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Şehir hastaneleri-neleri düşünmeliyiz? 

• Finansman 
– 18 hastaneye 25 yılda ödenecek para 81,2 milyar ABD Doları olarak 

hesaplanıyor 
– Bazı projeler KÖİ kapsamından çıkarılmasaydı toplam ödemenin 145 milyar 

ABD Doları’nı bulacağı hesaplanıyordu 

• Erişim 
• Kent planlaması 
• Büyüklük 
• Hastane yönetimi 
• Sağlık hizmetleri 

– Hastanedeki hizmetler 
– Kapatılan hastaneler 
– Sağlık sistemini şekillendirmesi-hastalanmak üzerine sistem 

 

• Pandemi ve deprem ne gösterdi? 
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Hekimlerle, diğer uzmanlarla  toplantılar 
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Şehir hastaneleri ne olacak? 

• Kurulmaları da siyasi bir karardı, ne olacağına 
da siyasi kararlar yön verecek 

 

– Halkın sağlığını, kamu yararını mı önceleyeceksiniz, 
bir avuç şirketin çıkarlarını mı? 
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‘Kısmen taşınan’ hastaneler 

• Mücadeleye kapanmaktan kurtarılan 
hastaneler 

• Uzman Hekim ve Hoca eksiği 
• Asistan eksiği 
• Hemşire eksiği 
• Personel eksiği 
• Hastanelere yıllardır çivi çakılmıyor 
• Tıbbi malzeme ve ilaç eksiği 
• Ekipman eksiği ve yenilenme ihtiyacı 
• Sorunları dile getirenlere soruşturmalar 
• Zaman içinde hastaneleri zayıflatıp 

kapatma hedefinden vaz geçmiyorlar 
• Hastalar ise randevu alıp sağlık 

hizmetlerine ulaşamıyor! 
 

 

















 
• KÖİ projelerinde ortaya çıkan kamu zararını 

ortadan kaldırabilmek ve azaltmak için yol 
haritası niteliğinde strateji belgesi 
hazırlanmalı. 

• Gerektiğinde projeyi yürüten mevcut özel 
sektör kuruluşlarıyla masaya oturularak 
sözleşmelerin strateji belgesinde belirlenen 
ilkeler çerçevesinde yeniden düzenlenmesi 
sağlanmalıdır. 

• Mevcut şehir hastanelerinin konumlarına 
kapasitelerine ve işlevlerine göre yeniden 
değerlendirilerek sağlık hizmetleri sunumu 
gözden geçirilmelidir.  

• Bu hastanelerde yürütülmekte olan 
mezuniyet sonrası tıp eğitimi faaliyetleri 
gözden geçirilmeli, eksikleri giderilmeli yeni 
açılacak hastanelerle eğitim planlaması 
yeniden yapılmalı.  

• Oluşan kamu zararı belirlendiğinde 
sorumluların yargılamalarının yapılması ve 
kendilerinden geri alınması sağlanmalıdır. 

 
 
 



Kamulaştırma söylemi? 

   

• Av. Özgür Erbaş, Forum 
Sağlık 2023: 

“Kimileri kamulaştıracağız, 
diyor. Kamulaştırmayı 
“hafif” bulanlar 
devletleştirilsin, diyor. 
Onunla da içi 
ferahlamayanlar el 
koyalım, diyor ve devam 
ediyor.” 

 

 



 




