya’nın 130 yurtdışı ticaret odasından biri olan
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, 1994 yılından beri Alman ekonomisinin Türkiye’deki resmi
temsilciliğini  yürütmekte  ve  her  iki  ülkeden  firmaların  karşılıklı  ticari  ilişkiler  geliştirmesine
destek olmaktadır.

Üyelerimiz, Türkiye’deki distribüsyon ağları, üretim merkezleri ve Ar-Ge çalışmalarıyla ülkenin
dış  ticaret  hacminin  ciddi  bir  bölümünü  oluşturmaktadırlar.  Alman  şirketleri  uluslararası
piyasalarda  edindikleri  tecrübelerin  Türkiye  pazarına  aktarılmasında  önemli  bir  görev
üstlenmektedirler.

Aşağıda isimleri bulunan AHK Sağlık Çalışma Grubu üyeleri, sağlık sektörünün güncel durumuna
ilişkin başlattıkları çalışmada her iki ülkenin çıkarlarını gözeterek gelişen Türk-Alman ilişkilerini
fırsata  çevirmek  ve  bu  olumlu  sürecin  devam  etmesi  ve  güçlenmesi  için  Türkiye  sağlık
sektöründeki üye şirketlerimizi etkileyen konuları, aşağıdaki başlıklar altında ele almışlardır.

AHK Sağlık Çalışma Grubu 
Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd. Şti.
Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş.
Linde Gaz Türkiye
Özmen Tıbbi Laboratuar Teşhisleri A.Ş. - EUROIMMUN TÜRKİYE
Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret A.Ş.
Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Siemens Healthcare Sağlık A.Ş.
Zeiss Turkey

1. İlaç sektörünün yatırım yapma gücünün arttırılması

İlaç sosyal ve stratejik bir üründür. Bu nedenle devletlerin sosyal hizmet anlayışları açısından çok
özel bir yere sahiptir ve devlet bütçeleri içinde önemli bir kalemi oluşturmaktadır. 

Türkiye,  kuruluşu 19.  yüzyıla  dayanan çok köklü bir  ilaç  sektörüne sahiptir.  İlaç  endüstrimiz,
teknolojik açıdan yüksek standardı ile dünya pazarlarında önemli rekabet gücüne sahiptir.

Böyle bir sektör, özellikle son senelerde ülkemizde uygulanan liberal ekonomi kurallarına aykırı
fiyatlandırma sistemi nedeniyle yaşam mücadelesi vermektedir. Mevcut ilaç fiyatları ile köklü bir
geçmişe sahip  ilaç  sektörümüzün sürdürülebilirliği  mümkün değildir.  2018 yılında 2,6934 TL/
Euro kuru üzerinden fiyat verilen ve çeşitli iskontolara maruz kalan ilaç sektörü ancak ayakta
kalma  mücadelesi  verirken,  yatırım  yapacak  sermaye  birikimini  oluşturamamaktadır.  İlaç
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endüstrisinin bu fiyatlandırmalar çerçevesinde gelişmesi, ArGe projelerinin yapılabilmesi, katma
değeri yüksek ürünlerin üretebilmesi, biyoteknoloji gibi yüksek yatırım maliyeti gerektiren ileri
teknoloji yatırımlarının hedeflenebilmesi mümkün değildir. Bugün için kamu maliyesi açısından
kısa  vadede  uygun  gibi  gözüken  bu  durum  aslında  değiştirilmez  ve  önlem  alınmazsa  ilaç
sektörünü erimeye mahkûm edecektir.

Ülkemizdeki düşük ilaç fiyatı uygulaması ihracat imkânını da zorlaştırmaktadır. İhracat yapılacak
ülkelerin Sağlık Otoriteleri tarafından, üretici firma ve ürün kayıt işlemlerinde, ürünlerin menşei
ülkelerdeki fiyat yapısına ilişkin beyanname ve benzeri belgeler talep edilmektedir. Bu nedenle,
Türkiye’deki  fiyat  yapısı,  ihraç  ülkelerde  alınacak  fiyatların  belirlenmesinde  önemli  bir  rol
oynamakta  ve  mevcut  durumda  Türkiye’deki  düşük  fiyat-yüksek  iskonto  oranları  sebebiyle
büyük dezavantaj yaratmaktadır.

Çözüm Önerisi: Cari kurun seyrinden uzak fiyatlandırma anlayışı, ilaç endüstrisini ekonomik ve

ticari  anlamda  öngörülemeyen  ve  sürdürülemeyecek  bir  noktaya  getirmiştir.  Avro  değeri

belirlenmesinde, bir önceki yılın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının günlük Avro döviz satış

kuru gerçekleşmeleri esas alınarak hesaplanacak olan yıllık ortalama Avro değerinin %70’i yerine

tamamı baz alınmalıdır. Reel kura uygun hareket edilmesi, sistemin sürdürülebilirliği açısından

tüm  taraflar  için  büyük  önem  arz  etmektedir.  Reel  kura  geçiş  süreci  kademeli  olarak

tanımlanabilir: Örneğin 2020 için %80, 2021 için %90, 2022 için %100 gibi.

2. Tıbbi Cihazda Yerelleşme

Yüzde 80’ler düzeyinde ithal ikamesi ile sürdürülen tıbbi cihaz sektörünün uygulanacak doğru
yerelleştirme politikalarıyla cari açığımıza olan etkisinin hatırı sayılır seviyelerde azaltılabileceğini
düşünmekteyiz. 

Öncelikle sağlık alanında hayat kurtaran, yenilikçi ve değer katan ürünlerin hükümet tarafından
birer  masraf  kalemi  olarak  algılanmadığı  ve  tam tersine rekabetçi  küresel  ekonomide uygun
sektörel şartlar sağlandığında ülkemizin yeniliğe yatkın girişimci potansiyeli sayesinde ülkemiz
adına bir kazanç kapısı oluşturabileceği düşüncesi ile yola çıkmak gerektiğini düşünmekteyiz. 

Birçok strateji belgesinde de belirtildiği üzere bulunduğumuz bu durumdan çıkmak üzere katma
değer içeren ürünlerin yerli üretimine odaklanmamız gerektiği aşikardır. Yenilikçi tıbbi cihazlar,
oluşturduğu  dünya  çapındaki  potansiyel  ve  gerektirdiği  kompleks  araştırma  geliştirme
süreçleriyle  şüphesiz  katma  değer  sahibi  ürünler  arasında  yer  almaktadır.  Doğru  yatırım
ortamlarının oluşturulması ile genç, dinamik ve yenilikçi insan kaynağımızın bu alanda yapılacak
bir çok gelişmeye imza atacağına şüphemiz yoktur. Fikri hakların sonuna kadar ileri gelen dünya
ülkeleri standartlarında korunduğu, sağlık alanında uzun soluklu, gerçekçi, şeffaf, öngörülebilir,
rekabetçi ve zorlayıcı olmaktan ziyade teşvik eden yatırım ortamının oluşturulması bu alanda
yıllardır sağlık sistemimize tedarik sağlayan çok uluslu şirketlerin de yatırım kararlarını ülkemiz
lehine vermelerini sağlayacaktır. Tarif edilen yatırım ortamının oluşturulması ise elbetteki tüm
paydaşların katılımcı ve şeffaf işbirliği neticesinde elde edilecektir.

Çözüm Önerisi: Dünyamızda değişen endüstri eğilimleri ve pazar beklentileri doğrultusunda tıbbi
cihaz sektöründe de artık dijitalleşen ve kullanıcı ve hastalara farklı değerler ulaştıran yeni nesil
ürünler  sözkonusudur.  Ülkemiz  adına  dünya  pazarlarını  hedef  alacak  tıbbi  cihaz  araştırma
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geliştirme  politikalarının,   ancak  belirli  ölçek  ekonomisi  şartları  sağlandığında  yatırımı
gerekçelendirilebilecek ve birçoğu yıllar önce gelişmiş ülkeler tarafından zaten kurulmuş olan
konvansiyonel  imalat  tekniklerinden  ziyade  bu  ürünlere  katma  değer  yaratabilecek  yazılım,
anahtar  komponent  ve  yenilikçi  teknolojilerine  odaklanmasının  daha  akılcı  olacağı
kanaatindeyiz.

3. İhracat bedellerinin %80’ninin Türk Lirasına çevrilmesi mecburiyetinin 
kaldırılması/azaltılması

04.09.2018  tarihinde  Resmi  Gazete’de  yayınlanan  İhracat  Bedelleri  ile  ilgili  tebliğe  göre  söz
konusu bedellerin yurda getirilmesi ve en az %80’inin bir bankaya satılması zorunlu kılınmıştır.

İhracat  bedellerinin  yurda  getirilmesi  doğal  ve  yerinde  bir  karardır,  ancak  ihracat  yapılan
ürünlerin  yerli  girdi,  dolayısıyla  üretilen  yerli  katma  değer  yüzdesi  göz  önüne  alındığında,
özellikle ilaç sektöründe bu rakam %80’in çok altındadır. Diğer bir deyişle, bu sistem ancak yerli
katma değerin %80 ve üzerinde olması halinde çalışabilir. Oysa başta etkin madde olmak üzere
yardımcı  malzeme  ve  primer  ambalaj  malzemelerini  kapsayan  ithalat  ağırlıklı  başlangıç
malzemeleri, analitik kolonlar, referans standartları, filtreler gibi sarf malzemeleri ile makine /
ekipman / teçhizat ve yedek parça gibi ana girdileri döviz cinsinden olan ilaç sanayindeki yerli
ilaç üreticileri  için,  ithal  oranı üretilen yerli  katma değerin çok üzerindedir.  Dolayısıyla,  ihraç
bedelinin %80’ninin bozdurulması, olumsuz kur farkından doğan finansal erozyon neticesinde
ihracatın sürdürülebilirliğini  engelleyecektir.  Bu durum ilaç  sanayinin  daha  da hızlı  erozyona
uğramasına neden olmaktadır.

Çözüm  Önerisi: İhracat  bedelinin  %80’ninin  bozdurulması  mecburiyetinin  kaldırılması  veya
azaltılması önerilir.

4. AB-Türkiye  Gümrük Birliği anlaşmasına ilacın da dahil edilmesi 

Avrupa  Birliği  (AB)  ile  Gümrük  Birliği’nde  (GB)  olmamıza  rağmen,  ilaç  GB  uygulamalarının
haricinde tutulmuştur.  AB’ye ilaç  ihraç etmek istenildiğinde, AB, ihracat imalatının yapılacağı
fabrikayı kendi otoritelerince denetlemeyi şart koşmakta, AB’deki firmanın müracaatından 1-2
sene sonra Türkiye’deki fabrikayı denetleyerek o ürün için GMP sertifikası vermektedir. Ancak
bu sertifika alınsa dahi,  Türkiye’deki  ilaç  analiz  raporları  kabul edilmeyip AB ülkelerine ihraç
edilen  her  seri  için  AB  piyasasına  satış  serbesti  verilmeden  evvel  AB’de  tekrar  analiz  şartı
aranmaktadır. Bu ilave süreçler hem zaman kaybı, hem de ek maliyet oluşturarak, rekabette
ülkemiz üreticilerini dezavantajlı duruma düşürmektedir. İlacın Gümrük Birliği uygulamalarının
haricinde tutulmasına ilişkin düzenlemelerin önüne geçilmelidir.

Çözüm Önerisi: Gümrük Birliği’nin ana felsefesi olan mal ve hizmetlerin serbest dolaşımının, ilaç
için  de  geçerli  olmasının  sağlanması  için  AB-TR  Gümrük  Birliği  Anlaşmasının  güncellenmesi
sürecinde gündeme getirilmesi önerilir.

5. Yerelleşme çalışmalarında global firmalarla yerli üreticiler arasında ekosistem 
geliştirilmesi
2016  yılında  kamu  tarafından  uygulamaya  konan  ilaçta  yerelleşme  çalışmaları;  5  faz  olarak

başlatılmıştır ve jeneriklenmiş ve imal ürün/lerin olduğu eşdeğer gruplarına odaklanmıştır.  Sağlık

Bakanlığı verilerine göre, ilk 4 faz için 6.1 milyar TL’lik yerelleşme hedeflenmiş ve  bugüne kadar

maliyeti  3.1  milyar  TL  olan  toplam  429  ilaç  yerelleşme  kapsamına  alınmıştır.  Yerelleşme
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kapsamına girmeyen 164 ürün ise geri ödeme listesinde pasiflenmiştir. Bu süreçte, yerel ürün

payı ünite (satış tutarı) olarak %78 (%42)’den %80 (%45)’e çıkmış, toplam kapasite kullanım oranı

9 puan artmış, 40 yeni üretim tesisi ve 47 yeni üretim bantı açılarak yerelleşme açısından önemli

kazanımınlar elde edilmiştir.  Bu süreçte, ilaç endüstrisi elini taşın altına koymuş ve yerelleşme

sürecine ciddi  katkı sağlamıştır.

Diğer taraftan, bu sürecin zorla ve dayatılarak yapılması global ilaç firmalarının Türkiye’ye olan

güvenini  sarsmış  ve  öngörülebilirlik  adına soru işaretleri  yaratmıştır.  Diğer  taraftan cari  açığı

azaltma,  ihracatın  artılması,  yüksek  katma  değerli  ürün  üretilmesi,  Türkiye’nin  bulunduğu

bölgede bir üs konuma gelmesi gibi uzun dönemli hedeflere ulaşılmasında yeterli olmamıştır. 

Türkiye’nin küresel bir  ilaç Ar&Ge ve üretim merkezi  olması,  rekabetçi bir  konuma ulaşması,

katma  değeri  yüksek  ürünler  üretmesi  için  klinik  çalışmaların,  start-up  programlarınının  ve

doğrudan yatırımların kamu tarafından desteklendiği ve teşvik edildiği, global firmalarının know-

how transfer edeceği ve yerel üreticilerle iş birliğini arttıran bir ekosistemin hayata geçirilmesi

önem arzetmektedir.

Çözüm Önerisi: Yatırımı teşvik eden bir ekosistemin oluşması; kamu, akademi ve ilaç sektörünün

işbirliği içinde olmasını gerekli kılmaktadır. Yerelleşme politikalarının, endüstri ile işbirliği içinde,

tüm paydaşların görüşleri alınarak  ve  uzun dönemli ülke çıkarları/hedefleri ile uyumlu olacak

şekilde hayata geçirilmesi önerilir.

6. Eczacıların Sektörde İstihdamının Arttırılması

Ülkemizde eczacılık eğitimi sanayi eczacılığından ziyade eczane eczacılığına yönelik olduğundan,
aynı  zamanda  öğrencilerin  de  ailelerinin  yönlendirmesiyle  yalnızca  eczane  açmak  amacıyla
Eczacılık  Fakültelerini tercih etmelerinden ötürü sanayide çalışmak isteyenlerin oranı oldukça
düşüktür.  İlaç  sanayiinde  çalışacak  yönetici  niteliğindeki  kişilerin,  öncelikle  çok  iyi  derecede
yabancı  dil  bilmeleri  gerekmektedir.  Ancak  eczacılık  fakültelerindeki  öğrenci  profiline
bakıldığında, yabancı dil bilgisi yeterli düzeyde olan öğrenci sayısının diğer fakültelerdeki sayılara
göre (örneğin  mühendislik  fakültelerindekine nazaran)  çok düşük olduğu görülmektedir.  Her
sektörde  olduğu  gibi  ilaç  sanayiinde  de  otomasyon  seviyesi  giderek  yükselmektedir.  Uzun
zamandan beri devam eden bu durum, Endüstri 4.0 kavramının uygulamaya geçmesiyle birlikte
daha da ivme kazanmıştır. İlaç imalatı hijyenik ortamlarda, otomasyona yönelik ve ileri teknoloji
ile donatılmış kapalı sistemlerde gerçekleştirildiği için, sektörün eğitimli eleman beklentisi klasik
eğitim sisteminin  dışına  çıkmaktadır.  Tüm bu veriler  ışığında,  ilaç  sanayiinde kimya, makine,
elektronik,  mekatronik  mühendislerinin  istihdamı  eczacı  istihdamının  önüne  geçmiş
bulunmaktadır. İlaç sanayiinde eczacı istihdamına öncelik verilmesi gereklidir.

Çözüm Önerisi:

İlaç sanayiinde eczacıların istihdam oranının artması için; 

• Eczacılık  mesleğinin  tüm  yönleriyle  tanınmasını  sağlamak  açısından,  eczacılık  eğitiminin
sadece eczaneye yönelik  olmadığı  ve ilaç sanayiinde eczacılara ihtiyaç duyulduğu konusunda
toplum bilinci oluşturulmasının,

• Lise öğrencilerinden ve  velilerinden başlayarak,  kariyer  günleri  ve  benzeri  organizasyonlar
kapsamında eczacılık eğitiminin tanıtılmasının, özellikle yabancı dilde eğitim yapan okullardaki
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öğrencilerin ilaç sanayiinde eczacılık konusunda özendirilmesinin,

• Eczacılık  Fakültelerinde yapılacak bilgilendirmeler  ile  mezunların  tek seçeneklerinin  eczane
olmadığına yönelik mesaj verilmesinin, öğrencilerin ilaç sanayindeki kariyer olanakları ve bunun
yanı sıra yabancı dil açısından kendilerini geliştirmelerinin önemi hakkında bilgilendirilmelerinin,

• Eczacılık  Fakültelerinde  uygulanan  müfredatın,  İstanbul  Üniversitesi’nde  uygulanan  İlaç
Mühendisliği  örneğinde olduğu gibi,  ilaç  sanayiinin  ihtiyaçlarına göre  şekillendirilmesinin,  bu
kapsamda ilaç endüstrisi ile akademinin bir araya geleceği çalışmaların planlanmasının,

• İlaç sanayii için gereken eczacılık bilgilerinin yansıra, tamamlayıcı diğer eğitim kalemlerini de
içeren İlaç Mühendisliği dersinin ve Yüksek Lisans programının, İstanbul Üniversitesi dışındaki
diğer üniversitelerde de uygulanıp, tanıtılarak daha geniş öğrenci kitlelerine ulaşmasının büyük
önem taşıdığına inanmaktayız.

7. Üniversite hastanelerinin geciken ödemeleri sorununun bertaraf edilmesi  

Bilindiği üzere, kamunun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu'na göre ihale edilmekte ve bu çerçevede en avantajlı teklif sahibi şirketlerle Kamu İhale
Kurumu'nun hazırlamış olduğu özel tip sözleşmeler imzalanmaktadır. Söz konusu sözleşmelerde,
ödeme yeri ve şartlarına dair de açık hükümler yer almakta, buna karşın, birçok kamu kurumu
tarafından  söz  konusu  ödeme  şartlarına  uygun  davranılamamaktadır.  Özellikle  son  yıllarda
üniversite tıp fakülteleri  tarafından gerçekleştirilen tıbbi cihaz,  malzeme ve ilaç  alımlarına dair
ödemeler yüklenici şirketlere yapılamamıştır. 
 
Maliye Bakanlığınca konunun çözüme kavuşturulması için bir takım çalışmalar yapılmıştır. Devlete
ait  üniversitelerin  tıp  fakültelerine  bağlı  sağlık  uygulama  ve  araştırma  merkezi  birimleri  ile
rektörlüklerine bağlı  sağlık  hizmeti sunan enstitüleri  döner sermaye işletmelerinin  31/12/2017
tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve 06.04.2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş ilaç ve
tıbbi  malzeme alımlarına  ilişkin  borçların,  Maliye  Bakanlığı  bütçesinden işletmeye verilen  borç
karşılığında ilgili döner sermaye muhasebe birimleri tarafından defaten ödenmesine ilişkin olarak,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na Geçici 75. Madde eklenmiş ve 06.04.2018 tarihinde Resmi
Gazete’de  yayımlanmıştır.  Mezkur  maddede,  yüklenici  şirketlerin  kapsama  dâhil  alacaklarının
tutarı yerine; vade tarihi ve alacağın türüne göre Bakanlar Kurulunca belirlenecek olan iskonto
oranlarının uygulanması sonucu hesaplanacak tutarın ödenmesinin kabul edildiğinin ve iskonto
oranına tekabül eden tutardan feragat edildiğinin beyan ve taahhüt edilmesi şartı da getirilmiştir.
Bu  doğrultuda,  2018/11611  Sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  de  söz  konusu  iskonto  oranları
belirlenmiştir. İskonto oranları  tablosu incelendiğinde görülmektedir  ki,  vade tarihi  ve  alacağın
türüne göre iskonto oranları belirlenmiştir.  Örneğin,  Nisan 2016 vade tarihli  bir  tıbbi malzeme
alımı ihalesinin yüklenicisinden % 9 oranında iskonto yapılması şartı getirilirken, aynı vade tarihli
ilaç ihalesi yüklenicisinden % 1,5 oranında iskonto yapılması şartı getirilmiştir. 

Bilindiği  üzere,  tıp  fakültelerine  tıbbi  malzeme  satışı  yapan  şirketlerin  alacakları  Türk  Borçlar
Kanunu  uyarınca  kesinleşmiş  alacak  durumundadır.  Bu  nedenledir  ki  çok  sayıda  şirket,
alacaklarıyla  ilgili  olarak cebri  icra yoluna da başvurmuştur.  Buna karşın,  Geçici  Madde hükmü
doğrultusunda, ilgili icra takiplerinden, faizden, avukatlık ücretlerinden ve yargılama giderlerinden,
"kesin  olarak  hak  edilmiş  olmasına  karşın"  vazgeçmek  durumunda  kalınmıştır.  Tüm  bu
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alacaklardan  vazgeçildiği  gibi,  ana  paradan  da  ilgili  iskonto  oranları  uyarınca  vazgeçilme
zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca icra takiplerinden feragat eden şirketler, maddeye özel bir hüküm
getirilmediği için İcra Müdürlüklerine tahsil edemedikleri alacakları için bir de tahsil harcı ödemek
zorunda kalmışlardır. 

Bu  düzenleme  ile  şirketlerin  yıllardır  devam  etmekte  olan  mağduriyetleri  giderilmek  istenmiş
ancak sonuçta  tıbbi malzeme ihalelerinin yüklenicisi  olan şirketler ciddi bir zararı kabul etmek
zorunda kalmışlardır. Elbette ki, ilgili geçici madde uyarınca şirketler bu iskonto oranlarını kabul
etmek  ve  başvuru  yapmak  zorunda  değildir.  Böyle  bir  durumda  da  alacağın  hangi  tarihte
ödeneceği  hususunda  büyük  bir  belirsizlik  söz  konusudur.  Ayrıca  iskonto  oranları  göz  önünde
bulundurulduğunda, ilaç tedarikçileri ile tıbbi malzeme tedarikçileri arasında da bir ayrım yapıldığı
anlaşılmaktadır. 

Mevzuat değişikliğinin yapıldığı günden bu yana tekrar bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. İlgili tarihten
sonra  başvuru  yapanlara  ödemeleri  yapılmış,  2018  tarihinden  sonra  ortaya  çıkan  ödemelere
kısmen başlanmış ancak 2018 öncesinde doğan ve iskonto oranı kabul edilmeyen alacaklarla ilgili
hala  herhangi  bir  ödeme  yapılmamış  ve  ne  zaman  ödeme  yapılacağı  da  belirsizdir.  Sağlık
sektöründeki  yüklenici  şirketlerin  çoğunun  ithalatçı  olduğu  göz  önünde  bulundurulduğunda,
yıllardır  ödeme  yapılmamasının  ve  döviz  kurundaki  artışın  yüklenicileri  olumsuz  etkileyeceği
açıktır.

Çözüm Önerisi: Gerek Türk gerekse de Uluslararası İhale Mevzuatının en temel kurallarından biri,

ödeneği  olmayan  bir  işle  ilgili  ihaleye  çıkılamayacak  olmasıdır.  Elbette  ki  bazı  zorunluluk

durumlarında  belirli  istisnalar  mazur  görülebilir  ancak  üniversite  hastanelerinin  neredeyse

tümünde  hiçbir  ödenek  olmadan  ihalelere  çıkılmakta  ve  sonrasında  da  Maliye  Bakanlığından

sorunun çözümü için yardım beklenmektedir. Bu nedenlerle, sorunun çözümü için öncelikle katı bir

mali disiplin uygulanması ve ödenek bulunmadan ihalelere çıkılmaması önerilir. 

Türkiye şartlarında yukarıdaki durumun kısa vadede sağlanamayacağı açık olduğundan, yönetimin
durumun  iyileştirilmesi  hususunda  çalışmalar  yapılabileceği  kanaatindeyiz.  Sorunun  detaylarını
belirtirken  de  vurguladığımız  üzere,  bu  alacaklar  kesinleşmiş  alacak  durumundadır  ve  ayrıca
sözleşmeler özel hukuk sözleşmesi statüsünde bulunduğundan, devletin tek taraflı müdahaleleri
Anayasa’daki  mülkiyet  hakkına  ve  yine  yükleniciler  arasında  farklı  iskonto  oranları
uygulandığından  dolayı  da  eşitlik  ilkesine  aykırılık  teşkil  etmektedir.  Üniversite  hastanelerince
içinde  bulunduğumuz  dönemde  ödeme  yapılamadığı  da  açık  olduğundan,  birkaç  yıl  içerisinde
yeniden  benzer  bir  yasal  düzenlemenin  yapılacağını  ve  yine  yüklenicilerden  iskonto  talep
edileceğini düşünmekteyiz. Yapılacak yasal değişiklikte en azından faizde bir indirim öngörülmeli
ancak  yüklenicilerin  ana  para  alacaklarına  müdahale  edilmemesi  gerektiğine  inanıyoruz.  Aksi
durumda, faizin kaldırılması, anaparanın bir kısmının silinmesi fiili bir durum haline gelecek ve bir
süre sonra, şirketler önlerini göremeyeceği için ihalelere katılım yoğun bir şekilde azalacaktır. 

Çözümü  için  bir  sefere  mahsus  toplu  ödeme  sonrasında  sistemsel  önlemler  alınması
gerekmektedir. Önerimiz SUT’ta işleme dahil olmayan, ayrı ödemesi bulunan tıbbi cihazların SGK
tarafından 60 gün içinde tedarikçilere doğrudan ödenmesidir.   İşleme dahil  olan,  pakete giren
ürünlerin  ise  ödemeleri  yine  hastaneler  üzerinden  yapılabileceği  değerlendirilmektedir.  Ancak,
hastane  ödemelerinde,  SUT  işlemleri  için  hastanelere  tahsis  edilen  fonların,  “Döner  Sermayeli
İşletmeler  Bütçe  ve  Muhasebe  Yönetmeliği  Nakit  Sıkıntısı  Bulunan  Döner  Sermaye
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Saymanlıklarında  Ödemelerde  Öncelik  Sırasına  İlişkin  Genelge”  revize  edilerek  Sağlık  Bakanlığı
tarafından önceliklendirilip, en kısa zamanda tıbbi cihaz ve diagnostik tedarikçilerine ödenmesinin
sağlanabileceği düşünülmektedir.

Ayrıca  üniversitelerin  akademik/idari  yönetimleri  ile  finansal  yönetiminin  ayrılarak  finansal
kısmının Hazine ve Maliye Bakanlığına devri olası bir başka çözümdür. Sektörün güvenle ve istikrar
içinde geleceği planlayabilmesi için ödeme konusu ile ilgili Doğrudan Ödeme gibi yasal ve mevzuat
değişikliklerinin bir an önce yapılması gerekmektedir.

8.  Sağlık  Uygulama  Tebliği  Ek-2/B  Hizmet  Başı  İşlem  Puan  Listesi  9.  LABORATUVAR
İŞLEMLERİ Bölümündeki SUT işlem Puanlarındaki Yanlış ve Eksiklikler

05  Temmuz  2018  tarihli  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  Sağlık  Uygulama  Tebliğinde  Değişiklik
Yapılmasına  Dair  Tebliğe  istinaden  Ek-2/B Hizmet  Başı  İşlem  Puan  Listesi  9.  LABORATUVAR
İŞLEMLERİ Bölümünde bir takım yanlış ve eksik değişikler yapıldığı belirlenmiştir. Sağlık Uygulama
Tebliği Ek-2/B Hizmet Başı İşlem Puan Listesi 9. LABORATUVAR İŞLEMLERİ Bölümünde yer alan SUT
işlem  Puanlarında  10  yıllık  süre  zarfında  artış  yapılmamış  ve  hiçbir  yeni  işlem  ve  tetkik
eklenmemiştir.  10  yıllık  süreç  sonrasında  yapılan  05  Temmuz  2018  tarihli  değişiklikte,  döviz
kurundaki  artışlar  dikkate  alındığında  Ek-2/B  Hizmet  Başı  İşlem Puan Listesi  9.  LABORATUVAR
İŞLEMLERİ ve 8.3 RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME ve TEDAVİ Bölümündeki İşlem Puanlarında artış
beklenirken,  aksine  genel  olarak  %  5  indirim  yapılmıştır.  Ayrıca hiçbir  yeni  işlem  ve  tetkik
eklenmemiştir.

Ayrıca, yapılan puan değişiklikleri hastanelerce dolaylı olarak bu bedellerle finanse edilen ve bu
işlemlerde  kullanılan  laboratuvar  ve  görüntüleme  demirbaş  cihaz  yatırımlarını  karşılayacak
nitelikten uzaklaşmıştır.  

Çözüm Önerisi:  Sağlık Uygulama Tebliği Ek-2/B Hizmet Başı İşlem Puan Listesi 9. LABORATUVAR
İŞLEMLERİ ve 8.3 RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME ve TEDAVİ Bölümündeki SUT işlem Puanlarının, ÜTS
(Ürün Takip Sistemi),  MKYS vb. yer alan mevcut reel  ve güncel  fiyatları  dikkate alınarak işlem
puanlarında artış yapılması ve zaruri olan yeni işlem ve tetkiklerin eklenmesi önerilir. Ayrıca Sağlık
Uygulama  Tebliği  Ek-2/B  Hizmet  Başı  İşlem  Puan  Listesi  9.  LABORATUVAR  İŞLEMLERİ  ve  8.3
RADYOLOJİK  GÖRÜNTÜLEME  ve  TEDAVİ  Bölümündeki  işlem  puanlarının  ve  yeni  işlemlerin
eklenmesinin  10  yıllık  gibi  uzun  süreçlerde  değil  her  yıl  yapılmasının  etkin  bir  çözüm  olacağı
düşünülmektedir.

9. Ödeme sürelerindeki belirsizliğin giderilmesi  

SGK  ödemelerini  ilaç  sektörü  için  eczanelere,  tıbbi  cihaz  sektörü  için  de  hastanelere  60  gün
içerisinde  yaparken,  ilaç  sektöründe  ödeme toplam 90  günde  üreticiye  ulaşmakta,  tıbbi  cihaz
sektöründe  ise  tedarikçilere  kamu hastanelerinden  8-9  ayda,  üniversite  hastanelerinden  2  yılı
aşabilen sürelerde ulaşmaktadır. Böylesi uzun ve öngörülemeyen tahsilat ortamı hem kamu hem
de  tedarikçiler  açısından  son  derece  olumsuz  sonuçlara,  büyük  finansman  problemlerine  yol
açmaktadır.  Bu  nedenle  oluşan  tıbbi  malzeme açığını  kapatmak  için  hastaneler  düşük  kaliteli,
hasta  üzerinde  kullanıma uygun olmayan  veya  klinik  açıdan  yeterince  deneyimlenmemiş  tıbbi
malzemeleri  kullanma  yoluna  başvurmaktadır.  Tek  kullanımlık  tıbbi  cihazlar  defalarca  steril
edilerek  tekrar  kullanılmaktadır.  Bu  durumun  gerektirdiği  döviz  ve  kredi  maliyetleri
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karşılanamamakta veya kamu alım fiyatlarına yansımaktadır. Üretici şirketler bu nedenle ihalelere
kendileri  girmekten  imtina  etmekte,  yeterli  sermaye  birikimleri  olmayan  bayiler  ise  kredi
maliyetleri karşısında ezilip, sonuçta iflasa sürüklenmektedirler.

Mal ve Hizmet Alımı Sözleşmelerinin, “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12. maddesinde, idarelerce
ödemelerin  hangi  vadelerde  gerçekleştirileceği  belirlenmemektedir.  Ayrıca ödeme  vadeleri
belirtilse  dahi,  belirtilen  süreler  güncel  ve  reel  ödeme  sürelerini  yansıtmamaktadır.  (Örneğin
ödeme süresi  olarak  250  gün  belirtmesine  rağmen 1.000-1.200  günde  ödeme yapan  idareler
bulunmaktadır.) 

Medikal  gazların  öncelikli  ödeme  listesinde  bulunmasına  rağmen  ödemelerinde  gecikmeler
yaşanmaktadır.  

Çözüm Önerisi: İdarelerin, Mal ve Hizmet Alımı Sözleşmelerinin, Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları
kısmında  güncel  ve  reel  ödeme  sürelerini  belirtilmesi  önerilir.  Belirtilen  ödeme  sürelerine
uymadıkları  takdirde  de  yaptırım  ve  cezaların  uygulanacağı  yönünde  mevzuat  değişikliği
yapılmasının hukuki sorunların önüne geçebileceğini düşünüyoruz.

10. Tıbbi cihazların yaşına dair düzenlemelerde sınıflandırma yapılması

Tıbbi  Cihazlarla  İlgili  Mal  ve  Hizmet  Alımı  İşlemleri  Genelgesinde,  Tıbbi  Cihaz ve  Tıbbi  Hizmet
Alımları ve Kit veya Sarf Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması Maddelerinde “Hizmet ve Kit veya
Sarf Karşılığı  alımına karar verilen tıbbi cihazların 10 yaşını geçemeyecektir. Cihazın yaşı, imalat
tarihi  ve  seri  numaraları  belgelenecektir.  Hizmet  alımının  bir  yıllık  süreyi  aşması  durumunda,
sözleşme süresi sonunda cihazın on yaşını geçmemiş olması gerekmektedir.” düzenlemesi ile Tıbbi
Cihazların Kullanımında yaş sınırlaması getirilmektedir.

Çözüm Önerisi:  Hiçbir  tıbbi  cihaz  ayırt  edilemeksizin  tüm cihazlar  için  10 yaşı  kuralı  getirilmiş
olması çeşitli sorunlar yaratmaktadır. Tıbbi cihazların kullanım alanı ve özeliklerine göre farklı yaş
sınırlamaları  belirlenebilir.  Örneğin  Sağlık  Bakanlığı  Sağlık  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğü,
12.11.2018  Tarihinde  yayınlamış  olduğu Tıbbi  Cihazlarla  İlgili  Mal  ve  Hizmet  Alımı  İşlemlerine
İlişkin 2018/26 sayılı Genelgesinde, 3.Tıbbi Cihaz Ve Tıbbi Hizmet Alımları Madde 3.4.1’de  “Hizmet
alımının  bir  yıldan  fazla  süreyi  aşması  halinde,  sözleşme  süresi  sonunda  cihaz  yaşı  10  yılı
geçmeyecektir. Ancak 31.12.2019 tarihine kadar yapılacak ihalelerde, Bakanlıktan izin almak şartı
ile IRMT veya ICRT veya IGRT, LİNAC, BT, MR, PET ve PET-BT, SPECT ve SPECT-BT cihazları hizmet
alımı  ihalelerinde  teknik  şartnamelerde  gerekli  hükümler  konulmak  suretiyle;  hizmet  alımı
süresince  tüm  güncel  tetkiklerin  yapılması,  cihaz  için  yedek  parça  taahhüdünün  verilmesi  ve
cihazın son iki  yıllında up-time süresinin %95 ve üzerinde olması kaydıyla kamu menfaatleri  ve
ekonomik  avantaj  hususları  dikkate  alınarak  sözleşme süresi  sonunda cihaz  yaşı  13  yıl  olarak
belirlenebilir” kararındaki gibi, diğer tıbbi cihazların sınıf, alan, özellik, üretici firma beyanları vb.
koşullara dikkate alınarak sınıflandırılma yapılması ve zaruri olduğu takdirde ek şartlar belirtilerek,
Tıbbi Cihazların kullanım süreleri artırılması önerilir.
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11. Kamu ihale sözleşmelerindeki tek taraflılığın giderilmesi

Mal ve Hizmet Alımı Sözleşmeleri birer özel hukuk sözleşmesi olmasına karşın, tek taraflıdır ve
idarelerin lehinedir. Örneğin tüm iş süreçleri, teslimat, ödeme vb. koşulların ve işlemlerin idare
tarafından  tek  taraflı  olarak  belirlenmesi,  yüklenici  firmaların  sözkonusu  hükümlerde  hiçbir
etkinliğinin ve söz hakkının olmaması vb gibi şartlar vardır.

Çözüm Önerisi: Mal ve Hizmet Alımlarındaki teslim, tedarik, işe başlama, arıza, servis vb. şartlar ve
hükümler  ilgili  mal  veya  hizmetin içeriğine  göre  farklılıklar  göstermektedir.Bu  sebeble  Mal  ve
Hizmet Alımı Sözleşmelerinde belirlenen işe başlama, teslim ve işin devam süreçlerini vb. tek taraflı
idarenin belirlememesi, yüklenici firmalarında bu koşul ve hükümlerinin belirlenirken etkin olması
ve sözleşmelerde reel olarak taraf olmasının sağlanması önerilir. Ayrıca yüklenici firmalar Mal ve
Hizmet  Alımı  Sözleşmelerinde  madde  ve  hükümlere  uymadığı  takdirde  ceza  ve  yaptırımlar
(yasaklama gibi ağır yaptırımlar mevcuttur) öngörülmüştür. Aynı şekilde idareler için de yaptırım
ve ceza koşulları belirlenerek Mal ve Hizmet Alımı Sözleşmelerine eklenmesi önerilir.

12. Kamu ihale sözleşmelerinde uygulanan cezai müeyyidelerin düzenlenmesi  

Sözleşmelerde Madde 34.2 -  gecikme halinde uygulanacak cezalar hükümünde belirlenen ceza
oranlarında, idareler, ithal veya yerli tedarik gözetmeksizin, hiçbir sınırlama ve kısıtlama olmadan
ceza oranları  belirlemektedirler.  (Örneğin  idarelerin  benzer  alımlar için  yüzde 1,  binde 1 veya
onbinde 1 şeklinde farklı farklı ceza oranları belirleyebilmektedirler.) 

Çözüm Önerisi: İthal edilen malzemelere istinaden, menşei ülke, üretim ve ithalat süreleri, gümrük
işlemeleri vb. etkenler dikkate alınarak, Sözleşmelerde Madde 34.2 - gecikme halinde uygulanacak
cezalar hükümünde belirlenen ceza oranlarında kısıtlama getirilmesi önerilir Ayrıca bazı idarelerin
kullandığı gibi ithal ürünler için daha uzun teslimat sürelerinin belirlenerek, sözleşmelere ek ibare
olarak eklenebilir.Örneğin Manisa Celal Bayar Üniversites, tıbbi cihaz ürün resmi teslimat süresi 30
gün olarak belirlemiştir, fakat ilgili ürün ithal ise, resmi teslimat süresi 45 gün olarak belirtilmiştir.
Bu tür uygulamalar ithal edilen ürünlerin tedarik ve teslim süreçlerine fayda sağlamaktadır.

13. İdarelerin tıbbi cihazlara verdikleri zararlarların sözleşmeyle düzenlenmesi

Kit Karşılığı Cihaz Alımı İhale dökümanlarındaki idari şartname ve teknik şartnamelerde cihazların
teslimi, eğitimi, arızası, bakımı vb. konularda firmalar için tüm koşullar ve cezalar detaylı olarak
belirtilmektedir. Hatta bazı idarelerce uygulanması zor koşullar da belirtilmekte, fakat cihazların
iade  zamanı  ve  koşulları,  kullanıcı  hataları,  kullanıcı  himayesinde  olduğu  süre  zarfındaki
sorumlukları ve yaptırımları hakkında hiçbir bilgi ve hüküm mevcut değildir.

Çözüm Önerisi: İhale dökümanlarındaki idari şartname ve teknik şartnamelerde cihazlar hakkında
firmalar  için  belirlenen  koşulların,  cezaların  ve  yaptırımların,  benzer  şekilde  idareler  için  de
belirtilmesi ve tek taraflı sözleşme şeklinden vazgeçilmesi önerilir.
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14. Şartnamelerde yer alan limitsiz ürün değişim düzenlemelerinin gözden geçirilmesi  

Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin ihale dökümanlarında miad konusunda, idarelerin lehine olacak
şekilde, yakın miadlı ve limitsiz değişim hükümleri ve düzenlemeleri yer almaktadır.

Çözüm Önerisi: Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin ihale dökümanlarında miad konusunda, idarelere
kısıtlamalar getirilmesi önerilir. Örneğin idarenin talebi üzerine değişim yapıldıktan sonra değişim
sonrası  firmaya teslim edilen  miadı  yakın  ürünlerin,  firma tarafından değerlendirilebilmesi  için
makul  süreler  belirlenmesi  önerilir.(Ürünün  son  kullanma  tarihine  en  az  üç  ay  kala  değişimin
gerçekleştirilmesi.) Ayrıca alımdaki mevcut ürünlerin tamamı için değil, alım miktarının belirli bir
oranının örneğin %20’sinin değişime tabi olması  önerilir.  Sonuç olarak değişim oranın önceden
belirlenmesi hem idare hem de yüklenici firma için ortak fayda sağlayacaktır.

15. İdarelerin Kamu İhale Kurumu (KİK) mevzuatına aykırı uygulamaları  

İdareler tarafından bazı keyfi uygulamalar gerçekleştirilmekte ve yasal olarak yer alması gereken
bazı bilgilere ihale dökümanlarında yer verilmemektedir. (Örneğin kurulan cihazların sözleşmenin
sona ermesinden sonra ne kadar süreyle daha kurulu kalmasının gerektiği, ödeme vadeleri vb.
hükümlerin birçok ihalede yer almadığı gözlenmektedir.)

Çözüm  Önerisi:  Her  ne  kadar  KİK  yukarıda  belirtilen  konulara  ilşkin  kesin  bilgilerin  ihale
dökümanlarında  yer  alması  gerektiğine  dair  kararlar  alsa  da  idarelerin  çoğu  bu  kararlara
uymamaktadır.  Bu  konuda  önlem  alınması  önerilir.  (Örneğin  KİK’e  ödenen  itirazen  şikayet
bedellerinin ilgili idareden alınması.)

16. Döviz cinsinden ihale yasağının getirdiği sorunların giderilmesi  

İhale  sözleşmelerinin  TL  bazlı  olması,  teslim edilen ürünlerin  ithal  edilmesi  ve ani  kur  artışları
sebebiyle  son  dönemde  şirketler  önemli  ölçüde  zarara  uğramıştır.  Bu  sebeple,  ya  ihalelere
katılımda  azalma yaşanacak ya  da  kur  değişiminden zarar  görmemek adına şirketlerce  yüksek
bedelli teklifler sunulacaktır. Her iki durumda da kamunun zarar göreceği açıktır. 

Çözüm Önerisi:  İthalatçı firmalar için döviz bazlı sözleşme imkanı getirilmesi veya belli bir oran
üzerindeki güncel kur artışlarının sözleşmede belirlenen TL bazındaki fiyatlara yansıtılması sorunun
çözümününe katkıda bulunabilir.

17. Kur farkından doğan sorunların giderilmesi

İdarelerce 2-3 yıl gibi uzun süreli sözleşmeler yapılabilmektedir. Bu uzun süreli alımlarda, ithalatçı
firmalar özelikle son dönemde yaşanan kur artışları da dikkate aldığında teklif hazırlamada ciddi
sıkıntılar yaşamaktadırlar.

Çözüm Önerisi: İdarelerce yapılan alımlarda, sözleşme sürelerinin 1 yıl gibi kısa turulması önerilir.
Böylece hem idare hem de yüklenici firmalara öngörülebilen bir süreç sağlayarak, alımların sağlıklı
ve etkin bir şekilde devam ettirilmesi ve sonuçlandırılmasıı sağlanabilir.
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18.  Kamu  İhale  Kurumunun  teknik  konularda  incelemeye  gitmemesi  sorununun
giderilmesi

Kamu  İhale  Kurumu’na  teknik  konularla  ilgili  yapılan  itiraz  başvurularında,  teknik  inceleme
gerçekleştirilmeden, idarenin takdir ve sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle başvurunun reddine
karar verilmektedir.

Çözüm Önerisi: Kamu İhale Kanununda, teknik iddialarla ilgili Kurum’un teknik görüş alabileceği
yönünde açık hüküm bulunmaktadır. Teknik iddialarla ilgili olarak Kurum tarafından teknik görüş
alınmamasına  gerekçe  olarak,  ihaleleri  yapan  idarelerin  bu  konuda  takdir  ve  sorumluluğu
bulunduğu  gösterilmektedir.  Oysaki  teknik  konularla  ilgili  itirazen  şikayet  başvurusunda
bulunulamayacağı  yönünde  hiçbir  hüküm  bulunmamaktadır.  Bu  durum  Anayasa’nın  125.
Maddesine de aykırılık teşkil edecektir. İdarelerin her türlü eylem ve işlemi yargısal denetime tabi
olduğu gibi teknik incelemeleri üzerine vermiş oldukları kararlar da yargısal denetime tabidir. İşbu
nedenlerle  Kurum’un  bu  yönde  kendisine  gelen  başvurularda  Kanun’un  kendisine  tanıdığı  hak
kapsamında teknik görüş istemesi sorunun çözümünü sağlayacaktır.

19.  Politika ve regülasyonlarla çelişen değişikliklerin giderilmesi

Politika  ve  regülasyonlarda  yapılan  bazı  değişiklikler  halihazırda  uygunlanmakta  olan
regülasyonlarla çelişmektedir ve belirsizlikleri arttırmaktadır. Bu değişimler, hem sağlık sistemine
olan güveni hem de Türkiye özelinde öngörülebilirliği ve firmaların sürdürülebilirliğini dolayısıyla
yatırım  kararlarını  olumsuz  etkilenmektedir.  Ayrıca  kamu  tarafından  alınan  bu  kararlar,  ilaç
sektöründeki paydaşların, hekimleri ve bilim adamlarını temsil eden  kuruluşların fikri alınmadan
hayata geçirilmektedir. Örnek vermek gerekirse, kullanımı kısıtlamak ya da kamu ilaç bütçesinde
tasarruf  yapmak  adına  uygulamaya  kunulan  bazı  Sağlık  Uygulama  Tebliğ  (SUT)  değişiklikleri,
hastaların doğru ilaca erişimini zorlaştırmakta ve hekimlerin sağlık hizmeti verme sürecinde ilaç
seçimini  kısıtlamaktadır.  Ayrıca,  yurtdışında  EMA  veya  FDA’da  bazı  endikasyonlar  için  ruhsatı
olmayan ürünler,  Türkiye’de o endikasyonlar için ruhsat almaktadır. Bu da, ilgili endikasyonlar için
klinik  çalışması  olmayan  ürünlerin  hastaya  erişimini  sağlamakta,  halk  sağlığı  açısından  riskler
oluşturmakta ve  Türk  sağlık  sistemine olan güveni  zedelemektedir.  Halihazırda,  fiyat  açısından
ciddi sıkıntı yaşayan global firmalar;  bu gibi uygulamaları,  mevzuat değişikliği  yapıldıktan sonra
öğrenmekte,  global  merkezlerine  bu  uygulamaların  rasyonel  gerekçesini  açıklamakta  güçlük
çekmektedir. 

Çözüm  Önerisi:   Sağlık  sisteminin  sürdürülebilirliği  ve  öngörülebilirliği  açısından;  kamu
kurumlarının, yeni düzenlemeleri hayata geçirmeden önce tüm risk ve yararları  ortaya koyacak
şekilde diğer tüm paydaşların görüşünü alması ve alınacak kararların fayda ve risk analizlerinin
yapması önerilir.

20.  Medikal gaz sektöründe teknik şartnamelerin güncel mevzuat ve standartlara göre
hazırlanması
Kamu ve özel hastanelerin medikal gaz ihtiyaçlarına yönelik ihalelerde çoğunlukla güncel olmayan

(eski  şart  ve  koşullara  göre)  şartnameler  kullanılmaktadır.  Bu  şartnamelerde  güncel  mevzuat

gerekliliklerinin  olmadığı  gibi  mevcut  mevzuat  gereklilikleri  ile  çeliştiği  hususlar  ile  de
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karşılaşabiliyoruz. Bu durumlara örnek olarak yürürlükte olmayan standartların şartnamede olması

veya kritik öneme sahip güncel bir standardın şartnamede belirtilmemesi vb.

Halk sağlığı göz önünde bulundurulduğunda bu konunun ivedilikle gündeme getirilmesi ve çözüme

ulaştırılması gerektiği kanaatindeyiz. 

Çözüm önerisi: Hastanelere ait tüm medikal gaz şartnameleri gözden geçirilerek güncellenmelidir.
Bu  konuda  medikal  gaz  faaliyeti  gösteren  firmaların  uyumlu  olması  gereken  yerel  ve/veya
uluslararası mevzuat gerekliliklerini, standartlarını listeleyerek destek vermeye hazırız.

21.  Hastahanelerde tüp depolama alanlarının tehlikeli madde depolama ve kullanma
yönetmeliğine uyumu
Hastanelerimiz tüp depolama alanlarında tehlikeli  madde depolama ve kullanma yönetmeliğine

göre depolama her zaman yapılmadığı veya yapılamadığı fark edilmektedir. Bu konunun hastalar

kadar  işçi  sağlığı  ve  güvenliği  açısından  da  riskli  olduğunu  düşünüyoruz.  Tüp  depolarında

uyuşmayan malzemelerin oksitleyici ve yanıcı  gibi örneğin yan yana depolanmaması gereklidir.

Depo alanlarında havalandırma, alarm gibi kontroller bulunmalıdır. Hastane depo ziyaretlerimizde

bu konuda gelişmeye açık alanların olduğunu düşünmekteyiz.

Çözüm önerisi:  Daha sıkı denetimler yapılmalı ve eğitimler verilmelidir.  Eğitim tarafında destek
vermeye hazırız.

22.  ADR belgeleri ve SRC belgeleri 

Hastanelere  tehlikeli  madde  dağıtımı  yapan  araç  sürücülerinin  SRC5  belgesi  olması  gereklidir.

Ayrıca araçların ADR yönetmeliğine uygun olması gereklidir. Bu konuda yeterli kalifikasyonda şoför

ve araç olmadığını hastane ziyaretlerimizde fark ediyoruz. Hizmet verecek araç ve şoförlerde bu

gerekliliğin  aranmasının  halk  sağlığı  ve  güvenliği  açısından  kritik  öneme  sahip  olduğunu

düşünüyoruz. 

Çözüm önerisi:  Bu konuda denetimler arttırılmalıdır. Hastanelerin ilgili ihalelerinde bu belgelere
sahip araç ve şoförlerle dağıtım yapılması gerekliliği eklenebilir.

23.  Hastahanelerde tank mesafeleri yönetmeliği

Hastane sahalarında tank mesafeleri yönetmeliğine uyulmadığını gözlemlemekteyiz. Eski ve yeni

hastanelerde bulunan tank lokasyonları yönetmelikte belirtilen güvenli bölgeler yerine, halk sağlığı

için tehlike yaratabilecek lokasyonlarda bulunmaktadır.

Çözüm önerisi:  Bu konuda denetimler arttırılmalıdır veya risk analizi  yapılarak yönetmelik daha
uygulanabilir bir hale getirilebilir diye düşünmekteyiz.
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24.  Hastanelerde ISO7396-1 2016 standardına uyum

Hastanelerde  medikal  gaz  ve  medikal  vakum  ekipmanları  ve  tesisatlarında  ISO7396-1  2016

standardı  gerekliliklerinin  uygulanmaması  sebebi  ile  hasta  sağlığı  konusunda  çeşitli  riskler

bulunmaktadır.  Örnek  vermek  gerekirse  hastanelerde  medikal  gaz  ve  medikal  vakum tedariği

amacıyla, her biri hastanenin gaz ihtiyacını % 100 karşılayabilecek kapasitede 3 bağımsız kaynak

olmalıdır. Asıl (birinci) gaz veya vakum kaynağında yaşanabilecek bir sorun olması halinde ikinci

kaynak otomatik olarak devreye girmelidir,  böylece hastaneye tedarik edilen gaz veya vakumu

kullanan hastaların sağlıkları tehlikeye atılmamış olacaktır. İkinci kaynakta da bir sıkıntı olduğunda

üçüncü kaynak manuel olarak devreye girebilir. ISO 7396-1 2016 Standardına uyum sağlanmaması

sebebiyle oluşabilecek riskli durum örnekleri çoğaltılabilir. Bu gibi riskleri önlemenin tek yolu ISO

7396-1 2016 standardının uygulanmasının sağlanması ve uygulandığının takibidir.   

Çözüm önerisi: Hastane medikal gaz ve vakum sistemleri ve tüm bileşenlerinin mevcut Harmonize
Standart  olan  ISO  7396-1  2016’ya  uyumu  hususunda  hastanelerde  incelemeler  yapılıp
hastanelerin  mevcut  durumları  ve  ISO  7396-1  2016  gerekliliklerine  ulaşmak  için  gerekenleri
listelemek üzere hastanelerde denetleme ve incelemeler yapılmalıdır. Hastanelerin hem teknik,
hem klinik hem de idari kadroları ve yönetimleri bulundukları kademe ve pozisyonun gerektirdiği
eğitimleri  almalıdırlar.  Hastanelere ihtiyaçları  olabilecek personel ve cihaz eksiği için de destek
verilmelidir.
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