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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
(Tedavi Hizmetleri Genel Müdür lüğüne)

İlgi: 21.08.2007 tarih, 39629 sayılı yazımız.
Bilindiği üzere Kurum sağlık yardımlarından yararlanma usul ve esaslarının belirlendiği Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği 15 Haziran 2007 tarihinde uygulamaya girmiştir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin “20.1. Tıbbi malzeme temin esasları”
başlıklı maddesinde;

“ Kurum ile sözleşmeli özel sağlık kurumlarınca, EK–5/A ve/veya EK–5/C Listesinde yer alan
tıbbi malzemelerin liste kod numaraları MEDULA sistemine kaydedilecektir.
Sağlık kurumları tıbbi malzemeleri, Kurumun ve Sağlık Bakanlığının Bilgi Bankasına kayıt
edilmiş ve onaylanmış tıbbi cihaz üretici ve ithalatçı firmalarının onaylı ürünlerinden temin
edeceklerdir.
Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurumları, temin ettikleri tıbbi malzemeler için 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 22 nci maddesinde belirtilen ihale usulleri ve
doğrudan temin alımları da dahil olmak üzere yaptıkları alımların; ihale kayıt numarası (İKN),
onaylanmış ürünün numarası (tıbbi malzemenin barkodu), KDV hariç alış fiyatı, adet, tarih, hastane
kodu ve firma bilgisi vb. bilgileri Kamu İhale Kurumu İhale Sonuç Formu Ekranına eksiksiz girmek
zorundadırlar.
Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarınca, temin edilen tıbbi malzemelerin Kurum bilgi
bankası tarafından onaylanmış bulunan ürün numarası (barkod) MEDULA sistemine kaydedilecektir.
MEDULA sistemince; Kamu İhale Kurumu İhale Sonuç Formu Ekranı ile bağlantı kurularak verilerin
doğruluğu teyit edilecektir. Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra Kuruma fatura edilen
tıbbi malzemelerden, onaylanmış ürün numarası (barkod) bulunmayan ürünlerin bedelleri kayıt
edilinceye kadar ödenmez.”
Hükmü bulunduğundan bahisle ilgide kayıtlı yazımızla kurumumuz sağlık yardımlarından
yararlanan kişilere protokol çerçevesinde hizmet sunan resmi sağlık kurum/kuruluşlarının yukarıda
bahsedilen hükümler doğrultusunda, 15/10/2007 tarihinden sonraki tedavilerde kullanılan ve Kuruma
fatura edilen tıbbi malzemelerden, onaylanmış ürün numarası (barkod) bulunmayan ürünlerin
bedellerinin ödenmeyeceği,
Bu nedenle Kurumla protokolü bulunan sağlık kurum/kuruluşlarının, bu süre içinde onaylanmış
konumda ürünleri bulunan tıbbi malzeme firmalarından;
1) Hastane stoklarında bulunan malzemelere ait onaylanmış ürün numarasını (barkod) temin
etmeleri,
2) Hastane stoklarında bulunan barkod alınmamış, sisteme kayıt olmamış ve onaysız ürünleri
var ise tespit ettikleri tıbbi malzeme firmalarını en kısa sürede onay alınması için ilgili
firmaları uyarmaları gerektiği bildirilmişti.
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Bu defa görülen lüzum üzerine “SUT’un Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması” hakkında
Genel Müdürlüğümüzce yayımlanan 10.10.2007 tarih, 5498 sayılı 2007/78 Genelgede de belirtildiği
üzere SUT’un uygulama tarihinin başlangıcı ilk ve son kez 01.01.2008 olarak belir lenmiştir.
SGK bünyesindeki hak sahiplerinin yatarak tedavilerinde hastaneleriniz tarafından malzeme ve
ilaç temininde hasta ve yakınlarının mağdur edilmemesi ve SUT’da belirtildiği şekilde gerekli
tedbirlerin alınması, ayrıca sağlık kurum/kuruluşlarının zor durumda kalmamaları, hukuki ve idari
sorunlar yaşanmaması için gerekli önlemlerin almasını teminen bütün sağlık kurum/kuruluşlarınıza
söz konusu süre ile ilgili gerekli hatır latmanın yapılması hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

…/12/2007 Şb.Md. :R.Y. BOZKURT
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