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Sağlık sektörünün tüm
bileşenlerini, dünyada
ve ülkemizde sağlığa
ayrılan kaynakları, tıbbi
cihaz sektörünün yarattığı
katma değeri, sağladığı
istihdamı, satın alma ve
ödeme modellerini, ihracat
strateji önerilerimizi, sektör
istatistiklerini, mevcut
sorunlarımızın analizlerini
ve çözüm önerilerimizi
detaylı olarak işleyen bir
içerikle hazırladığımız Tıbbi
Cihaz Sektör Raporları,
endüstrimizin geleceği için
rehber niteliğinde bir kaynak
olacak.

D

eğerli Meslektaşlarım,
Hatırlayacağınız üzere
geçtiğimiz sayımızdaki köşe
yazımda, Sendikamız ve
Federasyonumuzun ortaklaşa aldığı
karar ve komitemize tevdi ettiği
görevlendirme neticesinde Deloitte iş
birliğinde hazırladığımız Tıbbi Cihaz
Sektör Raporu’muzun tamamlanmak
üzere olduğunun müjdesini sizlerle
paylaşmıştım. Geride bıraktığımız
haftalarda tamamlanan sektörel
raporumuzun tanıtımını 17-19 Mart
2022 tarihleri arasında düzenlenecek
olan Expomed fuar etkinliğinin
açılışında yapacağımızı duyurmaktan
memnuniyet duyuyorum.
Tıbbi Cihaz Sektör Raporu çalışma
komitemiz yaklaşık 8 ay boyunca,
toplam 225 adam/gün ve 1800 saatlik
çalışma periyodunda 4’ü fiziki olmak
üzere 16 video toplantı ile 2 başkanlar

buluşması mesaisi yapmıştır. Diğer
yandan 7 akademisyen/uzman
görüşmesi, 4 kamu kurum görüşmesi,
2 IVD toplantısı olmak üzere onlarca
görüşme, yazışma ve ziyaretler
gerçekleşmiştir.
Rapor fikrinin oluşmasından itibaren
çok kıymetli desteklerini aldığım
değerli meslektaşlarım Mahmut
Cumbul ve L. Mete Özgürbüz başta
olmak üzere raporda emeği geçen
başkanlarımıza, çalışma komitesi
üyelerimize ve profesyonel çalışma
arkadaşlarımıza öncelikle teşekkür
etmek isterim.
Diğer yandan ana sponsorlarımız
MULTİKAN SAĞLIK ÜRÜNLERİ ve
REED TÜYAP firmalarına, diğer tali
sponsor firmalarımıza, katkı veren tüm
mesleki sivil toplum kuruluşlarımızın
yönetim kurullarına, Türkiye İlaç
ve Tıbbi Cihaz Kurum Başkanımız
Sayın Doç. Dr. Tolga Karakan ile
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü
Sayın Mücahit Özdemir’e özellikle
teşekkür ediyorum. Elbette sabırlı,
özverili çalışmaları ve güçlü iletişimleri
sayesinde birlikte büyük bir keyifle
çalıştığımız Deloitte ekibine, ekip lideri
Elif Tek Düşmez nezdinde teşekkürü
borç biliyorum.

SEKTÖR RAPORUMUZ
REHBER NİTELİĞİNDE BİR
KAYNAK OLACAK

Toplam üç ana başlıktan oluşan
raporlarımızın birincisi Türkçe dilde
yayınlanan 110 sayfalık ’’Tıbbi Cihaz
Sektör Raporu’’, ikinci raporumuz
ülkemizin sadece bir ithalat pazarı
olmadığını ve sektörümüzün güçlü
yanları ile ihracat potansiyelini öne

çıkaran ve İngilizce dilde hazırlanan
23 sayfalık ‘’Tıbbi Cihaz Sektörü
İhracat Potansiyeli ve Tanıtım
Raporu’’, son raporumuz ise daha çok
içe dönük olarak sektör özelinde Türkçe
dilde hazırlanan 90 sayfalık ‘’Tıbbi
Cihaz Sektöründe Örgütlenme
ve Gelecek Dönem Sivil Toplum
Yapılanması’’ konulu raporlardan
oluşmaktadır. Bahse konu raporlar
Sendika ve Federasyonumuz tarafından
önümüzdeki günlerde kamuoyu ile
paylaşılacaktır.
Sağlık sektörünün tüm bileşenlerini,
dünyada ve ülkemizde sağlığa
ayrılan kaynakları, tıbbi cihaz
sektörünün yarattığı katma değeri,
sağladığı istihdamı, satın alma ve
ödeme modellerini, ihracat strateji
önerilerimizi, sektör istatistiklerini,
mevcut sorunlarımızın analizlerini
ve çözüm önerilerimizi detaylı olarak
işleyen bir içerikle hazırladığımız
raporun, endüstrimizin geleceği için
rehber niteliğinde bir kaynak olacağını
ifade etmek isterim.

MESLEKİ SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARIMIZIN GENEL
KURUL DÖNEMİ
Birçok meslek grubunda dernekleşme
ve sivil toplum yapılanması çok
daha erken dönemlere dayansa da
tıbbi cihaz sektöründe sivil toplum
yapılanmasının hazırlıkları 1990’lı
yılların başına dayanıyor. Aslında
çok da uzun sayılamayacak bu sürede
birçok bölgesel dernek ve ihtisas
derneği kuruldu. Devamında 2004
yılında çatı örgütümüz TÜMDEF
(Federasyon) ve İşveren Sendikamız
(SEİS) kuruldu. Bazı global dernekler
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ile üretim kümelenmeleri de bu
mesleki örgütlenme sürecini bir
hayli hızlandırdı. Bugün geldiğimiz
noktada tüm bu saydığım sivil toplum
kuruluşları birçok genel mesleki konuda
birleşerek eşgüdüm içerisinde ve bir
platform şeklinde hareket edebilen bir
organizasyona dönüştü.
Özellikle salgın döneminde İçişleri
Bakanlığı’nın aldığı tedbirler
nedeniyle genel kurullarını
yapamayan kuruluşlarımızın olağan
genel kurul dönemleri başladı.
Massiad, Arted, İmder ve Domed
gibi derneklerimiz genel kurullarını
şubat ayı içerisinde tamamladılar.
Diğer derneklerimiz de önümüzdeki
günlerde Dernekler Kanunu’na göre
genel kurullarını yapacaklar. Nisan
ayında Federasyonumuzun da genel
kurulu yapılacak ve yeni dönem
tüm derneklerimiz için başlayacak.
Yeni dönemde de derneklerimiz ve
yöneticileri birçok mesleki konuyla
uğraşacak ve çözülmesi gereken
sorunlarla baş etmeye çalışacaklar.

EN ÖNEMLİ GÜNDEMİMİZ
TEDARİK GÜVENLİĞİ!

Yeni dönemde en önemli gündem
maddelerimizden birisi, elbette tedarik
zincirindeki devamlılık olacaktır. Son
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dönemlerde artan enerji maliyetleri,
yüksek kurlardan dolayı artan işletme
maliyetleri ile navlun fiyatları başta
olmak üzere tedarikte yaşanan
lojistik zorluklar emtia fiyatlarını
adeta kontrol edilemez hale getirdi.
Sağlık malzemeleri alımında en büyük
satın alma gücüne sahip olan ve
egemen alıcı konumundaki kamunun
bu dinamikleri gözeterek kararlar
alması, işletmelerin yaşam döngüsünü
sürdürmesi için ödemelerini düzenli
olarak yapması ve objektif kurallara
göre hareket etmesi çok büyük bir
önem arz etmektedir. Kamu satın alma
otoritesinin dünyada ve ülkemizde
yaşananları geniş bir bakış açısıyla
değerlendirmesi, uygulamada objektif
davranması, sözleşmelere ve hukuki
temellere göre hareket etmesi elzemdir.
Aksi halde başarılı ve sürdürülebilir
bir tedarik güvenliği oluşturmak çok
zor olacaktır ki böylesi bir durum
sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak
sürdürülmesi yaklaşımıyla çelişecek
ve elbette bunun kimseye bir faydası
olmayacaktır.
Örneğin geçtiğimiz günlerde Sağlık
Bakanlığı tarafından DMO üzerinden
dayattığı %25 iş artışı bu dönemde
tedarikçiye yapılacak tek taraflı bir
baskıdan öteye gitmeyecektir. Bunun
yerine planlamanın daha iyi ve doğru

yapılması yönünde kararlar alınabilirdi.
Kamu hastanelerinin ’Sağlık Market’
öncesinde ve kur artışlarının en
yoğun yaşandığı dönemlerde yaptığı
iş artışları zaten sektörün canını
çıkartmıştı. Tüm dünyada konteyner
savaşları, lojistik ve hammadde krizleri
yaşanırken, tek taraflı bir yaklaşımın
kendini gösterdiğini üzülerek
müşahede ediyoruz.
Kamu geri ödemelerinde son yıllarda
yaşanan sorunlar endüstrimizin
aleyhinde birçok sorunu da beraberinde
getirmiş, tedarik güvenliğini riske atmış
ve kamu ile endüstri arasındaki güveni
bir hayli zedelemiştir. Bundan sonra
olması gereken; geri ödemelerin
hukuki bir temele dayandırılması,
böyle bir dönemde iş artışlarından
kaçınılması ve bu zor dönemlerde
kamunun tek taraflı bir bakış
açısından kaçınmasıdır. Tedarikçi
meslektaşlarımızın ve sivil toplum
kuruluşlarımızın bu sorunları da aşmak
için gayreti elbette sürecektir.
Bu vesileyle sağlık hizmetlerinin
ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması
için fedakarca çalışan doktorlarımızın
ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp
Bayramı’nı kutlarım.
Bir sonraki sayımızda görüşmek
dileğiyle,

