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• Kurumun tıbbi malzeme politikalarının oluşturulması 

ile ilgili çalışmalar yapmak,  

 

• Finansmanı sağlanacak tıbbi malzeme listelerini 

tespit etmek, tıbbi malzeme konusunda politika 

oluşturulmasına yönelik teknik komisyonların 

oluşturulması ve çalışmaların koordine edilmesi 

işlemlerini yürütmek,  

22.4.2015 Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı 2 



• Tıbbi malzemelerin Kurumca ödenecek bedellerinin 

belirlenmesi çalışmalarını yaparak Sağlık Hizmetleri 

Fiyatlandırma Komisyonuna sunmak,  

 

• Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası 

(TİTUBB)’a ilişkin Kurumca yapılması gereken iş ve 

işlemleri yürütmek,  

 

• Vücut dışı protez ve ortez katılım paylarının usul ve 

esaslarını belirlemek, tıbbi malzemelerin ödeme 

kural ve kriterlerine ilişkin usul ve esasları 

belirlemek.  
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• Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanununa göre, sigortalılarımızın teşhis ve 

tedavilerinde kullanılan ve SUT’ta yer alan 

tıbbi malzemeler SGK tarafından finanse 

edilmektedir. 

 

• Kurumumuz finansmanı sağlanacak olan tıbbi 

malzemeleri Sağlık Bakanlığı’nın görüşünü 

alarak belirlemeye yetkilidir. 
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• Söz konusu Kanun hükmüne istinaden 

Kurumumuz başkanlığında oluşturulan 

bilimsel komisyonlar tarafından 

sigortalılarımızın ihtiyaç duyduğu ve 

duyabileceği bütün tıbbi malzemeler, ilgili 

kamu kurumlarının görüşlerini de alarak 

belirlenmektedir. Daha sonra Sağlık 

Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 

tarafından fiyatları belirlenmekte ve Sağlık 

Uygulama Tebliği ve eklerinde yayımlanarak 

geri ödeme kapsamına alınmaktadır.  
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• Kurumumuzca yapılan çalışmalar neticesinde 

yaklaşık 600 bin tıbbi malzeme üniversite hastaneleri, 

sektör temsilcileri ve ilgili diğer paydaşlarla birlikte 

değerlendirilmiştir. 

 

• Kurumumuz, fiyatlar tespit edilirken eldeki tüm fiyat 

verileri ile birlikte, tıbbi cihaz firmaları tarafından 

önerilen fiyat tekliflerini ve farklı ülkelerde yer alan 

fiyat verilerini de değerlendirme kapsamına alarak en 

ideal fiyatın tespit edilmesi için gerekli çalışmaları 

yürütmektedir.   
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• Tıbbi malzeme ödeme esasları yatarak tedavide 

kullanılan tıbbi malzemeler ve ayakta tedavide 

kullanılan tıbbi malzemeler olarak ikiye ayrılmaktadır. 

 

• SUT ve eki listelerde yer alan birim fiyatlar, geri 

ödemede esas alınacak olan fiyatlardır. 

 

• Yatarak tedavide kullanılan tıbbi malzemeler için 

ödemeler doğrudan hastanelere yapılmaktadır. 
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• Sağlık hizmeti bedellerinin, SUT eki EK-2/B ve EK-2/Ç 

listeleri esas alınarak faturalandırıldığı durumlarda 

(Hizmet başına ödeme yöntemi); 

 

• Kurumca bedeli karşılanmayan ilaç ve tıbbi 

malzemeler hariç olmak üzere, sağlık hizmeti 

sunucusu tarafından temin edilen ve EK-3 listelerinde 

(Yatarak) yer alan tıbbi malzeme bedelleri ayrıca 

faturalandırılabilir. 
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EK-3A BİRDEN FAZLA BRANŞTA KUL. 
EK-3E-1 OMURGA CERRAHİSİ 
EK-3E-2 BEYİN CERRAHİSİ KRANİAL  
EK-3F-1 ARTROPLASTİ 
EK-3G GÖZ SAGLIGI VE HASTALIKLARI 
EK-3H KARDİYOLOJİ 
EK-3I KALP DAMAR CERRAHİSİ 
EK-3J KBB 

EK-3K KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM 

EK-3L ÜROLOJİ 
EK-3M RADYOLOJİ BRANŞI VE ENDOVASK.  
EK-3N-1 ALLOGREFT 

EK-3O HEMATOLOJİ ONKOLOJİ 
EK-3P NEFROLOJİ 
EK-3F-2 ARTROSKOPİ 
EK-3F-4 TRAVMA VE REKONSTRÜKSİYON 

EK-3F-3 TÜMÖR REZEKSİYON 

EK-3T ANEST.  REANİMASYON AĞRI TED. 
EK-3N-3 SENTETİK GREFT 

EK-3N-2 XENOGREFT 

EK-3R GASTROENTEROLOJİ 
EK-3S GÖĞÜS HAST. VE GÖĞÜS CER. 

SUT LİSTE ADLARI 



• Plak, çivi, vida, kemik çimentosu, eksternal fiksatör 

setleri, artroskopi ve eklem cerrahisi malzeme setleri 

 

• Her türlü eklem implantı, omurga implantı, 

 

• Kalp pili, pace elektrodu, koroner stentler, kalp 

kapakları, intraaortik balon, ventrikül destek cihazı, 

kapaklı kapaksız kondüit, 

 

• Valf ringi, her türlü greft, shunt ve suni damar, 

protezler, aterektomi cihazı, çift yüzlü yamalar 

(meshler),  
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• İntraoperatif nöromonitarizasyonda kullanılan tıbbi 

malzemeler, 

 

• SUT eki EK-2/C listesi açıklama bölümünde tanıya 

dayalı ödeme işlem puanına dâhil olmadığı belirtilen 

tıbbi malzemeler , 

 

• SUT eki EK-3 Tıbbi Malzeme Listelerinde ayrıca 

faturalandırılabileceği belirtilen tıbbi malzemeler, 
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• Kurumca bedeli karşılanan tıbbi malzemelerin, 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına 

(TİTUBB) kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır. 

 

• TİTUBB kayıt/bildirim işlemi ve TİTUBB ekranında 

SUT kodlarına barkodların eşleştirilmesi süreci 

firmalar tarafından yapılmaktadır. Bu bilgilerin 

doğruluğu tamamen firmaların sorumluluğundadır.   

 

• Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında belirlenen geri 

ödeme kuralları; tıbbi malzemelerin ülke piyasasında 

pazarlanmasını, arzını ve dağıtımını belirleyen 

hükümler değil, Kurumumuzca finanse edilme 

kriterleridir. 
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• Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarınca temin 

edilerek hastalara kullanılan tıbbi malzemelerin 

TİTUBB kayıt/bildiriminde tanımlı barkod numara 

bilgisi, hasta güvenliği açısından, hasta işlem 

dosyasında muhafaza edilir ve Kurumca gerekli 

görüldüğü durumlarda ibrazı zorunludur.  

 

• Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarında yatarak 

tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler sağlık kurumu 

tarafından temin edilmek zorundadır. Bu 

malzemelerin reçete karşılığı hastaya aldırılması 

durumunda, fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili 

sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir. 
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• Sözleşmeli sağlık kurumlarında yatarak tedavilerde 

bedeli karşılanmayan tıbbi malzemelerin hastaya 

aldırılarak kullanıldığı durumlarda fatura tutarı 

hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun 

alacağından mahsup edilir. Ancak, sağlık 

kurumlarınca hastaya aldırılan bu tıbbi malzemenin 

Kurumca ödenmediğine ilişkin hastanın yazılı olarak 

bilgilendirilmesi halinde hastaya herhangi bir ödeme 

yapılmaz. 

 

• Ayakta tedavi listelerinde yer alan tıbbi malzemelerin 

yatarak tedaviler sırasında hastalara reçete edilmek 

suretiyle dışardan temin ettirilmesi halinde, şahıs 

ödemesi olarak SUT hükümleri doğrultusunda 

bedelleri Kurumca karşılanır. 
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• SUT eki listelerde yer alan tıbbi malzeme birim 

fiyatları, SUT’ta belirtilen istisnalar hariç tavan 

fiyatlardır. 

 

• Bedeli Kurumca karşılanmayan tanı tedavi 

işlemlerine ait tıbbi malzeme bedelleri de Kurumca 

karşılanmaz. 

 

• 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci 

maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve 

kuruluşlara ayrıca KDV ödenmez. 
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• Kamu İhale Kanununa tabi olan resmi sağlık kurum ve 

kuruluşlarında; 

• SUT fiyatlarına Kurum bilgi işlem sistemi tarafından 

%12 işletme gideri ilave edilir. 

• Kamu İhale Kanununa tabi olmayan resmi sağlık kurum ve 

kuruluşlarında; 

• SUT fiyatlarına Kurum bilgi işlem sistemi tarafından 

KDV, işletme gideri, Hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave 

edilmeksizin Kurumca bedelleri karşılanır. 

• Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında; 

• SUT fiyatlarına KDV ilave edilerek Kurumca bedelleri 

karşılanır.  
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• Yatan hasta tedavilerinde kullanılan tıbbi malzemeler 

için düzenlenmiş sağlık kurulu raporları/konsey 

kararları düzenlendiği sağlık hizmeti sunucusunda 

geçerlidir. Sağlık kurulu/konsey, hizmeti veren sağlık 

hizmeti sunucusunda görevli hekimlerden oluşur. 

 

• İlgili branş/ürün grubu listesinde yer almayan, ancak 

SUT eki diğer branş/ürün grubu listelerinde bulunan 

ve ilgili branş tarafından da kullanılabilir nitelikte olan 

malzemelerin, SUT eki diğer branş/ürün grubu 

listesindeki SUT kodu ve geri ödeme kurallarına 

uygun olarak, ilgili branş tarafından 

faturalandırılması halinde bedelleri Kurumca 

karşılanır. 
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• Serbest kodsuz olarak faturalandırılan tıbbi malzeme 

bedelleri Kurumca karşılanmaz. Ancak, Ancak Kamu 

İhale Kanununa tabi olan resmi sağlık kurum ve 

kuruluşlarında alım tarihi ve/veya 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu kapsamında kesinleşen ihale karar 

tarihi 1/10/2014 tarihinden önce olmak kaydıyla 

“Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler 

(EK-3/A)” kapsamında değerlendirilecek ürünler için 

1/7/2015 tarihine kadar bu şart aranmaz.’  
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Tanıya Dayalı İşleme Dahil Olmayan Tıbbi Malzemeler 
 

• Tıbbi malzemelerin diğer sağlık hizmetlerine göre ürün 

çeşitliliğinin çok fazla olması, 

 

• Teknolojilerinin sürekli ve hızlı bir şekilde değişmesi,  

 

• Geri ödeme regülasyonlarının uygulama zorluğu 

(Muadil kavramının net olarak kullanılamaması vb.), 

 

• İade kapsamındaki cihazların stok, takip, bakım ve 

onarımlarında yaşanan problemler. 
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• Tıbbi malzeme endüstrisinde ülkemiz 

makroekonomik hedefleri doğrultusunda yurt içi 

kaynakların kullanılmasının teşvik edilmesi amacı 

ile alternatif ödeme politikaları uygulamak, 

 

• Bütçenin etkin bir şekilde tedaviye dönüşmesini 

sağlayan, firma yada tıbbi malzeme özelinde hızlı 

ve etkin politikalar uygulamaya elverişli, rasyonel-

optimal bir ödeme sistemi oluşturmak. 
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• Kaliteli tıbbi malzeme kullanımını teşvik etmek, 

"Sağlık Teknolojileri Değerlendirme" 

kapasitesinin geliştirilmesini sağlamak, 

 

• Her bir SUT kodunun açıklama kısmına Tanıya 

Dayalı İşleme dahil olup olmadığı bilgisinin 

eklenmesi. 

 

• Tıbbi malzemelerin barkodlarının EK-3 

listelerindeki  her bir SUT koduna 

eşleştirilmesinin sağlanması ve MEDULA’da 

tanımlanması. 



• Tıbbi malzemeler ile ilgili olan geri ödeme 

kriterlerinde, paydaşlardan alınan geri bildirimler 

doğrultusunda, anlaşılmayan veya farklı yorumlanan 

kurallar yeniden belirlenerek, geri ödeme kural ve 

kriterlerinin daha anlaşılabilir olmasının sağlanması, 

 

• Hastaneler, Sağlık Bakanlığı, tıbbi malzeme 

tedarikçileri ve diğer paydaşlardan gelen geri 

bildirimler doğrultusunda gerekli düzenlemeleri hızla 

uygulamaya koyarak sigortalılarımızın mağdur 

olmalarının engellenmesi 

    amaçlamaktadır.  
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• Eklem implantları, total yapay kalp, ventrikül 

destek cihazları greftler gibi yüksek teknoloji 

içeren ve bütçe etkisi yüksek olan tıbbi 

malzemelerin doğrudan ödenmesi için taslak 

sözleşme hazırlanmıştır. 

 

• Öncelikle belirli branşlarda ve KİK’e tabi 

üniversite hastanelerinde tedavi gören hastalar 

için bu yolla tıbbi malzeme temin edilmesi 

planlanmaktadır.  



E-REÇETE 

Te
da

rik
çi 

MEDULA 

TIBBİ MALZEMELERİN DOĞRUDAN ÖDENMESİ PROJESİ 
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İLE TEMİN 



 

Teşekkür ederim 
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