
PERFORMANS YÖNETĠMĠ VE KALĠTE 

GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI

İkinci Basamak Birim Performans

Yönergesi



Önemi

Parametreleri

Kurumsal Kalite ile ĠliĢkisi

İkinci Basamak Birim Performans 

Yönergesi



Performansa Dayalı Ek Ödeme

04/01/1961 tarihli ve 209 sayılı “Sağlık 

Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları Ġle 

Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine 

Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun



Performansa Dayalı Ek Ödeme

12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve 

KuruluĢlarında Görevli Personele Döner 

Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme 

Yapılmasına Dair Yönetmelik”



Dağıtılabilecek Tutarın 

Belirlenmesi
o dönem döner sermaye gelirlerinden 

 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu payı, 

 Hazine Payı
 Bakanlık Merkez Payı

ayrıldıktan sonra kalan miktarın, 
kurumlarda %50’sinin, 
kuruluĢlarda %65’inin, 
kurumsal performans katsayısı ile çarpımı 
sonucu bulunan miktarı geçmeyecek Ģekilde 
belirler.



Birim Performans Yönergeleri

Yönetici Birim Performans Katsayısının 
Uygulanmasına Dair Yönerge

ADSM ile DiĢ Hastanelerinde Görevli 
Personele Birim Performans Katsayısının 
Uygulanmasına Dair Yönerge

Ġkinci Basamak Sağlık Kurumlarında 
Görevli Personele Birim Performans 
Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge



İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında 

Görevli Personele Birim Performans 

Katsayısının Uygulanmasına Dair 

Yönerge 

02 Aralık 2010 tarihli ve 47233 sayılı 

Makam Onayı ile yürürlüğe girmiĢtir. 



Yürürlük

Dâhili ve cerrahi branĢlarda görev yapan 

uzman tabiplere iliĢkin hükümleri 

01/02/2011 tarihi itibari ile yürürlüğe 

girmiĢtir.

Ameliyat veya vizit puanı bulunmayan 

uzman tabipler ile pratisyen tabipler, diĢ 

tabipleri ve tabip dıĢı personele iliĢkin 

hükümleri 01/06/2011 tarihinden itibaren 

yürürlüğe girecektir.



Amaç

Bireysel bazda verimli hizmet sunumunu 

teĢvik etmek,

Hizmet kalitesini yükseltmek,

Bireysel verimlilik konusunda farkındalık 

oluĢturmak,

Sağlık hizmetlerinin iyileĢtirilmesi, kaliteli 

ve verimli sağlık hizmet sunumunun teĢvik 

edilmesi



Kapsam

Bakanlığımıza bağlı ikinci basamak 

sağlık kurumlarında (hastane rollerine 

göre D ve E grubu olan hastaneler hariç) 

görev yapan personeli kapsar. 



Kapsam

Dâhili branĢlarda görev yapan uzman 

tabipler

Cerrahi branĢlarda görev yapan uzman 

tabipler

Ameliyat veya vizit puanı bulunmayan 

uzman tabipler,

 pratisyen tabipler, diĢ tabipleri,

tabip dıĢı personel



Hesaplama Yöntemi

 Dâhili branĢlarda görev yapan uzman 
tabiplerde toplam vizit puanının toplam 
giriĢimsel iĢlem puanına oranı

Cerrahi branĢlarda görev yapan uzman 
tabiplerde A, B, C, D grubu toplam 
ameliyat puanlarının toplam giriĢimsel 
iĢlem puanına oranı  ölçülmektedir.



Hesaplama Yöntemi

Ameliyat veya vizit puanı bulunmayan 
uzman tabipler,

 pratisyen tabipler, diĢ tabipleri,

tabip dıĢı personelde ise

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi 
hizmet kalite standartlarında yer alan 
bölümlerin değerlendirilmesi neticesinde 
tespit edilen Bölüm Puanı esas alınarak 
belirlenmektedir.



Bölüm Puanı

Personelin görev yaptığı birime iliĢkin 
Sağlıkta Performans ve Kalite 
Yönergesi hizmet kalite 
standartlarında yer alan bölüm 
standartlarının değerlendirilmesi 
neticesinde belirlenen ve (0) ile (1) 
arasında değiĢen puan



1-Dahili Branş Birim Performans 

Katsayısı

Dahili branĢlarda görev yapan her bir 

uzman tabip için o dönem hesaplanan Vizit 

Puanının Toplam Tabip Muayene ve 

GiriĢimsel ĠĢlem Puanına oranı esas 

alınarak belirlenen ve (0,80) ile (1) arasında 

değiĢen katsayı 



Vizit Puan Oranı Katsayı

≥ % 10 1,00

% 9-7 0,95

% 6-4 0,90

≤ % 3 0,80



İstisnai hükümler

Çocuk Psikiyatrisi (> % 2) 

Cildiye (> % 3) 

Kapalı psikiyatri servisi bulunmayan 

kurumlarda, psikiyatri (> % 3)



2-Cerrahi Branş Birim Performans 

Katsayısı

Cerrahi branĢlarda görev yapan her bir 

uzman tabip için o dönem hesaplanan 

Ameliyat Puanının Toplam Tabip Muayene 

ve GiriĢimsel ĠĢlem Puanına oranı esas 

alınarak belirlenen ve (0,80) ile (1) arasında 

değiĢen katsayı



Ameliyat Puanı Oranı Katsayı

≥ % 15 1,00

% 10-14 0,95

% 9-5 0,90

≤ % 4 0,80



a) Kadın Doğum Branşı Birim 

Performans Katsayısı

Kadın Doğum uzmanları için ilgili dönem 

Kadın Doğum BranĢı Ameliyat Puanı 

Katsayısı (toplam sezaryen puanı hariç), 

Primer Sezaryen Oranı Katsayısının 

aritmetik ortalamasından oluĢan ve (0,80) 

ile (1) arasında değiĢen katsayı



 Kadın Doğum Branşı Ameliyat 

Puanı Katsayısı

Kadın Doğum branĢında görev yapan 

uzman tabiplerin o dönem hesaplanan 

Kadın Doğum BranĢı Ameliyat Puanı esas 

alınarak hesaplanan ve (0,80) ile (1) 

arasında değiĢen katsayı



Kadın Doğum Branşı Ameliyat 
Puan Oranı (toplam sezaryen 

puanı hariç) 

Ameliyat Puanı 
Katsayısı

≥ % 10 1,00

% 7-9 0,95

% 6-4 0,90

≤ % 3 0,80



 Primer Sezaryen Oranı Katsayısı 

Kadın Doğum uzmanlarının o dönem 

yapmıĢ oldukları primer sezaryen sayısının 

toplam doğum sayısına oranından oluĢan 

katsayı



Primer Sezaryen Oranı
Primer Sezaryen Oranı

Katsayısı

≤ % 15 1,00

% 16 - 20 0,95

% 21 - 24 0,90

≥ % 25 0,85



Kadın Doğum BranĢı Birim Performans 

Katsayısının Hesaplanması:

Kadın Doğum BranĢı                   Primer Sezaryen

Ameliyat Puan Katsayısı         +        Oranı Katsayısı 

KDBBPK =    -----------------------------------------------------------------------------

2 



3-Diğer Tabipler Birim Performans 

Katsayısı 

Ameliyat veya vizit puanı bulunmayan 
uzman tabipler,pratisyen tabipler ve diĢ 
tabiplerinin görev yaptığı birim için 
Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi 
uyarınca belirlenen Bölüm puanına karĢılık 
gelen ve (0,80) ile (1) arasında değiĢen 
katsayı Diğer Tabipler Birim Performans 
Katsayısı olarak esas alınır



Bölüm Puanı Katsayı

≥ 0,86 1,00

0,80 - 0,85 0,95

0,71 - 0,79 0,90

≤ 0,70 0,80



Tabip Dışı Personel Birim Performans 

Katsayısının Hesaplanması 

Tabip dıĢı personelin Sağlıkta Performans 

ve Kalite Yönergesi uyarınca görev yaptığı 

birim için belirlenen Bölüm puanına 

karĢılık gelen (0,90) ile (1) arasında değiĢen 

katsayı, ilgili dönem Tabip DıĢı Personel 

Birim Performans Katsayısı olarak esas 

alınır. 



Bölüm Puanı Katsayı

≥ 0,86 1,00

0,80 - 0,85 0,97

0,71 - 0,79 0,94

≤ 0,70 0,90



Temel Esaslar

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi 

uyarınca hizmet kalite standartları 

çerçevesinde değerlendirme yapılmayan 

birimlerde görev yapan personelin birim 

performans katsayısı; Sağlıkta 

Performans ve Kalite Yönergesi uyarınca 

değerlendirmesi yapılan bölümlerin puan 

ortalaması esas alınarak tespit edilir. 



Temel Esaslar

Ameliyat veya vizit puanı bulunmayan 
uzman tabipler ile pratisyen tabip, diĢ 
tabipleri ve tüm tabip dıĢı personelin 
birim performans katsayısı; Sağlıkta 
Performans ve Kalite Yönergesi uyarınca 
değerlendirmenin yapıldığı ilgili 
dönemde (6 aylık sürede) en fazla görev 
yaptığı birim için belirlenen Bölüm puanı 
esas alınarak tespit edilir. 



Hesaplama Dönemi

Birim Performans Katsayısı her ek 

ödeme dönemi (her ay) için hesaplanır.



Birim Performans Katsayısının 

Personele Etkisi

Personelin brüt ek ödeme tutarının 

hesaplanmasında kullanılır. 

Personelin brüt ek ödeme tutarının, 

tavan ek ödeme tutarının üzerinde olması 

halinde birim performans katsayısı ilgili 

personelin tavan ek ödeme tutarı ile 

çarpılarak brüt ek ödeme tutarı bulunur. 



İstisnalar

 Doğal afet, savaĢ, salgın hastalık, 

seferberlik, yangın vb. olağanüstü 

hâllerde Bakanlıkça uygun görülmesi 

halinde Birim Performans Katsayısı bir 

(1) olarak değerlendirilir. 



İstisnalar

 Ameliyathane ve/veya servislerin 

bakım, onarım veya tadilat gibi 

nedenlerle hizmet veremediği 

dönemlerde bakım, onarım veya tadilat 

süresince Dahili/Cerrahi BranĢ Birim 

Performans Katsayısı (1) olarak kabul 

edilir. 



İstisnalar

 Yönetici Birim Performans Yönergesi 

uyarınca ek ödemesi hesaplanan 

personele ikinci basamak birim 

performans Yönergesi uyarınca iĢlem 

tesis edilmez.



İstisnalar

Hizmete yeni açılan kurumlarda birim 

performans katsayısı 1 yıl süre ile 1 

olarak değerlendirilir.

BirleĢtirilen kurumlarda birim 

performans katsayısı 6 ay süre ile 1 

olarak değerlendirilir.



İstisnalar

Dahili ve cerrahi birim performans 

katsayısı hesaplanan uzman tabiplerin 

ilgili kuruma naklen atanması, açıktan 

atanması veya geçici görevle gelmesi 

halinde birim performans katsayısı 2 ay 

süre ile 1 olarak değerlendirilir.



İstisnalar

Ġlgili kuruma naklen atanan, açıktan 

atanan veya geçici görevle görevlendirilen 

diğer tabipler ile tabip dıĢı personelin 

birim performans katsayısı 6 ay süre ile 1 

olarak değerlendirilir.



Katsayı Tespiti

Ġlgili dönem birim performans 

katsayısının tespitine iliĢkin tüm iĢlemler 

baĢhekim tarafından yürütülür ve bir 

sonraki dönemin en geç 5 inci gününe 

kadar imzalanarak tutanak altına alınır. 



Sonuç;

Birim performans yönergesi yeni yürürlüğe 

girmiĢ olup, sahadan alınan geri bildirimler 

ve yapılan değerlendirmeler, analizler 

neticesinde güncellenecektir.



Teşekkürler…

www.performans.saglik.gov.tr

hksdanisma@gmail.com


