
ŞEHİR HASTANELERİ 
KAMU SAĞLIĞINA ZARARLIDIR!

ŞEHİR HASTANESİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNİ 
DEVLET Mİ YÜRÜTECEK?

Şehir hastanesi ihale ilanlarına göre, şirketler görüntüleme ve 
laboratuvar hizmetlerini de yürütecek. Ama Kanunda yapılan 
değişiklikle şirketlerin “ileri teknoloji ve yüksek maliyet” gerektiren 
hizmetleri verebileceği kabul edildi. Fizik tedavi rehabilitasyon, 
radyoloji, radyasyon onkolojisi, patoloji gibi hizmetleri şirketlerin 
vereceğini biliyoruz. Şirketler bu hizmetleri Sağlık Bakanlığı'na 
satacak ve bedelini alacak. Ayrıca, hastane içinde ve çevresinde 
yapacakları ticari alanlar da -kafeterya, yemekhane, kreş, servis, 
otel, otopark, temizlik, diyetisyenlik, hastane bilgi yönetim sistemi 
dahil- şirketlerce işletilecek. Sözleşmeye göre, hastaneyi şirket 
temsilcisi yönetecek. 

ŞEHİR HASTANELERİNDE YETKİ KİMDE?

Şehir hastaneleri için Sağlık Bakanlığı ile şirketler arasında 
imzalanan sözleşme özel hukuka tabidir. Yetkinin devlette olduğu 
sözleşmeler idare hukukuna tabi olur. Sağlık Bakanlığı kira 
bedellerini “ticari sır” diyerek açıklamıyor. Sizce devletin “ticari 
sırrı” olur mu? Sağlık Bakanlığı, kanun gereği ortağı olan şirkete 
ödenecek kamu kaynağını kamuya açıklayamıyorsa, yetki 
kendisinde olabilir mi? Sonuçta mülk kiminse yetkili odur. 
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ŞEHİR HASTANESİNİN ADI NEDEN ŞEHİR 
HASTANESİDİR?

Çünkü devlet hastanesi değildir. Şehir hastaneleri, bedelsiz olarak 
şirketlere tahsis edilen Hazine arazileri üzerine şirketler tarafından 
yapılır. Bu hastanelerde Sağlık Bakanlığı kiracıdır. Mülkün sahibi 
olan şirketlere Sağlık Bakanlığı en az 25 yıl boyunca kira ve bina 
bakım parası öder. 

ŞEHİR HASTANELERİNİN KİRALARI HANGİ 
BÜTÇEDEN ÖDENİR?

Döner sermayeden ödenir. Şehir hastanelerinin kendi özel Kanunu 
vardır. 6428 sayılı Kanuna göre şehir hastanelerinin kiraları döner 
sermayeden ödenir. Hastanenin döner sermayesi yetmezse 
merkeze ayrılan döner sermaye paylarından ödenir; bu da 
yetmezse Sağlık Bakanlığı bütçesinden ödenir. Kanuna göre döner 
sermayeden yapılacak ödemelerde öncelik bu kiranın 

Türk Tabipleri Birliği Şehir 
Hastaneleri İzleme Grubu 
kuruldu. Eğer şehir 
hastanesinde çalışıyorsanız ya 
da buradan hizmet alıyorsanız, 
yaşadığınız tüm sorunları Türk 
Tabipleri Birliği'ne ve tabip 
odalarına iletebilirsiniz. Şehir 
hastaneleri nedir ve nasıl işler, 
geride kalan süreçte Türk 
Tabipleri Birliği bu konuda 
neler yaptı, öğrenmek 
isterseniz internet sayfasını 
ziyaret edebilirsiniz.
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karşılanmasıdır. Yani sağlık çalışanlarına eğer para kalırsa, ödeme 
yapılır. Kaldı ki, Döner Sermaye Yönetmeliği “sağlık çalışanlarına 
döner sermaye ek ödemesi yapılabilir” demektedir. Yani, para 
kalmazsa ek ödeme yapılmayabilir. Diğer yandan, “beş yıldızlı otel 
konforunda” olacağı söylenen bu hastanelerde, SGK sadece “tek 
yıldız” oda bedelini ödediği için yüksek katkı/katılım payları ve ek 
ücretler çıkacaktır. 

ŞEHİR HASTANELERİYLE YATAK SAYISI 
ARTAR MI?

Artmaz. Şehir hastanelerini yapılmasına Başbakan'ın 
başkanlığındaki Yüksek Planlama Kurulu karar verir. Şehir 
hastanelerinin yapılmasına “yapılacak hastanedeki yatak sayısı 
kadar mevcut hastanelerden azaltılması ya da mevcut hastanelerin 
kapatılması kaydıyla” izin verilmektedir. Yani şehir hastanesi 
kurulan illerde bir adet yeni bina yapılırken mevcut hastaneler 
kapatılmakta, böylece yeni hasta yatağı oluşmamaktadır. 

ŞEHİR HASTANELERİ KAÇA MÂL OLUYOR?

Şehir hastaneleri kamu özel ortaklığı olarak bilinen bir finansman 
modeliyle yapılır. Bu yöntemle yapılan yatırımlarda verilen kamu 
hizmeti mecburen kısmen ya da tamamen özelleştirilir. Çünkü, 
ihaleyi alan şirketler aslında inşaat karşılığı aldıkları kiradan değil 
verdikleri hizmetten para kazanırlar. Üstelik bu hastanelerin mimari 
projeleri de ihaleyle çizdirilmiştir. Yapılan hesaplamalara göre, 
şirketler inşaat maliyeti artsın diye olması gerekenden çok daha 
büyük binalar yapmışlardır. Ama asıl mesele şirketlerin bu 
hastaneleri yapabilmek için aldıkları kredilerden 
kaynaklanmaktadır. Devlet, şirketlere nazaran daha ucuza borç para 
bulur. Ama bankalar ve diğer kredi kuruluşları bu şirketlere daha 
yüksek faizle borç verirler. Şirketin bu faizi de kazanması gerekir ve 
ödenen kira parasının içine bu bedel de eklenir. Kalkınma 
Bakanlığı'nın raporuna göre bugünün fiyatlarıyla 18 adet şehir 
hastanesine şirketler 10 Milyar ABD Doları yatırım yapıp 25 yılda 
30 Milyar ABD Doları gelir elde edecekler. Bizim hesabımıza göre 
yılda ödenecek kira bedelleri 3 Milyar Lirayı çoktan geçti. Peki, 
Sağlık Bakanlığı her yıl 3 Milyar Lira ile sizce neler yapabilir? 
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