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TOPLANTI NOTU 

YER 
 

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 

TARİH 
 

14 Ağustos 2009 

KATILANLAR Hasan ÇAĞIL, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü 
Murat AYDIN, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Danışmanı 
 
Mustafa ÖZMEN, Hacettepe Üniversitesi Hastaneler Direktörü 
Haluk ÖZSARI, İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanı   
                                                                                                                                                     

KONU “Global Bütçe” Hazırlıkları    
 

 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Hasan ÇAĞIL ve Danışman Murat AYDIN tarafından, 
yapılan hazırlık sunularak;  
 
1) 2010 Mali yılı Bütçesinde “Global Bütçe” dağıtımının kriterlerine yönelik hazırlıkların 

tamamlanmak üzere olduğunu, 
 
2) Bu kriterlerin, SUT ve Medulla verileri doğru varsayılarak, Sağlık Bakanlığı’nda daha önce 

yapılan  hastane sınıflamasına ilişkin “Case-mix” endeks çalışmasına göre belirlendiği,  
 

3) Bu kapsamda, itiraz edilemeyecek bir ortalama katsayı oluşturmak için, üretilen hizmet 
çeşitliliği ile hizmet kullanım sıklığının (frekans), hizmet puanı ile ilişkilendirilerek hastanelerin 
sınıflandırıldığı, 
 

4) En yüksek ve en düşük katsayılar belirlenerek, bütçe dağıtımında sınıflanan bu hastanelere 
yönelik çarpan oluşturulduğu,   
 

5) Özel hastanelerde yapılan çalışma ve simulasyon (EK-1 ve EK-2) benzeri olarak, üniversite 
hastaneleri için yapılan çalışmanın hesaplama kriterleri ve örnek simulasyonun da oluşturulduğu 
(EK-3), 
 

6) Dolayısıyla, 2008 yılı itibarıyla, hastanelerin verdikleri hizmetlerle bu hizmetlerin kullanım 
frekansına ilişkin analiz sonuçlarının “Global Bütçe” dağılımında temel alınabileceği,  
 

7) Ayrıca, Üniversite Hastanelerinin son yıllarda yaşadığı mali sıkıntıların, siyasi ve bürokratik 
karar vericiler tarafından dikkate alınacağı, 
 

8) Bu konudaki görüşlere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. 
 
Toplantıda;  
 
1. Yapılan çalışmanın “Case-mix” çalışması olmadığı, teorik olarak da dünya deneyimindeki 

“case-mix” uygulamaları ile uyuşmadığı, herşeyden önce adının “Case-mix” endeks olmaması 
gerektiği, bu çalışmaya, kaynak dağıtımında kullanılmak üzere, “Hizmet Karma Katsayısı” 
demenin teorik olarak daha doğru olacağı, 
 

2. Daha önceki toplantılarda da bildirildiği üzere, Üniversite Hastanelerinin “Global Bütçe” 
uygulaması ve dağıtımı ile ilgili olarak çok ciddi sorunlar yaşayacağı,  
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3. Hazırlanan yöntemin, sadece 2010 yılında uygulanabileceği, itirazları ve muhtemel sakıncaları 
en aza indirebilecek en objektif yöntemin, tüm dünyada da kullanıldığı gibi, DRG ile bu 
dağıtımı yapmak olduğu, dolayısıyla bu yöntemin geçici olması olması gerektiği, 
 

4. Yapılabilecek manipulasyonları önlemek için hizmet kullanım sıklığı (frekans) yerine hizmet 
(işlem) çeşitliliğini öne çıkaran bir hesaplama yönteminin, Üniversite Hastanelerinde sunulan 
hizmetlerin gerçek anlamda artışını ve kalitesini teşvik edeceği, 
 

5. Vakıf Üniversiteleri ile Kamu Üniversite Hastanelerinin aynı “Global Bütçe” grubunda 
değerlendirilmemesi gerektiği, vakıf üniversitelerinin pratik olarak özel hastane statüsünde 
çalıştığı, 
 

6. Bu uygulamaya geçilmesi durumunda, Kamu Üniversite Hastaneleri için;  
 
a. Zaten finansal açıdan ciddi darboğazda olan üniversite hastanelerinin hangi ad altında 

olursa olsun fark almadan “Global Bütçe” kapsamında hizmet sunabilmelerinin mümkün 
olmadığı, bu nedenle fark alma ile ilgili düzenlemeler yapılmadan gerçekleştirilecek 
“Global Bütçe”lemenin kabul edilemeyeceği, ayrıca kurumlararası farklılık, verilen 
sağlık hizmeti kapsam ve farklılığı nedeniyle, her Üniversite Hastanesinin kendi 
koşullarını dikkate alarak hangi düzeyde fark alınacağının da ilgili üniversite tarafından 
belirlenmesi gerekliliğinin,  
 

b. Güncel uygulamada yatan hastaların tıbbi malzeme ve ilaçlarının dışarıya reçetelenerek 
temin edilmesi nedeni ile 2008 ve 2009 yıllarına ait Üniversite geri ödemelerinde büyük 
oranda ilaç ve tıbbi malzemenin yer almadığı, “Global Bütçe” sisteminde ise dışarı 
reçete olmayacağı için ilaç ve tıbbi cihaz için ayrılan 2010 SGK Bütçesinden 
Üniversitelere tahsis edilecek “Global Bütçe” içine aktarım yapılmasının gerektiğinin, 
 

c. Üniversite Hastaneleri arasındaki personel istihdamı farklı uygulamalarının Genel 
Bütçe’den karşılanarak (4b’den çalışanların 4a’ya aktarılması) standardize edilmesinin, 
 

d. Üniversite Hastaneleri için uygulanan Hazine kesintisinin mutlaka Sağlık Bakanlığı 
Hastaneleri düzeyine çekilmesinin, 

 
şart olduğu, dolayısıyla bunlara yönelik düzenleme yapılması gerektiği,  

 
7. Bir sonraki toplantının; 20 Ağustos 2009 Perşembe günü 14.00-16.00 arasında, Müsteşar ve 

Rektörlerimizle birlikte yapılacağı,  
 
konuşulmuştur.  

 


