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Sağlık Market İşlem Adımları



Nitelikli Tıbbi Malzeme

Bakanlığımıza ulaşan çok sayıda başvuru (BİMER-CİMER vb (Ek 2-6)) ile basın organlarına yansıyan 
haberler neticesinde temininde güçlük yaşanan ve özellikli tıbbi malzeme kapsamına giren koklear
implantların protokol kapsamında teminine yönelik çalışmalar başlatılmıştır .



Ürün Seçimi

* 4 Yaş üstü hastalar T.C Sağlık Bakanlığı İşitsel İmplantlar Bilimsel Danışma Komisyonundan onay almak zorundadır. 



Ürün Seçimi

 İlk olarak Kasım 2018 tarihinde 320 adet Koklear
İmplant müteferrik alım ilanına çıkılarak 31.500
TL üzerinden sözleşme imzalanmıştır.

 Bu alım ile temin edilen implantların üniversite
hastanelerinde de kullanılabilmesi için SGK ve
Sağlık Bakanlığı arasında 10.12.2018 tarihinde
‘‘Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım
Sözleşmesi’’ Bulunan Üniversitelere Yapılacak
Ödemelerle İlgili Protokol imzalanmıştır.

 Tercih eden Üniversitelerden muvafakatname 
alınmıştır.

 İkinci alıma ait ilan Nisan 2019 tarihinde yapıldı.
 İhale doğrudan sipariş şeklinde ilerlemektedir.



Teknik Şartname – Tavan Fiyat Belirlenmesi

 Çalışmalar kapsamında Türkiye genelinde görev yapan ilgili uzman 
hekimlerden oluşan teknik şartname hazırlama komisyonu kuruldu.

 İhaleye konu edilecek teknik ve idari hususlar belirledi.
 Tavan fiyat oluşturuldu. 



İlan



• Anlaşma Konusu Ürünler ve Tedarikçi Bilgileri

• MADDE 3 (6). Nitelikli tıbbi malzemelerin üretimden kaldırılması durumu haricinde sadece tedarikçinin Aralık ayı içerisinde talepte
bulunulması halinde bir sonraki yılın başından itibaren anlaşma kapsamından çıkarılabilir.

• Ürün Fiyatı

• MADDE 4.- (6) Nitelikli tıbbi malzemeler için verilecek olan doğrudan siparişlerde ise ürünün nihai fiyatı sipariş tarihindeki tavan
fiyat olacaktır.

• Teslim Yeri, Şekli ve Süresi

• MADDE 7 Tedarikçi, nitelikli tıbbi malzeme ürünleri için ülke genelindeki tüm müşteri taleplerini karşılamakla yükümlü olup il
tercihinde bulunamayacaktır.

• Gecikme

• MADDE 14 (5) Nitelikli tıbbi malzemelerde tedarikçiden kaynaklanmayan nedenlerle (hastadan ya da müşteriden kaynaklanan
nedenler gibi) gecikmeye düşülmesi halinde bu durumun müşteri tarafından bildirilmesi kaydıyla geçen süreler için bu madde
hükmü uygulanmaz.

• Faturalama ve Ödeme

• MADDE 19.-(3) Ayrıca tedarikçinin düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ve SUT kodunun, sevk irsaliyesinde ise bu
bilgilere ilaveten seri/lot numaralarının belirtilmesi zorunludur. Tedarikçi, faturasının SUT hükümlerine uygun olarak eşleştirilmiş
olmasından sorumludur. SGK tarafından ,malzemenin barkod numarası ile SUT kodunun doğru eşleşmediğinin tespit edilerek geri
ödeme yapılmaması halinde bu bedel tedarikçi tarafından karşılanır.

Anlaşma Metni



Ayıplı Mal
(5) Ofis, müşteri ihtiyacı olarak temin edilen ve şikâyetlere sebep olan ürünler için ürünün standartlarına ve beyan edilen performansa uygun olup olmadığını
araştırma ve bunlarla ilgili belge, deney raporu, teknik dosya ve delilleri isteme hakkını saklı tutar.
(6) Nitelikli tıbbi malzemeler için bu madde hükmü uygulanmayacak olup ürünün ilgili mevzuatı, anlaşma kapsamındaki teknik şartnamesi ve genel
hükümlerinde yer alan hususlar esas alınacaktır.

Anlaşma Kapsamındaki Ürünlerin Yayınının Durdurulması
MADDE 11.- (1) Anlaşma konusu ürünlerin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kaydı (Nitelikli tıbbi malzemelerin ayrıca MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı
olması ve eşleştirme yapılmış olması) zorunludur. Bu ürünlerin anlaşma süresi boyunca kayıtlarında herhangi bir değişiklik olması halinde bu kayıtları tekrar
yenileninceye kadar yayını durdurulur.
(2) Anlaşma ekinde yer alan ürünlerden herhangi birinin teknik şartnamesinde daha sonra değişikliğe gidilmesi nedeniyle gerek görülmesi halinde Sağlık
Market kapsamında söz konusu teknik şartnameye ilişkin tüm ürünlerin yayını durdurulur.
a) Yeni teknik şartnamede sadece taahhüt gerektiren hususların yer alması halinde tedarikçi bu taahhütleri kabul ettikten sonra,
b) Yeni teknik şartnamede yer alan hususlarda teknik özellikler yönünden değişiklik olması ve tedarikçiden tekrar numune alınmasının gerekmesi halinde ise
numunenin teknik değerlendirmesinin olumlu sonuçlanmasını müteakip, bu ürünlerin yeni teknik şartnameye uygun oldukları kabul edildikten sonra,
ürünler Sağlık Market kapsamında tekrar yayına açılır.
(3) Bu anlaşmanın 3. maddesinin 5. fıkrasında belirtildiği şekilde, anlaşma ekinde yer alan ürünlerin standardına ilişkin uygunluk belgesi istenilmesi halinde
tedarikçi, talep tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde istenilen belgeleri getirmek zorundadır. Aksi takdirde söz konusu ürünün yayını istenilen
belgelerin ibrazına kadar durdurulur.
(4) Tedarikçi, müşterilerin taleplerinin toplandığı ve e-ihale sürecinin devam ettiği dönemler dışında ürünlerinin yayınının durdurulmasını Tedarikçi
Sayfasından isteyebilir. Söz konusu ürünün yayını, talebin Ofis kayıtlarına intikalini müteakip ilk iş günü içinde tekrar yayına açılması talep edilene kadar
durdurulur.
(5) Tedarikçinin, bu anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek alımlar için Ofis birimlerince davet edilmesine rağmen e-ihaleye e-teklif vermemesi halinde (teknik
itirazında haklı olması ve ihale tarihinde yasaklı olması nedeniyle e-teklif vermemesi halleri hariç), e-teklif vermemiş olduğu ürününün yayını il düzeyinde
(nitelikli tıbbi malzemeler için ülke düzeyinde) 3 ay süre ile durdurulur.
(6) Nitelikli tıbbi malzemelerin yayını bu maddenin 1., 2. ve 5. fıkrasındaki haller hariç durdurulamaz

Anlaşma Metni



Numune Başvurusu



Çerçeve Anlaşma

 Medel Elektromedikal Çözümler A.Ş ile sözleşme  
imzalanmıştır.



Nitelikli Malzeme İş Akış Süreçleri



Tedarik Paylaşım Platformu 
Talep/Sipariş Giriş 

TEDARİK PAYLAŞIM PLATFORMU 

Hasta Başı Sipariş Giriş İşlemleri Bölümü 

https://saglikmarket.saglik.gov.tr  
adresinden Tedarik Paylaşım Platformu’na 
giriş sağlanır.

Hasta Başı Giriş İşlemleri Kullanım Kılavuzu 



Hasta Başı Sipariş Giriş

 SMTKY olarak görevlendirilen personel tarafından ameliyat tarihleri, hasta bilgileri ,implant
adedi girilir.

 İSM onayına gönderilir.



İSM Sipariş Görüntüleme ve Onay Ekranı



Sipariş

 Tpp’den firma onayı yapıldıktan sonra DMO 
tarafından resmi sipariş çekilir. 



Muayene Belgesi - Geçici Alındı Belgesi

Geçici alındı ve muayene belgelerinin sistemden alınması zorunludur.

Muayene belgesini yüklemek için öncelikle geçici alındı belgesini yüklemek gerekir.

Muayene belgesini alabilmek için siparişin firma tarafından onaylanması ve sipariş teslim alındı alanının 
işaretlenmesi gerekmektedir



Cerrahi İle Yerleştirilen İç Parça Muayene ve Teslim Formu, Konuşma 
İşlemcisi, Aktarıcı Sistem ve Bileşenleri Raporu 

Sipariş teslim alındı alanı işaretlendikten sonra Geçici Alındı Belgesi ve Muayene Belgesi oluşturmak için butonlar aktif hale gelecek ve 
Cerrahi İle Yerleştirilen İç Parça Muayene ve Teslim Formu, Konuşma İşlemcisi, Aktarıcı Sistem ve Bileşenleri Raporu ile ilgili belgeler
yüklenebilecektir. 
Muayene Belgesini 1 defa yükleyebilirsiniz, yükleme sonunda siparişiniz belge değişikliğine kapatılacaktır.                                                      
Bu sebeple en son Muayene Belgesini yükleyiniz ve belgedeki alanların ve imzaların eksik olmamasına dikkat ediniz.



Muayene Belgesi - Geçici Alındı Belgesi



Cerrahi İle Yerleştirilen İç Parça Muayene ve Teslim Formu, Konuşma 
İşlemcisi, Aktarıcı Sistem ve Bileşenleri Raporu 



İşlem Basamakları Sırası



Sık Karşılaşılan Sorunlar

ÜTS bildirimi yapılmaması

Medula-Hastane sisteminden işlemin paket olarak 
gönderilip koklear implantın işlenmemesi

Geçici alındı belgesi alamama(PDF)
Muayene belgesini yükleyememe

Ameliyat bilgilerindeki değişikliklerin saat 9.30 ‘a kadar 
yapılmaması

Teslim tutanağı ve kullanıldı raporlarının yüklenme işlemlerinin 
aynı gün içinde  bitirilmemesi



 Teslim tarihi işlem tarihinden sonra olamayacağından sistem buna izin vermemektedir.

 Firma onaylı siparişleri ameliyat gününde teslim etmedi ise firma teslim etmedi butonu 
işaretlenmelidir.

 Teslim alındı butonu işaretlenince firma malzeme bilgileri girişini yapabilecektir.

 Ameliyat tarihi en fazla 30 gün sonrasına kadar ertelenebilir.

 Oluşturulmuş sipariş üzerindeki değişiklikler(tarih, hasta adı soyadı vb. ) aynı sipariş üzerinden yapılmalıdır. Var olan sipariş
silinerek yeni sipariş oluşturulmamalıdır.

 Sipariş firma geri al işlemini yaptıktan sonra sipariş hastanenin ekranına düşer ve hastane sipariş üzerinde değişiklik
yapabilir. Hastane güncelleme yaptıktan sonra yine İSM’ye , İSM de firmaya göndererek siparişin yeniden oluşturulması
sağlanır.

 Kullanıcı sipariş tarihi aktif günün tarihi ise sadece saat 9:30’a kadar ameliyat tarihi ve hasta bilgilerini firma ile iletişime
geçerek ,sipariş onayını kaldırtarak sipariş üzerinde değiştirebilir.

 Sistem üzerinden 24 saat sonra belge girişine izin verilmeyeceğinden taşınır kayıt yetkilileri gerekli evrakları ameliyatın
gerçekleştiği tarihte tamamlamalıdır.

Tedarik Paylaşım Platformu İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar



SUT - Resmi Gazete

1 Şubat 2019 Tarihli 30673 sayılı 
resmi gazete ile Koklear İmplant 
Bedeli ve İşlem Bedeli ayrıldı.



Faturalandırma İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar



Ödeme İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Ödeme için Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Dairesi Başkanlığı tarafından
İl Sağlık Müdürlüklerine döner sermaye bütçeleri üzerinden “DMO ile yapılan Tedarik
İşbirliği Protokolü kapsamındaki ödemeler” açıklaması ile aktarım yapılacaktır. Ayrıca
ilgili Daire Başkanlığı tarafından Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) Kurum Hesap
Planına “320.16 - DMO Sağlık Market Alımlarından Doğan Borçlar” olarak eklenmiştir.

Koklear İmplant sözleşme hükümlerinde yeralan ödeme gün sayısı 30 gündür.



Alınması Planlanan Nitelikli Tıbbi Malzemeler



Vagal Sinir Stimulatörü(VNS)



Teşekkür Ederim…


