GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
İLAVE ÜCRET UYGULAMASI USUL VE ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- Bu usul ve esaslar, Öğretim Üyelerinin ve 2547 sayılı kanunun 58. Maddesinin (h) fıkrası
uyarınca fiilen mesai dışında çalışan diğer personellere ilave ücret kapsamında mesai dışı katkılarından elde
edilen döner sermaye gelirlerinin dağıtım usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2- Bu usul ve esaslar, 01.08.2013 tarih ve 28725 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ve 18.01.2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu metinde geçen;
a) Kanun; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,
b) Kurum; Gaziosmanpaşa Üniversitesini,
c) Yönetim Kurulu; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ç) Ödeme dönemi; Bir aylık zaman dilimini,
d) Mesai dışı çalışma: Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar ile nöbet hizmetleri hariç olmak üzere,
ilave ücret kapsamında yapılan çalışma,
e) Mesai dışı gelir; İlgili mevzuat uyarınca mesai dışındaki zaman ile hafta sonu (Poliklinik muayenesi
Pazar günü yapılamaz) ve resmi tatillerde resmi ücretlere ilave olarak elde edilen döner sermaye geliri,
f) Dağıtılacak tutar; ilgili ödeme dönemi içerisinde ilave ücretten elde edilen aylık toplam tutarı.
g) Hastane Yönetim Kurulu : Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi
Yönetim Kurulu
h) İlave Ücret : 2547 sayılı kanunun 58. Maddesinin (h) fıkrasında belirtilen mesai saatleri dışında elde
edilen ilave ücreti, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler ve Dağıtım Esasları
Genel ilkeler
MADDE 4- (1) İlave ücret kapsamında döner sermaye gelirlerinden kanunun 58 inci maddesinin (c)
fıkrası kapsamında bulunan öğretim üyelerine ve 2547 sayılı kanunun 58. Maddesinin (c) fıkrasının 2.
Paragrafında belitilen personellere aynı maddenin (h) fıkrası uyarınca dağıtılacak ek ödemeler, belirtilen bu
usuller, esaslar ve oranlara uygun olarak katkıları oranınca yapılır.
(2) Kurum kusuruna bağlı fazla ödeme tespit edilmesi halinde geri alınır, eksik ödeme tespit
edildiğinde ise hesaplanan miktar döner sermaye hesabından karşılanır.
(3) Döner sermaye ek ödeme inceleme komisyonu; Tıp Fakültesi Dekanı veya bir yardımcısı,
Başhekim ve bir yardımcısı ile Hastane Yönetim Kurulunun belirleyeceği Temel, Cerrahi ve Dahili
Bilimlerden birer öğretim üyesinden oluşur.
(4) Döner sermaye ek ödeme inceleme komisyonu; uygulamada oluşacak aksaklık ve şikayetleri
değerlendirmeye, Öğretim Üyelerinin beyanlarında bulunan girişimsel işlemlerin miktar ve uygunluklarını
inceleme ve değerlendirmeye yetkilidir.
(5) Hastanede mevcut işlerin aksamadan eksiksiz yürütülmesi için, nöbeti olan araştırma görevlisi ve
diğer personeller öğretim üyelerinin yapacağı ilave ücret kapsamındaki hizmetlerden ilave ücret kapsamında
ek ödeme alamaz.
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(6) Öğretim üyelerinin ilave ücret kapsamında yapacağı ameliyatlar için, mesai dışı zamanlarda
ameliyathane tahsis edilecektir. Bu işlem Hastane Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan
Ameliyathane Sorumlusu tarafından organize edilecek ve ameliyatı yapacak öğretim üyesinin; hastanın adısoyadı, ön tanısı, ameliyat ekibinin ismini bildirmesi ile gerçekleşecektir. Çalışma günlerinde ameliyat
edilecek hastaların isimleri ve ameliyat ekipleri bir gün önceden, cumartesi ve pazar günleri yapılacak
ameliyatlar için ise, en geç cuma günü saat 16:00’ya kadar bildirilmesi zorunludur.
(7) Bu kapsamda sunulacak hizmetlerin, hastanenin rutin sağlık hizmetlerini aksatmadan
gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan önlemler ve planlamalar Hastane Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.
(8) Kurum tarafından sunulan sağlık hizmetleri öncesinde, hastadan alınacak ilave ücrete ilişkin
olarak hasta veya hasta yakınının yazılı onayını alır.
(9) Hastanın acil haller nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna başvurması ve acil halin sona ermesi
halinde, acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin hastaya/hasta
yakınına SUT eki “Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu” kullanılarak, yazılı bilginin imza
karşılığı verilmesi zorunludur.

Dağıtım esasları
MADDE 5- (1) Öğretim üyelerinin bizzat yapmadığı işlemler ilave ücret uygulaması kapsamında
değerlendirilmeyecektir.
(2) Mesai içi ve mesai dışı hizmetin dengeli ve etkin yürütülmesi amacıyla; her bir öğretim üyesinin
ödeme döneminde ilave ücret kapsamındaki ( mesai dışı) aynı veya eşdeğer gruptaki ameliyat (A,B,C,D,E
grubu), poliklinik muayene ve diğer işlemlerin sayısı, ilave ücret kapsamına girmeyen ( mesai içi) aynı veya
eşdeğer gruptaki ameliyat (A,B,C,D,E grubu), poliklinik ve diğer işlemlerinin sayısını geçemez. Bu miktarı
aşan kısmı ilave ücret kapsamında değerlendirilmeyecek ve öğretim üyelerine ödeme yapılmayacaktır.
(3) Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin
Dağıtılmasında; İlave ücret kapsamında yapılan hizmetler için girişimsel işlem puanı verilmeyecektir.
(4) İlave ücret kapsamında hizmet yapan her öğretim üyesi hizmet kaydını aynı gün otomasyon
sisteminde adına kayıt edecektir.
(5) İlave ücret tutarları;
SUT EK-2/A listesindeki poliklinik muayene(vaka) tutarlarının 2(iki) katı kadar ilave ücret alınır.
SUT EK-2/B Hizmet Başı İşlem Puan Listesi tutarlarının 1(bir) katı kadar ilave ücret alınır.
SUT EK-2/C Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesindeki paket tutarlarının 1(bir) katı kadar ilave ücret
alınır.(EK-1/C İstisnai sağlık hizmetleri dahil)
d) İlave ücret kapsamında yapılan hizmet SUT EK-2/C Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesinde
mevcutsa EK-2/C paket tutarı, SUT EK-2/C de yoksa SUT EK-2/B Hizmet Başı İşlem Puan
Listesi tutarları dikkate alınır.
e) Poliklinik hastalarında SUT EK-2/A listesindeki ücretlere ek olarak faturalandırılabilen
hizmetlerin (EK-2/A2) 1(bir) katı kadar ilave ücret alınır.
f) Hastadan alınacak ilave ücret bir defada asgari ücretin iki katını geçemez.
g) “İstisnai Sağlık Hizmetleri Listesi” nde (EK-1/C) yer alan istisnai sağlık hizmetleri için genel
sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden SUT eki listelerde yer alan işlem
bedellerinin 3 katını geçmemek üzere ilave ücret alınır.
h) 2 yataklı odalarda sunulan otelcilik hizmetleri için SUT eki EK-2/B Listesinde 510.010 kod ile
yer alan “Standart yatak tarifesi” işlem bedelinin 1,5 katını, tek yataklı odalarda ise 3 katını
geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alınır.
a)
b)
c)
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(6) Yapılacak ek ödemede;
a. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesinin (c) bendinin (1) ve (2) fıkrası
gereğince bir ödeme dönemi içerisinde yapılacak ek ödeme (ilave ücret ödemesi ve Döner
sermaye gelirlerinden yapılan ek ödeme toplamı) Yönetim Kurulunca belirlenmiş olan mesai
dışı tavan oranını geçemez.
b. Öğretim üyelerine ve diğer personele yapılacak ilave ücret ödemesinde;
i. Elde edilen gelirin % 60’ı sağlık hizmeti sunan öğretim üyesine, ilgili hizmete
Anestezi Öğretim üyesinin katkısı olması halinde ise bu tutarın %25’i anestezi
öğretim üyesine, %75’i cerrahi anabilim dalındaki işlemi gerçekleştiren öğretim
üyesine,
ii. Öğretim Üyelerine dağıtılan gelirlerden kalan tutarlardan 2547 sayılı kanunun 58
inci maddesinin ( c ) fıkrasının (2) numaralı bentte belirtilen tavan oranlarını
geçmeyecek şekilde Hastane Yönetim Kurulunun belirleyeceği kriterlere göre ayrıca
aylık ek ödeme yapılır.
iii. Yapılan ek ödemede Öğretim Üyeleri ve diğer personele dağıtımı yapılan tutardan
arta kalan kısım kurumunun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü bakım,
onarım, kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat
işleri ve diğer ihtiyaçlarda kullanılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yasaklar
MADDE 6- (1) Kurumlarda gelir getirici işlemleri ve diğer faaliyetleri yapmadığı hâlde yapmış gibi
gösterenler ve gerekmediği hâlde işlemleri artıranlar hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.
(2) Haksız olarak ek ödeme aldıkları tespit edilenlerden, haksız olarak yapılan ek ödemeler geri alınır.
Bunlara yapılan haksız ödeme kişilerin kendi hatalarından veya yanlış bildirimlerinden kaynaklanıyorsa
Hastane Yönetim Kurulu kararıyla gelecek iki aya kadar ek ödeme yapılmaz.
Yürürlük
MADDE 7- Bu usul ve esaslar 01/02/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
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