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SAĞLIK SEKTÖRÜNDE 4734 SAYILI KANUNUN
3. MADDESİNE GÖRE İSTİSNA ALIMLAR
Kamu sağlık sektörünün
satınalma işlemlerini yürüttüğü
temel mevzuat olan 4734 sayılı
kanun 3. Maddesinde bir kısım
istisna düzenlemeleri yapılmıştır.
Söz konusu istisna düzenlemeleri
büyük ölçüde diğer kamu
kurumlarından yapılacak alımlar
ile satınalma işlemi kendisine
has özellik gösteren işlemleri
kapsamaktadır.
4734 sayılı kanunun 3.
Maddesinde sayılan söz konusu
istisna düzenlemlerinin sağlık
sektörü ile ilgili olanları şunlardır.
A.4734 Sayılı Kanun’un 3/b
Maddesine Göre Özel Güvenlik
İşlemi Gerektiren Satınalma
İşlemleri; Sağlık Bakanlığı tarafından
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun
3. maddesinin (b) bendi kapsamında
yapılacak ihalelere ilişkin ekli
Esasların yürürlüğe konulması;
Sağlık Bakanlığının 16.03.2017 tarihli
ve 1523 sayılı yazısı üzerine, anılan
Kanunun geçici 4’üncü maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 17.04.2017
tarihinde kararlaştırılmıştır. Söz
konusu usul ve esaslar 03.06.2017
tarihinde Resmî Gazete ’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Buna göre, gizlilik ve güvenlik
gerektiren iş, Sağlık Bakanlığı
Türkiye’nin sağlık politikasına yön
vermek amacı ile Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü tarafından işletilen
kurumsal kaynak verileri ve
yönetimi ile ilgili sistemler, kişisel
sağlık verisi işleyen ve sahadan
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bu amaçla güvenli bir iletişim alt
yapısı ile veri toplayan sistemler ve
bu sistemler için gerekli yazılım,
donanım, veri merkezi, sunucu
barındırma ve güvenli iletişim ağı
bileşenlerinin kurgulanması, tedarik
edilerek kurulması, kapasite artırımı
ya da azaltılması, modernizasyonu,
standardizasyonu, işletilmesi,
bakım, destek, geliştirme ve eğitim
hizmetleri ile bu sistemler arasında
elektronik ortamda sürdürülen
güvenli veri iletimi ve paylaşımı
için gerekli altyapının tesis,
işletim, bakım, destek, geliştirme,
modernizasyon ve standardizasyon
işleri olarak tanımlanmış ve tanım
kapsamındaki işler 4734 Sayılı
Kanunun 3/b maddesine göre
belirlenen ve 03.06.2017 tarihinde
Resmi Gazete ’de yayımlanarak
yürürlüğe giren usul ve esaslara
göre yapabilecektir.
Bu usul ve esas kapsamında
yapılabilecek hizmet işler; Sağlık
Bakanının onayı ile gizli olarak özel
güvenlik işlemleri ile yapılmasına
karar verilen bilgi sistemlerine
yönelik bakım, onarım, taşıma,
haberleşme, telekomünikasyon,
iletişim ve iletişim altyapısı, sigorta,
araştırma, geliştirme, yükleme ve
boşaltma, teknik yardım, teknik
eğitim, toplantı, organizasyon,
koruma ve güvenlik, danışmanlık ve
müşavirlik, mimarlık ve mühendislik,
etüt ve proje, bilgisayar sistemlerine
yönelik hizmetler, yazılım
hizmetleri, taşınır ve taşınmaz mal
ve hakların kiralanması ve benzeri
diğer hizmetlerdir.

B.4734 Sayılı Kanun’un 3/c
Maddesine Göre Uluslararası
Anlaşmalar Gereği Sağlanan
Dış Finansmanla Yapılacak
Satınalma İşlemleri; Sağlık
Bakanlığı tarafından 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu’nun 3.
maddesinin (c) bendi kapsamında
uluslararası anlaşmalar gereğince
sağlanan dış finansman ile
yaptırılacak olan ve finansman
anlaşmasında farklı ihale usul
ve esaslarının uygulanacağı
belirtilen mal veya hizmet alımları
ile yapım işleri ile ilgili satınalma
işlemlerini ilgili uluslararası
kuruluşun mevzuatına göre
gerçekleştirmek zorundadır.
Uygulamada genel olarak
uluslararası kuruluşlardan
finansmanı sağlanan işlerin
kullanımı için yapılan
anlaşmalarda ilgili kuruluşun
mevzuatının uygulanacağı ile ilgili
hükümler bulunmaktadır.
Bu kapsamda Sağlık
Bakanlığının Dünya Bankası
ile uzun süredir yürüttüğü ve
farklı isim ve amaçla devam
ettirdiği çeşitli ikraz anlaşmaları
bulunmaktadır. Son olarak Türkiye
Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin
Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi
Projesi’nin (SSGDP/Proje)
finansmanı için Dünya
Bankasından 120 milyon Avro
tutarında bir ikraz sağlamıştır.
Sağlanan finansman Proje
kapsamında yapılacak mal, yapım
işleri, danışmanlık dışı hizmetler
ve danışmanlık hizmet alımlarının
ödemelerinde kullanılacaktır.
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Bu kapsamda yapılacak mal,
yapım işleri ve danışmanlık dışı
hizmet alımları, Ocak 2011’de
yayınlanan, Temmuz 2014’te
revize edilen “IBRD İkrazları ve IDA
Kredileri & Hibeleri Kapsamında
Dünya Bankası Borçluları tarafından
Mallar, Yapım İşleri ve Danışmanlık
Dışı Hizmetlerin Satın Alımı” isimli
Satınalma Kılavuzu’na uygun olarak
gerçekleştirilecektir.
Yine aynı şekilde danışmanlık
hizmet alımları ise, Ocak 2011’de
yayınlanan, Temmuz 2014’te
revize edilen “IBRD İkrazları
ve IDA Kredileri & Hibeleri
Kapsamında Dünya Bankası
Borçluları Tarafından Danışman
Seçimi ve İstihdamı” isimli
Danışmanlık Kılavuzu’na uygun
olarak gerçekleştirilecektir. Bu
alımların tamamı aynı zamanda
söz konusu İkraz Anlaşmasında
belirtilen hükümlere uygun
olarak gerçekleştirilecektir.
Kılavuzlara http://go.worldbank.
org/LLG7KORBF0 adresinden
ve tercümelerine Proje Yönetim
Destek Birimi’nin www.pydb.saglik.
gov.tr adresindeki dokümanlar
linkinden ulaşılabilir.

b) Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığına bağlı
huzurevleri ve yetiştirme
yurtlarından yapılacak mal ve
hizmet alımları,
c) Millî Eğitim Bakanlığına
bağlı üretim yapan okullar ve
merkezlerden yapılacak mal ve
hizmet alımları,
d) Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme
istasyonlarından yapılacak mal ve
hizmet alımları,
e) Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları İşletmesi Genel
Müdürlüğünden yük, yolcu veya
liman hizmetleri için yapılacak
alımlar,

f) Tasfiye Hizmetleri Genel
Müdürlüğünden yapılacak
akaryakıt ve taşıt alımları,
g) Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumundan
araştırma-geliştirme faaliyetleri
kapsamında yapılacak mal, hizmet
ve danışmanlık hizmet alımları,
h) Et ve Süt Kurumu Genel
Müdürlüğünden yapılacak et ve et
ürünleri alımları,
i) Ray üstünde çeken ve
çekilen araçlar için Makine ve
Kimya Endüstrisi Kurumu Genel
Müdürlüğünden yapılacak tekerlek
ve tekerlek takımları alımları,
ilgili mevzuatına göre yapabilirler.
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2019 yılı itibariyle Sağlık
Bakanlığının Dünya Bankası
ile yürüttüğü kredi anlaşması
haricinde Türkiye’ye sığınmak
zorunda kalan Suriyeli misafirler
içinde Avrupa Birliği ile yürüttüğü
hibe anlaşmaları gereği yaptığı
satınalma işlemleri de AB
ilgili mevzuatına tabi olarak
yapılmaktadır. Bunun için Sağlık
Bakanlığı Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü ile AB Komisyonu
Türkiye Delegasyonu arasında
imzalanan doğrudan hibe
sözleşmesi kapsamında
uygulanmakta olan IPA 2016/378641 sayılı “Geçici Koruma Altındaki
Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve
Türkiye Cumhuriyeti Tarafından
Sunulan İlgili Hizmetlerin
Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde
çeşitli satınalma işlemleri
yapılmaktadır.
C.4734 Sayılı Kanun’un
3/e Maddesine Göre İstisna
Alımlar Kapsamında Yapılacak
Satınalma İşlemleri; Kamu sağlık
işletmeleri 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’nun 3. maddesinin (e)
bendi kapsamında;
a) Adalet Bakanlığına bağlı
ceza infaz kurumları ile tutukevleri
iş yurtlarından yapılacak mal ve
hizmet alımları,
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D. 4734 Sayılı Kanun’un
3/f Maddesine Göre Ar-Ge
İhtiyaçlarının Karşılanması;
4734 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (f)
bendinde, “Ulusal araştırmageliştirme kurumlarının yürüttüğü
ve desteklediği araştırma-geliştirme
projeleri için gerekli olan mal ve
hizmet alımları ile finansmanının
tamamı Kanun kapsamındaki bir
idare tarafından karşılanarak elde
edilen sonuçların bu idare tarafından
sadece kendi faaliyetlerinin
yürütülmesinde faydalanıldığı
haller hariç, her türlü araştırma ve
geliştirme hizmeti alımlarının” ceza
ve yasaklama hükümleri hariç olmak
üzere Kanuna tabi olmadığı hüküm
altına alınmıştır.
Ulusal araştırma-geliştirme
kurumlarının yürüttüğü ve
desteklediği araştırma-geliştirme
projeleri için gerekli olan mal ve
hizmet alımları, anılan kurumlar
tarafından hazırlanarak Kamu İhale
Kurumunun uygun görüşü alındıktan
sonra yürürlüğe konulacak esas ve
usullere göre yürütülecektir.
Finansmanının tamamı 4734
sayılı Kanun kapsamındaki bir
veya birden fazla idare tarafından
karşılanan ve elde edilen sonuçların
bu idare veya idareler tarafından
sadece kendi faaliyetlerinin
yürütülmesinde faydalanıldığı
araştırma ve geliştirme hizmeti
alımları hariç, her türlü araştırma ve
geliştirme hizmeti alımlarına ilişkin
esas ve usuller, bakanlıkları tarafından
bağlı ve ilgili idareler için ortak
olarak, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile
bağlı veya ilgili olduğu bir bakanlık
bulunmayan idarelerin ise kendileri
tarafından hazırlanmak suretiyle
doğrudan Kuruma gönderilerek
Kurumun uygun görüşü alındıktan
sonra yürürlüğe konulacaktır.
Kamu İhale Genel Tebliğinde,
4734 sayılı Kanunun 3’üncü
maddesinin birinci fıkrasının (f)
bendinde belirtilen ulusal araştırma
ve geliştirme kurumlarının; ulusal
alanda ve münhasıran araştırma
geliştirme faaliyetleri yürütmek
amacı ile kanunla kurulan kurumlar
ve yükseköğretim kurumları ile
bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel
kişiliğine sahip eğitim-öğretim,
bilimsel araştırma, yayın ve
danışmanlık yapan kurumlar olarak
değerlendirilmesi gerektiği ifade
edilmektedir.
Üniversiteler ve yüksek teknoloji
enstitüleri tarafından araştırmageliştirme projelerinin ihtiyacı olan
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tıbbi cihazlar 4734 sayılı Kanunun
3’üncü maddesinin birinci fıkrasının
(f) bendi kapsamında Kanuna
tabi olmadan alınabilmektedir.
Yükseköğretim Kurumları Tarafından
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun
3’üncü Maddesinin (f) Bendi
kapsamında Yapılacak İhalelere
İlişkin esaslar, Bakanlar Kurulunun
01.12.2003 tarihli ve 2003/6554 sayılı
kararı ile kabul edilmiş ve 30.12.2003
tarihli ve 25332 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanmıştır.
Sağlık Bakanlığı tarafından
4734 sayılı Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi
uyarınca finansmanının tamamı
idare tarafından karşılanarak elde
edilen sonuçların bu idare tarafından
sadece kendi faaliyetlerinin
yürütülmesinde faydalanıldığı
haller hariç her türlü araştırma
ve geliştirme hizmet alımlarında
uygulanacak esaslar, Sağlık Bakanlığı
Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanununun 3 üncü Maddesinin (f)
bendi kapsamında yapılacak ihalelere
ilişkin esaslar’da düzenlenmiş ve
31.07.2010 tarihli ve 27658 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
E.4734 Sayılı Kanun’un
3/h Maddesine Göre Yapılacak
Satınalma İşlemleri; Sağlık Hizmeti
Sunan 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanunu Kapsamındaki İdarelerin
Teşhis ve Tedaviye Yönelik Olarak
Birbirlerinden Yapacakları Mal ve
Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik,
07.02.2009 tarihli ve 27134 sayılı
Resmî Gazete ‘de yayımlanmıştır.
Bu Yönetmeliğin amacı, 4734 sayılı
Kanun kapsamında sağlık hizmeti
sunan idarelerin teşhis ve tedaviye
yönelik olarak birbirlerinden
yapacakları mal ve hizmet alımlarının
usul ve esaslarını belirlemektir.
Anılan Yönetmeliğin 4’üncü
maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendinde fiyat tarifeleri, “Sosyal
Güvenlik Kurumunca yayımlanan
Sağlık Uygulama Tebliğinde veya
Hazine ve Maliye Bakanlığınca
yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin
Uygulama Tebliğinde belirlenen
fiyatları ya da bu kapsamda
hazırlanan diğer resmi fiyatlar” olarak
tanımlanmaktadır. Yönetmeliğin
6’ncı maddesinde hizmetlerin
fiyatlandırılması;
9 uncu maddede ise mal alımlarında
fiyatlandırma düzenlenmiştir.
Anılan Yönetmeliğin 4’üncü
maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendinde hizmet, teşhis ve tedaviye
yönelik olarak idarelerce üretilen
veya 4734 sayılı Kanuna göre hizmet

alımı yolu ile üçüncü şahıslardan
temin edilen hizmetler olarak
tanımlanmaktadır. Yönetmeliğin 5
inci maddesinde, idarelerin aralarında
imzalayacakları protokollerle
birbirlerinden doğrudan hizmet
alabilecekleri hüküm altına alınmıştır.
Örneğin bir hastane görüntüleme
hizmetlerini başka bir hastaneden
bu yönetmelik kapsamında alınabilir.
Ancak bu Yönetmelik kapsamında
otelcilik hizmetleri olarak adlandırılan
temizlik ya da özel güvenlik veya
yemek servis hizmetlerinin idarelerce
birbirlerinden alımı mümkün değildir.
Söz konusu Yönetmeliğin
4’üncü maddesinin birinci fıkrasının
(f) bendinde mal, “Teşhis ve
tedaviye yönelik olarak idarelerce
üretilen veya 4734 sayılı Kanuna
göre temin edilen mallar” olarak
tanımlanmaktadır. İdareler, ilaç, tıbbi
sarf malzemesi, tıbbi gaz ve tıbbi
cihaz gibi teşhis ve tedaviye yönelik
malları birbirlerinden Yönetmelik
kapsamında alabilirler.
Anılan Yönetmelik kapsamında
düzenlenecek protokollere ilişkin
hükümler 11’nci maddede yer
almaktadır. Her bir mal ve hizmet
alımı için ayrı ayrı protokol
düzenlenebileceği gibi, birden
fazla mal ve hizmet alımı için ortak
protokol düzenlenebilir. Karşılıklı
mutabakat sonucu hazırlanan
protokol, protokolün tarafı olan
birimlerin harcama yetkilileri
tarafından imzalanır. Protokolde
“bu alımlar hakkında uygulanacak
ceza ve yasaklama hükümlerinde
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na
tabi olunacağı” hususuna yer
verilir. Protokolün feshine ve
anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin
hükümler protokolde belirlenir.
Kamu İhale Kurulunun
02.04.2009 tarihli ve 2009/DK. D-46
sayılı düzenleyici kararıyla, 4734
sayılı Kanun kapsamında bulunan
sağlık hizmeti sunan idareler
tarafından Türkiye Yüksek İhtisas
Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi
bünyesinde kurulu bulunan Tıbbi
Aygıtlar Bakım Onarım Merkezinden
tıbbi cihazların kalibrasyon
hizmetlerinin 4734 sayılı Kanunun
3’üncü maddesinin birinci fıkrasının
(h) bendi kapsamında alınabileceğine
karar verilmiştir.
Söz konusu düzenleme ile gerek
sağlık Bakanlığına ait işletmelerin
gerekse kamu üniversiteleri sağlık
işletmelerinin ihtiyaç duyduğu teşhis
ve tedaviye yönelik mal ve hizmetleri
ihale mevzuatına tabi olmadan
birbirlerinden satın alabilirler.

