
 

 

TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ 

 

KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

SAĞLIK MARKET SİSTEMSEL VE OPERASYONEL İHTİYAÇ VE 

TALEPLER 

1. TPP sistemlerinin hızlandırılması ve bugfix 

2. Bir SMT için anlaşma imzalamış tüm firmaların TPP kullanıcıları tarafından 

görüntülenebilir olması  

3. Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Market kapsamında kullandıkları genel terminolojinin 

“terimler sözlüğü” halinde yayınlanması  

4. Sistem üzerinden firmaların ilgilendikleri şartnameleri seçip liste oluşturması ve  

modül üzerinde bir sekmeden bu şartnamelerin görüntülenmesinin sağlanması. Teknik 

Şartname işlemleri  modülünde filtrelerin sağlıklı çalışmadığı görülmektedir. 

5. Sağlık Market uygulamasında yapılan tüm değişikliklerin (örn. TPP’deki sistemsel 

değişiklikler, EK-2A ve EK-2B ürün listelerindeki değişiklikler, TPP’de aktif/pasif 

hale gelen şartnameler, idari kararlar, çerçeve anlaşma hükümlerindeki değişiklikler) 

Kurum web siteleri ana sayfasında “Sağlık Market Duyuruları” başlığında 

paylaşılmalı, haftalık bazda olması takibi kolaylaştıracaktır. 

6. TPP Modüllerinin tamamını kapsayacak eğitim materyali oluşturulması (video kaydı, 

kılavuz vb) ve ilgili materyallerin Kurum web siteleri ana sayfalarında yayınlanması  

(Eğitim içeriği aşağıda ayrıca belirtilmiştir.) 

7. Çerçeve anlaşmada yanlış eşleşmesi olan ürünlerin sonradan fark edilmesi halinde 

düzeltme işlemi için hangi kuruma başvurulması gerektiğinin netleştirilmesi ve 

prosedürün belirlenmesi 

8. Çerçeve anlaşma başvuruları incelenirken Kurum tarafından bakılan değerlendirme 

parametrelerinin açıklanması. (Ürün açıklamasında istenen kriterlerin belirlenmesi) 

9. Kurumun web sitesinde de sıkça sorulan sorular bölümü olması ve kayıt aşamasından 

ödeme alma aşamasına kadar geçebilecek tüm sürece dair sıkça sorulan soruların 

cevaplarının bu ekranlardan paylaşılması 



10. Bir malzeme kodunda birden fazla ürün tanımlı olması durumunda e-ihalelerde 

ürünlerden yalnızca birine teklif verilebilmekte, birbirinin alternatifi olan ürünlerin 

aynı malzeme koduna eşlenmiş olabileceği gerekçesiyle birden fazla ürün UBB’si ile 

teklif verilebilmesine olanak tanınması 

11. Miat sürelerinin, üretim çıkışı miatı 2 yıla kadar olanlar için 6 ay, üretim çıkışı miatı 

2+ yıldan fazla olanlar için en az 12 ay miat olarak değiştirilmesi 

12. Sağlık Market’e girecek ürün gruplarının takviminin paylaşılması 

13. Hizmet Alımı Prosedürünün Sağlık Market sistemine nasıl uyarlanacağının 

açıklanması 

14. 22/f ürünlerinin işleyişinde sistemde yer alan firmaların yaşadığı bazı sıkıntılar 

değerlendirilerek eklenecek 22/f ürünlerinin aynı sorunları yaşamaması adına 

düzenlenme yapılması (kargoyla teslimatın kabul edilmesi, yapılacak evrak işlerinin 

ilgili hastane personeli tarafından yapılması, konsinye ürün bırakılması vb) 

15. Üniversite hastanelerinin de sistem üzerinden sipariş verebilmesinin sağlanması 

16. Katalog usulü ile alımın başlangıcı ile ilgili takvimin yayınlanması 

17. Katalog usulü alım yöntemi sürecinin detaylarının açıklanması (fiyatlama çalışmasının 

nasıl ve kim tarafından yapılacağı, anlaşmalarının ana firmalarla mı yoksa bayilerle mi 

ya da ayrı ayrı hepsiyle mi yapılacağı, il bazında mı yapılacağı, sözleşmeyi kimin 

imzalayacağı vb. konularının açıklığa kavuşturulması) 

 

Uygulamalarda ortak bir birliktelik sağlamak adına tüm ilgili kurumların (DMO, Sağlık 

Bakanlığı ( KHGM,- TİTCK) Maliye Bakanlığı, SGK, vs.) katılımı ile sorunların ve 

uygulamaların değerlendirildiği çalıştayların yapılması faydalı olacaktır. 


