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T.C.  

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ANKARA           

    

Ankara 

 

Konu : Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşmasın Ürün Fiyatı 4.Maddeye eklenen 

%25 İş Artışı Hakkında  

 

 

 

Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşmasına, ‘’Ürün Fiyatı 4.(3) Bu maddenin 

birinci fıkrası kapsamında yapılacak olan miktar esaslı e-ihaleler/e-pazarlıklar 

sonucunda kendisinesiparişverilentedarikçibirsonrakie-ihale/e-pazarlıkdöneminekadare-

ihalenin/e-pazarlığınyapıldığı ilden (ihale bölgesel olarak yapıldı ise bölgeden) gelecek 

müşteri talepleri üzerine e-ihaleye/e-pazarlığa konu ürünün miktarının %25'i kadarını 

daha aynı fiyatlakarşılayacaktır.’’fıkrası eklenmiştir.  

 

Firmalar ihaleye girerken  ihalenin kendisinde kalıp kalmayacağı belli değilken ihale teslim 

süresi ve miktarına bağlı olarak mevcut tedarik sürecine göre fiyat vermekte stoklarını 

(üretimlerini-ithalatlarını) ayarlamaktadır. Özellikle pandemi şartları ile döviz kurlarındaki 

değişkenlik ülkemizdeki ekonomik koşullar dikkate alındığında, ihtiyacın aynı fiyat ile uzun 

süre karşılanması ve stokların ayarlanması imkan dahilinde değildir. Bunun yanı sıra tüm 

dünyada ciddi oranda nakliye gecikmeleri de yaşanırken, iş artışı için stoklarda ürün tutulması 

hem mali açıdan hem de zaman açısından firmalar için mümkün değildir.DMO ihalelerinde 

ihtiyaç listelerindeki ürün adetleri düşünüldüğünde, bu ürünlerin %25 artışı stok yönetimini 

belirsizliğe mahkum edecek,firmaları zora düşürecek dolayısıyla bu durumdan kurumlar da 

olumsuz etkileneceklerdir. 

 

Bu iş artışını karşılayamayacak olan bir çok firmanın ihaleye girmeme veya ihaleye  katılırken 

daha temkinli davranarak ya kalem ya da adet sayısını düşürerek ihaleye girme kararı 

alabileceği göz önüne alındığında, ithalatçı ve üreticilerin yüksek oranda büyük şehirlerde 

olduğu ve lojistik maliyetleri açısından doğal olarakkendi yakın bölgelerine ürün vermeyi 



 

  

 

tercih edecekleri, buna bağlı olarak da bir çok bölgenin olumsuz etkileneceğiöngörüsüyle 

tedarik zincirinin aksaması ve sağlık hizmeti zincirinde kopmaları yaşanması muhtemeldir. 

 

Bu kapsamda uygulama ile ilgili önerilerimizin; 

 

1- Bu ihale döneminde firmaların ve ihale sürecinin olumsuz etkilenmemesi adına iş 

artışı maddesinin bu ihale için geçerli olmamasının, 

 

2- %25 artış ihtiyacının, tedarikçi firma ile süre ve artış miktarı konusunda karşılıklı 

mutabakat sağlandıktan sonra talep edilmesini ve bu koşul sağlandıktan sonra; bu ihale (14-

15.02.2022 tarihli ihalesi) dönemi sonrası % 25 artış taleplerin , 105  günlük (45 + 60 ) ihale 

teslimat süresi içinde; en geç 60. güne kadar firmalara bildirilmesi ve teslimat için  105 gün 

süre bitimi ardından 30 gün süre tanınmasının yönünde kesin ve uygulanabilen bir program 

oluşturulması ve bu kriterlerin sözleşmeye eklenmesi hususlarının değerlendirilmesini gereği 

için bilgilerinize arz ederiz. 

 

(Aslı İmzalıdır.) 

 

Saygılarımızla 

Tıbbi Cihaz Platformu 

 


