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1. SAYMANLIK ÖDEME SORUNLARI 

 

1.1. Hastane Saymanlıklarınca ödemelerde yapılan  hatalı ve eksik işlemler firma hesaplarında 

sorun yaratmaktadır. Aşağıda sıralanan sorunların giderilmesi için saymanlıklara uyarıda 

bulunulması zorunludur.   

 

a. Ödeme yapan kurumun saymanlığınca kurum alacaklısı şirketlere ödemeler yapılırken,   

yapılan bu ödemeler hangi kurum, hangi iş, hangi fatura ile ilgili olduğu belirtilmeden, firma 

alacağı, fatura ödeme vb. açıklamalar ile kişi veya şirket hesaplarına yapılması  

 

b. Firmalar, hesap ekstresi veya yapılan ödemeye ilişkin ayrıntılı bilgileri alamaması, 

 

c. Benzer ünvana sahip şirketler ile ilgili ödemelerde yapılan yanlışlıklar nedeniyle  firmalar  

alacaklarını zamanında alamaması, 

 

1.2.  Firmalara yapılacak ödemelerde, firma adına kayıtlı herhangi bir aracın son ödeme günü 

geçmemiş olan trafik cezaları kesilmektedir. Borcun firmaya ulaşıp, ulaştığı günden itibaren 15 

gün  ödeme süresi tamamen göz ardı edilip, ceza alındığı gün borçlu gösterilip firmalara yapılacak 

ödemelerden kesiliyor Bu kesintinin yapılması, kesinti yapıldıktan sonra borç ödemeye 

gidildiğinde ödenmiş gözükmemesi ve tekrar firmalardan tahsil edilmesi , firmaların iki kere 

ödeme yapmalarına sebebiyet vermektedir. Bu konuda hastane saymanlıklarına bilgilendirme 

yapılması ve en azından Nakil Vasıtalar Vergi Dairesi tarafından kesilen Trafik Cezalarının bu 

kapsamdan  çıkarılması önemlidir. 

 

Ayrıca bu  borç ile ilgili Nakil Vasıtalar Vergi Dairesinden hangi hastane, ne zaman, ne kadar 

kesinti olduğu konusunda bilgi alınamamaktadır.  Bu konunun daha sistematik bir şekilde 

firmaları mağdur etmeyecek şekilde uygulanması gerekmektedir. 

 

1.3. Devlet hastanelerine kesilen faturalar, hastaneden  KDV döneminden sonra firmaya iade 

ediliyor.  Devlet hastaneleri iade fatura kesmediği için iade fatura işlemleri  firmaları zor durumda 

bırakıyor. Genelde bu sorun,  hastanenin işlemleri yapmakta geç kalmasından kaynaklanıyor. Bu 

konuda hastanelerin iade edileceği faturaları KDV süresi geçmeden firmaya teslim firmaların 

yaşadığı bu mağduriyetin önüne geçecektir. 
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2. KDV Sorunu  

 

2.1. Sektörümüzde % 8 KDV ile satılan bazı ürünlerin girdilerinde kullanılan hammaddeler %18 

KDV ile  alınmaktadır.  Girdilerde yer alan KDV farkı  üreticiye işletme sermayesine ağırlık 

verirken, bu %10 luk KDV farkı direk tüketiciye yansımakta, tüketici tek kullanımlık önemli bir 

günlük sarfı pahalı satın almaktadır. Firmaların KDV farkı yüzünden maddi olarak mağduriyet 

yaşamaları gibi olumsuzluklara son verilmesi için Bakanlık ve ilgili Kurumlar ile gerekli 

görüşmelerin yapılması gerekmektedir. 

 

 

3. Teminat Mektubu  

 

3.1. Firmalar süreklilik  arz eden bir şekilde ihalelere girmeye devam etmekte olup bu ihaleler 

için Teminat Mektupları verilmektedir.  Bu teminat mektupları ihale sonuçlanana kadar, hatta 

firmanın mal teslimi bitmiş olsa bile o ihale dosyası kapatılana kadar geri alınamamaktadır.  Buda 

devamlı ihaleye giren firmalar için oldukça ağır bir mali külfet getirmektedir. Bu konuda firmalar 

ihaleye girerken o hastaneden alacağı var ise bunu teminat mektubu olarak kullanabilmesi için 

gerekli düzenlemelerin yapılması firmaları finansal olarak rahatlatacağı gibi ihaleye girme 

oranlarını artıracaktır. 

 

4. Damga Vergisi 

 

 

4.1. İhale eksiltmelerinde ve/veya eksiltilen malzemelerin alınmaması ve ihale iptali nedeniyle  

ödenen Damga Vergilerinin geri ödenmesi ve/veya mahsup edilmemesi firmalara mali külfet 

getirmektedir. 

 

a) Damga vergisi alınarak sözleşmesi yapılan ihalelerde bir kalemde %20 eksiltme yapılmakta 

ve daha sonra farklı kalemde veya aynı kalemde tekrar %20 artış yapılabilmektedir. Bu 

durumda zaten önce ödenmiş olan damga vergisi tekrar artırımda istenmektedir. Böyle 

durumlarda ya eksiltmeye karşılık gelen damga vergisinin firmaya iadesi yapılmalı ya da 

artırım yapıldığında eksiltmeye tekabül eden damga vergisinden mahsup edilmeli,  

 

b) İhalelerde sözleşmeden sonra hastaneler bazı kalemlerde %20 indirim yapıyor, lakin ihale 

süresinin tamamlanmasına yakın indirim yapıldıktan sonra kalan malzemenin yine belli bir 

kısmını almıyor, bunun için firmaya karşılıklı fesh sözleşmesi yapma talebinde bulunuyor ve 

firmalar mecburiyetten kabul etmek durumda kalıyor. Sözleşme yapılırken tüm vergilerini 

ödediği, teslim edilecek düşüncesi ile hazır tuttukları bu malzemeler firmalara hem maddi hem 

de fazla stok olarak külfet getiriyor. Bu durumda sözleşme bedeli üzerinden ödenen, sözleşme 

vergilerinin eksiltme  miktarına tekabül eden kısmı firmaya iade edilmesi için gerekli 

düzenleme yapılmalıdır. 
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c) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne göre: Karar firmaya tebliğ edildiği tarihten 

itibaren 15 gün içinde damga vergisinin vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir. Ancak bu 

süre içerisinde karşı firmadan kesinleşen ihale kararına itiraz olmaktadır. Firma uhdesinde 

kalan kalemler iptal olabiliyor, bazen de karar süreci yaklaşık 2 ay sürebiliyor. Karara göre 

damga vergileri yatırılmış olursa, aradaki iptal edilen kaleme ait damga vergisi tutarını vergi 

dairesinden geri alma konusunda sorun yaşanabiliyor. Bundan dolayı damga vergisinin 

yatırılmasında sözleşmeye davet yazısını beklenmesi daha uygun olacaktır. 

 

d) İş artışları için ek teminat alınmaktadır . Tedarikçi  ihale adeti malzemenin tamamını  teslim 

etmiş olduğu ve  malzemenin  hastane stoklarında bitmesi ile iş  artışları yapılmaktadır. Yani 

tedarikçi zaten ihale adeti üzerinden taahhüdünü yerine getirmiş bulunmaktadır. Bu nedenle  

sözleşmede verilen teminatın  iş artışlarını da kapsaması isteklilerin ayrıca ek teminat 

 maliyetine katlanmaması gerekmektedir. 

 

 

 

5. Sanayi İşbirliği Programı (SİP) Uygulamalarına TİTCK yanında Bakanlığınız ve ilgili tüm 

Kurumlarda çalışmaya dahil olmalıdır. (Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi ve Ticaret 

Bakanlığı, SGK gibi) 
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