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• Geri Ödeme Uygulamalarındaki Başlıca 
Sorunlar
1. Geri Ödeme Fiyatları,

2. Kamu Kaynağının Etkin Kullanımı-Katma Değer,

3. Pozitif Listeler,

4. MEDŞAHIS Sistemi,

5. Malzeme teslimi esnasında yaşanan sorunlar
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SORUN:  

15 Haziran 2007 tarihinden bugüne SUT fiyatlarında tüm paydaşları 

koruyan genel bir iyileştirme gerçekleştirilmemiştir. 

Kısa dönemli maliyet hesaplarına öncelik verilerek yapılan 

uygulamalar tıbbi malzeme tedarikçilerini zora sokmakta, 

sürdürülebilir sağlık hizmetlerinin oluşması yönünde engel teşkil 

etmektedir.
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Geri Ödeme Fiyatları



ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

Katma değeri yüksek malzemelerin tespit edilerek pozitif listelerde

bu kapsamda düzenlemelerin yapılması kamu kaynağının etkin 

kullanımını sağlamak için önemlidir. Belirli dönemlerde pazar 

koşulları dikkate alınarak  geri ödeme fiyatlarının revize edilmesi 

için bir metodoloji oluşturulmalı, teknolojinin yaygın bir şekilde 

kullanımı ile ilgili olarak ortaya çıkan Pazar fiyatlarına göre geri 

ödeme fiyatları ayarlanmalıdır. Fiyat düşüşü tespit edilmiş ise fiyatlar 

düşürülmelidir.
14.04.2016 4F.A. Tolga Sözen

Geri Ödeme Fiyatları



ÇÖZÜM ÖNERİSİ: 

Ancak, düşürülmüş bu fiyatlarda ürün tedariğinin devamı 

için düzenli olarak, yılda en az bir defa bu fiyatlar gözden 

geçirilerek TEFE/TÜFE, döviz kurları, enflasyon gibi 

ekonomik kriterlerdeki artış dikkate alınarak revize 

edilmelidir.
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Geri Ödeme Fiyatları



• Kamu Kaynağının Etkin Kullanımı

SORUN:
SUT fiyatlarında yapılan düzenli indirimler sonucu 
Hastahaneler, katma değeri daha düşük olan ucuz ürünleri 
tercih etmekte, buna bağlı olarak:

- tedavi süreleri uzayabilmekte,
- tedavi sonunda komplikasyonlar oluşabilmekte, 
- tedavi ve tıbbi malzeme kullanımları      

tekrarlanabilmektedir.
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• Kamu Kaynağının Etkin Kullanımı
ÇÖZÜM ÖNERİSİ:
Ucuz ürün yerine tedavi sürelerini ve giderlerini 
azaltan ürünlerin satın alınmasını sağlayacak 
sistemler geliştirilmeli; ihale kanunda ki ekonomik 
şartlara göre puanlama kriterleri uygulanmalı, 
ürünlerle ilgili geri bildirim sistemleri 
çalıştırılmalı, SGK da bu hususları geri ödeme 
politikaları ile desteklemeli.
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SORUN:

Listelerdeki alan gruplarının birbiri ile hiyerarşik 
yapısı uygun değildir:

Listelerdeki alan tanımlarının yetersiz olması  
ya da anlaşılamaz olması nedeni ile firmalar 
sehven hatalı eşleştirmeler yapmış, 
fiyatlandırmalarda tutarsızlıklar yaşanmıştır.
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Pozitif Listeler



SORUN:
MedŞahıs eşlemeleri “Beyana Esas” olarak

firmalar tarafından doldurulur ve verdikleri
“Taahhütname” ile bunun sorumluluğunu taşırlar. 
Ancak buna rağmen SGK Kurumu  İl 
Müdürlükleri farklı şekillerde yorumlama ve 
uygulamalar yapabilmektedir. 
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Pozitif Listeler



ÇÖZÜM ÖNERİSİ:
Ürünlerin sınıflandırılması ve geri ödeme 
fiyatlarının tespitinde sektör temsilcilerinin de 
(tıbbi malzeme tedarikçileri ve tıbbi uzmanlık 
alanlarındaki Sivil Toplum Kuruluşları) mutlaka 
görüşü alınmalıdır.
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Pozitif Listeler



SORUN:

Pozitif listede mevcut olan bazı  alan kodlarının  ani 
bir kararla aniden listelerden çıkartılması, SUT ve 
diğer uygulamaların yayınlandığı tarihte yürürlüğe 
girmesi sektörde kaos ortamı yaratmaktadır. 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

Uygulamalar için, sektörün de görüşü alınarak, geçiş 
için makul bir süre tanınmalı, ihale teslimatlarının ve 
stoklardaki ürünlerin tüketilmesine olanak 
sağlanmalıdır.
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Pozitif Listeler



SORUN:
Sistem yürürlüğe girdiği ilk andan itibaren kapalı 
bir sistem olması ve sürekli olarak uygulama 
değişikliğine gidilmesi sebebiyle tıbbi malzeme 
tedarikçilerinin sağlıklı ürün eşlemesine izin 
vermemiş, sürekliliği sağlamada (özellikle barkod 
değişikliği gerektiren ürün gruplarında) çeşitli 
sorunlar yaşanmasına sebep olmuştur.
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Medşahıs Sistemi 



MEDŞAHIS sistemindeki kısıtlı süreler, MEDŞAHIS 
kullanıcısı özel teşebbüslerin faaliyetlerini yürütmesine 
engel olmaktadır. Yine MEDŞAHIS sistemindeki kısıtlı 
süreler nedeni ile bazı firmaların ürünlerini sisteme 
kayıt edememeleri, bu firmaların ticari faaliyetlerine 
devam etmesine engel olmaktadır. 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ:
Sistemin ilk olarak deneme sürümlerinin uygulamaya 
sokulmalı ve süreç tam olarak belirlendiğinde sistemin 
son hali yürürlüğe konulmalıdır. Firmaların düzenli 
güncelleme yapmasına izin vermelidir.
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Medşahıs Sistemi 



SORUN:

MEDŞAHIS sistemi üzerinde hiçbir müdahale 
yetkisi vs. olmayan tıbbi malzeme 
üreticisi/tedarikçisi firmaların zorunlu olarak 
verdikleri taahhütler hala geçerliliğini devam 
ettirmektedir. Verilen taahhütnamelerde, 
''İncelemeler sonucunda verilen bilgiler ile ilgili 
aksi bir durum tespit edildiğinde, oluşacak kurum 
ve üçüncü kişilerin zararı ile ilgili tüm mali ve 
hukuki sorumluluk firmalara aittir'' 
denilmektedir.

14.04.2016 14F.A. Tolga Sözen

Medşahıs Sistemi 



ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

MEDŞAHIS sistemi kullanıcının sehven yapmış
olduğu hataları düzeltmesine veya gerekli
güncellemeleri yapabilmelerine imkan
tanınmalıdır.
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Medşahıs Sistemi 



Malzeme teslimi esnasında yaşanan 
SORUN:
MEDŞAHIS sistemi ile hastane yönetimleri bu 
sistem kapsamında olmayan ürünler (Örneğin; 
Ayakta Tedavi kapsamındaki ürünler veya İşlem 
Puanı/Hizmet Başı İşlem listeleri kapsamında ki 
ürünler) için bile bu sistemi sorgulamakta ve 
malzeme teslimi sırasında sorun yaşanmaktadır.
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Medşahıs Sistemi 



ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

Tüm paydaşları kapsayan(Tedarikçiler, Hastane 
Satın Alma Birimleri, Faturalandırma Birimleri, 
İllerde ki Geri Ödeme Birimleri  vb) çeşitli 
eğitimler düzenlenerek sistemin anlaşılması 
sağlanmalı ve farklı uygulamalara izin 
verilmemelidir.
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Medşahıs Sistemi 



• Sonuç olarak;
Sürdürülebilir bir Sağlık Sistemi ve tedarik 
zinciri için kronikleşmiş sorunlarımızı bir 
an önce sıkı iş birliği ile çözmemiz 
gerekiyor.
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