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Bilindiği üzere 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık 

Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden 

Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 5 inci maddesinin (ç) bendi ile belirlenen değerlendirme 

kriterleri çerçevesinde tüm ikinci ve üçüncü basamak kurumlarımızda görev yapan döner sermaye 

inceleme heyeti, mezkur Yönetmeliğin Ek-6 sayılı Girişimsel İşlemler Listesi’nde yer alan ve 

tabiplerce gerçekleştirilen girişimsel işlemlerin -Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen ilkeler de 

dikkate alınarak- uygunluğunun denetimini sağlamaktadır. 

İnceleme heyeti, girişimsel işlemlerin tabipler tarafından gerçekleştirilmesinden, tahakkuk ve 

faturalandırılmasına kadar geçen süreci denetlemekle ve aynı zamanda tıp etiği ve kayıtlara 

uygunluğunu gözetmekle yükümlüdür. Dolayısıyla, inceleme heyetine mezkur Yönetmelik ile verilen 

görevlerin yerine getirilmesi ve girişimsel işlemlerin tahakkuk ve faturalandırılması sürecine yönelik 

değerlendirmelerin aktif olarak yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, inceleme 

heyetinin işleyişinden sorumlu olan Baştabiplerin, çalışmalarını yürütürken inceleme heyetine gerekli 

desteği vermeleri gerekmektedir. 

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, Bakanlığımızca performansa dayalı ek ödemeye 

yönelik geri bildirim çalışmaları kapsamında değerlendirilmek üzere; 

1- Tüm ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarımızda görev yapan inceleme heyetlerinin 

görev ve sorumlulukları çerçevesinde daha verimli çalışabilmeleri için Baştabiplerin başkanlığında 

toplanması ve gerekçeleriyle birlikte önerilerini tespit ederek bir rapor oluşturması (Rapor, yaptıkları 

incelemeler sonucu tespit ettikleri hususları da kapsayacak şekilde düzenlenmelidir), 

2- İl Sağlık Müdürü’nün belirleyeceği bir İl Sağlık Müdür Yardımcısının koordinatörlüğünde 

her kurumun inceleme heyetinin kendi arasından belirleyeceği bir temsilci ve Baştabibin de katılımıyla 

her kurum tarafından oluşturulan raporun değerlendirilmesi, 

3- Değerlendirilen raporlara Bakanlığa gönderilecek nihai şeklin verilmesi, 

4- Raporların ekte gönderilen örnek forma uygun olarak doldurulması ve en geç 26 Eylül 2008 

tarihine kadar resmi yazı ile Bakanlığımıza intikal ettirilmesi hususunda;  

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.  

 

 

 

                                                                                                                      

Dr. Hasan GÜLER   

                Bakan a.  

                                                                                                                       Daire Başkanı 

DAĞITIM: 81 İl Valiliği 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İNCELEME HEYETİ ÖNERİLERİ ÖRNEK FORM 

 

 

İl adı: ADANA  

KURUM ADI 

TEMSİLCİ ADI 
ÖNERİLER GEREKÇE 

KOORDİNATÖR: 

DR. METİN FİDAN 

İL SAĞLIK MÜDÜR YARD. 

İletişim (tel): 

ADANA DEVLET HASTANESİ 

 

TEMSİLCİ: Dr. AHMET KARA 

 

İletişim (tel): 

1- 

 

2- 

 

ADANA CEYHAN DEVLET H. 

 

TEMSİLCİ: Dr. RECEP AYDIN 

 

İletişim (tel): 

1-  

……   

……   

…….   

 
                            


