T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN İLAVE ÜCRETLE
MESAİ SAATLERİ DIŞINDABİZZAT VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNDE
ÜCRETLENDİRME, ÖDEME USUL VE ESASLARI
Amaç ve kapsam
Madde 1- (1) Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Sağlık Araştırma ve Uygulama
Merkezi’nde öğretim üyeleri tarafından ilave ücretle mesai saatleri dışında bizzat
verilen sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, ücretlendirilmesi ve geri ödemelerin
yapılabilmesi ve bu işlemlerin usul ve yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
Madde 2- (1)2547 Sayılı Kanun.
(2)28661 sayılı “Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. Maddesi,
(3) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
(4) 28725 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ,
Tanımlar
Madde 3- (1) Bu yönetmelikte geçen;
a) Dekan: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
b) İlave ücret: Sosyal Güvenlik Kurumu’na fatura edilebilen tutarlar haricinde
kişilerden alınan ücreti,
c) Merkez (Hastane): Tıp Fakültesi Hastaneleri ve ilişkili tanı, tedavi merkez
ve ünitelerini,
d) Mesai dışı: “ERÜ Mesai Çalışma Cetveli”nde tanımlanan mesai dışını,
e) Mesai dışı ilave ücret geliri: Mesai dışında kişilerden öğretim üyesi
muayene ve girişimsel işlem içinalınan ilave ücreti,
f) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu’nu,
g) SUT: Sağlık uygulama Tebliği’ni,
h) Üniversite: Erciyes Üniversitesi’ni,
i) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörü’nü
İfade eder.
Genel ilkeler
Madde 4- (1)İlave ücret alınması
a) Sosyal Güvenlik Kurumu’na fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave
ücret alınır.
b) Öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için
poliklinik muayenelerinde iki katını, diğer hizmetlerde bir katını geçmemek üzere,
SGK’ya fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alınabilir.
Ancak alınacak ilave ücret bir defada bürüt asgari ücretin iki katını geçemez.
c) SUT eki EK-2/B, EK-2/C listelerinde yer alan işlemlerin bedellerine ilave olarak
Kuruma ayrıca faturalandırılabilen tıbbi malzeme ve ilaçlar ile SUT eki EK-2/A
Listesindeki tutarlara dâhil olan işlemler için ayrıca ilave ücret alınamaz.

d) Sağlık hizmeti sunucularınca, SGK tarafından finansmanı sağlanmayan sağlık
hizmetleri için talep edilen ücretler, ilave ücret olarak değerlendirilmez.
e) Öğretim üyesi tarafından verilen SUT’un 2.1.1 numaralı maddesi kapsamındaki
sağlık hizmetleri (ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri dâhil), kardiyovasküler
cerrahi işlemler ve 18 yaşını doldurmamış çocuklar hariç olmak üzere SUT eki EK2/B ve EK-2/C Listesindeki 618200-P618200 kodlu “Koklearimplant yerleştirilmesi
işlemi için ilave ücret alınabilir.
f) Bu yönergede tanımlanan sağlık hizmetlerini gelir getirici alt birimlerde çalışan
“öğretim üyeleri” verebilir.
g) Bu yönergede tanımlanan sağlık hizmetlerini sunmak üzere öğretim üyeleri aylık
ilave ücretli mesai dışı programı ile başhekimliğe müracaat ederler. Bu program
dâhilinde başhekimlik randevu işlemlerini düzenler.
(2) İlave ücret alınmayacak kişiler
a) Otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere aşağıda belirtilen
kişiler ile a, b ve c bentlerinde sayılan kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerden
ilave ücret alınamaz.
b) 1005 sayılı Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler,
c) 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
ç) Harp malullüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar,
d) Tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar; 3713 sayılı
e) Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle
yaralananlar.
f) İstiklal madalyası almış kişiler, gazi ve şehit yakınları, gaziler, harp malulleri, terörle
mücadele kapsamında aylık alan kişiler.
(3) İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri
a) Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan 520.021
kod numaralı “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen
sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık
hizmetleri,
b) Yoğun bakım hizmetleri,
c) Yanık tedavisi hizmetleri,
d) Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),
e) Yeni doğana verilen sağlık hizmetleri,
f) Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri,
g) Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık
hizmetleri,
h) Hemodiyaliz tedavileri,
i) Kardiyovasküler cerrahi işlemleri (İstisnai sağlık hizmetlerinde
belirtilen işlemler hariç).

(4) İlave Ücretlerin tahsili ve geri ödemesi

a) Öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık
hizmetlerinden dolayı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 6486 sayılı kanunla değiştirilen 73 üncü maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca alınan ilave ücretler döner sermaye işletmesinin Katkılı
işlemler hesabında ayrı toplanır.
b) Bu kapsamda yapılacak ek ödemeler mesai saatleri dışında sağlık hizmeti sunan
öğretim üyesine, mesai içinde gerçekleştirilen iş miktarı ve çeşidi dikkate alınarak
belirlenen toplam performansı aşmamak kaydıyla, hiçbir surette mesai dışı ödeme
üst sınırlardan fazla olamaz. Ancak bu fıkra kapsamında öğretim üyelerine
yapılacak ek ödeme ile (c) ve (f) fıkraları uyarınca yapılacak ek ödeme toplamı ek
ödeme matrahının yüzde 1600’ünü geçemez. Öğretim üyelerinin mesai saatleri
dışında üniversitede sundukları ilave ücretli ve ilave ücret olmayan sağlık
hizmetlerinden dolayı katkısına bağlı olarak toplamda %800’e kadar ek ödeme
yapılır. İlave ücret alınarak yapılan mesai dışı sağlık hizmetleri ek ödeme
sisteminde B3 olarak belirtilir ve limiti ek ödeme matrahının %800’üne
kadardır.Öğretim üyeleri mesai saatleri dışında üniversitede sundukları ilave ücret
olmayan işlemlerden katkısına bağlı olarak %400’e kadar ek ödeme alabilirler.
İlave ücret kapsamında yapılacak işlemlerde “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Döner Sermaye Birimi Ek Ödeme Usul ve
Esasları” kuralları ayrıca değerlendirilir.
c) Öğretim üyelerinin 36 ncı maddenin altıncı fıkrası uyarınca çalışmaları karşılığı
elde edilen gelirler döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Bu
tutardan (b) fıkrası uyarınca kesinti yapılmaz. Bu gelirin yüzde 50’si, herhangi bir
limite bağlı olmaksızın hizmeti sunan öğretim üye/üyelerine ödenir.
d) Öğretim üyelerine dağıtılan gelirlerden kalan tutarlar (b) fıkrasında belirtilen işler
ile (c) fıkrasının ikinci paragrafı uyarınca fiilen mesai dışında çalışan diğer
personele yapılacak ek ödemede kullanılır.
e) İlave ücretlerin tahsili şu şekilde yapılır:
Poliklinik muayenelerinde SUT Ek 2A tutarının iki katı kadardır. SUT
fiyatlandırma ilkeleri ve kısıtlamaları ilave ücret alımlarında aynen uygulanır.
Ayaktan tedavi diğer hizmetlerde; SUT Ek 2 A2 tutarlarının iki katına kadar
alınır.
Yatarak yapılan tedaviler ve diğer tüm işlemlerde SUT Ek 2B veya Ek 2C
ücretlerinin bir katına kadar,
Anestezi gereken girişimsel işlemlerde anestezi öğretim üyesi tarafından
bizzat verilen hizmetlerde alınacak ilave ücret; ek 2B’ de tanımlanan anestezi
işlem bedelinin bir katına kadar esas alınır.
SGK tarafından finansmanı sağlanmayan muayeneler için; (sağlık giderleri
kendisi tarafından karşılanan hastalardan alınacak)SUT Ek 2A tutarının iki katı
ve SUT Ek 2-B muayene tutarıkadar ücret alınır.

f) Öğretim üye/üyelerine tahsil edilen ilave ücretlerin dağıtımı şu şekilde yapılır:
Ayaktan başvurularda bizzat öğretim üyesi tarafından yapılan muayene
işlemlerindenEk 2A ve Ek 2A-2üzerinden elde edilen gelirin en az % 50’siişi
yapan öğretim üyesine,
Yatarak tedavilerde bizzat öğretim üyesi tarafından yapılan girişimsel
işlemlerden,Ek 2-B ve Ek 2C üzerinden elde edilen gelirin en az % 60’ıişi yapan
öğretim üyesi veya üyelerine,
Yatarak tedavilerde Ek 2 C üzerinden tahsil edilen ve bizzat bir veya birden
fazla öğretim üyesi tarafından girişimsel işlemin yapılması durumunda katkı
payının dağıtılması şu şekilde yapılır:
Bir öğretim üyesi: İlave ücretin %50’si,
Anestezi öğretim üyesi ile birlikte girişimsel işlem: İlave ücretin cerrahi
öğretim üyesine %45’i, anestezi öğretim üyesine %15’i,
Birden fazla cerrahi branşın birlikte katıldığı anesteziligirişimsel işlem:İlave
ücretin cerrahi öğretim üyesine: %40, anestezi öğretim üyesine: %15, diğer branş
öğretim üyesi:%5’i,
g) Öğretim üye/üyelerine dağıtımdan sonra kalan miktarındiğer personele
dağıtılması şu şekilde yapılır:
Kalan miktar;nöbet hizmetleri hariç olmak üzere, ilave ücret alınarak yapılan
hizmetemesai dışında katkıda bulunandiğer personele, mesai saatleri dışında gelir
getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak ek ödeme limitlerinin yüzde
20'sini geçmeyecek şekilde ek ödeme komisyonunun belirlediği oranda dağıtılır.
Dağıtımdan sonra kalan miktar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere diğer hesaba aktarılır.
Dağıtım şu şekilde yapılır:
Sağlık ve İdari Hizmetleri sınıfı personel içinher bir saati 10 puan, şeklinde
puan verilir.
Bu kapsamda çalışan diğer personelin mesai dışında verdikleri hizmetlerin
toplam puanları bulunur. Ek ödeme komisyonu tarafından belirlenen ve bu
kapsamda dağıtılacak toplam para elde edilen toplam puana bölünür. İlave
ücret alınan mesai dışı hizmetler için para puan değeri bulunur. Elde edilen
ilave ücret alınan mesai dışı hizmetler para puan değeri kişilerin bir ay boyunca
kazandığı toplam puanla çarpılarak ilave ücret alınan mesai dışı hizmetlerden
diğer personelin elde edecekleri kişisel gelir bulunur.
İlave ücretli mesai dışı sağlık hizmetlerinden dolayı kişilerin elde edecekleri
ücret bordrosu bir sonraki ayın ek ödeme döneminde belirlenir.

Bu kapsamda diğer personele yapılacak ödemelerde “ERU TF Kadro Unvan
Ust Limit Cetveli” esas alınır.
Çalışma saatleri
Madde 5. (1) Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Sağlık Araştırma ve Uygulama
Merkezi’nde çalışma saatleri uygulamasında “ERÜ mesai çalışma cetveli” esas alınır.
Yürürlük
Madde 6- (1) Bu Usul ve Esaslar Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

