
 

 

Sayın Meslektaşımız, 

 

Tıbbi Cihaz Sektör Platformu olarak, sektörümüzün, kamu hastanelerinden, özellikle de 

üniversitelere bağlı hastanelerden alacaklarının sözleşmede belirtilen vade tarihinde 

ödenmesi gerektiğini her platformda dile getirdik. Bununla beraber, Üniversite hastanelerinin 

borçlarının, yapısal sorunlardan kaynaklandığını, yapısal iyileştirmeler yapılmadığı sürece 

sektörümüze olan borçlarını ödeyemeyeceklerini, birikmiş borçlarını Maliye Bakanlığı’nın 

defaten ödemesi gerektiğini ilgili Kurumlara ilettik, bu yönde yoğun çalışmalarda ve 

temaslarda bulunduk.  

 

Ekonomiden Sorumlu Bakanlarımız da dahil olmak üzere tüm kamu idarecileri Üniversite 

hastanelerinin bağımsız işletmeler olduğu, borçlarının devletin borcu olmayıp döner sermaye 

işletmelerinin borcu olduğunu belirterek taleplerimizi yıllarca geri çevirdiler.  

 

Tıbbi cihaz sektör platformu olarak bizler, ısrarla çalışmalara devam edip mağduriyetimizi her 

mecrada anlatmaya devam ettik. SUT Fiyatlarının 2010 yılından bu yana güncellenmediği 

mevcut koşullarda, büyük ölçüde ithalata bağımlı olan tıbbi cihazların tedarik sürecinin kur 

artışları dolayısı ile sürdürülemez durumda olduğunu, sektördeki firmalarımızın ciddi bir 

darboğaz içinde bulunduğunu vurguladık. 

  

Üniversite hastanelerinin geri ödeme vadelerine uymamaları ve yıllarca ödemelerini 

yapmamalarına rağmen, meslektaşlarımızın ürün tedarik etmeye devam etmiş olması 

dolayısı ile, kamuda, vade farkının fiyatlara yansıtılarak, yüksek fiyatlarla satış yapıldığı gibi 

yanlış bir kanaat oluşmuştur.  

 

Biz her ne kadar bunun doğru olmadığını, tıbbi cihazların büyük bir kısmının SUT 

fiyatlarından satıldığını, diğer kısımların alımlarının da EKAP ve MKYS ortalamalarına göre 



 

 

belirlendiğini anlatsak da; sağlık sektörünün ayrılmaz parçası olan ve sorumluluk bilinci 

içinde işlerini yapan firmalarımızın önceliğinin insan hayatı olduğunu ve bu nedenle de 

parasını uzun vadede alma ihtimaline rağmen sırf hastalar mağdur olmasın diye ve ayrıca 

işlerini sürdürebilmek gayretiyle tıbbi cihaz tedariğini devam ettirdiğini, bu süreçlerdeki belki 

de tek şuçunun Üniversitelere güvenmek olduğunu her vesileyle ifade etsek de, maalesef 

kamuda geç ödemeden kaynaklanan fiyat farkının ürüne yansıtıldığı konusundaki algı 

değişmedi.  

 

Tıbbi Cihaz Sektör Platformu olarak Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne verdiğimiz görüş de, 

mecbur kaldığımız için, en fazla kredi faiz oranlarından bir iskonto uygulanması, Aralık 2015 

tarihinden önceki alacaklara hiçbir şekilde iskonto uygulanmaması 2016 yılı için aylık % 0.5, 

2017 yılı içinde de aylık %1 iskonto uygulanabileceği şeklindeydi.  

 

Devlete 1 Kuruş borcu olmayan ancak yine de alacaklarına mukabil iskonto istenen kaç 

sektör vardır bilmiyoruz ancak sistemin acilen değişmesi gerektiği, bu kadar özverili 

çalışmalar yürüten ve çok ciddi bir darboğaz içinde olan sektörümüzün çabalarının fark 

edilmesi gerektiği inancındayız.  

 

Biz Tıbbi Cihaz Sektör Platformu olarak bunu her mecrada dile getiriyor, sektörümüzün 

öneminin farkındalığını arttırmak için çabalıyoruz. Tüm çabalarımıza rağmen, Maliye 

Bakanlığı tarafından iskonto oranları belirlendi, uygulama genelgesi yayımlandı ve mecburen 

önerdiğimiz oranlar dahi maalesef kabul edilmedi.  

 

Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen oranlar sektörü çok zora sokan bir seviyede olmuştur, 

bu büyük bir haksızlıktır ve çok yanlış bir uygulamadır. Sektörümüzdeki birçok firma 

faaliyetini durdurma noktasındadır. Bu durumu ve bunun doğuracağı sektörel daralmayı ve 

yaratacağı sıkıntıları her ne kadar anlattıysak da maalesef bu konuda netice alamadık.  



 

 

 

Son olarak şunu belirtmek isteriz ki, sürecin bu denli olumsuz bir noktaya gelmesinin 

sorumlusu iskonto oranları hakkında karar verenlerdir.  

 

Söz konusu yazı ekte sunulmuştur.  

 

Sektörümüzün bilgisine sunarız. 

 

 Tıbbi Cihaz Sektör Platformu 

 


