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TTB-AÜT Neden HUV Oldu ?
Asgari Ücret Tarifesi (AÜT), yıllardan beri Türk Tabipleri Birliği tarafından 6023 sayılı
TTB yasası ile belirlenen yetkiler kapsamında hazırlanan ve son olarak 2008 yılında
kitapçık formunda yayımlanmış bulunan bir listedir.
AÜT’nin ilk uygulamasından bu güne kadar liste ile ilgili güncelleme çalışmalarımız,
uzmanlık derneklerinin destek, öneri, işbirliği ve TTB’nin bilgi birikimi ile yoğun ve
aralıksız bir şekilde süregelmektedir.
TTB bu çalışmalarına rutin ve düzenli bir şekilde devam ederken, kendi istek ve
tercihleri dışında gelişen hukuksal değişimlere ve zorlamalara da uyum sağlamak
durumunda kalmıştır.
Bu nedenle TTB-HUV tarifesinin ortaya çıkışı, aslında biraz da kendisinin dışında
oluşan bu hukuksal gelişmenin bir sonucudur.
TTB-HUV Tarifesi, geçmişten kopuk ve bağımsız bir liste olmayıp, TTB Asgari Ücret
Tarifesinin günün koşullarına göre güncellenerek ve yenilenerek yazılmış halidir.
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2006 yılında çıkarılan 5477 sayılı kanunla 6023 sayılı TTB Kanununun 28. maddesinde
değişikliğe gidilerek, TTB Asgari Ücret Tarifesinde (AÜT) bulunan asgari ücret tanımı yerine
rehber ücret tanımı getirilmiştir.
Böylece TTB Asgari Ücret Tarifesi, TTB Referans Ücret Tarifesine dönüşmüştür.
Ortaya çıkan bu durum, rehber olmanın bir gereği olarak, sanılanın ve beklenenin aksine TTB’nin
görevlerini ve sorumluluğunu azaltmayıp daha da artırmıştır.
Bu görev ve sorumluluk anlayışı içerisinde, TTB Asgari Ücret Tarifesinde, uzun zaman içerisinde
ortaya çıkan eksiklikleri tamamlamak, çelişki ve yanlışları gidermek üzere güncelleme
çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar sürerken günümüz dünya koşullarına artık uymayan
ücret tarifesi kitabı metodunun bırakılması gerektiği anlaşılmış ve güncelleme ihtiyacının hızla
karşılanabilmesi için yeni bir altyapı hazırlanmış ve bunun sonucunda Türk Tabipleri Birliği
Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (TTB-HUV Tarifesi) adıyla yeni elektronik bir liste
oluşturulmuştur.
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Günümüzde uygulamadan kalkmış olan işlem adlarını ve birimlerini listeden
çıkardık.
İşlem adları hem genel ifadeyle hem de işlem bazlı olarak yazılmış ancak ikisinin
birbirleriyle uyumsuzluk gösteren birimlerini eşitledik.
İşlem adı genel ifadeyle yazılmış ancak işlem bazlı olarak da isimlendirilmiş işlem
adlarında, birimlerinde birbirine karşı çelişki olmasa bile, sadeleştirmek ve kafa
karışıklığını önlemek amacıyla bazen genel tanımı, bazen de işlem bazlı tanımları
listeden çıkardık.
Tıbbi terimlerde bulunan ve anlam karışıklığına yol açan isimlendirme hatalarını
veya farklı yazımları düzeltmeye çalıştık.
İşlem tanımlarında bulunan gramer hatalarını gidermeye çalıştık.
İşlem tanımlarında uygulanan gramer kurallarını eşitlemeye çalıştık.
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Doğru uzmanlık başlığı altında olduğu halde, içeriği nedeniyle yanlış bölüm başlığı
altında olan işlem tanımlarını doğru başlık altına aldık.
Aynı uzmanlık başlığı altında olduğu halde, işlem karşılığı birimler kıyaslandı ve
görece birimi yüksek olan hizmetlerin birimleri düşürüldü.
Aynı uzmanlık başlığı altında olduğu halde, işlem karşılığı birimler kıyaslandı ve
görece birimi düşük olan hizmetlerin birimleri ise yükseltildi.
Farklı uzmanlık başlığı altındaki farklı hizmetlerin karşılığı birimler kıyaslandı ve
hizmet olarak birbirine benzer işlemlere eşit birimler verilmeye çalışıldı.
Farklı uzmanlık başlığı altında ismi farklı fakat aslında içerikleri aynı olan işlemlerin
birimler kıyaslandı. Böyle adı farklı, içerikleri aynı olan işlemlerin işlem adları
(mümkünse) eşitlendi veya birbirine benzerlikleri anlaşılır hale getirilmeye çalışıldı.
Bu şekilde bulunan işlemlerin birimleri de eşitlendi.
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Pratikte uygulama alanına giren, bilimsel olarak kabul gören, TTB kurallarımız ve
standartlarımız ile işbirliği içinde çalıştığımız uzmanlık derneklerinin görüşlerine de uygun
bulunan ancak 2008 TTB-AÜT’de bulunmayan yeni işlemlerin adları, listenin ilgili
bölümlerinin uygun yerlerine eklendi.
Bu şekilde listemize ilk defa alınmasına karar verilen işlemlerin birimleri, ilgili uzmanlık
derneğinin görüş ve önerileri ile, listemizin mevcut birimlendirme kuralları ve kriterleri
çerçevesinde HUV Çalışma Kurulu’muzun aldığı karar doğrultusunda tespit edilerek listeye
eklendi.
Hem eski 2008 TTB Listesi, hem de listeye yeni eklenen hizmet tanımlarının tümü,
uzmanlık bölümü başlıklarına göre gruplandırılarak ve her bir işlem adı için bir numara
verilmek suretiyle kodlandı. Böylece 2015 TTB-HUV Tarifesinde toplam olarak 8200 adet
kod oluşturularak listeye işlendi. Ancak burada uzmanlık dalı isimleri ve bölüm başlıkları
da bu sayıya dahildir.
Bu yeni işlem sayısı, eski listemize (6400 adet) göre yaklaşık %28 artış demektir.
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En önemlisi, önceleri kitap olarak yazdığımız asgari ücret listemizi bir bilgisayar
yazılımıyla elektronik ortamda bir liste şekline çevirdik.
Hekimlik ücreti tarifemizi kullanan tüm taraflardan gelen ortak istek nedeniyle,
işlem adı, yazılım ve ücretlendirme mantıkları birbirleriyle tam uyuşmasa da, TTBHUV Tarifemiz ile SGK-SUT Listesinde birbirine uyan işlem tanımları bulunarak
eşleştirmeleri yapılmış ve bunlar listemizde bir sembolle gösterilmiştir. Listemizde
eşleştirmesi yapılan işlemlerin sayısı toplam işlem sayısının yaklaşık olarak yarısı
kadardır. Ancak burada henüz eşleşmesi yapılmamış işlemler de vardır. Bunların
bulunarak zaman içinde eşleşmelerinin yapılması gerekmektedir.
Hazırlanan yazılımla, kodlanmış her bir işlemin adı ve birimi için sağ alt köşede
değerlendir adı ile bir penceresi açılmış, böylece kullanıcıların ilgili işlemle ilgili
düşünce, eleştiri ve önerilerini alma olanağı verilmiştir.

2015 GÜNCELLEMESİNDE BİZ NE YAPTIK? - 5






Hazırlanan yazılımla, kodlanmış her bir işlemin adı ve birimi için, işlemin sol alt köşesinde
ücretler adı verilen bir pencere daha açılmış, ilgili işlemin birimi karşılığı olacak ücretin,
işlemin uygulandığı il katsayısı da göz önünde tutularak otomatik olarak hesaplanması
olanağı sunulmuştur.
Hazırlanan yazılımla, HUV bölümler ana sayfası ve her bir sayfanın başına sağ üst köşeye
bir arama çubuğu konularak, aranan kod, kelime, rakam, cümle veya tanımların (birden
fazla ise tamamının) bölüm ayırımı olmaksızın tüm HUV listesi içinden bulunması olanağı
sağlanmıştır. Bu elektronik olanak ile işlem adı ve birimleri arasındaki uyum veya
uyumsuzluklar kolayca görünür kılınmıştır.
Yukarıda sıralanan elektronik ortamın sağladığı avantajlar ve TTB olarak oluşturduğumuz
yeni yapılanma şekli, ilgili tüm çözüm ortaklarımızın listemize gösterecekleri ilgi,
verecekleri destek ve katkılar, yeni TTB-HUV ücret tarifemizin daha hatasız, düzgün,
sağlıklı, adil, kullanışlı ve güvenilir bir liste (Türkiye Listesi) olmasını sağlayacaktır.
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