
                        
 

 
 

ÖZELLİKLİ TIBBİ İŞLEMLER YÖNERGESİ 

 
 

Amaç 

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak 

sağlık tesislerinde görev yapan personelin özellikli tıbbi işlemlere esas ek ödeme tutarlarını 

belirleyen özellikli tıbbi işlemler net teşvik puanlarının tespiti amacıyla tabipler tarafından 

yapılan özellikli tıbbi işlemlerin tanımlanması ve bu işlemlere ilişkin puanların belirlenmesidir. 
 

Kapsam 

Madde 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık 

tesislerinde görev yapan eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip ve uzman diş tabiplerini 

kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3- (1) Bu Yönerge, 12/08/2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazete’de  

yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (ü) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4- (1) Bu Yönergede yer alan: 

a) Özellikli tıbbi işlemler: Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile Bakanlıkça 

işlem ve puanları bölge veya il veya hastane bazında ayrı ayrı belirlenebilen özellikli tıbbi 

işlemler puanına esas işlemleri, 

b) Özellikli tıbbi işlemler puanı: O dönem içinde özellikli tıbbi işlem yapanların her biri 

için ayrı ayrı hesaplanan özellikli tıbbi işlemler karşılığı elde edilen puanların toplamını, 

c) Özellikli tıbbi işlemler tavan ek ödeme tutarı: Kanuna göre belirlenen ek ödeme 

matrahının, Yönetmeliğin Ek-1 sayılı listesinde özellikli tıbbi işlemler için belirlenmiş olan 

tavan ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı, 

ç) Yönetmelik: 12/08/2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğini, 

İfade eder. 

 

Özellikli tıbbi işlemlerin temel esasları 

Madde 5- (1) Özellikli tıbbi işlemler puanının hesaplanmasında ekli Özellikli Tıbbi 

İşlemler Listesi esas alınır. 

(2) Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı durumlarda;  

a) Aynı kesiden yapılan ameliyatlarda puanı yüksek olan ameliyatın puanı tam, sonraki 

ameliyatların puanları ise her birinin % 30' u alınarak puanlandırılır.  

b)  Ayrı kesiden yapılan ameliyatlarda puanı yüksek olan ameliyatın puanı tam, sonraki 

ameliyatların puanları ise her birinin % 50'si alınarak puanlandırılır.  

c) Yukarıdaki işlemler farklı branşlarda yapılmışsa, yüzdelik oranlarında yer alan 

rakamlara 25 ilave edilerek puanlandırılır. 

(3) Özellikli Tıbbi İşlemler Listesinde yer alan (*) işaretli işlemler sadece konjenital 

skolyoz (ICD-10 kodu Q67.5, Q76.3 olan) cerrahisinde uygulandığında Özellikli Tıbbi İşlem 

olarak kabul edilir. 

 (4) Ekli listede yer alan ve puanı 1500 ilâ 5000 arasında olan ameliyatların, ekip hâlinde 

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

damar cerrahisi ameliyatlarında ise ekipteki her hekime yapılan işlemin puanı bölünmeden ayrı 



                        
 

 

ayrı verilir. Puanı 5000 ve üzeri olan ameliyatların puanları birinci ve ikinci hekime 

bölünmeden ayrı ayrı, üçüncü hekime ise puanın yarısı verilir. Bu fıkra kapsamındaki 

ameliyatlara yönelik anestezi uygulamalarının da ekip halinde yapılması durumunda birinci ve 

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

(5) Ekli listede yer alan; 

“802.740” kodlu “Beyin AVM embolizasyonu/AV fistül tedavileri” 

 “802.760” kodlu “Endovasküler serebral anevrizma tedavisi” 

 “802.891” kodlu “Akut inmede trombektomi”  

işlemlerinin ekip hâlinde yapılması durumunda birinci hekime puanın tamamı ikinci hekime ise 

puanın yarısı verilir. 

 

Özellikli tıbbi işlemlerin belirlenmesi 

Madde 6- (1) Özellikli tıbbi işlemler listesindeki işlem sayısı 145 adet ile sınırlıdır. 

(2) Özellikli tıbbi işlemlerin, Hazine ve Maliye Bakanlığı görüşü ile bu Yönergede 

belirlenen sayısı aşılmamak kaydıyla, işlem ve puanları bölge veya il veya hastane bazında ayrı 

ayrı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce belirlenebilir. 

(3) Değişiklikler bir (1) hafta içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.  

    

Yürürlükten kaldırılan Yönerge 

Madde 7- (1) 02/04/2020 tarihli ve 269 sayılı Tıbbi İşlemler Yönergesi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE- 1 (1) 01/07/2022 ile 01/11/2022 tarihleri arasında ek ödemeye esas 

puanlar için (özellikli tıbbi işlemler dâhil) mülga 02/04/2020 tarihli ve 269 sayılı Tıbbi İşlemler 

Yönergesi hükümleri ve ekli listeleri uygulanacaktır. 

 

Yürürlük 

Madde 8- (1) Bu Yönerge, 01/11/2022 tarihinden geçerli olmak üzere Bakan Onayı ile 

yürürlüğe girer. 

        

Yürütme 

Madde 9- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 
 

 

 

 

 

Ek- Özellikli Tıbbi İşlemler Listesi 

 

 

 

 

 

 


