ADNAN M E N D E R E S Ü N İV ER SİT ESİ Y Ö N E T İM K U R U L U ’NUN
26/02/2014 T A R İH VE (2014-07) S A Y IL I O T U R U M U N D A A L IN A N
K A R A R SURETİ A Ş A Ğ IY A Ç IK A R IL M IŞ T IR
K A R A R X IX
Uygulama ve Araştırma Hastanesinde verilecek olan özel muayene hizmetleri için
Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyeleri Tarafından
İlave Ücretle Mesai Saatleri Dışında Bizzat Verilen Sağlık Hizmetlerinde Ücretlendirme,
Ödeme Usul ve Esasları görüşüldü. Görüşmeler sonunda; Uygulama ve Araştırma
Hastanesinde 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 hazırlanan Adnan Menderes

Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyeleri Tarafından İlave
Ücretle Mesai Saatleri Dışında Bizzat Verilen Sağlık Hizmetlerinde Ücretlendirme,
Ödeme Usul ve Esaslarrnın ekteki şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi. (Ek-3)
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T.C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
UYGULAM A VE ARAŞTIRM A HASTANESİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN İLAVE ÜCRETLE
MESAİ SAATLERİ DIŞINDA BİZZAT VERİLEN SAĞLIK HİZM ETLERİNDE
ÜCRETLENDİRM E, ÖDEME USUL VE ESASLARI
Am aç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Adnan M enderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde öğretim
üyeleri tarafından ilave ücretle mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetlerinin
gerçekleştirilmesi, ücretlendirilm esi ve geri ödemelerin yapılabilm esi ve bu işlemlerin usul ve
yöntem lerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2- (1) 2547 Sayılı Kanun;
(2) 6486 Sayılı "Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4. Maddesi,
(3) 6514 Sayılı "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnam e İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
(4) 01.08.2013 tarihli 28725 sayılı resmi gazetede yayım lanan Sosyal Güvenlik
Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılm asına Dair Tebliğ,
Tanım lar
MADDE 3- (1) Bu yönetm elikte geçen;
a) Dekan: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
b) ilave ücret: Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilebilen tutarlar haricinde kişilerden
alınan ücreti,
c) Merkez (Hastane): Tıp Fakültesi Hastanesi tanı, tedavi merkez ve ünitelerini,
ç) Mesai dışı: Kesintisiz hizmet veren birimlerde saat:16.00 sonrası, Radyoloji vb. birimlerde
saat:15.00 sonrası,
d) Mesai dışı ilave ücret geliri: Mesai dışında kişilerden öğretim üyesi m uayene ve
girişim sel işlem için alınan ilave ücreti,
e) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu'nu,
f) SUT: Sağlık Uygulama Tebliği'ni,
g) Üniversite: Adnan M enderes Üniversitesi'ni,
ğ) Rektör: Adnan M enderes Üniversitesi Rektörü'nü İfade eder.
Genel İlkeler
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 m uayenelerinde iki katını, diğer hizmetlerde bir katını geçm em ek 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 işlem lerin bedellerine ilave olarak Kuruma
ayrıca faturalandırılabilen tıbbi m alzeme ve ilaçlar ile SUT eki EK-2/A Listesindeki tutarlara dâhil olan
işlem ler için ayrıca ilave ücret alınamaz.
ç) Sağlık hizmeti sunucularınca, SGK tarafından finansm anı sağlanmay4t\ sağlık hizmetleri
için talep edilen ücretler, ilave ücret olarak değerlendirilm ez
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d) Öğretim üyesi tarafından verilen SUT'un 2.1.1 numaralı maddesi kapsam ındaki sağlık
hizmetleri (ilave ücret alınm ayacak sağlık hizmetleri dâhil), kardiyovasküler cerrahi işlem ler ve 18
yaşını doldurmam ış çocuklar hariç olmak üzere SUT eki EK-2/B ve
EK-2/C
Listesindeki
618200P618200 kodlu "Koklear implant yerleştirilm esi işlemi için ilave ücret alınabilir.
e) Bu yönergede tanım lanan sağlık hizmetlerini gelir getirici alt birimlerde çalışan "öğretim
üyeleri" verebilir.
f) Özel muayene için ilave ücret alınacak hastanın önceden yazılı onayının alınm ış olması
gerekm ektedir. (Veznede görevli mem ur tarafından bu onay alınacaktır)
g) Bu yönergede tanım lanan sağlık hizm etlerini sunmak üzere öğretim üyeleri aylık ilave
ücretli mesai dışı programı ile başhekim liğe m üracaat ederler. Bu program dâhilinde başhekim lik
randevu işlemlerini düzenler.
ğ) Randevu sistem ine kayıtlı olmayan öğretim üyeleri adına hasta kabulü yapılam ayacaktır.
h) Randevu sistem inde mesai saatleri dışına kaydı yapılan hastaların kabulü ve veri girişleri
saat:16.00'dan sonra yapılabilecektir.
ı) Hasta belirlenen ilave ücreti, mesai saatleri içinde veya mesai saatleri dışında herhan'gi bir
zamanda vezneye m akbuz karşılığında yatırm ış olmalıdır.
i) Hasta poliklinik takibinin açık kaldığı 10 gün içinde aynı öğretim üyesine m ükerrer bir
poliklinik muayene ücreti yatırılam ayacaktır.
k) Başka bir hastanede yatışı görünen bir hastaya SGK Medula sistemi üzerinden poliklinik
m uayenesi girişi yapılam adığından, poliklinik muayenesi karşılığı olarak ilave ücret alınam ayacak ve
özel muayene işlemi yapılam ayacaktır.
I) Am eliyat hizmetleri için yapılacak ilave ücret uygulamasında otom asyonda ameliyata
başlama ve bitirme zam anlan mutlaka saat:08.00-16.00 saatleri dışında kayıtlı olması gerekm ektedir.
(2) İlave Ücret Alınm ayacak Kişiler
a) Otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizm etleri hariç olm ak üzere aşağıda belirtilen kişiler
ile a, b ve c bentlerinde sayılan kişilerin bakmakla yüküm lü 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 m aluliyetleri kesinleşinceye kadar; 3713 sayılı
Kanunun 21 inci m addesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar.
e) İstiklal madalyası almış kişiler, gazi ve şehit yakınları, gaziler, harp malulleri, terörle
m ücadele kapsamında aylık alan kişiler.
(3) İlave Ücret Alınm ayacak 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 hizm etleri hariç
olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,
b) Yoğun bakım hizmetleri,
c) Yanık tedavisi hizmetleri,
ç) Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),
d) Yeni doğana verilen sağlık hizmetleri,
e) Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri,
f) Doğumsal anom aliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,
g)Hem odiyaliz tedavileri,
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(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 m addesinin üçüncü fıkrası uyarınca alınan ilave
ücretler döner serm aye işletmesinin Katkılı işlem ler hesabında ayrı toplanır.
b) Bu kapsamda yapılacak ek ödem eler mesai saatleri dışında sağlık hizmeti sunan öğretim
üyesine, mesai içinde bizzat gerçekleştirdiği iş miktarı ve çeşidi (ölçülebilen işlemlerde sayı,diğer
işlemlerde puan) dikkate alınarak belirlenen toplam perform ansı aşm am ak kaydıyla, hiçbir surette
mesai dışı ödeme üst sınırlardan fazla olamaz. Ancak bu fıkra kapsamında öğretim üyelerine
yapılacak ek ödeme ile 2547 sayılı Kanunun 58. Maddesi (c) ve (f) fıkraları uyarınca yapılacak ek
ödeme toplamı ek ödeme matrahının yüzde 1600'ünü geçem ez. Öğretim üyelerinin mesai saatleri
dışında üniversitede sundukları ilave ücretli ve ilave ücret olmayan sağlık hizmetlerinden
dolayı katkısına bağlı olarak toplam da %800'e kadar ek ödeme yapılır, ilave ücret alınarak yapılan
mesai dışı sağlık hizm etlerinin limiti ek ödeme m atrahının % 800'üne kadardır. Öğretim üyeleri mesai
saatleri dışında üniversitede sundukları ilave ücret olm ayan işlem lerden katkısına bağlı olarak %400'e
kadar ek ödeme alabilirler, ilave ücret kapsamında yapılacak işlem lerde "Adnan Menderes
Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Serm aye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin
Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esasları Yönergesi" kuralları ayrıca gelirler döner sermaye
işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Bu tutardan 2547 Sayılı Kanun 58. M addesinin (b) fıkrası
uyarınca kesinti yapılm az. Bu gelirin yüzde 50'si, herhangi bir limite bağlı olm aksızın hizmeti sunan
öğretim üye/üyelerine ödenir.
c) Öğretim üyelerine dağıtılan gelirlerden kalan tutarlar 2547 Sayılı Kanunun 58. Maddesi (b)
fıkrasında belirtilen işler ile (c) fıkrasının ikinci paragrafı uyarınca fiilen mesai dışında çalışan diğer
personele yapılacak ek ödemede kullanılır.
d) İlave ücretlerin tahsili şu şekilde yapılır:
•

Poliklinik m uayenelerinde SUT Ek 2A tutarının iki katı kadardır.
fiyatlandırm a ilkeleri ve kısıtlamaları ilave ücret aiımlarında aynen uygulanır.

SUT

•

Ayaktan tedavi diğer hizm etlerde; 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 girişim sel işlem ler ve am eliyatlarda anestezi öğretim üyesi
tarafından bizzat verilen hizmetlerde alınacak ilave ücret; SUT Ek 2C' de tanımlanan
fiyatının %70'i sorumlu hekime, %30'u anestezi öğretim üyesine olm ak üzere ayrı ayrı
hesaplanır.

e) Öğretim üye/üyelerine, tahsil edilen ilave ücretlerin dağıtımı şu şekilde yapılır:
•

•

Ayaktan tedavi başvurularında bizzat öğretim üyesi tarafından yapılan muayene
işlem lerinden SUT Ek 2A ve Ek 2A-2 üzerinden elde edilen gelirin en az % 50'si işi
yapan öğretim üyesine,
Yatarak
tedavilerde
bizzat öğretim
üyesi tarafından
yapılan
girişimsel
işlem lerden, SUT Ek 2-B ve Ek 2C üzerinden elde edilen gelirin en az % 50'si işi yapan
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Yatarak tedavilerde SUT Ek 2 C üzerinden tahsil edilen ve bizzat bir veya birden fazla öğretim üyesi
tarafından girişim sel işlemin yapılm ası durumunda katkı payının dağıtılm ası şu şekilde yapılır:
•

Bir öğretim üyesi: ilave ücretin %50'si,

•

Anestezi öğretim üyesi ile birlikte girişim sel işlem: İlave ücretin cerrahi öğretim
üyesine %35'i, anestezi öğretim üyesine %15'i,

•

Birden fazla branşın katıldığı anestezili girişim sel işlem: ilave ücretin cerrahi öğretim
üyesine: %32.5, anestezi öğretim üyesine: %12.5. diğer branş öğretim iiyesi:%5'i
ödenir.

•

Mesai saatleri içinde özel muayene yapıldığının tespiti halinde ilgili öğretim üyesine
herhangi bir ödeme yapılm ayacaktır.

Çalışma Saatleri
MADDE 5 - Adnan M enderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde çalışma
saatleri uygulamasında "mesai çalışma cetveli" esas alınır.
Yürürlük
M ADDE 6 - Bu Usul ve Esaslar 01 Mart 2014 tarihinden itibaren uygulanm ak üzere Yönetim
Kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütm e
M ADDE 7 - Bu Yönetm elik hüküm lerini Adnan M enderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

