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FİYATLANDIRMA KOMİSYONUNUN PRENSİP KARARLARI 

 

Tıbbi malzeme pozitif listelerinin fiyatlarının belirlenmesi amacıyla Sağlık Hizmetleri 

Fiyatlandırma Alt Komisyonunda alınan prensip kararları ve öncelik sıralaması aşağıdaki 

gibidir; 

A) Yatan hastada kullanılan tıbbi malzemelerin fiyatlarının belirlenmesinde; 

1. Fiyatların belirlenmesinde KİK fiyat dağılımındaki % 25’lik sınırı gösteren 1. Çeyreklik 

fiyat, 1. Çeyreklik fiyat ile en düşük fiyat arasındaki en sık tekrarlanan fiyat, malzemeyi 

satan firma sayısı, varsa en düşük firma teklif fiyatı, yurt dışı fiyatları ve gümrük fiyatları 

dikkate alınır. 

2. Malzemenin tek firma tarafından tek fiyattan satıldığının belirlenmesi durumunda bulunan 

fiyatın % 10 düşüğü alınır veya birinci maddede belirlenen kriterlere göre yeniden 

değerlendirilir.  

3. Malzemenin tek firma tarafından birden fazla fiyattan satıldığının belirlenmesi 

durumunda, ürünün kritikliğine göre KİK fiyatlarının en düşüğü veya 1. çeyreklik fiyatı alınır.  

4. Birden fazla branşta kullanılan malzemeler için farklı fiyatlar ortaya çıkması halinde; 

bütün branşlar için bulunan en düşük fiyat esas alınır. 

5. KİK incelemelerinde bulunan fiyatlar, ihaleye giren firma teklif fiyatlarının üstünde ise, 

ürünün kritikliğine göre en düşük firma teklif fiyatının %  10 düşüğü veya KİK fiyatlarının 1. 

çeyreklik fiyatı alınır. 

6. KİK fiyatı olmayıp firma teklif fiyatı bulunması halinde; en düşük firma teklif fiyatının % 10 

ila % 20 arasında belirlenecek bir oranda düşüğü alınır. Ancak diğer maddeler 

çerçevesinde başkaca tespitler bulunması halinde ilgili malzeme kendi özelinde 

değerlendirilebilir. 
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7. SUT ta fiyatı olduğu halde, farklı nedenlerle yeniden çalışılan malzemenin fiyatı; SUT 

fiyatı ile karşılaştırılarak düşük olanı alınır. Ancak SUT fiyatının yenilenmesi gerektiği tespit 

edilmesi halinde ise yeni fiyat esas alınır. 

8. Farklı SUT kodlarındaki benzer nitelik ve aynı işlevsel özellikteki tıbbi malzemeler 

birbirleriyle kıyaslanarak da fiyat tespiti yapılır. 

9. Öneri fiyatlarında yuvarlama yapılarak SHFK’ya sunulur. 10 TL üzerindeki fiyatlarda 

kuruşlar dikkate alınmaz, 10 TL altındaki fiyatlarda virgülden sonra tek basamak yer alır. 

B) Ayaktan hastalarda kullanılan tıbbi malzemelerin fiyatlarının belirlenmesinde;  

1. Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı’nca firmalarca verilen teklif fiyatları, Sosyal Güvenlik İl 

Müdürlükleri’nce yapılan fiyat çalışmaları, Sağlık Bakanlığınca tespit edilen fiyatlar, gümrük 

fiyatları dikkate alınır. 

2. Malzeme Alan Tanımlarının fiyatlarının belirlenmesinde her alan tanımı için ayrı ayrı 

çalışma yapılır. 

3. Fiyatların belirlenmesinde malzemeyi satan firma sayısı, Sosyal Güvenlik İl 

Müdürlüklerince tespit edilen en düşük fiyat, en çok tekrar eden fiyat, fiyat dağılımındaki % 

25’lik sınırı gösteren 1. Çeyreklik fiyat, 1. Çeyreklik fiyat ile en düşük fiyat arasındaki en sık 

tekrarlanan fiyat, en düşük firma teklif fiyatı ve gümrük fiyatları dikkate alınır. 

Malzemeye yapılan firma teklif fiyatlarının en düşüğünün % 10’u alınır. 


