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70. MESLEK KOMİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU

Odamız 70. Meslek Komitesinde yer alan ve medikal ürünlerin imalatı, toptan-perakende
ticareti ile uğraşan üyelerimizin sektörleriyle ilgili sorunlarını dinlemek ve bu sorunlara ortak
çözüm yolları bulmak amacıyla 19 Şubat 2014 tarihinde Odamızda bir istişare toplantısı
gerçekleştirilmiştir.
Medikal ürünlerin imalatı ve toptan-perakende ticareti ile uğraşan üyelerimizin SGK ile
ciddi sorunlar yaşamaları nedeniyle toplantıya Konya SGK İl Müdür Yardımcısı Erdal Meşe ve
SGK uzmanları davet edilmiştir. Böylece medikal sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz SGK
ile yaşadıkları sorunları birebir muhataplarına aktarma ve çözüm yolu bulma şansı elde
etmiştir. İstişare toplantımıza 110 komite üyesi katılımıştır.
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri:


Yılmaz Kaya



Adem Şahin

Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Asil Üyeleri:


Akın Ejder Öz: Komite Başkanı



Muhammed Celalettin Bayrak: Komite Başkan Yardımcısı



Zeki Sarıkaya: Komite Üyesi

Toplantıya Dışarıdan Katılan Uzmanlar:
Erdal Meşe: SGK Konya İl Müdür Yardımcısı
Zeki Bayındır: SGK Konya Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü
Nurettin Karaman: SGK Konya Mali Hizmetler Merkez Müdürü V.
Pınar Nesrin Çeşmeci: SGK Konya Hastalık Servisi Şefi
Fatma Ümit Bilir: SGK Konya 1. GSS İnceleme Ödeme Servisi – Eczacı
Tufan Ünlü: SGK Konya Mali Hizmetler Memuru
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Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir:
SGK Konya İl Müdürlüğü’ne Yönelik Sorular:
Sorun 1: Üniversite hastaneleri medikal sektöründe faaliyet gösteren firmalara ödemeleri
çok geç yapmaktadır.
KTO Tarafından Sorunun Çözümüne Yönelik Daha Önce Yapılan Girişimler:
2013 yılının Ağustos ayında Konya Ticaret Odası tarafından komite adına randevu
alınarak, Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi rektör ve rektör
yardımcılarıyla görüşülmüştür. Görüşmeler olumlu geçmesine rağmen sorunun çözümü
noktasında bir gelişme olmamıştır.
Çözüm Önerileri:
Üniversite hastanelerinin ödemelerinin tamamı SGK tarafından 60 gün içinde kesinti
yapılmaksızın yapılmaktadır. Ödemelerdeki sıkıntılar hastaneler ile firmalar arasındadır.
Bu çerçevede öncelikle üniversite hastaneleriyle görüşülmesi için bir toplantı organize
edilerek hastane yöneticilerinin davet edilmesi kararlaştırılmıştır. Böyle bir toplantının
yapılamaması halinde ise medikal sektöründen bir heyetin Odamız öncülüğünde hastaneleri
tekrar ziyaret etmesi karara bağlanmıştır.
Sorun 2: SGK medikal firmalarının faturalarından çok yüksek oranda kesintiler
yapmaktadır.
Çözüm Önerileri:
SGK yönetmelikler çerçevesinde hareket etmektedir ve bunun dışına çıkılması mümkün
değildir. Bu noktada medikal işi yapan firmalar kesintiye sebep olan durumlara dikkat
etmelidirler. Bu durumlar şunlardır;


Serbest kodsuz malzemeler



Alt bayi, üst Bayi sıkıntıları



Ulusal Bilgi Bankası’nda (UBB) satmaya yetkili olmayan firmalar



Sektör değiştirme



KİK ortalaması
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Sorun 3: Geçmiş yıllara ait malzeme satışı için güncelleme istenmektedir ve bu güncelleme
medikal firmaları için gerçekleştirilememektedir.
Çözüm Önerileri:
Bu tip sorunlar sistem kaydında medikal firmalarının eksiklikleri olması durumunda ortaya
çıkmaktadır. Burada SGK genelgeye göre uygulama yapmaktadır. Fakat bu tip sorunlarda SGK
sorunun çözümü için sınırsız bir süre vermektedir.
Sorun 4: SUT (Sağlık Uygulamaları Tebliği ) fiyatlarının düşük olması çok ciddi bir sorundur.
Birçok hastane piyasa fiyatları ile SUT fiyatları arasında %40’a varan fark nedeniyle artık
ürün alamamakta ve hastaneler medikal firmalarına SUT’un altında fiyat vermeleri için
baskı yapmaktadır. SUT fiyatları günümüz piyasa koşullarına yükseltilebilir mi?
Çözüm Önerileri:
2005 yılından beri SUT fiyatları ya aynı oranda kalmıştır ya da düşmüştür. Bu sorun ulusal
çapta bir sorundur. Bundan hastaneler de şikâyetçidir. Medikal firmalarının bu tarz
sıkıntılarını SGK Konya İl Müdürlüğü’ne iletmesi halinde (örneğin bir malzemenin döviz kuru
ile alınması sonucu çok ciddi zarar edilmesi) bu şikâyetler gerekli yerlere iletilecektir.
Sorun 5: İlk iş yeri tescili sorunu: İlk işyeri tescili ile sözleşme imzalanma tarihi arasında bir
süre olması gerekmektedir. Ancak SGK, sözleşmenin imzalandığı gün işyeri tescilinin
yapılmasını talep etmektedir.
Çözüm Önerileri:
İlk işyeri tescilinde SGK, ihale şartnamesinde belirtilen işe başlama tarihini baz almaktadır.
İşe başlama tarihi belirtilmemişse böyle bir sorun ile karşılaşılabilir. İşe başlama tarihi
sözleşmede yazmıyorsa muhakkak yazdırmak gerekmektedir.
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Sorun 6: Hastanelerin önünde değnekçilik ve simsarlık yapanlar giderek artmakta ve haksız
rekabete yol açmaktadır.
Çözüm Önerileri:
Bugün bu konuda en büyük sıkıntının yaşandığı hastane Numune Hastanesidir. Numune
Hastanesi bölünmüş durumda olduğundan güvenlik ve kontrol zafiyeti bulunmaktadır. Sorun
ile ilgili medikal firmalarının Meslek Komitelerine şikâyette bulunması durumunda Sağlık İl
Müdürlüğüne bir yazı yazılabilir.
SORUN 7: Bir önceki yıl yapılan satışın faturası yeni incelediğinden dolayı Kamu İhale
Kurumu (KİK) kayıtlarındaki sıkıntıdan kaynaklanan kesintiler olmaktadır.
Çözüm Önerileri:
Bu sıkıntı KİK ortalaması farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle SUT kodlu
malzemelerin satışını yapmakta fayda vardır. Sistemdeki hata aşikardır. Bu sorunun çözümü
için tüm malzemelere SUT kodu verilmesi noktasında Bakanlık tarafından çalışma
yapılmaktadır.
Sorun 8: Piyasada anlaşmazlık nedeniyle alt bayiliğin feshi söz konusu olabilmektedir. Bu
durumda ana bayi alt bayiyi sistemden silmektedir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’ da hala
incelenmemiş eski tarihli faturalar bulunmakta ve bunlar incelendiğinde bayilik
görünmediği için çok ciddi kesinti yapılıyor. Bu sıkıntı nasıl aşılabilir?
Çözüm Önerileri:
Medikal firmasının ana bayiden o tarihte malzemenin alt bayisi olduğuna dair bir yazı
alması ve SGK’ya iletmesi durumunda bu sıkıntı çözülebilir.
Sorun 9: Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) değişiklikler zamanında yapılmamaktadır. Ayrıca
geçmişe yönelik düzeltmeler de yapılamamaktadır.
Çözüm Önerileri:
Geçmişe yönelik düzeltmeler Sağlık Bakanlığı’ndan yapılabilmektedir.
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Sorun 10: Vekâletli hastalar sorunu
KTO Tarafından Sorunun Çözümüne Yönelik Daha Önce Yapılan Girişimler:
Oda tarafından SGK ile yapılan yazışmalar neticesinde fatura ekine vekâletname
konulması şartıyla genel vekâletnameye istinaden ödemelerin diğer vekil hesabına yapılması
konusunda mutabık kalınmıştı. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığının
yayınlamış olduğu genel yazı ile vekâletnamelerde hasta rapor bilgilerinin geçmesi gerektiği
ancak bu vekâletnameye istinaden ödeme yapılabileceği belirtilmiştir.
Çözüm Önerileri:


Odamız ve SGK arasında yapılan yazışmanın neticesinde olduğu gibi hasta
ödemelerinin genel vekâlete istinaden firma adına yapılması,

Ya da;


Eski raporların genel vekâlete istinaden, bugünden itibaren düzenlenecek yeni
raporlar için ise muhasebe daire başkanlığının da ön gördüğü şekilde (rapor
bilgilerinin de vekâlette bulunması) yapılmasıdır.

Son olarak;
70. Meslek Komitesi üyelerinin SGK ile ilgili sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, KTO web
sitesinde oluşturulacak bir bölüm ile üyelerimizin sorunlarını Odamız iletmeleri ve bu
sorunların toplanarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi; ardından da Sosyal Güvenlik
Kurumundan gelen cevapların web sitemizde yayınlanması kararlaştırılmıştır.
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70. Meslek Komitesi üyeleri Konya Ticaret Odasıyla alakalı olarak ise aşağıdaki sorunları
iletmişlerdir.
Sorun 1: İhale durum belgesi ücretinin pahalılığı ve çoklu tarihli ihale durum belgesi
verilememesi
Odanın cevabı:
2014 yılı için bu ücrette bir indirime gidilmesi planlanmamaktadır.
Daha önceki yıllarda çoklu tarihli ihale durum belgesi verilebilirken çıkarılan bir
yönetmelik ile bu durum değişmiştir. Artık çoklu tarihli ihale durum belgesi
verilememektedir.
Sorun 2: Ticaret odasından alınacak belgelerin internetten alınamaması
Odanın cevabı:
Konya Ticaret Odası olarak tüm belgeleri internet sitesi üzerinden vermek için alt yapımızı
hazırladık. Şu an sadece Odaya ücret yatırılan belgeler için online başvuru yapılarak kurye ile
belge gönderilebilmektedir. Diğer belgelerde ise oda ücreti olduğu gibi maliyeye yatırılan bir
ücret de vardır. Bu nedenle bu belgeleri henüz veremiyoruz. Bunun için TOBB ile Maliye
Bakanlığının görüşmeleri sürüyor. Bir protokol imzalanması durumunda e-imza ile bu
belgeleri internet üzerinde verebileceğiz.
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