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07/12/2015 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayımlanan “Tıbbi 
Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi ile İlgili 
Önemli Duyuru-17” duyuru ile tıbbi malzeme imal ve /veya ithal eden firmaların 9-14 
Aralık 2015 tarihleri arasında medsahis sistemi üzerinden şifre alma, eşleştirme, 
düzeltme, silme ve yeni ürün ekleme işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bildirilmişti. 

01/12/2015 tarihinden itibaren TITUBB’ta “SGK durum”u kaldırılmış 
olduğundan bu alana firmaların ürünleri için SUT kodu eşleştirmesi yapmalarına 
olanak bulunmamaktadır.  

Bazı firmaların; 1 Aralık 2015 tarihinden önce Sağlık Bakanlığı onayını aldıkları 
halde SGK durumu ile herhangi bir işlem yapmadıkları dolayısıyla 01/12/2015 
tarihinden önce hem Sağlık Bakanlığı hem de SGK durumunun “onaylı” olma koşulu 
olduğundan bu durumda olan ürünlerini medsahis sistemine eşleştiremedikleri 
şeklinde geri dönüşler olmaktadır. 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bu durumda olan firmaların 
mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli sistemsel düzenleme özveriyle hazırlanmakta 
olup sistem hazır olduğunda TİTCK tarafından duyurulacaktır. 

Bu sistemin hazır hale getirilmesi belli bir zaman alabileceğinden firmaların 
mağdur olmamaları için; 14 Aralık 2015 tarihinde sona ereceği bildirilen eşleştirme 
süresi 23 Aralık 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar son defa uzatılmıştır. 

17 nolu Duyurumuz ve bu duyurumuzda belirtilen sürede medsahis sistemine 
yeni eklenen ürünler ve SUT kodu değişiklikleri yapılan ürünler (Değiştirilen SUT 
kodlarıyla) ile Duyuru-16 kapsamında eşleştirilen ve herhangi bir değişiklik 
yapılmayan ürünler dahil tüm ürünler 01/01/2016 tarihinden itibaren MEDULA 
sistemine tekrar tanımlanacaktır. 01/12/2015 ile 01/01/2016 tarihleri arasında 
Duyuru-16 kapsamında açıklanan ve MEDULA’da tanımlanan eşleştirmeler dikkate 
alınacaktır. Yersiz ödeme işlemleri de söz konusu tarihler dikkate alınarak yapılacaktır. 

Bilgilerinize önemle duyurulur. 


