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KONU Global Bütçe Hazırlıkları    
 

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Hasan ÇAĞIL;  
1) 2010 Mali yılı Bütçesinde “Global Bütçe” kullanımına yönelik hazırlıkların; Sağlık Bakanlığı 

Hastaneleri, üniversite hastaneleri ile özel hastaneler ve ilaç sektörüyle sistemin işleyişine yönelik 
görüşlerinin alınarak tamamlanmak üzere olduğunu, 

2) 2008 yılı itibarıyla, hastanelerin verdikleri hizmetlerle bu hizmetlerin kullanım frekansına ilişkin 5 aylık 
verilerin analizinin hazır olduğu, 2008 yılının tamamına ait analizin ise birkaç gün içinde 
tamamlanacağını, 

3) Bu analiz sonuçlarının “Global Bütçe” miktarını belirlemek ve dağılımını yapmakta kullanmak amacıyla 
temel alınabileceğini, diğer kriterlerin özellikle Üniversite Hastaneleri açısından birlikte oluşturulmasının 
gereğine inandıklarını,  

4) Bu gerekten yola çıkılarak, 2008 yılının tamamına ait analizin tamamlanmasını takiben sonuçların 
Üniversite Hastaneleri ile paylaşılacağını, 

5) Üniversite Hastanelerinin hizmetlerini sürdürerek bu sistemin yürümesinin şart olduğunu, ancak kendi 
içlerindeki hizmet içeriği ve uygulama farklılıklarının da değerlendirmede dikkate alınmasının şart 
olduğunu ifade etmiştir. 

Toplantıda;  
1. Üniversite Hastanelerinin “Global Bütçe” uygulaması ile ortaya çıkacak sakınca ve sorunlar ile 

hizmetlerini sürdürebilmenin asgari gerekleri konusunda her türlü paylaşıma hazır olduğu, 
2. 2008 analiz sonuçlarının tamamlanarak paylaşım için gönderilmesinin çok olumlu olacağı,  
3. Bu analizlerden sonra, yapılacak değerlendirmelerle Üniversitelerin önerilerinin bildirilebileceği,  
4. “Global Bütçe” dağıtımının, Üniversitelerin önerileri dikkate alınarak SGK tarafından yapılmasının daha 

doğru olacağı,  
5. Cironun dağıtım kriterlerinden biri olabileceği ama temel kriter alınmasının doğru olmadığı, 
6. “Global Bütçe” için, Üniversite Hastanelerinin en öncelikli “olmazsa olmaz”larının,  

a. Üniversite Hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinin kapsam ve farklılığı nedeniyle SUT 
fiyatları ile sürdürülemeyeceği, mutlaka her Üniversite Hastanesinin kendi belirleyeceği farklı 
fiyatlarla verilmesi ile  

b. 2010 bütçesi için, SUT fiyatlarında (Üniversite Hastaneleri için) yapılacak revizyon ile tam gün 
yasasının muhtemel ek kaynak ihtiyacı olarak hesaplanan yaklaşık 500 milyon TL’nin merkezi 
bütçeden tahsisi olduğu, 

7. Tıbbi malzeme ve ilaç alımları konusundaki üniversiteler arasındaki farklı uygulamaların, 2008 
gerçekleşmelerinin Medulla’dan alınarak, “Global Bütçe” planlamasında dikkate alınması, 

8. DRG uygulamasına pilot olarak mutlaka ve ivedilikle başlanması, 
9. Sadece bütçe tahsisisini yerine hizmet kalitesini de dikkate alan, birlikte belirlenecek, hizmet sonuçlarına 

ilişkin kalite göstergeleri belirlenerek bağımsız denetim mekanizmalarıyla izlenmesi,  
10. Bir sonraki toplantının; 2008 yılının tamamına ait analizin tamamlanması ve sonuçlarının Üniversite 

Hastaneleri ile paylaşılmasını takiben, 10 veya 11 Ağustos 2009 tarihlerinde yapılabileceği, Üniversite 
Hastaneleri önerilerinin bu toplantı sonrası, programları uygun olduğu taktirde, Müsteşar ve 
Rektörlerimizle birlikte 14 Ağustos 2009’da ikinci bir toplantıda tartışabileceği konuları konuşulmuştur.  

 


