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Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı tarafından 2011 yılında Üniversite Hastanelerinde uygulanması 

planlanan götürü bedel sözleĢmesi; Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği üyeleri, çalıĢma kurulları ve Yönetim 
Kurulu tarafından kapsamlı bir Ģekilde incelenmiĢtir. 

 

2010 yılı Aralık ayında da gündeme gelmiĢ olan uygulama önerisine iliĢkin ilgi yazımızda detaylı 
görüĢlerimiz sunulmuĢ olup, yeni önerilen sözleĢmede bu hususların büyük bir bölümün dikkate alınmadığı 
görülmektedir. 
 

Gerek dünya uygulamaları, gerekse konunun akademik doğruları açısından bakıldığında; önerilen 

modelin “Global Bütçe” adıyla bilinen geri ödeme yöntemi ile ciddi farklılıkları olduğunun bilinmesinde yarar 
vardır. Önerilen modelde esas olarak, tamamen hizmet tabanlı götürü bedel yaklaĢımı esas alınmıĢ olup, ne 
yazık ki kamu sağlık hizmeti sunucularının tedavi maliyetlerini dikkate alan maliyet tabanlı götürü bedel 
yaklaĢımı göz ardı edilmiĢtir. 
 

Ayrıca 18 ġubat 2011'de Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik kapsamında Üniversite 
Hastanelerinde uygulanmasına baĢlanan performans sistemi gereklerinin amaçlanan düzeyde yerine 

getirilmesine de engel olacağı görülmektedir.  
 

Bu bağlamda; genelde ülke sağlık sorunlarının çözümünde Üniversite Hastanelerinin rol ve sorumluluğu, 

özelde de Üniversite Hastanelerinin sürdürülebilir finansman yapısı açısından, önerilen götürü bedel 
sözleĢmesinin aĢağıda belirtilen ana baĢlıkları içermesi halinde uygulanabilir olacağı düĢünülmektedir; 
 

a. Götürü Bedel SözleĢmesi, sadece ayaktan tedavi rakamları taahhüdü ile değil, ayaktan ve yatarak 

tedavi toplamı olmak üzere her bir üniversite için ayrı ayrı yapılmalı ve bu kapsamda her bir 
Üniversite’nin tavan rakamı mizanında gözüken 2010 yılı toplam gelir ve gider rakamının arasında 
farka bakılarak, eğer fark negatif ise farkın yarısı kadar tutar toplam gelirine ilave edilerek tavan 
rakam belirlenmelidir,  

 
b. “Global Bütçe” modelinin en temel koĢulu olan ara ödemelerde faturalardan kesinti yapılmaması 

konusu mutlaka dikkate alınmalı, ilgili Üniversite ile Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı tarafından 
birlikte belirlenecek yıllık tavana ulaĢıldığında gelinen nokta; sadece harcama toplamı açısından 
değil, aynı zamanda hem hizmet sunumunun hem de geri ödeme mantığının sürdürülebilirliği 
açısından taraflarla, üçer aylık dönemler ve yıllık olarak birlikte değerlendirilmelidir,  

 
c. Üniversite Hastanelerinin 2011 yılı ayaktan ve yatarak fatura gerçekleĢmelerinde 1,30 çarpanı 

uygulanmalıdır. 
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2009 yılı Temmuz ayından bu yana süren, Üniversite Hastaneleri Birliği ve ilgili Bakanlıklar ortak 

çalıĢması ile birlikte oluĢturulan çözüm önerilerinde gündeme gelen hususlar da dikkate alındığında, birlikte 
çalıĢma yapılmasının daha uygun olacağı düĢünülmektedir. Bu kapsamda; hem “Global Bütçe” hem de 2010 

yılından kalan ve henüz incelenmeyen dolayısıyla da ödenmeyen dönem faturaları için uygulanabilir çözümler 

üretmek kolaylaĢacaktır. Bu bağlamda, aĢağıda sıralanan hususlarda Üniversite Hastaneleri Birliği’nin 
görüĢlerinin tekrarında da yarar görülmektedir; 

a. GeçmiĢte birlikte yapılan bu çalıĢmalarda; Hazine payının yüzde 5’den yüzde 1’e düĢürülmesi, 
2010 yılında yasalaĢan 6009 ve 2011 yılında yasalaĢan 6111 sayılı Yasalarla Üniversite 
Hastanelerine sağlanan ek kaynaklar memnuniyet vericidir.  

b. Ancak, özel bütçeden karĢılanabilecek eğitim ve araĢtırma ödenekleri ile personel istihdamına ait 
çözümler (4b’den çalıĢmakta olanların 4a kapsamına alınması) gibi yapısal iyileĢtirmeler olarak 

önerilen hususlarda henüz bir sonuç alınamamıĢtır. 

c. 6111 sayılı Yasa ile Üniversite Hastanelerine 1 ġubat 2011’den itibaren yıllık olarak tahsis edilen 
kaynağın SGK Global Bütçesi içinde değerlendirilmesinin, Yasa’da tanımlanan ve hedeflenen amaca 

uymayan bir yaklaĢım olduğunun bilinmesinde yarar vardır. 

 
5018 ve 2547 sayılı Yasaların gerektirdiği kamu kaynaklarının ekonomik, verimli ve tasarruflu 

kullanımına yönelik hükümlerinin Üniversite Rektörlerine getirdiği sorumluluklar da dikkate alınarak, yukarıda 
sıralanan konuların tekrar değerlendirilmesi hususunu arz ederiz. 
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