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05/05/2009 tarihli ve 2729 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Girişimsel İşlemler Yönergesi’nde 
26/09/2011 tarihli ve 39332 sayılı Makam Onayı ile 01/10/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı 
değişiklikler yapılmıştır. 
 01/10/2011 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Girişimsel İşlemler Yönergesi ekinde yer alan Girişimsel 
işlemler Listesi’nde “520.038, 520.039, 520.040” kodlu “Çocuk Muayenesi” işlemlerinin nasıl puanlandırılması 
gerektiği aşağıda belirtilmiştir. 
 Acil poliklinik ve normal poliklinikte yapılan çocuk muayenelerinin tüm branşlarda görev yapan uzman 
tabipler için puanlandırılması gerekmektedir. Acil veya normal poliklinikte çocuk muayenesi yapılması durumunda 
aşağıdaki tabloda yer alan ve çocuğun yaşına karşılık gelen çocuk muayene puanının ilgili uzman tabibe verilmesi 
gerekmektedir. 
 

KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 
520.038 Çocuk muayenesi 0-24 ay arası 35 
520.039 Çocuk muayenesi 25 ay -6 yaş arası 30 
520.040 Çocuk muayenesi 6 yaş üzeri 21 

 
Bilindiği üzere yan dal uzman hekimi, erişkin ve çocuk psikiyatri uzmanı tarafından yapılan muayenelerde 

ilk bakılan belirli sayıda hasta sayısına 21 puandan fazla puan verilmekte daha sonra yapılan muayenelere ise 21 
puan verilmektedir. Yandal, erişkin ve çocuk psikiyatri uzmanlarının belirlenen hasta sayısından sonra bakmış 
oldukları hastaların çocuk olması durumunda yukarıdaki tabloda yer alan ve çocuğun yaşına karşılık gelen çocuk 
muayene puanının ilgili tabibe verilmesi gerekmektedir. Örneğin İkinci basamak sağlık kurumunda çalışan yan dal 
uzmanının yapmış olduğu muayene için  “ilk 20 hastaya 40 puan, sonraki hastalara 21 puan” verilmektedir. İlgili 
yan dal uzman hekimi tarafından 20 hastadan sonra yapılan 21. hasta çocuk ve 5 yaşında ise çocuğun yaşına karşılık 
gelen “520.039” kodlu “Çocuk muayenesi” işleminin karşılığı olan “30” puanın ilgili yan dal uzmanına verilmesi 
gerekmektedir. 

Acil serviste uzman tabip tarafından 2 yaş altında “icapçı nöbetinde muayene” yapılması durumunda 
yukarıdaki tabloda yer alan ve çocuğun yaşına karşılık gelen “520.038” kodlu “çocuk muayenesi” için öngörülen 
“35” puanının ilgili tabibe verilmesi gerekmektedir.2 yaş üzerinde yapılan “icapçı nöbetinde yapılan muayene” 
işlemlerinde ise “520.032” kodlu işlem için öngörülen “30” puanın ilgili hekime verilmesi gerekmektedir. 
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