
GENEL İLKELER (16.10.2012 tarihinde kontrol edildi.) 

2008 Kitaptaki hali: 
1- a)  Küçük ameliyatlar: 
   149 birim'e kadar olanlardır.  
 
 b)  Orta ameliyatlar: 
   150-299 birim olanlardır.  
 
 c)  Büyük ameliyatlar: 
   300-499 birim olanlardır.  
 
 d)  Özel ameliyatlar: 
   500-899 birim olanlardır.  
 
 e)  Özellikli ameliyatlar: 
   Tek başına birimi 900 ve daha fazla olan ameliyatlardır.  
 
 Not: Nüks ameliyatlarda ve aynı seansta yapılan birden fazla ameliyatlar  
 nedeniyle, birimleri toplamı 900 ve daha yukarda olsa bile, eğer içlerinde  
 tekbaşına birimi 900 ve daha yukarda olan bir ameliyat yok ise, özel  
 ameliyat grubuna dahil olur.  
 
 
Önerilen (Değişiklikler kırmızı ve altı çizilerek gösterilmiştir) 
 
1- a)  Küçük ameliyatlar: 
   150 birim'e kadar(150 dahil) olanlardır.  
 
 b)  Orta ameliyatlar: 
   151-300 birim olanlardır.  
 
 c)  Büyük ameliyatlar: 
   301-600 birim olanlardır.  
 
 d)  Özel ameliyatlar: 
   601-1000 birim olanlardır.  
 
 e)  Özellikli ameliyatlar: 
   Tek başına birimi 1001 ve daha fazla olan ameliyatlardır.  
 
 Not: Nüks operasyon  nedeni ile veya aynı seansta  birden fazla operasyon/girişim 
yapılması nedeni ile, uygulanan operasyonun birimi/birimleri (toplamı)  1001  ve daha 
yukarda olsa dahi,  yapılan işlemler  içinde tek başına birimi 1001 ve daha yukarıda  bir 
ameliyat/girişim yok ise,  uygulanan  operasyonun  gurubu  özellikli ameliyat değil, ” özel 
ameliyat grubu”  olarak kabul edilir. 
 
 
 
 
 



2008 Kitaptaki hali: 
2- Ameliyatlarda asistan ücret birimleri: 
 a)  Küçük ameliyatlarda; 
   1. Asistan  :25 
 
 b)  Orta ameliyatlarda; 
   1. Asistan  :30 
   2. Asistan  :20 
 
 c)  Büyük ameliyatlarda; 
   1. Asistan  :50 
   2. Asistan  :30 
 
 d)  Özel ameliyatlarda; 
   1. Asistan  :60 
   2. Asistan  :40 
 
 Not:Özel ameliyatlarda cerrahi birimleri toplamı 600 ve daha fazla ise; 
  1. Asistan  : Cerrahi birimler toplamının %10'u 
  2. Asistan  : Cerrahi birimler toplamının %7'si kadardır.  
 
 e)  Özellikli ameliyatlarda; 
  1. Asistan  : Cerrahi birimler toplamının %10'u 
  2. Asistan  : Cerrahi birimler toplamının %7'si 
  3. Asistan  : Cerrahi birimler toplamının %5'i 
  4. Anestezi asistanı: Cerrahi birimler toplamının %5'i kadardır.  
 
 
Önerilen (Değişiklikler kırmızı ve altı çizilerek gösterilmiştir) 
 
2- Ameliyatlarda asistan  ücret birimleri: 
 a)  Küçük ameliyatlarda; 
   1. Asistan  :20 
 
 b)  Orta ameliyatlarda; 
   1. Asistan  :30 
   2. Asistan  :20 
 
 c)  Büyük ameliyatlarda; 
   1. Asistan  :50 
   2. Asistan  :30 
 

 d)  Özel ameliyatlarda; 
   1. Asistan  :60 
   2. Asistan  :40 
 
 e)  Özellikli ameliyatlarda; 
  1. Asistan  : Cerrahi birimler toplamının %10'u 
  2. Asistan  : Cerrahi birimler toplamının %7'si 
  3. Asistan  : Cerrahi birimler toplamının %5'i 
  4. Anestezi asistanı: Cerrahi birimler toplamının %5'i kadardır.  
  



 
2008 Kitaptaki hali: 
3- Aynı seansta aynı kesiyle yapılan ameliyatlarda; 
 -2. ameliyat için listedeki biriminin %50'si 
 -3. ameliyat için listedeki biriminin %25'i 
 -4. ve daha sonraki ameliyatlar için listedeki biriminin %12. 5'i uygulanır.  
 
Önerilen (Değişiklikler kırmızı ve altı çizilerek gösterilmiştir) 
 
3- Aynı seansta aynı kesiyle/aynı anatomik boşluklarda  yapılan ameliyatlarda; 
 -2. ameliyat için listedeki biriminin %50'si 
 -3. ameliyat için listedeki biriminin %20'si 
 -4. ve daha sonraki ameliyatlar için listedeki biriminin %10'u uygulanır.  
 
2008 Kitaptaki hali: 
4- Aynı seansta ayrı kesilerde yapılan ameliyatlarda; 
 -2. ameliyat için listedeki biriminin %100'ü 
 -3. ameliyat için listedeki biriminin %50'si 
 -4. ve daha sonraki ameliyatlar için listedeki biriminin %25'i uygulanır.  
 
Önerilen (Değişiklikler kırmızı ve altı çizilerek gösterilmiştir) 
 
4- Aynı seansta ayrı kesilerde yapılan ameliyatlarda; 
 -2. ameliyat için listedeki biriminin %80'i 
 -3. ameliyat için listedeki biriminin %40'ı 
 -4. ve daha sonraki ameliyatlar için listedeki biriminin %20'si uygulanır.  

 

2008 Kitaptaki hali: 

5- Aynı seansta hem aynı hem de farklı kesiden yapılan ameliyatlarda; kesi durumu göz 
önünde bulundurularak ameliyatlar gruplandırılır ve her bir ameliyat grubu birimi/birimleri 
önce 3. madde doğrultusunda hesaplanır. Daha sonra (her bir ameliyat veya ameliyatlar 
grubu bağımsız tek bir ameliyatmış gibi düşünülerek) 4. madde doğrultusunda işlem 
yapılmak sureti ile toplam cerrahi birimi hesap edilir.  

Bu madde için değişiklik önerisi yok  

 

2008 Kitaptaki hali: 

6- Farklı cerrahi ekipler tarafından yapılan ameliyatlar (aynı veya ayrı kesilerden yapılmış 
olsunlar) tamamen ayrı ameliyatlar olarak değerlendirilir. Bu nedenle yukarıdaki 1., 2., 3., 
4. ve 5. maddeler her bir cerrahi ekip için ayrı ve birbirinden bağımsız düşünülerek cerrahi 
birimleri hesap edilir.  

Bu madde için değişiklik önerisi yok  

  



 

2008 Kitaptaki hali: 

7- Yukarıdaki 3., 4., 5. ve 6. maddelerdeki ilkeler cerrahi birimlerin hesaplanmasına  esas 
teşkil etmekte olup, asistan birimleri 1., 2. ve 6. maddeler doğrultusunda,  anestezi 
birimleri ise  anesteziyoloji  ve  ağrı  tedavisi  bölümündeki cerrahi anestezi uygulama 
ilkeleri  doğrultusunda hesap edilir.  

 

Önerilen 

 

7- Yukarıdaki 3., 4., 5. ve 6. maddelerdeki ilkeler, cerrahi birimlerin hesaplanmasına esas 
teşkil etmekte olup, asistan birimleri 1. 2. ve 6. maddeler doğrultusunda hesaplanır.  
Anestezi birimleri ise  anestezist  dışında  bir ekip tarafından yapılan herhangi bir 
cerrahi/invaziv girişim veya tetkik/görüntüleme işlemi varsa ve anestezistin 
uyguladığı yöntem, diğer ekibin hastaya uygulayacağı işlemin  yapılabilmesi için 
uygulanıyorsa,  uygulanan anestezi yöntemi (her ne olursa olsun) ve bunun için 
ilgili listede belirlenmiş birimi dikkate alınmayıp yerine  anesteziyoloji ve reanimasyon 

bölümünde tanımlanmış olan “cerrahi anestezi uygulama ilkeleri” doğrultusunda 

hareket edilerek  hesap edilir.  

 

 

2008 Kitaptaki hali: (Yeşil olan kısım çıkartılıyor) 

8- Nüks vakalarda; 

 a) 2. girişim için, biriminin %50 fazlası 

 b) 3. girişim için, biriminin %100 fazlası uygulanır. 

 Not: Nüks; ameliyatla düzeltilmiş patolojik bir durumun aynı yerde ve aynı şekilde tekrar 
ortaya çıkması halidir. Bu tanımlamaya uymayan durumlar nüks kabul edilmez.  

 

Önerilen (Değişiklikler kırmızı ve altı çizilerek gösterilmiştir) 
 

8- Nüks vakalar; İlgili listede  duruma uygun özel bir birim tanımlanmamış ise, her 
türlü nüks  cerrahi/girişim için (2.,3. veya daha çok), ilk  işlem biriminin %50 fazlası 
uygulanır.  

Not:Nüks; ameliyatla düzeltilmiş patolojik bir durumun tam olarak aynı yerde ve aynı şekilde 
ortaya çıkması halidir. Bu tanımlamaya uymayan veya fizyopatolojileri nedeni ile 
tekrarlama özelliğine sahip (örn:nazal mukosel, plonidal sinüs, endometriozis vb) 
durumlar nüks kabul edilmez. 

  



 

2008 Kitaptaki hali: 

9- Revizyon; ameliyat sonrası erken devrede kanama kontrolü veya herhangi bir 
sıvı/hematom drenajı ya da sütür açılması/gevşemesi nedeni ile hastanın tekrar ameliyata 
alınması halidir. Böyle bir durumda orijinal ameliyat biriminin %50'si revizyon ameliyatının 
birimi olarak uygulanır.  

 
 
Önerilen: (Değişiklikler kırmızı ve altı çizilerek gösterilmiştir) 

 

9- Revizyon; Sebebi ne olursa olsun uygulanan ameliyata/girişime bağlı olarak  (aşırı 
kanama, hipotansiyon, solunum bozulması, sıvı/hematom/pü drenajı, sütür 
açılması/gevşemesi, yabancı cisim, vb. nedenler ile) erken/geç devrede hastanın 
acil olarak tekrar ameliyata alınması halidir. Bu  durumda  revizyon ameliyatının 
birimi, ilgili listede  tanımlanmış olan acil girişimin birimidir. Eğer  acil girişimin  
birimi ilgili listede  tanımlanmamış ise, ilk ameliyat  biriminin %50'si revizyon 
ameliyatının birimi olarak uygulanır.  

 

2008 Kitaptaki hali: 

10- Bu kitapta belirtilen ameliyatla ilgili birimler, o ameliyatın yapılması ile ameliyat sırasında 
ve sonrasında erken devrede ameliyatın ve sonrasının gereği olan tüm rutin takip, bakım 
ve girişimleri kapsar. Ameliyat sırasında veya sonrası erken devredeki rutin olmayan 
girişimler ile daha sonra geç devredeki (hastaneden çıktıktan sonra) bakım, takip ve 
girişimler birimleri karşılığında ayrıca ilave edilir.  

 
Önerilen: (Değişiklikler kırmızı ve altı çizilerek gösterilmiştir) 
 

10- Bu kitapta belirtilen ameliyatla/girişimle ilgili birimler, uygulamanın  yapılması ile, erken 
veya geç devrede  sağlık kuruluşunda  bulunduğu sürece uygulamanın ve 
sonrasının  gereği olan tüm rutin takip, bakım ve girişimleri kapsar. Uygulama  
sırasında ve sonrasında uygulama için rutin olmayan veya uygulama ile ilişkisi 
olmayan işlemler  ile,  hastaneden çıktıktan sonra daha geç devrede  (revizyon 
kapsamı dışında) yapılan her türlü bakım, takip ve girişimler birimleri karşılığı  ayrıca 
ücretlendirilir.  

 

2008 Kitaptaki hali: (Yeşil olan kısım çıkartılıyor) 

 

11- Muayenehanelerde yapılan küçük cerrahi  işlemlerde malzeme giderleri birimlere dahil 
değildir. Ayrıca hesaplanır.  

 

Önerilen: (Değişiklikler kırmızı ve altı çizilerek gösterilmiştir) 

11- Muayenehanelerde yapılan işlemlerde kullanılan malzeme giderleri birimlere 
dahil değildir. Ayrıca ücretlendirilir. 

 

 

 

 

 



2008 Kitaptaki hali: (Yeşil olan kısım çıkartılıyor) 

12- Laparoskopik girişimlerle yapılan cerrahi işlemlerde acık cerrahi biriminin 
%50 fazlası uygulanır. 

 

Önerilen: (Değişiklikler kırmızı ve altı çizilerek gösterilmiştir) 

 

12- Uygulanan cerrahi işlemlerde (açık cerrahi, girişimsel/radyolojik işlemler veya her 
türlü endoskopik cerrahi) uygulama yöntemi  farkından dolayı  yöntemler arasında 
birim  farkı varsa bu durum ilgili bölümde belirtilmiştir. Aksine, birim farkı 
belirtilmemişse, uygulanan cerrahi yöntemin türüne bakılmaksızın,  her cins 
ameliyat için aynı birim uygulanır.  

 

 

2008 Kitaptaki hali: (Yeşil olan kısım çıkartılıyor) 

13- Klinisyenin yaptığı radyolojik incelemelerde (histero-salpingogram gibi) 
klinisyenin muayenede bulunmaması durumunda, ilgili ücret incelemeyi 
yapan radyoloji uzmanına hekim ücreti olarak ayrıca ödenir.  

Önerilen: Madde tümden çıkartılmalıdır. 

 

2008 Kitaptaki hali: 

14- Evde tatbik edilen serum ve kan transfüzyonu: Normal ücretin iki katı ücret alınır.  

 

Önerilen: (Değişiklikler kırmızı ve altı çizilerek gösterilmiştir) 

 

14- Evde yapılan muayene dışı işlemlerde (özel olarak bir birim belirtilmemiş 
ise) mevcut listede belirlenmiş olan birimin %50 fazlası uygulanır. 

 

2008 Kitaptaki hali: 

15- Kontrol Muayene: Bir hastanın ilk muayenesindeki tanısı ile ilişkili olarak 10. güne 
kadar yapılan muayeneler kontrol muayenesi olup ücret talep edilemez.  

 

Önerilen: (Değişiklikler kırmızı ve altı çizilerek gösterilmiştir) 

15- Kontrol Muayene: Bir hastanın ilk muayenesindeki tanısı ile ilişkili olarak 10. güne 
kadar (10. gün dahil)  yapılan muayeneler kontrol muayenesi olup ücret talep edilemez.  

 

 

2008 Kitaptaki hali: 

16- Asgari ücretlere KDV dahil değildir.  

 

Öneri Yok 

 



MUAYENE BİRİMLERİ 

2008 Kitaptaki hali: 
 
Normal İş Günlerinde 
 1- Muayenehanede 
   a) Gündüz ........................ 25 
   b) Gece ............................ 37 
 
 2- Hastanın bulunduğu yerde 
   a) Gündüz ........................ 45 
   b) Gece ............................ 65 
 
Tatil Günlerinde 
 1- Muayenehanede 
   a) Gündüz ........................ 25 
   b) Gece ............................ 37 
 
 2- Hastanın bulunduğu yerde 
   a) Gündüz ........................ 50 
   b) Gece ............................ 75 
 
 
Önerilen: (Değişiklikler kırmızı ve altı çizilerek gösterilmiştir) 
1-MUAYENE 
 
Normal İş Günlerinde 
 1- Muayenehanede 
   a) Gündüz ........................ 25 
   b) Gece ............................ 35 
 
 2- Hastanın bulunduğu yerde 
   a) Gündüz ........................ 45 
   b) Gece ............................ 65 
 
Tatil Günlerinde 
 1- Muayenehanede 
   a) Gündüz ........................ 25 
   b) Gece ............................ 35 
 
 2- Hastanın bulunduğu yerde 
   a) Gündüz ........................ 50 
   b) Gece ............................ 70 
 
  



 
2008 Kitaptaki hali: (Yeşil olan kısım çıkartılıyor) 
 
2-KONSÜLTASYON  
 
Normal İş Günlerinde 
   a) Gündüz ........................ 45 
   b) Gece ............................ 65 
 
Tatil Günlerinde 
   a) Gündüz ........................ 50 
   b) Gece ............................ 75 
 
Not:Konsültasyon hastanın bulunduğu yerde ve hastanın hekiminin lüzum görmesi ile 
dışarıdan veya aynı sağlık merkezinden başka bir hekim tarafından yapılan muayenedir. 
Aynı  sağlık merkezinden bir hekimin (dışarıdan davet edilmeden) yaptığı muayenenin 
birimi konsültasyon muayenesi olarak yazılamaz. Bu tür muayene için (1) bir numaralı madde 
geçerlidir.  
 
 
 
Önerilen : (Değişiklikler kırmızı ve altı çizilerek gösterilmiştir) 
 
2-KONSÜLTASYON 
 
Normal İş Günlerinde 
   a) Gündüz ........................ 45 
   b) Gece ............................ 65 
 
Tatil Günlerinde 
   a) Gündüz ........................ 50 
   b) Gece ............................ 70 
 
Not:Konsültasyon hastanın bulunduğu yerde ve hastanın hekiminin lüzum görmesi ile 
dışarıdan veya aynı sağlık merkezinden başka bir hekim tarafından yapılan muayenedir. 
Aynı  sağlık merkezinden bir hekimin (davet edilsin veya edilmesin) yaptığı muayenenin 
birimi konsültasyon muayenesi olarak yazılamaz. Bu tür muayene için (1) bir numaralı madde 
geçerlidir.  
 
 
2008 Kitaptaki hali: 
3-MÜKERRER HASTA MUAYENESİ 
Evde veya hastanede hekimlerin devamlı takip zorunluluğu olan hastalar için (bu ücretler gün 
başına bir kez istenebilir) geçerlidir.  
    Günlük ........................... 55 
 
Önerilen: : (Değişiklikler kırmızı ve altı çizilerek gösterilmiştir) 
 
3-MÜKERRER HASTA MUAYENESİ 
Evde veya hastanede hekimlerin devamlı takip zorunluluğu olan hastalar için (bu ücretler gün 
başına bir kez istenebilir) geçerlidir.  
    Günlük ........................... 70 
 
 
 



 
2008 Kitaptaki hali: 
4-AMBULANSTA HEKİM MUAYENESİ 
Hastanın bulunduğu yerdeki muayene birimi geçerlidir.  
 
Öneri Yok 
 
 
2008 Kitaptaki Hali: 
NOT: 
 1- Gündüz saat 08:00-20:00 arası 
   Gece saat 20:00-08:00 arası 
 
 2- Hastanın bulunduğu yere gidildiğinde taşıt gideri hastaya aittir.  
 
 3- Muayene birimlerinde pratisyen-uzman ayrımı gözetilmemektedir.  
 
 
Önerilen :  
 
 
NOT: 
 1- Gündüz saat 08:00-20:00 arası 
   Gece saat 20:00-08:00 arası 
 
 2- Hastanın bulunduğu yere gidildiğinde taşıt gideri hastaya aittir.  
 
 3- Muayene birimlerinde pratisyen/uzman/akademik ünvan  ayrımı gözetilmez. 
 


