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Protokol 

1.4.Tanımlar  
 

 I.Grup reçete: Tıbbi malzemelere ilişkin 
reçeteleri,  

 II.Grup reçete: Örnekleme yöntemine 
tabii reçeteleri (Hasta alt bezi reçeteleri),  

 III. Grup reçete: Hazır protez/ortez 
reçetelerini,  

 

 Ödeme dönemi: Eczane tarafından 
Kuruma teslim edilen faturalarının 
teslim tarihinden itibaren inceleme ve 
ödemenin gerçekleştirildiği 60 (altmış) 
günlük süreyi,  



Protokol 

• 3.2. Eczanenin Hak ve Yükümlülükleri  
• 3.2.5. Eczane, hizmet verdiği hastalara ilişkin tüm 

bilgi ve belgeleri en az 10 (on) yıl süreyle 
saklamak zorundadır. Verilen hizmetlerle ilgili 
bilgiler eczanede kayıt altına alınır. Eczanede 
yazışma, kayıt gibi işlemler (Ek-6/4 Hasta İşlem 
Formu vb.) bilgisayar ortamında tutulabilir. Ancak, 
bilgisayar ortamında kayıt tutulması, Kurum 
tarafından istenildiğinde yazılı kayıt sunma 
zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Bilgisayar 
kayıtlarının ve yazılı kayıt sisteminin düzenli 
tutulmasından eczane sorumludur.  
 

• 3.2.9. Eczanenin karşılayacağı malzemelerle ilgili 
TİTUBB’ta bayilik kayıtları tamamlanmış olmalıdır. 
TİTUBB’a kayıtlı bayilikleri başlangıç tarihinden 
sona erdiği gün dahil olmak üzere geçerlidir. 
Eczane, MEDULA sistemindeki gerekli 
düzenlemeler yapılıncaya kadar bayilik 
belgelerinin birer örneğini fatura ekinde ibraz 
etmek zorundadır.  



SÖZLEŞMENİN ÖNEMLİ MADDELERİ 

4. UYGULANACAK USUL VE ESASLAR  
4.1. Reçetenin Şekline İlişkin Esaslar  
4.1.1. Reçetelerde;  
a) Reçeteyi düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunun adı 
ve/veya MEDULA tesis kodu,  
b)Hasta adı soyadı, T.C. Kimlik Numarası,  
c) Reçete tanzim tarihi,  
ç) Teşhis ve/veya ICD-10 tanı kodunun eklenmesi,  
d) MEDULA takip numarası veya protokol numarası,  
e) Hekimin adı soyadı, Sağlık Bakanlığınca verilen hekim 
diploma ve/veya uzmanlık tescil numarasını içeren bilgiler 
ile ıslak imzası,  
f) Malzeme adı, taraf bilgisi olan malzemelerde, vücudun 
hangi tarafında (sağ/sol) kullanıldığı bilgisi,  
g) Malzemenin adedi,  
ğ) Hekim, hasta, tarih, protokol no, malzeme ile ilgili 
bilgilerde değişiklik, iptal veya karalama var ise değişikliğe 
ilişkin hekim onayının (kaşe ve imza) bulunması,  
gerekmektedir.  
 
İmza dışındaki bilgiler, el yazısı ile yazılabileceği gibi kaşe 
veya bilgisayar ortamında veya hastane otomasyon 
sistemleri tarafından basılan etiketin/barkodun 
yapıştırılması şeklinde olabilir.  



Protokol 

• 4.1.2. Hasta müracaatında reçetelerin arka yüzüne;  
• a) Taraf bilgisi olan malzemelerde vücudun hangi 

tarafında kullanıldığına dair bilgi,  
• b) Malzemenin SUT eki listelerde yer alan kodu,  
• c) Malzemeleri alan kişinin adı, soyadı ve T.C. Kimlik 

numarası,  
• ç) Malzemelerin kupürü varsa etiket/barkod bilgileri,  
• d) Müracaat ve teslim tarihi, telefon numarası ve / 

veya adresi,  
• e) Teslim aldığına ilişkin ibare ve imzası,  
• f) MEDULA-Tıbbi Malzeme Provizyon Sistem çıktısı 

yazılması/eklenmesi gerekmektedir. Bu bilgiler reçete 
arkasına basılacak Ek-6/7’de örneği yer alan kaşenin 
doldurulması suretiyle de alınabilir.  

• Reçete, MEDULA-Tıbbi Malzeme Provizyon Sistemine 
kayıt edilerek, sistemden iki adet çıktı alınır, bir kopya 
teslim edildiğine dair reçete arkasına eklenir, diğer 
kopya hasta/hasta yakınına bilgi amaçlı verilir. 
MEDULA sisteminden alınan Hasta İşlem Formu (Ek-
6/4) hasta/hasta yakınına imzalatılarak Kurum 
tarafından yapılan inceleme denetimlerde ibraz 
edilmek üzere saklanır.  



Protokol 

• 4.1.3. Özel haller  
• a) Provizyon sisteminden yapılan sorgu neticesinde 

müstehaklıkları 60 kodu ile sorgulanan ve prim ödemeyen 
(g,c-1,c-3,c-9 vb) hak sahipleri ile Yabancı ülkelerle yapılan 
sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında Kurum Sağlık 
hizmetlerinden yararlandırılan kişiler ve Yurtdışı Provizyon 
Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) numarası ile hasta 
takip numarası/provizyon alınan kişiler de dahil olmak üzere 
tıbbi malzeme için Kurumun ilgili biriminden onay 
alınacaktır.  

• Ayrıca müstehaklıkları 60 kodu ile sorgulanan ve prim 
ödemeyen (g,c-1,c-3,c-9 vb) hak sahipleri için (Kurumla 
götürü bedel sözleşmesi yapan SHS’ler hariç) SUT hükümleri 
geçerli olup, sevk zincirine uyulması ve reçetelerine sevk 
belgelerinin de eklenmesi gerekmektedir.  

• b) İş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili reçetelerde; iş kazası 
ve meslek hastalığı bildirim formunun,  

• c) Trafik kazaları ile ilgili reçetelerde; SUT ve konu ile ilgili 
diğer Kurum mevzuatında yer alan belgelerin,  

• ç) Özürlü sağlık kurulu raporu varsa, reçeteyi yazan hekim 
ve/veya hastane başhekimi tarafından raporun onaylı 
fotokopisinin,  

• reçete ekinde bulunması gerekmektedir.  



SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI 
KANUNU 

(5510 Sayılı Kanun) 

Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar  
MADDE 60- (Değişik: 17/4/2008-5754/38 md.)  
İkametgahı Türkiye'de olan kişilerden; 
. 
c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerine göre sigortalı sayılmayanlardan; 
1) Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek 
test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari 
ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar ile gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da 

bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış 
çocuklar,(1) 

2) (Değişik: 4/4/2013-6458/123 md.) Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak 
tanınan kişiler, 

3) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 
4) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler, 
5) 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun 
hükümlerine göre aylık alan kişiler, 
6) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre 
aylık alan kişiler, 
7) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre 
korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler ile ana ve babası olmayan Türk 
vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar,(2) 
8) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar,  

9) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun (…) (1) ek 16 ncı maddesine göre aylık alan 
kişiler, (1) 

10) 11/10/1983 tarihli ve 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve 
Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,  
d) Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı 
bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler,  
e) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği, Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinin ve ilgili 
kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler,(2)  
f) Bu Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık 
alan kişiler,  

g) Yukarıdaki bentlerin dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından 
yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar, genel sağlık sigortalısı sayılır. 



Protokol 

• 4.2.Tıbbi Sarf Malzemelerinin Karşılanması  
• 4.2.1. Eczane tarafından, malzeme temini için 

başvuru yapıldığı tarihte reçeteye başvuru tarihi 
yazılır, eczane kaşesi basılarak eczacı tarafından 
imzalanır.  

• 4.2.2. Sürekli kullanım gerektiren raporla verilen 
malzemeler hariç olmak üzere reçete ve sağlık 
raporunun aslı ile başvuruda bulunulacaktır. 
Sürekli kullanım gerektiren raporla verilen 
malzemeler için raporun reçetesini yazan hekim 
veya hastane başhekimliği tarafından aslı gibidir 
onayı yapılmış bir sureti reçete ekinde ibraz 
edilir.  

• 4.2.3. SUT eki tıbbi sarf malzeme listelerinde yer 
alan sürekli kullanım gerektiren rapor takipli 
malzemeler için tıbbi uygunluk aranması zorunlu 
olmayıp, ihtiyaç duyulması halinde tıbbi uygunluk 
aranabilecektir.  



Protokol 

• 4.2.4. Kullanım adetleri 
günlük/haftalık/aylık vb. olarak 
reçetelendirilebilen malzemelerin, SUT’ta 
belirtilen miktarlardan fazla reçete edilmesi 
durumunda, SUT’ta belirtilen kullanım 
adetleri doğrultusunda bedelleri Kurumca 
karşılanır.  

• 4.2.5. Eczane tarafından, reçetelerin 
düzenlenme tarihinden itibaren 5 (beş) 
işgünü içerisinde yapılan hasta 
müracaatları kabul edilecektir. Kabul edilen 
reçetenin sisteme kaydı yapılacak ve 10 
(on) iş günü içerisinde tamamlanarak 
hastaya teslim edilmiş olacaktır. 10 (on) iş 
gününün sonunda hasta/hasta yakınına 
teslim edilmeyen malzeme bedelleri ve 
süresi içinde yapılmayan hasta müracaatları 
ve/veya sistem kayıtlarına ilişkin malzeme 
bedelleri Kurumca ödenmeyecektir.  



Protokol 

• 4.2.7. SUT eki listelerinde yer alan 
malzeme bedellerinin 
karşılanmasında; malzemeye ait 
TİTUBB kayıt/bildirim işleminin 
tamamlanmış olma şartı 
aranacaktır. Malzemenin adı 
barkodu ve SUT listelerinde 
eşleştiği SUT kodunun 
belirtilmesi gerekmektedir.  

• İbraz edilen barkod ve varsa etiket 
bilgisi TİTUBB’dan kontrol 
edilmelidir.  



Protokol 

 4.2.12. Hasta/hasta yakınına orijinal 
ambalajından garanti belgesi çıkan 
malzemeye ait kullanım kılavuzu ve 
garanti belgesi verilir. Garanti 
belgesinde seri numarası, model, 
tarih, firma onayı vb. bilgilerin 
olması gerekmektedir. Malzemelerin 
garanti belgesinin asılları hastada 
kalacaktır. Ayrıca eczane tarafından 
hasta/hasta yakınına eczanenin adı, 
adresi ve iletişim bilgilerinin olduğu 
bir belge düzenlenerek verilir.  



Protokol 

4.3. Teknik Hükümler  

4.3.7. Kurumca iade edilen 
reçeteler, eczane tarafından, teslim 
alındığı tarihten itibaren 10 (on) 
işgünü * içerisinde gerekli 
düzeltmeler yapılarak Kuruma 
teslim edilir. Bu süre içerisinde 
teslim edilmeyen reçete bedelleri 
veya eksiklikleri tamamlanmadan 
Kuruma teslim edilen reçete 
bedelleri ödenmez.  

*ilaç-15 gün 



Protokol 

5. ÖDEME ŞARTLARI VE ZAMANI  
5.1. Faturaların Düzenlenmesi 
5.1.1. Eczane, MEDULA sistemi üzerinden ilgili 
fatura döneminde reçete karşılığı temin ettiği 
reçetelerinin icmal listelerinin dökümlerini 
almak suretiyle dönem sonlandırması yapar. Her 
grup için ayrı fatura düzenler. 
5.1.4. Trafik kazası, iş kazası, meslek 
hastalıkları ve adli vaka durumlarında (her 
hasta için ayrı fatura) ve yabancı ülkelerle 
yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında 
Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan ve 
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince düzenlenmiş 
ve onaylanmış “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine 
Göre Sağlık Yardım Belgesi” (aslı veya fotokopisi) 
ile müracaat eden kişilere (ülke bazında ayrı 
fatura) dair ayrı faturaların manuel olarak 
düzenlenmesi gerekmektedir. Bu grup 
faturaların örnekleme yapılmaksızın tamamı 
incelenir. 



Protokol 

5.2. Fatura ve eki belgeler  
5.2.1. SUT’ta belirtilen istisnai durumlar hariç olmak 
üzere reçetede yer alan malzemenin adedi kadar 
barkod numarası ve etiket aslının reçete ekinde ibraz 
edilmesi esastır. Ancak, ambalajı üzerindeki 
barkodların çıkarılamadığı/çıkarıldığı zaman 
sterilizasyonun bozulacağı steril ambalajlı 
malzemeler/cihazlar için reçete arkasına barkod 
numarasının yazılması ve “barkod çıkarıldığında 
sterilizasyonu bozulur” ifadesinin bulunması 
gereklidir.  
5.2.2. Eczane SUT listeleri altında yer alan özel 
koşullardaki bilgi ve belgelerle ilgili evrakları 
faturaya bağlı reçete ekinde Kuruma ibraz etmek 
zorundadır.  
5.2.3. Eczanenin TİTUBB’a kayıtlı bayilikleri ile ilgili 
belgelerin bir örneğinin fatura ekinde Kuruma ibrazı 
zorunludur.  



Protokol 

5.3. Faturaların Teslimi  

5.3.1. Kesilen faturalar takip eden ayın 
15’ine (on beş) kadar Kuruma teslim 
edilir.  

5.3.2. Eczane her grup için düzenlediği 
faturaları, dönem sonu icmal 
listelerini, fatura teslim tutanakları üst 
yazısını (Ek-6/6), evrakların zarar 
görmesini ve bozulmasını engelleyecek 
şekilde, ayrı dosyalar halinde (Dosya 
üstüne ilgili fatura dönemi ve grup 
numaraları yazılır.) Kurum taşra 
teşkilatına teslim eder.  



Protokol 

6. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE CEZA KOŞULLARI  
 
6.2. Ceza Koşulu Uygulanacak Fiiller  
6.2.2. Sözleşmenin (3.2.9) maddesi gereği eczanenin, 
bayisi olmadığı ve/veya bayilik süresi dolduğu 
halde malzemeleri karşılaması halinde reçete 
tutarının 2 (iki) katı kadar ceza koşulu uygulanır.  
6.3. Ceza Koşulu ve Fesih Gerektiren Fiiller  
6.3.3. Eczane tarafından Kuruma fatura edilen reçete 
arkasında bulunması gereken hasta/hasta yakınına 
ait imzanın hasta/hasta yakınına ait olmadığının 
tespit edilmesi halinde, ilgili reçete bedelinin 2 (iki) 
katı tutarında cezai şart uygulanarak eczane yazılı 
olarak uyarılır. Aynı fiilin tekrar edilmesi halinde 
malzeme bedelinin/bedellerinin 5 (beş) katı 
tutarında cezai şart uygulanarak, 1(bir) ay süreyle 
sözleşme askıya alınır. Ancak, hastanın reçete 
muhteviyatı malzeme/malzemeleri aldığını beyan 
etmesi durumunda bu madde hükmü uygulanmaz.  



Protokol 

6.3.6. Eczane tarafından reçete sahibinin kurallara 
uygun yazılmış reçete ve raporunda yer alan 
malzemenin hastaya bedeli karşılığında satıldığının 
tespiti halinde, malzeme bedelinin 5(beş) katı kadar 
ceza koşulu uygulanır. Reçete içeriği malzemenin 
hastadan bedeli alınıp aynı zamanda Kuruma fatura 
edilmesi halinde malzeme bedelinin 10(on) katı ceza 
koşulu uygulanarak sözleşmesi feshedilir ve 1 (bir) yıl 
süreyle sözleşme yapılmaz.  
 
6.3.8. Reçetelerdeki ıslak imzanın eczacıya ait 
olmadığının Kurum tarafından tespit edilmesi 
halinde ilgili eczacı uyarılır, reçete bedelinin 10(on) 
katı ceza koşulu uygulanır. Tekrarı halinde reçete 
bedelinin 20(yirmi) katı ceza koşulu uygulanır 
sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme 
yapılmaz.  



Protokol 

Kaşe Örneği 



KISA KAVRAMLAR 

1. E-imza 

2. TİTUBB (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 

Ulusal Bilgi Bankası) 

3. ÜTS 



KISA KAVRAMLAR 
E-İMZA 

E-İmza Nedir ? 
 

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre E-imza; 
"Başka bir elektronik veriye eklenen veya başka bir 
elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik 
doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade 
eder.« 
 
• E-imza, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. 
 
• E-imza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin 

yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve 
inkar edilemeyeceğini garantiler. 

 
• E-imza elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde 

kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler. 
 
• E-imza gerçek kişiler adına oluşturulur. Kurum adına 

e-imza oluşturulamaz. 

Kaynak: http://www.e-guven.com/Urunlerimiz.aspx?PageID=1 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/01/20040123.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/01/20040123.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/01/20040123.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/01/20040123.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/01/20040123.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/01/20040123.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/01/20040123.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/01/20040123.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/01/20040123.htm
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KISA KAVRAMLAR 
E-İMZA 

 E-Güven Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş 
 Yenileme için: 
2014 Temmuz tarihinden önce e-imza almış 
meslektaşlarımız , İş Bankası -Antalya Eczacı Odası TR85 
0006 4000 0016 2140 1088 46 nolu iban numarasına 3 
yıllık yenileme bedeli olarak 90,00 TL yatırmaları ve dekont 
örneğini antalyaeczaciodasi@gmail.com adresine 
göndermeleri, 
 Yeni E-imza Temini için: 
Örneği ekte sizlerle paylaşılmış olan formu doldurup kimlik 
fotokopisi ve 3 yıllık e-imza bedeli olarak 110,00 TL yi İş 
Bankası -Antalya Eczacı Odası TR85 0006 4000 0016 2140 
1088 46 nolu iban numarasına yatırmaları ve dekont ile 
birlikte oda sekretaryalarına teslim etmeleri 
gerekmektedir. E-imza formu için tıklayınız. 
 
 E-İmza Bilgi Güvenliği Hizmetleri A.Ş (e-imzaTR) 
 E-imza Temini için: 
E-İmza Bilgi Güvenliği Hizmetleri Anonim Şirketi'nin web 
sitesi https://e-imzatr.com/Urunler.aspx üzerinden 3 yıllık 
e-imzayı seçiniz, 
(Not: 3 yıllık e-imza bedeli sitede 279,00 TL olarak 
gözüküyor olsa da yaptığımız anlaşma gereği 89,00 TL 
olarak ödeme yapılacaktır.) 

 

http://www.antalyaeo.org.tr/Resim/Upload/e-imza-formu.pdf
http://www.antalyaeo.org.tr/Resim/Upload/e-imza-formu.pdf
https://e-imzatr.com/Urunler.aspx
https://e-imzatr.com/Urunler.aspx
https://e-imzatr.com/Urunler.aspx
https://e-imzatr.com/Urunler.aspx
https://e-imzatr.com/Urunler.aspx
https://e-imzatr.com/Urunler.aspx
https://e-imzatr.com/Urunler.aspx
https://e-imzatr.com/Urunler.aspx
https://e-imzatr.com/Urunler.aspx


 

https://e-imzatr.com/Urunler.aspx  89 
TL  

https://e-imzatr.com/Urunler.aspx
https://e-imzatr.com/Urunler.aspx
https://e-imzatr.com/Urunler.aspx


Ödeme kısmında EFT-HAVALE 'yi seçtikten sonra başvuru 
formunu doldur’u tıklayınız, 

Başvuru Formu çıktısını imzalayarak kimlik fotokopisi ile 3 
yıl için 89,00 TL yi oda sekretaryalarına teslim ediniz. 



KISA KAVRAMLAR 
TİTUBB 

Titubb Nedir ? 

 TİTUBB, “Sağlıkta Yeniden Yapılanma” adı 
altında ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi 
cihazların satın alınması, stok yönetimi, 
fatura edilmesi gibi temel tıbbi malzeme 
yönetimi süreçlerinin etkin ve verimli bir 
şekilde yönetilebilmesinde ihtiyaç  olan 
enformasyon sistemlerinin kurulabilmesi 
için Hacettepe Üniversitesi tarafından 
geliştirilip kullanıma sunulmuştur. Maliye 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hacettepe 
Üniversitesi arasında görüş birliğine 
varılmış ve bir protokol düzenlenmiştir. 

 2006 yılında başlayan çalışmalar neticesinde, 2007 sonunda aktif 
olarak kayıtlara başlanmıştır. 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliğine 
konan bir madde ile SGK geri ödeme kapsamına giren tıbbi 
cihazlardan  TİTUBB kayıdı bulunmayanların bedellerinin 
ödenmeyeceğini bildirmiştir.  



KISA KAVRAMLAR 
ÜTS 

 Ürün Takip Sistemi Projesi 
vatandaş odaklı hizmetler sunan 
ve yüzbinlerce kullanıcılı bir e-
devlet uygulamasıdır. Ülkemizde 
üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi 
cihazların ve kozmetik ürünlerin 
üretim bandından, satılıp 
kullanıldığı yere ve hastaya kadar 
takip edilebilmesi için altyapı 
sağlayacak bir sistemin 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

 Proje Amacı 
• Hasta güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak 
• Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak 
• Denetim hizmetlerinin sağlıklı ve etkili şekilde yürütülmesini 

sağlayacak bir altyapı oluşturmak 
• Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin kullanımı sırasında ortaya 

çıkabilecek tehlikelere karşı İdare’nin hızlı önlem almasını 
sağlayacak bir altyapı oluşturmak 

• Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin takibinin yapılması ile 
kayıt dışı ekonominin önlenmesine katkıda bulunmak 



KISA KAVRAMLAR 
ÜTS 



2 

1 





E-imzanın 
çalışması için 

gerekli program 



ArkSigner Kurulumu 

1 
2 

3 

4 



2 

1 



Şifremizi 
yazıyoruz 



ÜTS İLE İLGİLİ İŞLEMLER 

1. ÜTS Başvuru 

2. Tıbbi Cihaz Detay 
Belgesi Alma 

3. Bayilik Belgesi Alma 

4. Bayilik Başvurusu 
Yapma 



ÜTS BAŞVURU 



ÜTS BAŞVURU 



ÜTS BAŞVURU 



ÜTS BAŞVURU 



ÜTS İLE İLGİLİ İŞLEMLER 



ÜTS İLE İLGİLİ İŞLEMLER 

1 
2 

3 

Tıbbi Cihaz Detay Belgesi alma 
 



ÜTS İLE İLGİLİ İŞLEMLER 

YAZDIR 



ÜTS İLE İLGİLİ İŞLEMLER 



ÜTS İLE İLGİLİ İŞLEMLER 
• BAYİLİK İŞLEMLERİ 

Alınan 
Bayilikler 

Bayilik Belgesi alma 



ÜTS İLE İLGİLİ İŞLEMLER 
Fİ

R
M

A
 S

EÇ
İN

 



ÜTS İLE İLGİLİ İŞLEMLER 

YAZDIRIN 



ÜTS İLE İLGİLİ İŞLEMLER 

Bayilik 
Başvurusu 

Bayilik Başvurusu Yapma 



ÜTS İLE İLGİLİ İŞLEMLER 

2- 
BAŞVURU 

EKLE 

1- FİRMA 
SEÇİNİZ 



ÜTS İLE İLGİLİ İŞLEMLER 

MEVCUT 
ÜRÜNLER 

ANTALYA 

1 

2 3 

4 



ÜTS İLE İLGİLİ İŞLEMLER 

ONAYA 
SUN 

BAŞVURU 
TAMAMLANDI. 
FİRMA ONAY 

VERİNCE BAYİLİK 
İŞLEMİ 

TAMAMLANACAK. 



MEDULA İŞLEMLERİ 

A- Reçete İşlemleri 

B- Dönem Sonlandırma 

C- Dökümantasyon şeması 



MEDULA İŞLEMLERİ 

GİRİŞ 
YAPILIR 



https://medsahis.sgk.gov.tr/sahis/pages/login.jsp 

MEDULA İŞLEMLERİ 

Medula Eczane Kullanıcı Adı : 1807…. 
Medula Eczane Parola ….. 
Anahtar bilgileri doldurularak giriş 
yapılır  



MEDULA İŞLEMLERİ 

MEDŞAHIS 
ANA SAYFA 



MEDULA İŞLEMLERİ 
 A- Reçete işlemleri 

1) Müstehaklık Sorgu 

2) Kişi Malzeme Sorgu 

3) Rapor Sorgu 

4) Rapor Giriş (Rapor Kayıtlı 
Değilse) 

5) Reçete Giriş 



MEDULA İŞLEMLERİ 
 1) Müstehaklık Sorgu 

Hasta 
TC 

1 

2 3 
SORGU 

4 
DÖKÜM 

AL 

5 



MEDULA İŞLEMLERİ 
 1) Müstehaklık Sorgu 



MEDULA İŞLEMLERİ 
 2) Kişi Malzeme Sorgu 

Kişi Malzeme 
Sorgu 



MEDULA İŞLEMLERİ 
 2) Kişi Malzeme Sorgu 

Hasta 
TC Sorgu Süre 

Bitimi 

Süre 
Başlangıç 



MEDULA İŞLEMLERİ 
 2) Kişi Malzeme Sorgu 



MEDULA İŞLEMLERİ 
 2) Kişi Malzeme Sorgu 



MEDULA İŞLEMLERİ 
 3) Rapor Sorgu 

Rapor 
Sorgu 



MEDULA İŞLEMLERİ 
 3) Rapor Sorgu 

Hasta 
TC 



MEDULA İŞLEMLERİ 
 3) Rapor Sorgu 

Rapor 
İçeriği 



MEDULA İŞLEMLERİ 
 4) Rapor Giriş 

Rapor 
Kayıt 



MEDULA İŞLEMLERİ 
 4) Rapor Giriş 

Hasta 
TC 

1 

2 3 



MEDULA İŞLEMLERİ 
 4) Rapor Giriş 

Hastane Kodu 



MEDULA İŞLEMLERİ 
 4) Rapor Giriş 

Hasta Bezi 



MEDULA İŞLEMLERİ 
 4) Rapor Giriş 

Kullanım Periyodu 
ve Sayısı yazıp 

EKLEYİN 



MEDULA İŞLEMLERİ 
 4) Rapor Giriş 

Hasta Bezi 
eklendi 



MEDULA İŞLEMLERİ 
 4) Rapor Giriş 

Rapordaki ICD-
10 kodunu seçin 



MEDULA İŞLEMLERİ 
 4) Rapor Giriş 

Rapordaki 
Doktoru seçin 



MEDULA İŞLEMLERİ 
 4) Rapor Giriş 

Rapor Kaydı 
Tamamlandı 



MEDULA İŞLEMLERİ 
 4) Rapor Giriş 

Tüm 
Bilgileri 
Girilen 
Rapor 



MEDULA İŞLEMLERİ 
5) Reçete Giriş 

Reçete 
Giriş 



MEDULA İŞLEMLERİ 
5) Reçete Giriş 

Hasta 
TC 



MEDULA İŞLEMLERİ 
5) Reçete Giriş 

UYARI 



MEDULA İŞLEMLERİ 
5) Reçete Giriş 



MEDULA İŞLEMLERİ 
5) Reçete Giriş 



MEDULA İŞLEMLERİ 
5) Reçete Giriş 



MEDULA İŞLEMLERİ 
5) Reçete Giriş 

Malzeme 
Grubu 



MEDULA İŞLEMLERİ 
5) Reçete Giriş 

UYARI 



MEDULA İŞLEMLERİ 
5) Reçete Giriş 



MEDULA İŞLEMLERİ 
5) Reçete Giriş 



MEDULA İŞLEMLERİ 
5) Reçete Giriş 

2(iki) nüsha 
hastaya 

doldurtulup 
imzalatılır. 

Hastaya Verilir 

Eczanede 
10 sene Saklanır 

Doldurul
acak Doldurul

acak 

Doldurul
acak 

Doldurul
acak 

Doldurul
acak 



MEDULA İŞLEMLERİ 
5) Reçete Giriş 

1(bir) nüsha 
yazdırılır. 
Kuruma 

gönderilir. 



MEDULA İŞLEMLERİ 

A- Reçete İşlemleri 

B- Dönem Sonlandırma 

C- Dokümantasyon şeması 



MEDULA İŞLEMLERİ 
B) Dönem Sonlandırma 



MEDULA İŞLEMLERİ 
B) Dönem Sonlandırma 

Dönem 
Sonlandır 



MEDULA İŞLEMLERİ 
B) Dönem Sonlandırma 

Dönem 
Sonlandırılır 



MEDULA İŞLEMLERİ 
B) Dönem Sonlandırma 



MEDULA İŞLEMLERİ 
B) Dönem Sonlandırma 

Dönemi sonlandırma işlemi başarıyla gerçekleştirildi. 



MEDULA İŞLEMLERİ 
B) Dönem Sonlandırma 

Fatura 
Kesmek 

için 
seçiniz. 



MEDULA İŞLEMLERİ 
B) Dönem Sonlandırma 

Fatura Bilgileri 
girilerek 

Faturalandır 
butonuna basılır 



MEDULA İŞLEMLERİ 
B) Dönem Sonlandırma 

 ANTALYA ECZACI ODASI DUYURUSU  
 Sosyal Güvenlik Kurumuna Kesilecek Olan Tıbbi 

Malzeme Faturalarının Teslimi Hakkında 
(01/08/2017) 

 
SGK MEDİKAL FATURA KOLİLERİ SGK ANTALYA SAĞLIK İŞLERİ İL 
MÜDÜRLÜĞÜ (TRT GÜLLÜK KAVŞAĞI) 104 NOLU ODAYA (giriş katı) 
TESLİM EDİLECEKTİR. 
 
 

DÖNEM SONLANDIRMA, FATURA KESİMİ ve FATURA 
TESLİMİ İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER: 
1)İlaç faturalarının da kesiminde kullanılan ve aşağıda belirtilen 
fatura başlığı ve vergi numarası kullanılacaktır. 
 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GENEL SAĞLIK 
SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE ANKARA 
Vergi Dairesi: ÇANKAYA Vergi No: 7750409379 
 

2)Dönem sonlandırma işlemleri: 
DÖNEM SONLANDIRMA, EKTE ÖRNEĞİ BULUNAN ODAMIZ 
VASITASI İLE MESLEKTAŞLARIMIZA ULAŞTIRILMIŞ FORMDA 
BELİRTİLEN ŞİFRE İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. 

http://www.antalyaeo.org.tr/tr/m/odadan-haberler/sosyal-guvenlik-kurumuna-kesilecek-olan-tibbi-malzeme-faturalarinin-teslimi-hakkinda.html
http://www.antalyaeo.org.tr/tr/m/odadan-haberler/sosyal-guvenlik-kurumuna-kesilecek-olan-tibbi-malzeme-faturalarinin-teslimi-hakkinda.html
http://www.antalyaeo.org.tr/tr/m/odadan-haberler/sosyal-guvenlik-kurumuna-kesilecek-olan-tibbi-malzeme-faturalarinin-teslimi-hakkinda.html
http://www.antalyaeo.org.tr/tr/m/odadan-haberler/sosyal-guvenlik-kurumuna-kesilecek-olan-tibbi-malzeme-faturalarinin-teslimi-hakkinda.html
http://www.antalyaeo.org.tr/tr/m/odadan-haberler/sosyal-guvenlik-kurumuna-kesilecek-olan-tibbi-malzeme-faturalarinin-teslimi-hakkinda.html
http://www.antalyaeo.org.tr/tr/m/odadan-haberler/sosyal-guvenlik-kurumuna-kesilecek-olan-tibbi-malzeme-faturalarinin-teslimi-hakkinda.html
http://www.antalyaeo.org.tr/tr/m/odadan-haberler/sosyal-guvenlik-kurumuna-kesilecek-olan-tibbi-malzeme-faturalarinin-teslimi-hakkinda.html
http://www.antalyaeo.org.tr/tr/m/odadan-haberler/sosyal-guvenlik-kurumuna-kesilecek-olan-tibbi-malzeme-faturalarinin-teslimi-hakkinda.html
http://www.antalyaeo.org.tr/tr/m/odadan-haberler/sosyal-guvenlik-kurumuna-kesilecek-olan-tibbi-malzeme-faturalarinin-teslimi-hakkinda.html
http://www.antalyaeo.org.tr/tr/m/odadan-haberler/sosyal-guvenlik-kurumuna-kesilecek-olan-tibbi-malzeme-faturalarinin-teslimi-hakkinda.html
http://www.antalyaeo.org.tr/tr/m/odadan-haberler/sosyal-guvenlik-kurumuna-kesilecek-olan-tibbi-malzeme-faturalarinin-teslimi-hakkinda.html
http://www.antalyaeo.org.tr/tr/m/odadan-haberler/sosyal-guvenlik-kurumuna-kesilecek-olan-tibbi-malzeme-faturalarinin-teslimi-hakkinda.html
http://www.antalyaeo.org.tr/tr/m/odadan-haberler/sosyal-guvenlik-kurumuna-kesilecek-olan-tibbi-malzeme-faturalarinin-teslimi-hakkinda.html
http://www.antalyaeo.org.tr/tr/m/odadan-haberler/sosyal-guvenlik-kurumuna-kesilecek-olan-tibbi-malzeme-faturalarinin-teslimi-hakkinda.html
http://www.antalyaeo.org.tr/tr/m/odadan-haberler/sosyal-guvenlik-kurumuna-kesilecek-olan-tibbi-malzeme-faturalarinin-teslimi-hakkinda.html
http://www.antalyaeo.org.tr/tr/m/odadan-haberler/sosyal-guvenlik-kurumuna-kesilecek-olan-tibbi-malzeme-faturalarinin-teslimi-hakkinda.html
http://www.antalyaeo.org.tr/tr/m/odadan-haberler/sosyal-guvenlik-kurumuna-kesilecek-olan-tibbi-malzeme-faturalarinin-teslimi-hakkinda.html
http://www.antalyaeo.org.tr/tr/m/odadan-haberler/sosyal-guvenlik-kurumuna-kesilecek-olan-tibbi-malzeme-faturalarinin-teslimi-hakkinda.html
http://www.antalyaeo.org.tr/tr/m/odadan-haberler/sosyal-guvenlik-kurumuna-kesilecek-olan-tibbi-malzeme-faturalarinin-teslimi-hakkinda.html


MEDULA İŞLEMLERİ 
B) Dönem Sonlandırma 

3)Fatura Kesimi ve Dönem Sonlandırma işlemleri: 

I.GRUP- TIBBİ MALZEME REÇETELERİ 
II.GRUP- HASTA ALT BEZİ REÇETELERİ (Örnekleme 
yöntemine tabi reçeteleri) 
III.GRUP- HAZIR ORTEZ/PROTEZ REÇETELERİ, 
GRUPLARINA AİT DÖNEM SONLANDIRMALARI 
YAPILACAK OLUP, HER GRUP İÇİN AYRI AYRI FATURA 
KESİLECEKTİR. 
 
4)Fatura Teslimi 

BÜTÜN GRUPLARA AİT REÇETELER VE EKLERİ, İKİŞER 
NÜSHA OLARAK ALINAN İCMAL LİSTELERİ VE HER GRUBA 
AİT İKİ ASIL NÜSHA FATURA İLE BİRLİKTE TEK BİR KIRMIZI 
KOLİYE KONULACAKTIR. (KOLİ İÇİNE TIBBİ MALZEME VE 
HAZIR ORTEZ/PROTEZ FATURALARI İÇİN ÜTS'DEN 
ALINMIŞ BİRER ADET BAYİLİK BELGESİ EKLENECEKTİR.) 
KOLİ DIŞINDA SADECE EKTE ÖRNEĞİ VERİLEN (ECZACI 
TARAFINDAN ISLAK İMZA İLE İMZALANMIŞ) 2 NÜSHA 
DİLEKÇE BULUNACAKTIR. 
 
 



MEDULA İŞLEMLERİ 
B) Dönem Sonlandırma 

• Medikal Fatura Kesim Şifresi Örneği 
için tıklayınız. 

• Tıbbi malzeme fatura örneği 
için tıklayınız. Tıbbi malzeme döküm 
örneği için tıklayınız. 

• Hasta alt bezi fatura örneği 
için tıklayınız. Hasta alt bezi döküm 
örneği için tıklayınız. 

• Hazır ortez/protez fatura örneği 
için tıklayınız. Hazır ortez/protez 
döküm örneği için tıklayınız. 

• SGK Dilekçe örneği için tıklayınız. 

 

http://www.antalyaeo.org.tr/Resim/Upload/medikal-sifre.JPG
http://www.antalyaeo.org.tr/Resim/Upload/medikal-sifre.JPG
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http://www.antalyaeo.org.tr/Resim/Upload/21.jpg
http://www.antalyaeo.org.tr/Resim/Upload/21.jpg
http://www.antalyaeo.org.tr/Resim/Upload/2.JPG
http://www.antalyaeo.org.tr/Resim/Upload/2.JPG
http://www.antalyaeo.org.tr/Resim/Upload/3.jpg
http://www.antalyaeo.org.tr/Resim/Upload/3.jpg
http://www.antalyaeo.org.tr/Resim/Upload/31.JPG
http://www.antalyaeo.org.tr/Resim/Upload/31.JPG
http://www.antalyaeo.org.tr/Resim/Upload/medikal-dilekce.docx
http://www.antalyaeo.org.tr/Resim/Upload/medikal-dilekce.docx


MEDULA İŞLEMLERİ 
C) Dokümantasyon 

     

       HASTA                            ECZANE                    KURUM 

1. Hasta işlem 
Formu 

İmzalı Hasta İşlem 
Formu 
(10 Yıl saklanacak) 

1. Reçete ve 
Reçete Çıktısı 

2. Rapor Aslı 
Gibidir/Aslı 

3. ÜTS Ürün Çıktısı 
4. Bayilik Belgesi 

DÖKÜMAN 



BAZI TIBBi MALZEMELERİN 
ÖDENME KOŞULLARI 

MALZEME LİSTESİ 
SIRA NO 

SUT KODU ÜRÜNÜN ADI FİYATI 

89 A10049 
HASTA ALT 

BEZİ/KÜLOTLU 
HASTA ALT BEZİ 

0,90 TL 

(1) Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda 
idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı 
ile) nedeni ile (çocuklar için en az 2 (iki) yaşını tamamlamış olmak kaydı ile) 
hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi veya çocuk alt bezi kullanması gerekli 
görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) 
aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi 
durumunda Kurumca bedelleri karşılanır. 

(2) Hasta alt bezi/külotlu hasta alt bezi ve çocuk alt bezi bedellerinin 
karşılanmasında, Kurum TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma 
şartı aranmaz. Çocuk alt bezi bedelleri “hasta alt bezi/ külotlu hasta alt 
bezi” için belirtilen fiyat üzerinden Kurumca bedeli karşılanır. 

(3) İdrar inkontinansı ve gaita inkontinansı olan hastalara hasta alt bezi/ külotlu 
hasta alt bezi ve hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi 
halinde Kurumca bedeli karşılanır. 

(4) Sadece idrar inkontinansı olan hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi kullanan 
hastalara hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi 
halinde, hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda Kurumca bedeli 
karşılanmaz. 

(5) Sağlık raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinansı, ürostomili 
hastalarda gaita inkontinansı olduğunun belirtilmesi halinde hasta alt 
bezinin/ külotlu hasta alt bezinin Kurumca bedeli karşılanır. 

EK-3/C-4 



MALZEME 
LİSTESİ SIRA 
NO 

SUT 
KODU 

ÜRÜNÜN ADI FİYATI 

90 A10118 
ÇOCUK HASTA ALT 

BEZİ/ÇOCUK KÜLOTLU 
HASTA ALT BEZİ 

0.70 TL 

1) Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması 
(raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının 
belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile (çocuklar için en az 2 (iki) yaşını 
tamamlamış olmak kaydı ile) çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu 
hasta alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) 
adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora 
istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca 
bedelleri karşılanır.  

2) Çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi bedellerinin 
karşılanmasında, Kurum TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış 
olma şartı aranmaz. 

3) İdrar inkontinansı ve gaita inkontinansı olan hastalara çocuk hasta alt 
bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi ve hidrofilik kendinden 
kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli 
karşılanır.  

4) Sadece idrar inkontinansı olan çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu 
hasta alt bezi kullanan hastalara hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı 
sonda fatura edilmesi halinde, hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı 
sonda Kurumca bedeli karşılanmaz. 

5) Sağlık raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinansı, 
ürostomili hastalarda gaita inkontinansı olduğunun belirtilmesi 
halinde çocuk hasta alt bezinin/ çocuk külotlu hasta alt bezinin 
Kurumca bedeli karşılanır.  



MALZEME 
LİSTESİ SIRA NO 

SUT KODU Ürünün adı FİYATI 

6 DO1008 NEBÜLİZATÖR 91,00 TL 

(1) Nebulizatör cihazı verilmesine ilişkin sağlık kurulu raporlarının, 
a) Erişkin hastalar için; Göğüs Hastalıkları veya Alerji Hastalıkları 
uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu tarafından 
düzenlenmesi gerekmektedir. 
b) Çocuk hastalar için; Çocuk Alerjisi uzmanı veya Çocuk Göğüs 
Hastalıkları uzmanı, bu uzman hekimlerin bulunmadığı sağlık 
kurumlarında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarından, en az birinin 
yer aldığı sağlık kurulları tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. 
(2) Sağlık kurulu raporu ekinde solunum fonksiyon testi (SFT) ve 
gerekiyorsa arteriyel kan gazı (AKG) sonuçlarını gösterir belge 
eklenecektir. 
(3) Kompresör tipi nebülizatör bedelleri Kurumca karşılanacak olup 
ultrasonik nebulizerler bedelleri Kurumca karşılanmaz. 
(4) Erişkin hastalarda cihazın verilmesine ilişkin olarak; inhaler 
preparatları ve inhaler preparatların kullanılmasına yardımcı aletleri  
(airchamber, spacer v.b.) kullanamadığı sağlık kurulu raporu ile 
belgelenen, 
a) Stabil kronik akciğer hastalığı olanlarda; FEV1≤40 ise AKG değerlerine 
bakılmaksızın, FEV1>40 ise; AKG’da PaO2≤55 mmhg veya SaO2≤ 88 
olması, 
b) Persistan astımlı hastalarda; FEV1 veya PEFR≤%60 veya FEV1 veya 
PEFR % 60-80 arasında olup günlük PEFR veya FEV1 değişkenliği %30’un 
üzerinde, 
c) Bronşiektazi tanısı ile birlikte kalıcı hava yolu obstrüksiyonu olan 
hastalarda; stabil dönemde FEV1≤ 40 olduğu sağlık kurulu raporunda 
belirtilmesi ve dayanağı belgelerin rapor ekinde yer alması koşuluyla 
nebülizatör cihazı bedelleri Kurumca karşılanır. 

EK-3/C-3 



MALZEME 
LİSTESİ SIRA 
NO 

SUT KODU Ürünün adı FİYATI 

6 DO1008 NEBÜLİZATÖR 91,00 TL 

(5) Çocuk hastalarda cihazın verilmesine ilişkin olarak; 
a) Persistan astımlı hastalarda; FEV1 veya PEFR≤%60 olan veya 
FEV1 veya PEFR % 60-80 arasında olup günlük PEFR veya FEV1 
değişkenliği %30’un üzerinde olması veya 
b) 14 (on dört) yaşın üstündeki hastalarda; FEV1 veya PEFR≤40 
olması veya 
c) 6 (altı) yaşın altındaki hastalar ve 6 (altı) yaşın üstünde olup ek 
sorunu (örneğin nörolojik bir sorun) nedeniyle solunum 
fonksiyon testi yapılamayan hastalarda bu durumun sağlık kurulu 
raporunda belirtilmesi koşuluyla nebülizatör cihazı bedelleri 
Kurumca karşılanır. 
ç) Astımlı çocuklarda sadece ağır veya çok ağır (hayatı tehdit 
eden) astım krizlerinde kan gazı değişikliği olabilir. Astım krizinde 
olmayan persistan ağır astımı olan çocuklarda arteryal kan gazı 
sonuçları, ister 6 yaş altı isterse 6 yaş üstü olsun nebülizer cihaz 
endikasyonu için aranmaz. 
(6) Solunum fonksiyon testi yapamayan ve kronik akciğer 
hastalığı tanısı almış çocuklarda, bronkopulmoner displazi, 
bronşiolitis obliterans tanılı hastalarda, interkostal adaleleri 
çalışmayan veya mental retarde (IQ≤40) olan nörolojik sorunlu 
hastalarda PaO2≤55 mmHg veya SaO2≤88 olması halinde bu 
durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir. 
 
EK-3/C-3 



MALZEME 
LİSTESİ SIRA 
NO 

SUT 
KODU 

ÜRÜNÜN ADI FİYATI 

76 A10036 

KOLOSTOMİ TORBASI (TEK 
PARÇALI ALTTAN 
BOŞALTMALI)(FİLTRE 
DAHİL)  

3,38 TL 

78 A10038 
KOLOSTOMİ TORBASI 
(ADAPTÖR İÇİN) (FİLTRE 
DAHİL) 

 
3,38 TL 

KOLOSTOMİ, İLEOSTOMİ VE ÜROSTOMİ MALZEMELERİ 
 
(1) Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu 
düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, 
malzemenin adı, kullanım süresi ve (2) inci fıkrada belirtilen 
miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı 
belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum 
raporda açık olarak belirtilecektir. 
(2) Kolostomi, ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak 
adaptör ve pasta sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince 
hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) 
aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli 
karşılanır. 
 
 EK-3/C-4 



MALZEME 
LİSTESİ SIRA 
NO 

SUT 
KODU 

ÜRÜNÜN ADI YENİLENME 
SÜRESİ 

FİYATI 

1 
DO1001 
  
 

VARİS ÇORABI 
(ÇİFT)   

6 AY 45,50 TL 

2 
DO1002 
  

ANTİEMBOLİZM 
BASINÇ ÇORABI 
  

6 AY 15.60 TL 

3 
DO1003 
  

ANTİEMBOLİZM 
BASINÇ MANŞONU 
  

6 AY 51.00 TL 

MALZEME 
LİSTESİ SIRA 
NO 

SUT 
KODU 

ÜRÜNÜN ADI 
YENİLENME 
SÜRESİ 

FİYATI 

20 
OP1027 
  

FLEKSİBLE BALENLİ 
DİZLİK  

6 AY 40,00 TL 

Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla 
verilir 

38 
OP1126 
  

EPİKONDİLİT 
BANDI  

6 AY 16,90 TL 

Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla 
verilir 

43 
OP1144 
  

STATİK EL-BİLEK 
SPLİNTİ  

6 AY 40,00 TL 

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman 
hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu 

uzman hekim raporu gerekmektedir. 

EK-3/C-3 

EK-3/C2  


