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DS Ek Ödeme 

• Ocak 2010 da ilgi yasa (ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI 

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010) 

• 2009 yılı başından bu yana;  

- Sağlık Hizmetlerinin kaydının iyileştirilmesi ve 

- Faturalandırma kayıplarının azaltılması, 

- Elektronik ortamın daha çok kullanılması için 
çalışılmakta… 

• Kasım 2010 da, HASTANEYE, yasa yürürlüğe 
gireceği tarihten 3 ay önce, 01 Kasım 2010 da, 
ilgili yasa hakkında geniş bilgilendirme yapıldı. 



DS Ek Ödeme Hazırlık: 
yönetmelik- 18.02.2011 

• DS Ek Ödeme Esasları Oluşturuldu, 

• Sağlık (B), Eğitsel (C) ve Bilimsel (D) aktivite 
cetvellerinin oluşturulması amaçlı ve 

• DS ek ödeme itiraz kurulları oluşturuldu 

• Eğitsel (C) ve Bilimsel (D) aktivite 
parametrelerini içeren cetveller ilgili 
kurullarda yapılandırıldı. 



Eğitsel ve Bilimsel Aktiviteler 

C -- EĞİTİM ETKİNLİKLERİ 

C.1 Öğrenci eğitimi  ilgili etkinlikler (saat başına) 

(BURADA YER ALAN ETKİNLİKLER MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM ETKİNLİKLERİ İLE ÇAKIŞIYOR İSE SADECE BİRİNDEN 
PUAN ALINABİLİR) 

      
Var-yok (ders sunumu veya 
ders notunun varlığı) 

Preklinik, klinik öğrenci dersi 40 
aylık ders saati - çalışma 
programına uygun olarak 

  

Preklinik, klinik  öğrenci 
küçük grup eğitimi 

40 
aylık ders saati - çalışma 
programına uygun olarak 

  

Klinik beceri laboratuarı 
etkinliği 

40 
aylık ders saati - çalışma 
programına uygun olarak 

  

Preklinik öğrenci laboratuar 
uygulaması 

40 
aylık ders saati - çalışma 
programına uygun olarak 

  



Eğitsel ve Bilimsel Aktiviteler 

  Önerilen Puan 
Puanlamanın aylık veya yıllık 

olacağı 
Açıklamalar   

D -- BİLİMSEL ÜRETİM ETKİNLİKLERİ 
D -- BİLİMSEL ÜRETİM 
ETKİNLİKLERİ 

D.1 Süreli Dergilerdeki Yayınlar (ege tıp dergisi ise +200 eklenir) 
D.1 Süreli Dergilerdeki 
Yayınlar (ege tıp dergisi ise 
+200 eklenir) 

SCI - Expanded, SSCI ve AHCI 
tarafından taranan 
dergilerde yayımlanan her 
araştırma ve derleme için 

600 2010 yılına ait adet-beyan 

Puanın impact faktörü ile 
çarpılması veya daha sonra 
A grubu için puan arttırımı 
tartışılacak 

SCI - Expanded, SSCI ve AHCI 
tarafından taranan 
dergilerde yayımlanan her 
araştırma ve derleme için 

SCI - Expanded, SSCI ve AHCI 
tarafından taranan 
dergilerde yayımlanan 
teknik not, editöre mektup, 
olgu sunumu 

200 2010 yılına ait adet-beyan 

Puanın impact faktörü ile 
çarpılması veya daha sonra 
A grubu için puan arttırımı 
tartışılacak 

SCI - Expanded, SSCI ve AHCI 
tarafından taranan 
dergilerde yayımlanan 
teknik not, editöre mektup, 
olgu sunumu 



Eğitsel ve Bilimsel Aktiviteler 
elektronik ortamda kayıt edilmeye başlandı 



Eğitsel ve Bilimsel Aktiviteler 
elektronik ortamda kayıt edilmeye başlandı 



DS Ek Ödemesinin Gerçekleşmesinde 
B aktiviteleri 

• HBYS den, zaman üzerinden B1-B2, elde edildi, 
• Genelde, Sağlık Bakanlığının uyguladığı B puanlar 

kullanıldı, 
• ± %30 değişiklik hakkı sadece (+) %30 olarak, 

sınırlı tetkikte kullanıldı! 
• ‘’Öğretim üyesi muayenesi’’ gibi az sayıda yeni 

kod oluşturuldu (~ x2.5), 
• Birden fazla öğretim üyesi aynı operasyona 

katıldığında: I. %50 x puan, diğerleri %50 
puan/op. sayısı 



DS Ek Ödemesinin Gerçekleşmesinde 
B-C-D aktiviteleri 

• Sağlık hizmetleri –B puanları HBYS den ilgili 
aya ait olmak üzere elde edilmekte, 

• Eğitsel-C puanlar, ilgili ay için öğretim 
elemanlarının kaydı, ilgili Anabilim Dalı 
başkanının onayı sonrası Dekanlık tarafından 
derlenmekte, 

• Bilimsel-D puanlar, yıllık olmak üzere aynı 
şekilde elde edilmekte.  



DS Ek Ödemesinin Gerçekleşmesinde 
E puanları 

• B-C-D cetvellerinde tanımlanmayan aktiviteler 
E cetvelleri şeklinde tanımlandı, 

• %1-20 puan aralığında, 

• 400’ü aşkın personelin, 600’ü aşkın aktivitesi 
tanımlanmış ve hesaplamalarda kullanılmıştır. 

 



DS Ek Ödemesinin Gerçekleşmesinde 
A puanları; Görev/unvan katsayıları 

• DS ek ödeme yönetmeliğinin aralıklarına göre 
karar verildi. 

- Araştırma görevlisi 1.7 

- Doçent 2.75 

- Profesör 3.25 

- Y.doçent 2.25 

- Hemşire 1.1…………………….. 

 



DS Ek Ödemesinin Gerçekleşmesinde 
Yönetici payı ile alt DS puanı ilişkisi 

• Öğretim üyeleri için 160, 

• Diğer öğretim elemanları için 150 puan, 

• Diğer personel için 130 puan alt sınır olarak 
kullanıldı 

• (amaç personelin DS gelir dalgalanmasını 
önlemek) 



DS Ek Ödemesinin Gerçekleşmesinde; 

• Halen tüm hesaplamalar, YÖK ÇALIŞTAYINDAN 
elde edilen Excel üzerinden yapılmakta, 

• Programsal çalışmalar yapılmakta--- 

• Hastanede, tüm personel yerinde 
değerlendirilerek, görev/unvan tanımı, riskli 
bölge vs. özellikleri değerlendirildi. 

• İlgili bürolar, ilgili programdan, her ayın ilk iş 
günü, bir önceki ayın çalışma gün sayılarını 
derlemekte. 

 



DS Ek Ödemesinin Gerçekleşmesinde 
Birim-Alt birim uygulaması 

• Gelir getiren birimlerde, hesaplamalarda ALT 
BİRİM uygulaması yapılmakta. 

• İlk 3 ay, hastane ortalaması altında olanlarda, 
BİRİM ortalaması kullanıldı, 

• Hastane bu konuda bilgilendirildi, mayıs 
ayında gelir getiren tüm birimler Alt Birim 
olarak değerlendirilecek.  

 

 

 



DS Ek Ödemesinin Gerçekleşmesinde 
Birim-Alt birim uygulaması 

• Kalite-verimlilik ilkeleri belirlendi (aralık 0.5-1.0); 

- Birimin kişi başına geliri (D.S.İ Müdürlüğü), (ortalamanın altında ise -0.1) 

- Birimin kişi başına karı (D.S.İ Müdürlüğü), (ortalamanın altında ise -0.1) 

- SGK kesinti oranı (D.S.İ Müdürlüğü), (ortalamanın üstünde ise -0.1) 

- Hasta memnuniyeti (Halkla İlişkiler Birimi), (ortalamanın altında ise -0.1) 

- Kliniğin gelirlerinin Poliklinik/Diğer oranı (hastane ortalamasının üzerinde 

ise -0.1) 

- Patoloji-Radyoloji gibi kliniklerde randevu veya sonuçlanma 
süresi ,(beklenenden uzun ise -0.3) 



DS Ek Ödemesi 

• Şubat ayından itibaren uygulandı. 

• 2547'ye Tabi Personel Sayısı : 983 (+ 92 kısmi st) 

• 657'ye Tabi Personel Sayısı : 1849 

• Hizmet Alımı : 708 

• Şubat ayında brüt: 5.17 milyon TL 

• Mart ayında brüt: 6.04 milyon TL 

• Nisan ayında brüt: 6.1 milyon TL ödeme, 

• Aylık gelirimizin % 25-27’si kadar. 
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NİSAN Ayı, Kliniklere göre öğretim üyelerinin ortalama DS ek ödeme 
brütleri… 



DS Ek Ödemesi 
Rutin işlem yapan kliniklerde 

• Rutin işlem puanı için; 
- klinisyenlerin ortalama puan değeri (Nisan ayında ~ %400 ),  
- karlılığı göz önüne alındı. Karlılık yok ise en çok %10 
• Biyokimya %45 
• Genetik, mikrobiyoloji %40, 
• Farmakoloji, parazitoloji %10 rutin işlem katkısı aldı. 
• Profesör öğretim üyeleri için DS ek ödemesi olarak 4830-

3090 TL gerçekleşti. 
• Doçent öğretim üyeleri için DS ek ödemesi olarak 3900-

3150 TL gerçekleşti. 
• Yardımcı doçent öğretim üyeleri için DS ek ödemesi olarak 

3180-2570 TL gerçekleşti. 
 

 



DS Ek Ödemesi 
Temel bilim öğretim üyeleri 

• 160-180 puan arasında dağıldı, 

• Profesör öğretim üyelerinde brüt olarak DS ek 
ödemesi 3786-3090  TL olarak gerçekleşti 

• Doçent öğretim üyelerinde brüt olarak DS ek 
ödemesi 3001-2670  TL olarak gerçekleşti 

• Yardımcı doçent öğretim üyelerinde brüt 
olarak DS ek ödemesi 2370-2250  TL olarak 
gerçekleşti 
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DS Ek Ödemesi 
Araştırma Görevlileri 

• Temel bilimler 1250 TL, 

• Klinik bilimler 1550-1980 TL 

• Yandal araştırma görevlileri: 1886-2230 TL 



Diğer personel grubu 

• Hemşire: ortalama 1007 TL en çok 1500 TL, 

• Tıbbi laborant vb. 1000-1200 TL 

• Diğer memurlar: ortalama 495 TL en çok 618 
TL 



DS Ek ödeme yönetmeliğinde gözden 
geçirilmesi gerekenler; 

• Bazı unvanlarda, eczacı gibi, katsayı, önerilen 250 
puana kadar A puanı oluşturmakta zorlanıyor, 

• (yasada)Uzman hekimler için önerilen 150, riskli 
bölgelerde 200 puan sınırları yeterli değil, 

• (yasada) DSİ de görevli yönetici bürokratlar, 
öğretim üyesi değilse, alınan mali riske göre çok 
düşük puan ile (%150) ek ödeme alıyorlar. 

• Muayenehanesi olan öğretim üyelerine, 
yönetmeliğin ilgi maddesi nedeniyle, tam gün 
çalışsa da DS ödemiyoruz. Doğru mu yapıyoruz? 

 



DS ek ödemelerindeki kısıtlılıklar 

• DS ek ödeme ile ilgili hukuk metinlerinin tarif ettiği, 
ödemeye esas en üst düzey puanları ödeyebilmek için, 
hastanemizde yaklaşık 6-7 milyon TL/ay  gereklidir!! 
(bizim için gelirlerimizin en az %50’sini ödeme için 
kullanmak anlamına geliyor!!) 
 

• 2010 yılında olan özel hasta gelirlerimizin kaybedilmesi 
nedeniyle, 2011 yılı için Maliye Bakanlığınca 
ödenmekte olan ‘’ek katkı’’ 2012 de devam edecek mi? 

•   
• Yanıt hayır ise, şu anki SUT ücretleriyle 2012 de DS ek 

ödemesini şu anki  kadar bile sürdürmek çok zor! 


