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TIBBİ TEDARİKTE
SAĞLIK MARKET DÖNEMİ
Sağlık Market, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum
ve kuruluşlarının sağlık hizmeti sunumlarının
yürütülmesinde ihtiyaç duydukları tıbbi sarf, ilaç ve
tıbbi cihazların Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından
gerçekleştirilen elektronik ihaleler vasıtasıyla tedarik
edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu amaçla yapılacak
işlemler için “Sağlık Bakanlığı İle Devlet Malzeme
Ofisi Genel Müdürlüğü Tedarik İşbirliği Protokolü”
imzalanmıştır. Uygulama Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Ağustos 2018 tarihinde
açıkladığı 100 Günlük İcraat Programında yer almıştır.
“Sağlık Market” uygulamasının amacı, Türkiye’nin
merkezi satın alma kurumu DMO kanalıyla Sağlık
Bakanlığına bağlı hastanelerinin ihtiyacı olan tıbbi sarf,
ilaç ve tıbbi cihazları daha hızlı ve uygun fiyatla temin
edilmesidir.
Sağlık Market’in 3 fazda gerçekleştirilmesi
planlanmıştır. Buna göre; 2018 yılında tamamlanacak
1. Faz ile 113 kalem basit tıbbi sarf malzemesinin temini
hedeflenmiştir. 2019 yılı ilk çeyreğinde hayata geçirilmesi
planlanan 2. Fazda 400 kalem tıbbi sarf malzemesi ve
ikinci çeyrekte tamamlanacak olan 3. Fazda ise 100
kalem ilaç temini gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Eylül
2020 tarihi itibariyle gelinen noktada ise Sağlık Market
kapsamında; Sağlık Market tıbbi sarf malzeme listesi
EK-2A’da 1107 adet ürün, EK-2B’de 321 adet tıbbi sarf
malzeme ile 4893 adet beşeri tıbbi ürün (ilaç vb.) yer
almıştır.
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık işletmelerinin ihtiyacı
olan tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinin daha hızlı ve
uygun fiyata tedarik edilmesi için hayata geçirilen Sağlık
Market DMO ile birlikte yürütülmektedir. Sağlık Market,
Sağlık Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşlarının, sağlık
hizmeti sunumlarının yürütülmesinde ihtiyaç duydukları
ürünlerin DMO Satınalma Yönetmeliği hükümleri
doğrultusunda uygulanacak elektronik ihaleye ile
karşılanmasıdır. Uygulamanın aylık bazda ve bölgesel
düzeyde açık eksiltmeli elektronik ihaleler şeklinde
yapılması planlanmıştır. Sağlık Market uygulaması iki
aşamalı devreye alınmıştır. İlk aşamada Sağlık Market
uygulaması sistemine dâhil olmak isteyen firmaların

DMO’ya ürün numunelerini teslim edecektir. İkinci
aşamada ise teknik uygunluk değerlendirmesi olumlu
sonuçlanan ürünlere sahip firmalarla çerçeve anlaşma
imzalanacaktır. Bu aşamadan sonra firmalardan ek bilgi
ve belge istenmeyecek olup, Sağlık Market uygulaması
kapsamında imzalanacak anlaşmaların süresi ise
başlangıçta 1 yıl olacaktır. Bu sürede ürünlerin tavan
fiyatlarının güncellenebileceği ve firmaların istediği
zaman ürün ekleyebileceği veya çıkarabileceği bir sistem
kurulmaya çalışılmıştır. Şartları taşıyan tüm firmalara
açık olan uygulamada, Sağlık Market çerçeve anlaşma
başvurusu ve ürün ekleme çıkarma işlemlerinin DMO
web sitesi üzerinden online olarak yapılabilmektedir.
Sağlık Market uygulamasının bir diğer amacı,
sık aralıklarla ve eş zamanlı yapılacak e-ihaleler ile
hastanelerin stok gün sayılarının ve maliyetlerini
düşürülmesidir. Ayrıca uygulama ile firma ödemelerinin
90 günlük ödeme süresine düşürülmesi hedeflenmiştir.
Sağlık Bakanlığı’ndan sonra kamu üniversite sağlık
işletmeleri de DMO sağlık market uygulamasından
yararlanmak istemişlerdir. Bu amaçla 05.03.2020
tarihinde Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde
gerçekleştirilen toplantıda DMO ile Türkiye’nin
önde gelen 6 üniversitesi arasında “Tedarik İşbirliği
Protokolü” imzalanmıştır. Protokol ile kamu
üniversitelerine bağlı sağlık işletmelerinin sağlık hizmeti
sunumlarının yürütülmesinde ihtiyaç duydukları ve
Sağlık Markete konu olan ilaçların ve tıbbi malzemelerin
DMO aracılığıyla temin edilmesi amaçlanmaktadır.
Buna göre kamu üniversite sağlık işletmelerinin Sağlık
Bakanlığı’na olduğu gibi DMO temin hizmet bedelinin
%1 olarak uygulanması, ödeme vadesinin 90 gün olması
gibi aynı içeriğe sahip olan bir protokol DMO ile kamu
üniversiteleri arasında yapılmıştır.
Sağlık Market uygulanmasından sonra DMO
alımları ile ilgili çok önemli bir düzenleme olarak 10
Haziran 2020 Tarihli 31151 Sayılı Resmî Gazete’ de
“Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhtiyaçlarının DMO
Genel Müdürlüğünce Karşılanması Hakkında Karar”
Cumhurbaşkanlığınca yayımlanmıştır.
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Bu Karara göre DMO aracılığıyla karşılanacak
ihtiyaçlar; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) sayılı
cetvelde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının, DMO
Genel Müdürlüğü Ana Statüsünde sayılan mal ve
hizmetlerden, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenerek
ilan edilecek olanların, ilanda belirtilen tarihten itibaren
DMO aracılığıyla temin etmelerinin zorunlu olduğu
ifade edilmiştir. Dolayısıyla 2020 Temmuz ayı itibariyle
gerek Sağlık Bakanlığı sağlık işletmeleri gerekse kamu
üniversitelerinin sağlık işletmeleri için Cumhurbaşkanlığı
Kararı neticesi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından
yayımlanacak listedeki ürün ve hizmetleri DMO’sinden
satınalma mecburiyeti oluşmuştur. Bu Kararın
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnaları
belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olduğu
belirtilmiş olup, bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye
Bakanı yürütecektir. Karar yayımlandığı gün (10 Haziran
2020) yürürlüğe girmiş ancak 20.08.2020 tarihi itibariyle
ürün ve hizmet listesi yayınlanmadığından uygulama
pratik olarak henüz başlamamıştır. DMO’dan satınalmayı
zorunlu kılan ürün ve hizmet listesinin ne zaman
yayımlanacağı ve kapsama hangi ürün ve hizmetlerin
alınacağı ile ilgili bir bilgilendirme olmadığından
kapsamdaki kamu idarelerinin Hazine ve Maliye
Bakanlığı ile DMO duyurularını sürekli takip etmeleri
gerekmektedir.

Paylaşım Platformu’nda (https://sbu2.saglik.gov.tr/Tpp)
yer almaktadır. Teknik şartnamelerde yer alan hususlarla
ilgili olarak başvuru yapmak kaydıyla her zaman Sağlık
Market-Tedarik Paylaşım Platformu üzerinden itiraz
edilebilecek olmakla beraber itiraz değerlendirmeleri
sonuçlanıncaya kadar mevcut teknik şartnamede yer
alan hususlar geçerli olacaktır.

Sağlık Market uygulaması kapsamında tıbbi cihaz/
malzeme satabilmek için firmaları DMO ile çerçeve
anlaşma yapmaları gerekmektedir. Buna göre Sağlık
Bakanlığı bağlı kurum ve kuruluşları ile ihtiyaç sahibi
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, sağlık hizmeti
sunumlarının yürütülmesinde ihtiyaç duydukları tıbbi
malzemelerin DMO aracılığıyla temini amacıyla “Sağlık
Market”te yer alacak ürün ve firmaların belirlenmesi için
başvuruda bulunan firmalarla DMO arasında 1 yıl süreli
“Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması”
imzalanacaktır.

Başvuruda bulunabilecek olan firmaların;
a) Üretici (imalatçı), ithalatçı (yetkili temsilci) [lisansör
firma tarafından ithali/üretimi, ruhsatlandırılması ve
satışı hususlarında yetkilendirilenler dahil] konumunda
olmaları veya bu firmaların ürünleri için Sağlık Market
kapsamında aynı jenerik kodunda il düzeyinde
(radyofarmasötiklerde ülke düzeyinde) tek yetkili satıcı
konumunda olmaları gerekmektedir.
b) Yetkili satıcı konumundaki firmalar, aynı
jenerik kodunda yer almamak kaydıyla birden fazla
üretici (imalatçı), ithalatçı (yetkili temsilci) [lisansör
firma tarafından ithali/üretimi, ruhsatlandırılması ve
satışı hususlarında yetkilendirilenler dahil] firmanın il
düzeyinde yetkili satıcısı olarak başvurabilecektir.
c) Üretici/ithalatçı ile çerçeve anlaşma imzalandıktan
sonra üreticinin/ithalatçının anlaşması sonlandırılmadan
yetkili satıcının başvurusu, yetkili satıcıyla çerçeve
anlaşma imzalandıktan sonra ise bu firmanın yetkili
satıcılığı iptal edilmedikçe üreticinin/ithalatçının
başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sağlık Market kapsamına girmek amacıyla başvuruda
bulunacak olan firmaların ve teklif edecekleri ürünlerinin
Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlarının güncel olması
gerekmektedir. Katalogda (Genel Katalog, Tekno Katalog,
KOBİ Kataloğu, Cazibe Merkezleri Kataloğunda veya
Sağlık Market Beşeri Tıbbi Ürünler Çerçeve Anlaşması
ile) yer alan firmalar, aranan şartları sağlamaları halinde
ayrıca “Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması”
imzalayabileceklerdir. Sağlık Market kapsamında temin
edilecek olan tıbbi malzemelere ilişkin bilgiler “Sağlık
Market Tıbbi Malzeme Listesi”nde (EK-2A, EK-2B) yer
almakta olup, bu listelerde yer almayan ürünler için
yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Söz konusu
listelerden EK-2A da sadece e-ihaleye konu olabilen tıbbi
malzemeler, EK-2B’de ise e-ihaleye konu olabileceği gibi
ürünün piyasası, özellikleri ve ihtiyaç durumu nedeniyle
ayrıca doğrudan sipariş verilebilecek tıbbi malzemeler
yer almaktadır. İhtiyaç duyulması veya gerek görülmesi
halinde bu tıbbi malzemelerin listedeki yerlerinde
değişiklik yapılabilecektir.
Sağlık Market kapsamında yer almak üzere teklif
edilecek ürünler “Sağlık Market Tıbbi Malzeme Teknik
Şartnameleri”ne (EK-3) uygun olacaktır. Söz konusu
ürünlerin teknik şartnameleri Sağlık Market-Tedarik
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Sağlık Market uygulaması kapsamında beşeri tıbbi
ürün (ilaç vb.) satabilmek için firmaları DMO ile çerçeve
anlaşma yapmaları gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı
bağlı kurum ve kuruluşları ile ihtiyaç sahibi diğer kamu
kurum ve kuruluşlarının, sağlık hizmeti sunumlarının
yürütülmesinde ihtiyaç duydukları beşeri tıbbi ürünlerin
DMO aracılığıyla temini amacıyla “Sağlık Market”te yer
alacak ürün ve firmaların belirlenmesi için başvuruda
bulunan firmalar ile DMO arasında 1 yıl süreli “Sağlık
Market Beşeri Tıbbi Ürünler Çerçeve Anlaşması”
imzalanacaktır.
Sağlık Market kapsamında alınacak ürünler
(radyofarmasötikler hariç); Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç
ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan “Detaylı
İlaç Fiyat Listesinde” aktif olarak yer almalı ve Sağlık
Bakanlığı imal/ithal ruhsatı/izni olan ve Sağlık Bakanlığı
tarafından çıkarılmış genelge ve tüzüklere uygun
olmalıdır.

Katalogda (Genel Katalog, Tekno Katalog, KOBİ,
Cazibe Merkezleri Kataloğu veya Sağlık Market Tıbbi
Malzeme Çerçeve Anlaşması gibi) yer alan firmalar,
aranan şartları sağlamaları halinde ayrıca Sağlık
Market Beşeri Tıbbi Ürünler Çerçeve Anlaşmaları da
imzalayabileceklerdir. Sağlık Market kapsamında temin
edilecek olan beşeri tıbbi ürünlerin bilgileri “Sağlık Market
Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi”nde (EK-2) yer almakta olup,
bu listede yer almayan ürünler için yapılacak başvurular
kabul edilmeyecektir. Sağlık Market kapsamında yer
almak üzere teklif edilecek ürünler “Sağlık Market Beşeri
Tıbbi Ürünlere Ait İdari ve Teknik Hususlar”a (EK-3)
uygun olacaktır. İdari ve teknik hususlarda yer alan
hükümlere ilişkin itirazlar her zaman yapılabilecektir.
Ancak, itiraz değerlendirmeleri sonuçlanıncaya kadar
mevcut idari ve teknik hususlar geçerli olacaktır.
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