
Değişiklik Yapılan Doküman Eski Hali Yeni Hali

Genel Şartlar ve Kurallar 

5- Sağlık Markette yer almak üzere başvuruda bulunacak olan firmalar, satış
yetkileri bulunmak kaydıyla ürünlerini, kendilerinin belirleyeceği iller için
(Sağlık Market Tıbbi Malzeme Listesi EK-2B'de yer alan tıbbi malzemeler ile
başvuruda bulunan firmaların, DMO tarafından uygun görülmediği sürece,
tüm Türkiye için satış yetkilerinin olması gerekmektedir) teklif edebilecektir.
Firmaların satış yetkileri ÜTS üzerinden sorgulanacak ve işlemleri bu bilgiler
doğrultusunda gerçekleştirilecektir

5- Sağlık Markette yer almak üzere başvuruda bulunacak olan firmalar, satış
yetkileri bulunmak kaydıyla ürünlerini, kendilerinin belirleyeceği iller için teklif 
edebilecektir. Firmaların satış yetkileri ÜTS üzerinden sorgulanacak ve
işlemleri bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilecektir

7- Sağlık Markette yer almak üzere müracaatta bulunan firmanın 11.02.1959
tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile “Elektronik Tebligat Yönetmeliği”
uyarınca kayıtlı elektronik posta adresinin (...@.......kep.tr) olması
gerekmektedir. 

7- Sağlık Markette yer almak üzere müracaatta bulunan firmanın 11.02.1959
tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile “Elektronik Tebligat Yönetmeliği”
uyarınca kayıtlı elektronik posta adresinin (...@.......kep.tr) olması ve 
firmaların e-fatura uygulamasına dahil olması gerekmektedir. 

Çerçeve Anlaşma İmzalama Aşaması
2- Teminat; Anlaşma imzalanma aşamasında 10.000.-TL (Firmanın
başvurusunda Sağlık Market Tıbbi Malzeme Listesi EK-2B'de yer alan
ürünleri olması halinde 150.000 TL) tutarında kati ve süresiz teminat tevdi
edilecektir. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır.

2- Teminat; Anlaşma imzalanma aşamasında 50.000.-TL tutarında kati ve
süresiz teminat tevdi edilecektir. Teminat olarak kabul edilecek değerler
aşağıda sayılmıştır.

Teminat

MADDE 5.- 2) Anlaşmanın geçerlilik süresinin uzaması halinde tedarikçiden;
süre uzatımı yapıldıktan sonraki her Ocak ayı içerisinde en az 10.000-TL, en
fazla 150.000-TL (tedarikçinin anlaşma kapsamında Sağlık Market Tıbbi
Malzeme Listesi EK-2B'de yer alan ürünlerinin bulunması halinde en az
150.000-TL, en fazla 1.500.000-TL) olmak üzere bir önceki takvim yılı
içerisinde bu anlaşma kapsamında DMO'ya yapmış olduğu toplam satışların
%6’sı oranında kesin ve süresiz teminat (bir önceki ile değiştirilmek ya da ek
teminat alınmak suretiyle) alınacaktır. Sonraki yıllarda satışlarının düşmesi ve
tedarikçinin talepte bulunması halinde söz konusu teminat, bu fıkrada
belirtilen şekilde tekrar hesaplanarak değiştirilebilecektir. 

(2) Anlaşmanın geçerlilik süresinin uzaması halinde tedarikçiden; süre uzatımı
yapıldıktan sonraki her Ocak ayı içerisinde en az 50.000-TL, en fazla
1.500.000-TL olmak üzere bir önceki takvim yılı içerisinde bu anlaşma
kapsamında DMO'ya yapmış olduğu toplam satışların %6’sı oranında kesin ve
süresiz teminat (bir önceki ile değiştirilmek ya da ek teminat alınmak suretiyle) 
alınacaktır. Sonraki yıllarda satışlarının düşmesi ve tedarikçinin talepte
bulunması halinde söz konusu teminat, bu fıkrada belirtilen şekilde tekrar
hesaplanarak değiştirilebilecektir. 

(3) Verilen kesin teminatlar tedarikçinin bu anlaşmadan kaynaklanan herhangi
bir borcunun / yükümlülüğünün olmaması ve anlaşmanın sona
erdiği/sonlandırıldığı tarihten sonra bu anlaşmadan doğacak olan borç ve
taahhütlerinin karşılığı olarak, en az 1.000-TL, en fazla 100.000-TL
(tedarikçinin anlaşma kapsamında Sağlık Market Tıbbi Malzeme Listesi EK-
2B'de yer alan ürünlerinin bulunması halinde en az 100.000-TL, en fazla
1.000.000-TL) olmak üzere son bir yıl içerisinde bu anlaşma kapsamında
DMO'ya yapmış olduğu toplam satışların %3’ü oranında 1 yıl süreli (olması
halinde ürünün teknik şartnamesi ve genel hükümlerinde belirtilen en uzun
garanti süresi kadar) garanti sorumluluğu teminatı alınması kaydıyla iade
edilecektir. Alınan bu teminat ise tedarikçinin talebi üzerine süresinin
bitiminden sonra iade edilebilecektir. 

(3) Verilen kesin teminatlar tedarikçinin bu anlaşmadan kaynaklanan herhangi
bir borcunun / yükümlülüğünün olmaması ve anlaşmanın sona
erdiği/sonlandırıldığı tarihten sonra bu anlaşmadan doğacak olan borç ve
taahhütlerinin karşılığı olarak, en az 10.000-TL, en fazla 1.000.000-TL olmak
üzere son bir yıl içerisinde bu anlaşma kapsamında DMO'ya yapmış olduğu
toplam satışların %3’ü oranında 1 yıl süreli (olması halinde ürünün teknik
şartnamesi ve genel hükümlerinde belirtilen en uzun garanti süresi kadar)
garanti sorumluluğu teminatı alınması kaydıyla iade edilecektir. Alınan bu
teminat ise tedarikçinin talebi üzerine süresinin bitiminden sonra iade
edilebilecektir. 

Teslim Yeri, Şekli ve Süresi 

MADDE 7.- (1) Tedarikçi, bu anlaşma kapsamında kendisine gönderilen
siparişleri karşılamayı taahhüt eder. Tedarikçi, anlaşma kapsamında yapılacak
e-ihaleler için satış yetkisinin ÜTS üzerinden sorgulanması ve işlemlerin bu
bilgiler doğrultusunda yapılması suretiyle başvuru aşamasında belirtmiş olduğu
satış yetki alanı ile ilgili olarak taleplerin toplandığı ve e-ihale sürecinin devam
ettiği dönemler hariç olmak üzere her zaman değişiklik yapabilecektir. Ancak 
tedarikçi, Sağlık Market Tıbbi Malzeme Listesi EK-2B'de yer alan ürünleri
için DMO tarafından uygun görülmediği sürece ülke genelindeki tüm müşteri
taleplerini karşılamakla yükümlü olup il tercihinde bulunamayacaktır. 

MADDE 7.- (1) Tedarikçi, bu anlaşma kapsamında kendisine gönderilen
siparişleri karşılamayı taahhüt eder. Tedarikçi, anlaşma kapsamında yapılacak
e-ihaleler için satış yetkisinin ÜTS üzerinden sorgulanması ve işlemlerin bu
bilgiler doğrultusunda yapılması suretiyle başvuru aşamasında belirtmiş olduğu
satış yetki alanı ile ilgili olarak taleplerin toplandığı ve e-ihale sürecinin devam
ettiği dönemler hariç olmak üzere her zaman değişiklik yapabilecektir. 

Anlaşma Kapsamındaki Ürünlerin Yayınının Durdurulması
(5) Anlaşma kapsamında belli süreli ürün temini için gerçekleştirilen e-ihaleler
sonucundaki ürünlerin yayını bu maddenin 1. fıkrasındaki, Sağlık Market
Tıbbi Malzeme Listesi EK-2B'de yer alan ürünlerin yayını ise bu maddenin 1.
ve 2. fıkrasındaki haller hariç DMO tarafından uygun görülmediği sürece
durdurulamaz.

(5) Anlaşma kapsamında belli süreli ürün temini için gerçekleştirilen e-ihaleler
sonucundaki ürünlerin yayını bu maddenin 1. fıkrasındaki durum hariç DMO
tarafından uygun görülmediği sürece durdurulamaz.

Faturalama ve Ödeme 

MADDE 19.- 1) Ürün bedeli; ilgili teknik şartnamesi ve genel hükümlerinde
ayrıca belirtilmemesi halinde ürünün tam, sağlam ve çalışır halde teslim
alındığının DMO'ya bildirilmesini müteakip, tedarikçi tarafından ibraz edilecek
fatura karşılığında DMO usulleri dâhilinde 90 gün içinde ödenecektir.

MADDE 19.- 1) Ürün bedeli; ilgili teknik şartnamesi ve genel hükümlerinde
ayrıca belirtilmemesi halinde ürünün tam, sağlam ve çalışır halde teslim
alındığının DMO'ya bildirilmesini müteakip, tedarikçi tarafından ibraz edilecek
e-fatura karşılığında DMO usulleri dâhilinde 90 gün içinde ödenecektir.

(2) Tedarikçinin faturasını, müşteri dairenin ürünü tam, sağlam ve çalışır halde
teslim aldığı tarihten itibaren 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 231 inci
maddesinin 5 inci bendinde belirtilen süre içerisinde düzenlemesi
gerekmektedir. 

(2) Tedarikçinin e-faturasını, müşteri dairenin ürünü tam, sağlam ve çalışır
halde teslim aldığı tarihten itibaren 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 231 inci
maddesinin 5 inci bendinde belirtilen süre içerisinde düzenlemesi
gerekmektedir. 

(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. DMO'nun bu bedeli karşılaması durumunda yapılan tüm masraflar
için tedarikçiye rücu edilecektir.

(3) Ayrıca tedarikçinin düzenleyeceği e-faturada malzemenin barkod
numarası ve SUT kodunun, sevk irsaliyesinde ise bu bilgilere ilaveten seri/lot
numaralarının belirtilmesi zorunludur. Tedarikçi, e-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. DMO'nun bu bedeli karşılaması durumunda
yapılan tüm masraflar için tedarikçiye rücu edilecektir.

Genel Şartlar ve Kurallar 
5- Sağlık Markette yer almak üzere müracaatta bulunan firmanın 11.02.1959
tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile “Elektronik Tebligat Yönetmeliği”
uyarınca kayıtlı elektronik posta adresinin (...@.......kep.tr) olması
gerekmektedir. 

5- Sağlık Markette yer almak üzere müracaatta bulunan firmanın 11.02.1959
tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile “Elektronik Tebligat Yönetmeliği”
uyarınca kayıtlı elektronik posta adresinin (...@.......kep.tr) olması ve e-fatura 
uygulamasına dahil olması gerekmektedir. 

Tıbbi Malzeme Çerçeve 
Anlaşması Metni

Tıbbi Malzeme Çerçeve 
Anlaşması İlanı

Beşeri Tıbbi Ürünler 
Çerçeve Anlaşması İlan 

Metni

 Sağlık Market Çerçeve Anlaşma İlanları ve Ekleri ile Sağlık Market Kapsamındaki Ürünler İçin Yapılacak Elektronik İhalelerde 
Uygulanacak Usul ve Esaslarda Güncelleme ve Değişiklikler Yapılmıştır



Değişiklik Yapılan Doküman Eski Hali Yeni Hali

Faturalama ve Ödeme 
MADDE 18.- (1) Ürün bedeli; ilgili idari ve teknik hususlarında ayrıca
belirtilmemesi halinde ürünün eksiksiz olarak teslim alındığının DMO'ya
bildirilmesini müteakip, tedarikçi tarafından ibraz edilecek fatura karşılığında
DMO usulleri dâhilinde 90 gün içinde ödenecektir.

MADDE 18.- (1) Ürün bedeli; ilgili idari ve teknik hususlarında ayrıca
belirtilmemesi halinde ürünün eksiksiz olarak teslim alındığının DMO'ya
bildirilmesini müteakip, tedarikçi tarafından ibraz edilecek e-fatura 
karşılığında DMO usulleri dâhilinde 90 gün içinde ödenecektir.

(2) Tedarikçinin faturasını, müşteri dairenin ürünü eksiksiz olarak teslim aldığı
tarihten itibaren 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 231 inci maddesinin 5 inci
bendinde belirtilen süre içerisinde düzenlemesi gerekmektedir. 

(2) Tedarikçinin e-faturasını, müşteri dairenin ürünü eksiksiz olarak teslim
aldığı tarihten itibaren 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 231 inci maddesinin
5 inci bendinde belirtilen süre içerisinde düzenlemesi gerekmektedir. 

(3) Ayrıca tedarikçinin düzenleyeceği faturada ve/veya sevk irsaliyesinde ilgili
idari ve teknik hususlarında belirtilen bilgilerin yer alması zorunludur.
Tedarikçi faturasının doğru eşleşmediğinin tespit edilerek geri ödeme
yapılmaması halinde bu bedel tedarikçi tarafından karşılanır. DMO'nun bu
bedeli karşılaması durumunda yapılan tüm masraflar için tedarikçiye rücu
edilecektir. 

(3) Ayrıca tedarikçinin düzenleyeceği e-faturada ve/veya sevk irsaliyesinde
ilgili idari ve teknik hususlarında belirtilen bilgilerin yer alması zorunludur.
Tedarikçi e-faturasının doğru eşleşmediğinin tespit edilerek geri ödeme
yapılmaması halinde bu bedel tedarikçi tarafından karşılanır. DMO'nun bu
bedeli karşılaması durumunda yapılan tüm masraflar için tedarikçiye rücu
edilecektir. 

Tedarikçilere ilişkin kriterler

MADDE 7.- (3) Sağlık Markette; 
a) Tıbbi malzemeler ve beşeri tıbbi ürünler için il düzeyinde, 
b) Radyofarmasötikler için ise ülke düzeyinde; 
c) İhtiyaç duyulması nedeniyle bölge veya ülke genelinde yapılacak olan e-
ihalelerde bölge veya ülke düzeyinde, 

her bir ürün için e-teklifte bulunabilecek tedarikçi sayısının ikinin altına inmesi
halinde, tedarikçi sayısı tekrar ikiye ulaşıncaya kadar bu ürünler için e-ihale
yapılmayacaktır.

her bir ürün için e-teklifte bulunabilecek tedarikçi sayısının ikinin altına inmesi
halinde, tedarikçi sayısı tekrar ikiye ulaşıncaya kadar bu ürünler için e-ihale
yapılmayacaktır. Ancak ihtiyacın karşılanabilmesi için aynı jenerik
kodunda/teknik şartnamede Sağlık Markette tek tedarikçi bulunması
halinde söz konusu tedarikçiden teklif alınarak SM Modülü üzerinden
pazarlık yapılabilecektir.

E-tekliflerin verilmesi
MADDE 9

(9) Sağlık Markette aynı jenerik kodunda/teknik şartnamede tek 
E-tekliflerin değerlendirilmesi ve e-ihalenin sonuçlandırılması
MADDE 11

(10) Bu kapsamda yapılacak e-ihalelerde, yaklaşık maliyetlere ve satınalmaya
esas fiyatlara ilişkin hususlar Katalog Komisyonunca belirlenir ve işlemler SM
Modülü tarafından bu doğrultuda alım veya iptal ile sonuçlandırılır.

(10) Bu kapsamda yapılacak e-ihalelerde ve pazarlıklarda, yaklaşık
maliyetlere ve satınalmaya esas fiyatlara ilişkin hususlar Katalog
Komisyonunca belirlenir ve işlemler SM Modülü tarafından bu doğrultuda
alım veya iptal ile sonuçlandırılır.
(11) Sağlık Markette aynı jenerik kodunda/teknik şartnamede tek
tedarikçi olması nedeniyle tedarikçi ile SM Modülü üzerinden pazarlık
yapılması sonucunda e-teklifleri bu madde doğrultusunda
değerlendirilecek ve uygun görülmesi halinde pazarlık süreci alımla aksi
takdirde iptalle sonuçlandırılacaktır. 

(11) Yükleniciye sipariş verildikten sonraki işlemler DMO mevzuatı ve
anlaşma hükümleri doğrultusunda sonuçlandırılır.

(12) Yükleniciye sipariş verildikten sonraki işlemler DMO mevzuatı ve
anlaşma hükümleri doğrultusunda sonuçlandırılır.

Sağlık Market 
Kapsamındaki Ürünler İçin 
Yapılacak Olan Elektronik 

İhalelerde Uygulanacak 
Usul Ve Esaslar

Beşeri Tıbbi Ürünler 
Çerçeve Anlaşması Metni


