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Sayı : E-32693113-010.04-211099503 10.03.2023

Konu : Kurum Hedef Katsayısının 

Hesaplanmasına İlişkin Yönergenin 

Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar

DAĞITIM YERLERİNE

12.08.2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Ek

Ödeme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (n) fıkrasında “Kurum hedef katsayısı: Bakanlıkça sağlık tesislerinde

dağıtımına karar verilen ek ödeme miktarının tesis başına belirlenmesinde çarpan olarak kullanılan ve ilgili birimin sağlık

hizmet sunumu, finansal sürdürülebilirlik ile memnuniyet gibi kriterler çerçevesinde düzenlenen 1,0 ile 1,3 arasında değişen

katsayıyı, ifade eder.” hükmü yer almakta olup bu çerçevede Bakanlığımıza bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık

tesislerinde, döner sermayeden dağıtımına karar verilen ek ödeme miktarının tesis başına belirlenmesinde çarpan

olarak kullanılacak kurum hedef katsayısının hesaplanması gerekmektedir.

Bu doğrultuda kurum hedef katsayısının hesaplanmasına yönelik usul ve esasları belirlemek amacıyla

2/2/2023 tarihli ve E-32693113-010.04-208632646 sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Kurum

Hedef Katsayısının Hesaplanmasına İlişkin Yönerge” yayımlanarak 1/4/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak

üzere yürürlüğe konulmuş olup, ilişikte gönderilmektedir.

Mezkûr yönerge gereği sağlık tesislerinde dağıtımına karar verilen ek ödeme miktarının tesis başına

belirlenmesinde çarpan olarak kullanılan ve ilgili birimin sağlık hizmet sunumu, finansal sürdürülebilirlik,

memnuniyet gibi kriterler çerçevesinde düzenlenen 1,0 ile 1,3 arasında değişen kurum hedef katsayının

hesaplanmasına ilişkin uygulanacak usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Sağlık tesisleri, sahip oldukları insan gücü, imkân ve kabiliyetler, tıbbi cihaz ile bulunduğu bölge

nüfusunun ihtiyaçları ve sunulan sağlık hizmetlerindeki benzerlikler dikkate alınarak 9 gruba ayrılmıştır. Sağlık

tesisleri grupları Ek-1 sayılı tabloda yer almaktadır.

b) Birinci grupta yer alan sağlık tesisleri kapasitelerine göre üç alt gruptan oluşmakta; ağız ve diş sağlığı

hastaneleri ve merkezlerinden oluşan dokuzuncu grup ise hastaneler ve merkezler şeklinde iki alt gruptan

oluşmaktadır.

c) Kurum hedef katsayısını hesaplamaya esas sağlık tesislerinin hizmetlerine ilişkin göstergeler,

göstergeleri hesaplamaya esas veriler, açıklamaları, hesaplama yöntemleri ile hesaplama dönemleri Ek-2 sayılı

tabloda yer almaktadır.

ç) Göstergelerde, 39 temel göstergenin yanında, ilave olarak iki gösterge daha yer almaktadır. Bunlar

‘Kurum Hedefleri Gösterge Edinimi’ ve ‘Sağlık Turizmi Hizmetleri’ göstergeleridir. Sorumlu olunan temel

göstergeler, sağlık tesislerinin gruplarına göre farklılık göstermektedir. Grupların puanlama cetvelleri Ek-3 sayılı

tabloda yer almaktadır.

d) Sağlık tesislerinin, Ek-4 sayılı tabloda yer alan göstergelere ait hedef değerleri karşılama durumlarına

göre gösterge puanları hesaplanır. Her bir göstergeden alınan puanların toplamı, ilgili kurumun sağlık tesisi

puanını oluşturur.

İSTATİSTİK ANALİZ VE RAPORLAMA VE STRATEJİK YÖNETİM

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ARAŞTIRMA PLANLAMA VE İZLEME BİRİMİ
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e) Kurum Hedefleri Gösterge Edinimi göstergesi için belirlenen hedefin karşılanamaması durumunda

toplam sağlık tesisi puanından, ilgili dönem için 10 puan eksiltilir.

f) Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip sağlık tesislerinde, Sağlık Turizmi Tahakkukunun Toplam

Tahakkuk İçerisindeki Payı göstergesinin hesaplanması sonucunda puan oluşması durumunda, ilgili dönem için

sağlık tesisinin hedef gerçekleştirme durumuna göre toplam sağlık tesisi puanına 15 puana kadar ilave edilir.

g) Bir sağlık tesisinin puanlama cetveline göre alabileceği toplam puan 0 ile 100 arasındadır.

ğ) Bir sağlık tesisinin ilgili dönemdeki kurum hedef katsayısının hesaplanabilmesi için, ilgili sağlık

tesisinin o dönemde mali açıdan bağımsız olarak hizmet sunumu yapmış olması ve hizmet verilerinin oluşması

gerekmektedir.

h) Sağlık tesislerinin, sağlık tesisi puanına karşılık gelen kurum hedef katsayıları Ek-5 sayılı tabloda yer

almaktadır.

ı) Sağlık tesisi puanı hesaplanmayan sağlık tesislerinin kurum hedef katsayısı 1,0 olarak kabul edilir.

i) Sağlık tesislerinin 1,0’in üzerinde bir kurum hedef katsayısı ile değerlendirilebilmesi için sağlık tesisinin

sorumlu olduğu Ayaktan Sağlık Hizmetleri, Ameliyathane Hizmetleri, Görüntüleme Hizmetleri, Memnuniyet

Göstergeleri bölümlerinin her birinden aldığı toplam puan, ilgili bölüm puanının en az %50’si olmalıdır.

j) Yukarıda sayılan Ek tablolar, https://khgmistatistikdb.saglik.gov.tr/ internet adresinden güncel olarak

yayımlanır.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.
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