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on yıllarda Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası’nda yaşanan görev 
değişiklikleri ile eylül ayında başlayan yeni ekonomi politika değişiklikleri, düşük faiz 
yüksek kur politikası, maalesef yüksek faiz ve yüksek kur şeklinde tezahür edince 

neredeyse tamamen dövize bağlı girdi maliyetleri hem üreticiyi hem de tüketiciyi bambaşka 
bir boyuta taşıdı. Üretici enflasyonu bir iki ay içerisinde tüketiciye yansırken artan enerji 
maliyetleri de hem hane halkının hem de işletmelerimizin belini büktü. 

Tıbbi Cihaz Sektörü olarak son yıllarda kronik sorunumuz olan kamu geri ödemelerinin 
önemli bir kısmı geçtiğimiz aralık ayında ödenmesine rağmen, artık pula dönen paralarımız 
artan dövizin karşısında adeta erimiş oldu. Sevinelim mi üzülelim mi anlayamadık! Hani 
hepimizin bildiği özlü bir söz var “Geciken adalet, adalet değildir!” diye, tam da bu 
sözde anlatıldığı gibi gerçekten sektörümüz çok büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya kaldı ve 
bizlere çok büyük haksızlık yapıldı. Bir önceki yıl yaşanan feragat garabetinin ardından, bu yıl 
da krizle artan işletme maliyetleri ve adeta çıldıran döviz kurları karşısında ayakta duracak 
mecalimiz kalmadı. Kısmen ihracatla ayakta duran bazı meslektaşlarımızın dışında, tadı tuzu 
olan hayatından memnun olan kimse kalmadı. 

Hülasa gecikmiş ödemeler endüstrimizin bugünü ve istikbali için çok büyük yaralar açtı. 
Kamu ödemelerinin tamamının tek seferde yapılması için sektör paydaşlarımızla beraber tüm 
iletişim kanallarını kullanarak sektörümüze yakışır biçimde, edepli ve son derece basiretli bir 
süreç yönettik. Hem sosyal medya üzerinden hem kurumsal ilişkilerimiz sayesinde hem de 
demokratik tüm eylem haklarımızı kullanarak sesimizi tüm yurtta duyurduk. Elbette bu bir 
lütuf veya tek seferlik kazanım değil, bilakis hakkımız olanı aldık.

Şimdi tek amacımız; Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca tarafından da söz verildiği gibi 
90 günlük ödeme vadelerine uyulması için çalışmak ve bunun hukuki bir zemin kazanarak 
belirlenen sürelere uyulmasını sağlamak olacaktır. Bu kapsamda Devlet Malzeme Ofisi 
Sağlık Market uygulamasında tedarik zincirinin kırılmaması için, ödeme sürelerinin 90 günü 
aşmaması çok büyük önem arz etmektedir. Devlet Malzeme Ofisi’nin Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı kurumlardan olan alacaklarının kaynağında kesilerek Sosyal Güvenlik Kurumu 
alacaklarından kesilmesi bir an evvel sağlanmalıdır. Sağlık Bakanlığı ve Hazine ve Maliye 
Bakanlığı yetkililerinin tedarik sürecinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, tıbbi cihaz 

endüstrisinin geleceği için 90 günlük ödeme vadesi kalıcı bir şekilde yürütülmesi son 
derece önemli ve kıymetlidir.

Ekonomik ve politik olarak zorluklarla dolu geçeceğini düşündüğüm 2022 
yılında daha fazla ihracat daha fazla global hedef dışında bir seçenek 
göremiyorum. Yaşadığı bunca travma ve haksızlığa rağmen tıbbi cihaz 
endüstrimizin kıymetli temsilcilerinin dünya üzerinde ayak basmadık 
coğrafya bırakmayacağına ve global düşünerek cari açığımızı kapatmaya 

odaklanacağına olan inancım tamdır.

Sadece ekonomik değil, toplumsal ve siyasi çalkantılarla da karşı karşıyayız. 
Son günlerde üzülerek izlediğimiz ve neredeyse tüm dünya kamuoyunun 

müdahil olduğu Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 
daha fazla büyümeden sona ermesi en büyük 
temennimizdir. İnsanlık tarihi acılarla dolu birçok 
savaşı geride bıraktı ve artık bu yüzyılda savaş 
olmaması, dünya liderlerinin bu ayıplarla anılmaması 
gerekiyor. Büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün bizlere şiar edindirdiği “Yurtta sulh, 
cihanda sulh” yaklaşımının tüm dünyada hâkim 

olmasını diliyorum.

Bu vesileyle 17-19 Mart 2022 tarihleri arasında 
düzenlenecek olan ve sektörümüz için bayram havasında 
geçmesini dilediğimiz Reed Tüyap Expomed fuarımıza 

hepinizi bekliyor ve siz değerli meslektaşlarımızla bir an 
evvel buluşmayı diliyorum.

Kalın sağlıcakla,

Değerli Meslektaşlarım,       
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