
03.06.2013 tarih ve 2391 sayılı Makam Onayı ile 01/05/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 

 

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER YÖNERGESİ 

 

Amaç 

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık 

tesislerinde görev yapan personelin ek ödeme tutarlarını belirleyen net performans puanının tespiti 

amacıyla tabipler tarafından yapılan muayene ve girişimsel işlemlerin tanımlanması, bu işlemlere 

ilişkin puanların tespiti ile muayene ve girişimsel işlemlerin incelenme usul ve esaslarının 

belirlenmesidir. 
 

Kapsam 

Madde 2- (1) Bu yönerge, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık tesislerinde 

görev yapan memurları, sözleşmeli personeli (663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 ve 45 inci maddesi uyarınca 

istihdam edilenler hariç), 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci 

maddesine göre sağlık tesislerinde görevlendirilen personeli, kadroları diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarında bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler ile 

en az bir ay itibarıyla belirli bir süre için görevlendirilen sağlık personelini kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3- (1) Bu Yönerge 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde 

Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının 

(r) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Girişimsel işlemler  

Madde 4- (1) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanının hesaplanmasında ekli 

Girişimsel İşlemler Listesi ve Kamu Kurumları için Bireysel Ödemeli Estetik Amaçlı Tıbbi ve 

Cerrahi İşlemler Listesi esas alınır. 

(2) Girişimsel işlemler listesinde yer alan ve puanı 1500 ve üzerinde olan cerrahi işlemlerin 

ekip hâlinde yapılması durumunda birinci ve ikinci hekime, koordinatör hastane ekibi ile yapılan 

kalp ve damar cerrahisi ameliyatlarında ise ekipteki tüm hekimlere yapılan işlemin puanı 

bölünmeden ayrı ayrı verilir. (Ek Cümle-Makam Onayı 05/08/2014-5516.572) Söz konusu 

cerrahi işlemlere yönelik anestezi uygulamalarının da ekip halinde yapılması durumunda birinci ve 

ikinci anestezi uzmanı hekime anestezi işlem puanı bölünmeden ayrı ayrı verilir.  

 (3) Evde bakım hizmeti kapsamında yapılan muayene ve girişimsel işlemlerin puanları 

%50 artırılarak uygulanır. 

 

İnceleme Heyeti 

Madde 5- (Makam Onayı 05/08/2014-5516.572) MÜLGA 

  

Yürürlük 

Madde 6- (1) Bu Yönerge, 01/05/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bakan 

Onayı ile yürürlüğe girer.           

Yürütme 

Madde 7- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kurum Başkanı yürütür. 

 

Ekler :  
Ek 1: (Değişik-Makam Onayı 05/08/2014-5516.572)  Girişimsel İşlemler Listesi 

Ek 2: (Değişik-Makam Onayı 05/08/2014-5516.572) Kamu Kurumları için Bireysel Ödemeli 

Estetik Amaçlı Tıbbi ve Cerrahi İşlemler Listesi 

 
 

* 05/08/2014 tarihli ve 5516.572 sayılı Makam Onayı ile yapılan düzenlemeler 01.08.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe 

girmiştir. 


