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Bilindiği üzere, “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli
Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi
Gazete’de yayımlanarak 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Mezkur Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde “Birim performans
katsayısı: Sağlık tesislerinde görev yapan personelin görev yaptığı birim için Kurum tarafından
çıkarılacak Yönerge ile belirlenen ve personele ödenecek ek ödemenin hesaplanmasında kullanılacak
olan (0) ilâ (1) arasında değişen katsayıyı ifade eder” hükmü yer almaktadır.
Anılan hüküm doğrultusunda Başkanlığımızca hazırlanan “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna
Bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Diş Hastanelerinde Görev Yapan Personele Birim Performans
Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” 14/02/2013 tarihli ve 446 sayılı Makam Onayı ile
01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Mezkur Yönerge ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği hâsıl olmuştur;
1- Mezkur Yönerge’nin “Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması” başlıklı 6 ncı
maddesi uyarınca, diş tabibi olarak görev yapan personelin birim performans katsayısı; kanal tedavisi
puan katsayısı, dolgu puan katsayısı ve fissur sealant katsayısının ortalamasından oluşmaktadır.
Diş tabibinin ilgili dönemde 6-13 yaş grubu hastalara uygulamış olduğu fissur sealant işleminden
elde ettiği işlem puanları toplamının, toplam muayene ve girişimsel işlem puanına oranı bulunarak fissur
sealant puan oranı ve bu orana karşılık gelen fissur sealant katsayısı tespit edilmektedir.
Bu çerçevede, ilgili dönemde -acil nöbetlerinde yapılan 6-13 yaş grubu hasta muayeneleri hariç
olmak üzere- 6-13 yaş grubu hasta muayenesi yapılmamış ise diş tabibi birim performans katsayısının
hesaplanmasında fissur sealant katsayısı hesaplamaya dâhil edilmeyecektir.
Ancak ilgili dönemde 6-13 yaş grubu hasta muayenesi yapılmış ise fissur sealant katsayısının
hesaplanması gerekmekte olup bu hesaplamaya acil nöbetlerinde yapılan 6-13 yaş grubu hasta
muayeneleri de katılacaktır. Fissur sealant katsayısı hesaplanan diş tabibinin birim performans
katsayısının hesaplanmasında fissur sealant katsayısının da hesaplamaya dâhil edilmesi gerekmektedir.
2- Mezkur Yönerge uyarınca birim performans katsayılarının hesaplanmasına esas puan
oranlarını gösteren yüzde (%) aralıklarının belirlenmesinde, aralığı gösteren sayıların virgülden sonrası
değerlendirmeye alınmayacaktır. Fissur sealant katsayısının hesaplanmasında ise virgülden sonraki
ikinci basamak değerlendirmeye alınmayacaktır.
Örnek-1; Bir diş tabibinin dolgu işlemlerinden elde ettiği puan toplamının toplam tabip muayene
ve girişimsel işlem puanına oranının % 19,72 hesaplanması halinde bu oran % 19 olarak kabul
edilecektir.
Örnek-2; Bir diş tabibinin fissur sealant işleminden elde ettiği işlem puanları toplamının, toplam
muayene ve girişimsel işlem puanına oranının % 0,98 hesaplanması halinde bu oran % 0,9 olarak kabul
edilecektir.
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