
TTB ŞEHİR HASTANELERİ ÇALIŞMALARI

2011
Bursa Tabip Odası’nda uluslararası sempozyum yapıldı ve hukuksal mücadele kararı alındı.

Tüm belediyelere, il sağlık müdürlüklerine, Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı’na, Kalkınma 
Bakanlığı’na bilgi edinme başvurusu yapıldı.

“Ticari sır” denilerek reddedilen taleplere karşı BEDK’ya itiraz edildi. Bu sayede mimari proje 
ve hukuk belgeleri ihaleleri yapıldığı ve ihaleleri hangi şirketlerin ne kadar bedelle aldığı 

öğrenildi.

İhalelerin ve yönetmeliğin iptali, yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması 
talepli davalar açılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı’nın TTB’nin ihalelere karşı dava açamayacağı itirazı reddedildi. Sağlık 
Bakanlığı idari işlem dosyasını “gizli” mührü ile dosyaya sundu. İtirazla bu belgeler alınabildi. 

Hukuk ihalesinde şirketlere görüş veren hukuk profesörü davaların olduğu daireye üye olarak 
atandı. Hakim reddedildi. İhale şartnamesinde kapatılacak hastanelerin taşınmazlarının 

şirketlere verileceği ortaya çıktı.

Şartnamenin iptali için ayrıca dava açıldı. Kayseri ihalesinin ardından sözleşme imzalanmasına 
karşı ayrıca dava açıldı.

2014
Yasanın uygulama yönetmeliğinin iptali için dava açıldı.

Şehir hastanesi yapacak şirketlerin alacağı borçlara hazine garantisi verilmesini öngören 
yönetmeliğe dava açıldı. Davada Türkiye’nin bu kapsamda garanti veren dünyadaki tek ülke 

olduğu, ilgili birimlerin metinleri araştırılarak ortaya konuldu.

Ortaya çıkan belgelerle güncel bilgi oluşturuldu. Yayınlar çıkarıldı. Tabip odalarında 
bilgilendirme toplantıları yapıldı.

Birleşik Krallık ve Kanada deneyimlerine dair raporların çevirisi yapılarak kamuoyuyla 
paylaşıldı. İngiliz Tabipler Birliği’nin deneyimleri paylaşıldı.

İhalelerin tamamlanmasının ardından şirketler tarafından Dünya Bankası ve diğer kredi 
kuruluşlarının talebiyle çevresel sosyal etki değerlendirme raporlarına görüşler yazıldı. Bu 
görüşler Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD) belgelerine girdi.

Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi, Sayıştay raporları, Hazine Müsteşarlığı’nın açıkladığı bilgiler, 
Kalkınma Bakanlığı raporları takip edilerek bilgiler arasındaki çelişkiler ortaya çıkarıldı. 

Hastanelerin maliyetine dair gerçek bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı.

Kamu özel ortaklığının temel yatırım modeli haline getirilmesini öngören Transatlantik Yatırım 
ve Ticaret (TTIP) anlaşmasına karşı Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi (CPME) toplantılarında 

sunum yapıldı. Tutum belgesi çıkarılmasına katkı sunuldu.

Dünya Tabipler Birliği’nin tutum belgelerinde kamu özel ortaklığının kamu yararına olmadığına 
ilişkin not eklenmesi sağlandı.

PSI, PSIRU ve EPSU’nun kamu özel ortaklığına ilişkin çalışmaları takip edilerek Türkiye’de 
duyurusunun yapılmasına çalışıldı.

2007 
“Fabrika düzeni” olarak adı konuldu.

2012
Danıştay, Etlik, Bilkent ve Elazığ ihalelerinin yürütmesinin durdurulmasına, yasanın iptali için 
Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına karar verdi.

“Bürokratik oligarşi ve kuvvetler ayrılığı hastaneleri yapmamıza engel oluyor.” sözü bu 
kararlar nedeniyle söylenmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı itirazlar reddedildi.

2013
Verilen kararların hükümsüz hale gelmesi için yasa değişikliği yapıldı. Hastane taşınmazlarının 
şirketlere verilmesine dair şartname hükümlerinin uygulanmayacağı hükmü getirildi. Aynı 
yasa ile idari davalarda verilecek iptal kararlarının da uygulanmayacağı düzenlemesi yapıldı.

TTB, yasa görüşmelerinde TBMM’ye davet edildi. Burada görüşlerini sundu.

Sağlık Bakanlığı’nın şirketlere doluluk garantisi verdiği, kira bedellerinin 100 milyar TL’yi 
aştığı, hastanelerde tıbbi hizmetlerin de şirketlere devredileceği, Sağlık Bakanlığı’nın hizmet 
binasının da ihaleye dahil edildiği, binalar için yapılan arsa tahsislerindeki hatalar, ODTÜ 
kampüsünün Bilkent hastanesi için yarılacağı ve benzeri pek çok bilgi dava dosyalarına 
getirtilen belgelerle ortaya çıktı.

2017 

07.04.2017 tarihinde TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu kuruldu ve bugüne kadar yapılan 
çalışmalara ve kaynakçaya erişim için web sayfası açıldı.

TTB Merkez Konseyi ve Isparta Burdur Tabip Odası Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir 
heyet, Isparta Şehir Hastanesi’nde 31 Temmuz-1 Ağustos 2017 tarihlerinde incelemelerde 
bulundu.

TTB Merkez Konseyi tarafından Samsun, Eskişehir, Manisa, 
İstanbul, Ankara, Adana, Isparta, Trabzon, Bursa, Mersin, Denizli, 
İzmir ve Aydın illerinde panel ve konferanslarda bilgi paylaşıldı.


