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SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KÖO  

OTURUM BAŞKANI: PROF.DR. REYHAN UÇKU  
KORAY KARASU  

Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde Kamu–Özel Ortaklı-
ğı104  

1. ÖZET 

Kamu-özel ortaklığı, yönetim ilişkisini kuşatan ve dönüştüren sözleşme 
temelinde bir örgütlenme modelidir. Sağlık alanında hızla yaygınlaşan 
bu model, hizmetlerin işletmecilik esasları temelinde örgütlendirilmesi-
ne dayanmaktadır; özellikle kamu hizmetlerinin finansmanı ve örgüt-
lenme ilke ve değerleri açısından piyasa dostu bir modeldir. Devletin 
sadece tıbbi hizmet (çekirdek hizmet) üretiminde yer aldığı bu mode l-
de, sağlık tesislerinin yapımı, tıbbi destek ve tıbbi olmayan hizmetlerin 
sunumu ve ticari alanların işletilmesi özel sektöre (tek bir ortak girişime) 
blok halinde devredilmektedir. Bu şekilde ölçeğin de büyütüldüğü 
modelin kilit özelliği, finansman biçimidir. Devlet, uzun süreli sözleşme-
lerle ortak girişimden temin ettiği mal, hizmet ve yapım işinin karşılığını 
bütçe dışı yollarla, yıllık kira ödemeleri şeklinde yapmaktadır. Yazı, 
sağlık hizmetleri alanında Türkiye’de ihale sürecindeki kamu-özel or-
taklığı modeliyle yapılacak hastanelerin örgütlenme biçimini, modeli 
uygulayan farklı ülkelerin deneyimlerinden de yararlanarak analiz et-
meyi amaçlamaktadır. Çalışmada model, dayandığı neo liberal örgüt 
kuramlarının varsayımları açısından da test edilerek eleştirel bakışla 
değerlendirilmektedir. 

2. SUMMARY 

Public-private partnership is an organization model based on contract 
which embrace and convert the administration relationship. This mod-
el, which spreads swiftly in health sector, is build upon organizing the 
services in managerialism principles. It is a market friendly model in 
terms of the principles and values of financing and organizing the pub-

                                   
104 Doç. Dr. Koray Karasu 
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lic services. In this model, government takes part only in clinical ser-
vices (core services); the construction of health facilities, delivery of 
clinical support services and non-clinical services, and operation of 
commercial spaces are transferred in block, to private sector (to a sin-
gle joint-venture). In this manner, the scale of the model is expanded 
too. The key feature of the model is its financing methods. Govern-
ment is making the payments as annual rents and off-budget, for the 
goods, services and construction works procured by private sector with 
long-term contracts. 

This article is aiming to analyze -by benefiting from the experiences of 
several countries- the organization structure of the hospitals, which are 
in the bidding process in health sector in Turkey, and which are to be 
constructed by public private partnership model. In the study, this 
model is evaluated with a critical point of view, also tested in terms of 
the hypothesis of neo liberal organization theories that the model de-
pends on.   

Anahtar Sözcükler: kamu-özel ortaklığı, kamu örgütlenmesi, sözleşme 
ilişkisi ve yönetimi, sağlık yönetimi, kamu hizmetlerinin piyasalaşması  

Public-private partnership, public organization, contract relationship 
and administration, health administration, marketization of public ser-
vices 

3. GİRİŞ 

70’li yılların ortalarından itibaren kamu hizmetlerinin örgütlenmesinde 
tercihler, kapitalizmin krizden çıkış reçetelerine uygun olarak farklılaş-
mış, devlet başarısızlığı tezinden hareketle birbirini izleyen neo liberal 
siyasal politikaların özelleştirme ve düzenleme dışı bırakma gibi uygu-
lama araçları ile devletin hem işlevsel hem de örgütsel sınırları yeniden 
belirlenmiştir. Neo liberal dönemin 2000’li yıllara karşılık gelen zaman 
diliminde devlete biçilen birkaç rol, küçülme ve kamu hizmetlerinin 
piyasalaşması sonrası yapıda düzenleme-denetleme, özellikle 2008 
krizi sonrasında siyasal kararlarla piyasayı rahatlatmaya yönelik kaynak 
aktarımı şeklinde doğrudan müdahale etme (şirket kurtarmaları, 
yönetimlerine el koyma, devletleştirme uygulamaları) ve kamu-özel 
ortaklığı (KÖO) gibi büyük yatırım projeleri ile özel sektöre kârlı 
alanlarda yatırım olanağı sağlama biçiminde sayılabilir. Devlete biçilen 
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bu rollerin ortak özelliği, küçük ancak “gerektiğinde devlet”i, yani 
sadece müdahale özelliğini temel almasıdır. Kamu hizmeti anlayışı ve 
örgütlenme tarzı da doğal olarak bu devlet anlayışının öngördüğü 
biçime bürünmektedir.  

Kamu hizmetlerinin üretiminde/sunumunda/yürütülmesinde son yıllar-
da geleneksel yöntemlerin (örneğin emanet gibi) giderek istisna haline 
geldiği, buna karşılık piyasadan temini temel alan alternatif yöntemle-
rin giderek kural haline dönüştüğü söylenebilir. Kamu hizmetlerinde 
üçüncü yol yaklaşımı olarak çeşitli biçimlerdeki ortaklık/işbirliği mode l-
leri de alternatif yöntemler arasına sayılmaktadır (Flinders, 2005: 218; 
Karasu: 2009a). Bu kapsamda gündeme gelen KÖO da kamu hizmet-
lerinin piyasalaşmasında sermayenin kendini yeniden üretebilmesine 
yönelik bir ihtiyacı karşılayacak özelleştirmeler sonrasındaki yeni bir 
aşamaya karşılık gelmektedir. 

KÖO, bir örgütlenme biçimi mi, hizmet sunma yöntemi mi, kamu hiz-
metlerinin özel kişilere gördürülme yöntemi midir? KÖO sayılanların 
hepsinin bazı özelliklerini içeren bir şemsiye niteliğine sahip bir tanım-
lamadır. KÖO, kamu hizmetlerinin örgütlenmesine, yapım, hizmet ve 
finansman gibi farklı sektörlerden gelen özel örgütlerin yer aldığı bir 
ortaklığın dahil edildiği, yönetim ilişkisinin (yönetim süreçlerini, hizmeti 
sunma esaslarını, tabi olunacak hukuk rejimini kapsayan) sözleşme 
temelinde kurulduğu, bu yönüyle de sözleşme ilişkisinin kendine özgü 
özelliklerini içinde barındıran, uygulama özellikleri büyük ölçüde stan-
dart hale gelmiş bir modeldir. KÖO, sadece örgüt yapısı ile sınırlı dü-
şünülemez; uygulamayı farklı bir model olarak nitelendirilmesini sağla-
yan özelliği finansman yöntemi ve tarafların üstlendiği roller ve riskler-
dir. İlgili yazında KÖO altında farklı adlandırmalarla çok sayıda model-
den (hatta alt modelden) söz edilmektedir.105 Bu model(ler), uzun yıl-
lardır uygulanan kamu hizmetlerinin özel kişilere gördürülmesi yöntem-
leriyle bazı açılardan benzerlik göstermektedir.106 Bununla birlikte bu 

                                   
105 KÖO alt modelleri arasında: ‘tasarla-yap-finanse et-işlet’, ‘tasarla-yap-finanse et-sahip 
ol- işlet-devret, ‘tasarla-yap-işlet-devret’, ‘yap-işlet-devret’, ‘yap-işlet-sahip ol’ sayılabilir 
(OECD, 2008a). 
106 KÖO, bir tür imtiyaz uygulamasıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarında “kamu hizme-
tinin sermaye, kâr, hasar ve zararı özel hukuk kişisi ilişkin olarak idarenin gözetim ve 
denetimi altında genellikle çok uzun süreli bir (idari sözleşme) uyarınca özel hukuk 
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yazıda da ortaya koyulacak özellikleri açısından KÖO’nun diğer yön-
temlerden farklılaştığını söylemek mümkündür.   

KÖO modelinin adlandırmasında yer alan “ortaklık” sözcüğü, birçok 
yazar tarafından haklı olarak eleştirilmiştir. Ortaklık/işbirliği sözcüklerini 
“bir dil oyunu” olarak nitelendiren Linder’e göre bu bilinçli sözcük 
tercihleri ile, özelleştirme ve ihale gibi bir döneme damgasını vuran ve 
yoğun tepki çeken uygulamaların kötü izlerinin silinmesi amaçlanmak-
tadır (Linder, 1999: 35). Aslında içeriği itibariyle önceki piyasalaşma 
uygulamalarından bir farklılık taşımamakla birlikte modelin, daha dost-
ça görünen işbirliği, dayanışma, birliktelik ve paylaşım gibi vurguları 
içeren ortaklık sözcüğü ile adlandırılması onun piyasa değerleriyle olan 
yakınlığını gizleyen bir işlev görmektedir. Ortaklık sözcüğüne hem ge-
leneksel değerler hem de piyasa değerleri yüklenmiştir. Üçüncü yol 
vurgusu da bu noktada devreye girmektedir. Hem neo muhafazakâr 
hem de neo liberal ideolojileri barındıran modelin ortaklık biçiminde 
sunulması, devlete ve piyasaya biçilen yeni rollerin benimsenmesini 
sağlamaya yönelik  “yeni sağın etkileyici bir pazarlama stratejisi” olarak 
nitelendirilmektedir (Linder, 1999: 35, 40). 

KÖO uygulamaları, neo liberal politikaları benimseyen hükümetlerin 
ve bu örgütlenme modelinin doğal ortağı sermayenin (bankacılık-
finans, denetim, danışmanlık, yapım, hukuk ve otelcilik hizmetleri ile 
ilgili şirketleri) ve IMF, OECD ve Dünya Bankası gibi kuruluşların poli-
tikaları, girişimleri ve uygulamaları neticesinde 1990’lardan itibaren 
olağanüstü bir hızla yaygınlaşmıştır.107 AB de 2000’li yılların başların-

                                                                       
kişilerince yürütülmesi” şeklinde tanımlanan imtiyaz özelliklerini taşır (Aktaran, TAN, 
1995: 299). Bununla birlikte bazı özellikleri ile (örneğin finansman biçimi) imtiyazdan 
farklılaşmaktadır. Bu yazıda KÖO’nun idare hukuku disiplini açısından ne tür bir sözle ş-
me olduğuna dair bir inceleme ve farklı yöntemler arasında bir karşılaştırma yapılmaya-
caktır. 
107 KÖO’nun iyi bir model olduğuna dair savları işlemek üzere çok yönlü yoğun bir 
kampanya sürdürüldüğünü söylemek mümkündür. KÖO ile ilgili yeni örgütlenmeler 
oluşturulmaya başlanmıştır. Hükümetten ve bürokrasiden kişilerin de yoğun olarak 
katıldığı çok sayıda toplantı yapan PPP International Platform Türkiye buna örnek göste-
rilebilir. Akademik alanda özel bir inceleme konusu haline gelen KÖO ile ilgili eğitim 
programları açılmış, salt bu alanla ilgili olmak üzere akademik dergiler de yayımlanmaya 
başlamıştır. Örneğin European Public Private Partnership Law Review adlı dergi bütü-
nüyle KÖO alanına özgüdür.     
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dan itibaren çok sayıda karar, direktif ve rapor ile bu modelin kullanı l-
masını teşvik etmekte, desteklemektedir.108.  

Genellikle KÖO, ilgili yazında ya da modeli uygulayan idarelerin açık-
lamalarında “kazan kazan” şeklinde formüle edilmektedir (Gerard, 
2001; Miraftab, 2004: 89). Buna göre kamu sektörü, büyük alt yapı 
yatırımlarına özel finansman sağlayarak harcama-borçlanma konusun-
da rahatlama elde ettiği ve teknoloji, bilgi ve beceri eksikliğini özel 
sektörden sağlayarak giderdiği; özel sektör, sermayesini riske atmadan 
geri dönüşü büyük ölçüde güvence altına alan bir yatırıma girdiği; 
yurttaşlar da “beş yıldızlı otel konforu”nda hastanelere kısa sürede 
kavuştukları için kazanmaktadırlar. 

KÖO tercihi, esas olarak iki temel ihtiyaçla gerekçelendirilmektedir: 
kamu hizmetlerinin örgütlenmesinde bütçe kısıtlamalarını aşmada özel 
finansman desteğinin sağlanması ve özel sektörün işletme kapasitesin-
den ve tekniklerinden yararlanma (OECD, 2010: 22; Council of Euro-
pe, 2004: 3). Bunların yanında farklı kaynaklarda model ile ilgili olarak 
özellikle de ideolojik engelin aşılmasına yönelik olarak çok sayıda ar-
gümana da (risk paylaşımı, kamu hizmetlerinin maliyetlerini düşürme, 
verimlilik, personel harcamalarının azaltılması, işlem maliyetlerinin 
azaltılması gibi) yer verilmektedir. İnceleme konumuz sağlık alanı ile 
ilgili olarak ayrıca dağınık sağlık örgütlenmesinin tek bir yerde toplana-
cak olması, kısa sürede faaliyete geçecek hastaneler, geniş yeşil alanlar  
içinde değişime, yeniliğe açık ileri teknoloji ile donatılmış ‘beş yıldızlı 
otel konforunda’ hastane işletmeciliği gibi “çekici” argümanlar da öne 
sürülmektedir109 (PricewaterhouseCoopers, 2010: 3).  

Sağlık alanında KÖO modelinin yaklaşık 20 yıllık bir geçmişi vardır. 
Küresel düzeyde faaliyet gösteren danışmanlık, sigorta, vergi ve dene-

                                   
108 Bir Avrupa Komisyonu raporunda KÖO’nun Avrupa Topluluğu düzeyinde tanımlan-
madığı, bu modelin kamu altyapı hizmetlerinin doğrudan doğruya sunumu ya da yapı-
mı, finansmanı, işletmesi, bakım ve yenilenmesi konularında kamu örgütleri ile özel 
sektör örgütleri arasındaki işbirliği biçimlerinden biri olduğu ifade edilmektedir. (Council 
of Europe, 2004: 3). 
109 Bakanlığın modele ilişkin medyaya yansıyan açıklamalarında da bu ifadelere sıkça 
rastlanmaktadır. Örneğin: http://www.sabah.com.tr/Gundem/2011/04/18/27-dev-
hastane-geliyor, (05.05.2011). 
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tim şirketi PricewaterhouseCoopers (PwC) Aralık 2010’da sağlık ala-
nıyla ilgili yayımladığı bir raporda KÖO modelini bir “devrim” olarak 
nitelendirmiştir (PricewaterhouseCoopers, 2010: 1). KÖO modelinin, 
sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde uygulanan yöntemlerden farklı 
olarak ‘devrim’ olarak nitelendirilebilecek özelliklerinin neler olabileceği 
sorusu akla gelmektedir? Devrim nitelemesini yapan PwC adlı şirket 
aynı raporunda modeli, özel sektör açısından devlet güvencesi altında 
49 yıla kadar süreli çok büyük bir potansiyeli olan kârlı bir yatırım alanı 
olarak tanımlamıştır (PricewaterhouseCoopers, 2010: 5). Kamu açısın-
dan sorunun yanıtını raporda bulmak mümkün değildir.  Bağımsız 
kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s 2005 yılında yayım-
ladığı bir raporda dolaylı ya da dolaysız olarak çeşitli biçimlerdeki dev-
let müdahalelerine ve yüksek işlem maliyetlerine rağmen sağlık alanın-
daki KÖO projelerine verdiği yüksek not ile yüksek kârlılık ve düşük 
risk değerlendirmesi yapmış, yatırımcılara modeli önermiştir (Standard 
& Poor’s, 2005: 14-16). Özel sektörün yüksek kârlılık oranı birçok 
araştırmada da ortaya koyulmuştur (Parker – Hartley, 2003: 97). 
ABD’de entegre sağlık kampüsleri şeklindeki KÖO uygulamaları özel-
likle de emlak piyasasında büyük heyecan yaratmış, KÖO modeliyle 
inşa edilecek büyük ölçekli yatırımlar, finans, yapı ve yönetim-
danışmanlık şirketleri tarafından “rüyadan gerçeğe” şeklinde tanım-
lanmıştır.110 

Neo liberal reformların “Truva Atı” (Miraftab: 2004) olarak kamu ör-
gütlenmesine giren KÖO, modelin savunucuları ve uygulayıcıları tara-
fından siyasal amacına yer verilmeksizin genellikle teknik gerekçelerle 
meşrulaştırılmaktadır. Yeni kamu işletmeciliği ve yönetişim gibi iktisadi 
temelli örgüt kuramları da bu gerekçelendirmenin ‘bilimsel’ zeminini 
oluşturmaktadır. Yönetim alanında 1980’lerden itibaren neo liberal 
örgüt kuramlarında örgütlenmeye ilişkin birçok kavrama, tanımlamaya 
sıkça rastlanmaktadır (Grimshaw ve diğerleri, 2001: 407; Argyriades, 
2010). Bunlar arasında; “post fordizm ya da post bürokrasi”, “bürok-
rasiden kurtulmak”, “esnek, katılımcı, ileri teknolojiye, değişime ve 
yeniliklere duyarlı yeni örgüt yapıları”, “kamu hizmetlerinin sunumun-
da üçüncü yol”, “hiyerarşilerin yerini sözleşme-

                                   
110 “The Integrated Health Campus — From Dream to Reality” Real Estate Journal, 
12.2.2010, s. 14. 
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nin/piyasanın/ortaklıkların alması” ve “sözleşme yönetişimi” sayılabilir. 
Örgütlenme boyutuyla KÖO modeli ile ilgili yazındaki açıklamalarda 
bunların hemen hemen tümüne rastlamak mümkündür. Peki bunlar 
KÖO modeli için açıklayıcı olabilir mi? Yazıda bu soruya yanıt aran-
maya çalışılmaktadır.  

Bu yazıda farklı KÖO (alt) modellerine ya da uzun yıllardır uygulanan 
kamu hizmetlerinin özel kişilere gördürülme yöntemlerine yer verilme-
yecektir. Sağlık hizmetlerinde özel sektörün (özel hastanelerin) varlığı 
da kapsam dışındadır. Yazı, esas olarak son aylarda Türkiye’de de 
sağlık alanında ihaleleri yapılan uzun dönemli kira sözleşmesiyle yapım 
işlerini, bakım ve onarımı, tıbbi destek hizmetinin ve tıbbi hizmet dışı 
hizmetlerin sunumunu ve alanların işletimini içeren ‘entegre sağlık 
kampüsleri’ ve ‘şehir hastaneleri’ biçimindeki KÖO uygulamasını ele 
almayı amaçlamaktadır. Bu tür KÖO uygulamaları, ilk olarak İngilte-
re’de modelleştirilen ve yoğun biçimde uygulanan Özel Finansman 
Girişimi (private finance initiative) ile büyük ölçüde benzerlik göster-
mektedir. Yazı, başta bu ülke olmak üzere modeli uygulayan farklı 
ülkelerin deneyimlerinden karşılaştırmalı yöntemin gerektirdiği şekilde 
yararlanarak KÖO uygulamalarını, modelin dayandığı neo liberal örgüt 
kuramlarının varsayımları ve reçeteleri açısından da test ederek eleştirel 
bakışla analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada sıklıkla gönderme 
yapılan eleştirilerin az sayıda çalışmadan/araştırmadan cımbızla seçile-
rek aktarılan değerlendirmeler olmadığını, aksine çok farklı ülkede çok 
farklı kurumlar tarafından yayımlanan raporlarda ve akademik çalış-
malarda yaygın biçimde dile getirildiğini belirtmemiz gerekir. 

4. SAĞLIK HİZMETLERİNDE PİYASALAŞMA  

Modelin özelliklerine geçmeden önce KÖO’ya gelene kadar Türkiye’de 
sağlık hizmetlerinde bu modelin uygulanabilmesine de olanak tanıyan, 
zemin oluşturan tümleşik yapıyı esnekleştirmeye, genel idare esasların-
dan işletmeciliğe geçişe yönelik reformlardan kısaca söz etmek yerinde 
olacaktır. 

1980’lerden sonra devlet başarısızlığı111 gerekçesiyle aşama aşama 
yeniden piyasaya terk edilen hizmetlerin örgütlenmesine yönelik yeni 

                                   
111 Bazı yazarlara göre bürokratik başarısızlık. Örneğin: (Vincent-Jones, 2000: 339). 
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model arayışlarına tanık olmaktayız. Fakat aynen 20. yy. başında (pi-
yasa başarısızlığı) olduğu gibi devlet ve piyasa açısından bütünüyle bir 
tercih söz konusu olmamış, devlete hizmetlerin piyasalaşmasında farklı 
roller biçilmiştir. Bu noktada (varsayımsal olarak) hem piyasanın hem 
de bürokrasinin başarısızlıklarından kaçınmayı sağlayacak, sunucuların 
çeşitlendiği (kamu, özel, gönüllü) rekabetçi bir yapıda kamunun yurt-
taşlar adına mal, hizmet ve yapım işlerinin alıcısı olduğu piyasa (bazı 
yazarların tanımıyla yarı-piyasa) çözümlerinin devreye sokulduğuna 
tanık olunmaktadır (Sönmez, 2011: 27; Vincent-Jones, 2000: 340).  

Kamu hizmetlerinde piyasalaşma, özelleştirme uygulamaları çerçeve-
sinde kamu hizmetlerinin özel kişiler eliyle görülmesini sağlayacak yeni 
sözleşme türleri ile yaygınlaşmıştır; giderek yaygınlaşan sözleşme ilişki-
si, idarenin, sözleşme ilişkisini düzenleyen ‘idari sözleşme kuramları’ da 
idari yargının görev alanının sınırlandırılmasına neden olmaktadır 
(Tan: 1995: 291, 297). Hizmetin yürütülüş biçimine yönelik esaslar, 
yönetim işlevleri açısından (karar süreci, örgütlenme ilkeleri, personel 
rejimi, finansman yöntemi ve denetim biçimi) belirli bir zemin üzerinde 
yükselir. Hizmetin bileşenleri olarak örgütlerin kendi aralarındaki ve 
çalışanlarla örgüt arasındaki ilişki sözleşme bağı ile kurulduğunda, bu 
doğal olarak yönetim ilişkisinin112 bütün unsurlarını kuşatmakta ve 
dönüştürmektedir.113 Örneğin genel idare esaslarına göre bir hizmet 
yürütülmesinden söz ediliyorsa yönetim ilişkisi, kamusal rejim, kamu 

                                   
112 Sözleşme ilişkisi, haklar ve yükümlülükler zemininde yükselen devlet-yurttaş arasın-
daki toplumsal ilişkiyi de dönüştürmektedir. Hatta sözleşmenin siyasal ve toplumsal 
ilişkinin temeline oturtulduğu, bu bağlamda da giderek çok çeşitli ilişkinin (yöneten-
yönetilen, düzenleyici-düzenlenen, alıcı-satıcı, tedarikçi-müşteri, tedarikçi-tüketici, kamu 
örgütleri-yurttaş) temel düzenleyici normu haline geldiği görüşü yaygın biçimde kabul 
görmektedir (Vincent-Jones, 2000: 320).   
113 Sözleşmeler, idare hukukunun ayrı bir inceleme alanıdır. Bütün olarak yönetim ilişkisi 
giderek bütünüyle sözleşme temelinde yeniden inşa edilmesine rağmen sözleşme, yöne-
tim bilimi alanında sınırlı oranda incelenen bir konudur. 1980 sonrasında neo liberal 
kökenli iktisadi örgüt kuramlarının (örneğin işlem maliyetleri yaklaşımı) bir bölümü 
kendisine odak olarak sözleşme ilişkisini almıştır. Bu kuramlarda sözleşmenin hazırlan-
ması ve uygulanması süreci ve bunlar ile ilgili tüm işlemsel maliyetler ele alınmaktadır. 
Yönetim alanında son yıllarda sözleşme ilişkisi, yönetişim yaklaşımı ile ilişkilendirilmekte-
dir. Yazında sıkça sözleşme sürecinde farklı aktörlerin arasındaki ilişkiyi ifade eden “söz-
leşme yönetişimi” (contract governance) kavramına rastlanmaktadır (Örneğin bkz.: 
Vincent-Jones, 2000; Ilcan vd., 2003). Belirtmek gerekir ki sözleşme alanının genişlemesi 
ile kamu yönetimi ve idare hukuku, kendi çekirdek alanlarından uzaklaştırılarak sözleşme 
ilişkisi çerçevesinde yeniden inşa edilmektedir.  
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personeli, kariyer, eşitlik, kamu yararı, vergileme-bütçe, ekonomik ve 
toplumsal haklarla donatılmış yurttaş, siyasal ve yönetsel sorumluluk, 
tümleşik yapı vb. kavramlarıyla tanımlanabilecek bir yapıya bürünür. 
Buna karşılık işletmecilik esaslarından söz ediliyorsa, yönetim ilişkisinin 
temelini verimlilik, sözleşme, müzakere, rekabetçi ilişki, esneklik, du-
rumsallık, özel hukuk rejimi ve tahkim gibi anlaşmazlık çözüm yolları 
oluşturmaktadır. İşletmecilik esasına dayalı yönetim ilişkisinde personel 
istihdamından, hizmetlerin sunumuna dek birçok konuda piyasalaş-
maya neden olan farklı nitelikte sözleşmeler ortaya çıkmaktadır.114  

Sağlık alanında piyasalaşma diğer bazı alanlara göre daha yavaş iler-
lemiştir. Bu iki nedene dayandırılmaktadır (McKee, Martin, 2006: 890):  
Birincisi, en otoriter ve liberal eğilime sahip iktidarların dahi (örneğin 
Thatcher), sağlık alanında ani, keskin piyasalaşmayı o yıllarda göze 
alamamasıdır. İkinci neden ise fayda-maliyet açısından sağlık yatırımla-
rının o dönemdeki görece düşük kârlılık düzeyidir. 

Türkiye’de 1987 yılında çıkarılan 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanunu hizmetlerin niteliği ve örgütlenmesi açısından ilk ciddi kırılma 
noktası olarak nitelendirilebilir. Bu yasaya dayanarak 7.3.1995 tarih ve 
22220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 95/6560 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararıyla sağlık işletmesine dönüştürülen Ankara’daki "Türkiye 
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi" ilk örnek olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yasaya egemen olan dil de dönemin “işletmeci-
lik” esaslı yönetim anlayışına son derece uygundur.115 Bu yasanın bazı 
maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde açılan davada 
Mahkeme, “sağlık kurumlarının işletme durumunda çalışması, bu ne-
denle ücret alınması da sosyal hukuk devleti niteliğiyle bağdaşmaz 

                                   
114 Sözleşme ilişkisi öyle yaygınlaşmakta ki kamu örgütlerinin birbirleri arasındaki ilişki de 
bu temelde gerçekleştirilmektedir. Örneğin İngiltere gibi birçok ülkede son yıllarda mer-
kezi yönetim (Hazine Bakanlığı) ile kamu kurumları arasında bütçe ile ilgili kararlara 
temel olacak başarım (performance) değerlendirmesini içeren sözleşme ilişkisi kurulmak-
tadır. 
115 Bu kanunun uygulanmasına yönelik 11.01.1995 tarih ve 22168 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanan  “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık İşletmelerinin Yönetimi İle 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”te yer verilen sağlık işletmelerinin faaliyet 
ve görevlerinde göz önünde bulundurulacak ilkeler de bu yönetim anlayışını göstermek-
tedir: a) Katılımcılık ve işletmecilik esaslarına göre sevk ve idare, b) Desentralizasyon ve 
oto-kontrol, c) Hizmette rekabet,  d) Modern tıbbi bilgi, metot ve teknolojinin takibi, e) 
İşletme gelirleri ile giderlerin karşılanması, f) Rutin hizmet üretimi yanında, modern 
eğitim ve faaliyet alanıyla ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunma.  
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değildir” şeklindeki nitelemesiyle işletmecilik esaslı sağlık örgütlenmes i-
nin yolundaki engelleri kaldırmıştır116 Yasanın 5. maddesinde sağlık 
kuruluşlarının Bakanlar Kurulu kararıyla kamu tüzel kişiliğini haiz sağlık 
işletmesine dönüştürülebileceği hükmüne yer verilmiş olması sağlık 
hizmetlerinde piyasalaşma yönünde çok önemli bir adımdır. Piyasa-
laşmada öncü olan birçok gelişmiş Batı ülkesinden çok daha önce 
sağlık alanında işletmecilik anlayışının benimsenmiş olması açısından 
da bu yasal düzenleme önemli ve ilginçtir. Yasaya rağmen sağlık işlet-
mesi uygulaması hemen başlatılamamıştır.  

Bu gelişmeyi idarenin mal, hizmet ve yapım işi alımını yaygınlaştıran, 
derinleştiren uygulamaları izlemiştir. İçtihatlarda da kullanılan nitele-
meyle hizmetlerin genel idare ve işletmecilik esaslarından hangisine 
göre yürütüleceği ile ilgili tercihlerin işletmecilik lehine hızla genişled i-
ğini söylemek mümkündür. Sağlık alanında 1988 yılında Numune 
hastanesi ile başlayan dış kaynaktan yararlanma uygulamaları (temizlik 
ihalesi), 1999 Anayasa değişikliği sonrasında çok daha yaygınlaşmıştır. 
2003 yılında hem 657 sayılı Yasa’nın 36. maddesindeki “sağlık hizmet-
leri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıf”a dahil personel tarafından yeri-
ne getirilmesi gereken hizmetlerin, hizmet satın alınması yoluyla gördü-
rülebil(eceği)” hükmünün eklenmesinin ve bu dönemde merkezi yöne-
timin kadroların kullanımındaki sınırlamalarının da etkisiyle hem hiz-
met alımı yapılan alanlar hem de uygulama sayısı açısından artmıştır 
(Büber, 2010: 238 – 239)117. Sağlık Bakanlığı’nın, (Sağlık Uygulama 
Tebliği’nde adlandırıldığı şekliyle) otelcilik hizmetlerinde hizmet alımına 
gitmeye başlaması ile tıbbi hizmet dışındaki hizmetlerin büyük ölçüde 
piyasadan temin edildiğini söylemek mümkündür. 2006 yılından sonra 
“Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında gerçekleştirilen reformlarla 
birlikte, klinik hizmetlerin de hizmet ihaleleri ile dışarıdan temin edi l-
mesine başlanmıştır” (Akdağ, 2010: 5). Örneğin Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı hastanelerde tıbbi görüntüleme hizmetlerine ve acil tıbbi hizmetle-
re yönelik olarak hizmet alımı yoluna gidilmiştir.118 Sağlık Bakanlığı, 

                                   
116Anayasa Mahkemesi’nin 19.4.1988 tarih ve E. 1987/16 – K. 1988/8 sayılı kararı . RG; 
23.8.1988, Sayı: 19908, s. 38. 
117 Sağlık ve yardımcı sağlık personeli tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerin 
satın alma yoluyla gördürülmesine ilişkin çeşitli ihale örneklerinin, düzenlemelerin ve 
bunlara ilişkin farklı yargı kararlarının değerlendirilmesi için bkz.: (Büber, 2010: 236 vd.).   
118 Tıbbi hizmetlerin hizmet alımına gitmesi örnekleri giderek yaygınlaşmaktadır. Bu 
konuda ilginç örneklere de rastlamaktayız: “Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
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“maliyetleri düşüren, esnekliği artıran ve değer yaratan bir yönetim 
stratejisi” olarak tanımladığı dış kaynaktan yararlanmayı ‘klinik’ ve 
‘klinik olmayan’ hizmetler için yaygınlaştırmayı hedeflemektedir (Ak-
dağ, 2010: 8-9). Bu uygulamaların yaygınlaşması ile tıbbi hizmetlerin 
piyasalaşması tartışmaları yoğun olarak yaşanmaya başlamıştır.  

Sağlık hizmetlerinde piyasalaşmada başlarda özel sektör sadece mal 
(laboratuar kiti, tıbbi donanım gibi) tedarikçisidir; fakat giderek hizmet 
sunuculuğunu da üstlenmiştir. Tıbbi destek hizmetleri konusundaki 
hizmet alımlarıyla ilgili bazı uygulamalarda ihaleyi alan özel şirket ör-
neğin sadece tahlil sonucu vermekte iken bazı uygulamalarda ise kendi 
personeli ile hastane içine sürekli olarak yerleşerek adeta onun bir 
parçası, unsuru haline gelmiştir.  

Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları ile ilgili 
yeniden düzenleme girişimlerinin hem örgütlenme hem de hizmet 
sunumu ile ilgili olarak işletmecilik esaslarını hedeflediği söylenebilir. 
İşletmecilik esaslarını yerleştirmeye yönelik Türkiye Yüksek İhtisas sağ-
lık işletmesi ile başlayan girişimler, Kamu Hastane Birlikleri tasarısı ile 
sürdürülmek istenmiştir. Meclis komisyon görüşmelerinde bu Tasarı’nın 
örneğin işletme hakkının devrini öngören düzenlemeleri ile eşitlik, sos-
yal devlet, sosyal adalet gibi ilkelerin terk edildiği ve sağlık hizmetleri-
nin özelleştirildiği eleştirileri getirilmiştir.119 Yasalaşmayan bu tasarı ile 
hedeflenenler, büyük ölçüde 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Ka-
nunu’na 15.7.2005 tarihli 5396 sayılı Yasa ile eklenen bir madde ile 
gerçekleştirilmiştir.  

KÖO, 80’lerden sonra geleneksel yapılara alternatif olarak sunulan 
örgütlenme yapılarının hemen hemen tümünde olduğu gibi piyasadan 
mal, hizmet ve yapım işi alımına dayanmaktadır.120 KÖO bir özelleş-

                                                                       
2008/161524 İhale Kayıt No (İKN)’lu ihale ilânının başlığı, “Sosyal hizmet, sosyal yar-
dım, sağlık hizmetleri ve laboratuvar hizmetleri”dir.” 10.10.2008 tarih ve 1198 sayılı 
Elektronik Kamu İhale Bülteni, s. 70’den aktaran (Büber, 2010: 224. 
119 http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss493.pdf, (20.06.2011).  
120 KÖO uygulamaları sadece sağlık alanında görülmemektedir. Model, hızla diğer hizmet 
alanlarında da yaygınlaşmaktadır. Diğer hizmet alımı yöntemleriyle birlikte düşünüldü-
ğünde kamu hizmetlerinin üretiminde piyasadan temin asli yöntem olmaya doğru git-
mektedir. Örneğin sağlık alanındaki KÖO uygulamasının aynısı geçtiğimiz yıl gerçekleşti-
rilen düzenleme ile yüksek öğrenim alanında da öngörülmüştür. Bakanlar Kurulu’nun 
17.10.2010 tarih ve 27732 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011 Programı’nda 
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tirme midir? Bu soruya özelleştirmenin tanımına dayalı olarak farklı 
yanıtlar verilmektedir. Hizmetin bütünüyle piyasaya terk edilmemesi, 
devletin yakın gözetiminde sürdürülmesi ve devletin bazı konulardaki 
(fiyat belirleme gibi) yetkileri nedeniyle ‘özelleştirme değildir’ görüşünü 
savunanlar vardır. Diğer yanda daha önce bileşenleriyle birlikte devlet 
tarafından sunulan bir hizmetin, kâr amacıyla işletme yönetim teknikle-
rine göre ve özel hukuka tabi olarak faaliyet yürüten özel sektöre gör-
dürülmesinin, başlı başına bir özelleştirme olduğunu savunanlar da 
vardır. Teknik olarak özelleştirme olup olmadığı tartışmalarını bir tarafa 
bırakırsak, KÖO’nun, kamu hizmetleri açısından piyasalaşmayı artıran, 
derinleştiren bir örgütlenme modeli olduğu bir gerçektir. Bir başka 
yalın gerçek, geçmişten günümüze uygulanan hizmet alımı ya da kamu 
hizmetini özel kişilere gördürme yöntemleriyle benzerlikleri olmakla 
birlikte uygulamanın tabi olduğu hukuk rejimi, sürecin (ihale ve söz-
leşme) yönetimi, alımın sektörel genişliği ve büyüklüğü, devletin sağla-
dığı güvenceler, hizmetlerin finansman biçimi, yüklenicinin konumu, 
siyasal, yönetsel ve mali sorumluluk, örgütlenme tarzı ve personel rej i-
mi açısından KÖO’nun esnek bir zemin üzerinde yükselen piyasa dostu 
bir model olmasıdır.121 Tıbbi destek hizmetinin da dahil edildiği yoğun 
mal, hizmet ve yapım işinin piyasadan alımını amaçlayan ve özel fi-
nansman yöntemine dayanan KÖO uygulamaları ile sağlık hizmetle-
rinde piyasalaşmanın daha da derinleştiği söylenebilir.122  

                                                                       
“Tedbir 176” başlığında, “yurt yapım ve yönetiminde kamu-özel ortaklığı modelinin 
uygulanabilirliğine ve öğrencilere sağlanan kredi-burs imkanlarının finans sektörü ile 
yapılacak işbirliği çerçevesinde çeşitlendirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır” 
ifadesine yer verilmiştir. 2011 Programı’nın yayımlanmasından birkaç gün sonra da 
aynen sağlık alanında olduğu gibi alan ilgili temel yasal düzenlemeye bir ek madde 
eklenmesi yoluna gidilmiştir (25.11.2010 tarih ve 6082 sayılı Yasa ile 351 sayılı Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu’nun 20. maddesine bir fıkra eklenmiştir). 
Sağlık alanındaki düzenlemenin neredeyse kelimesi kelimesine aynısına yer verilen Ek 
fıkrada yurt binası ve tesislerinin KÖO projesi ile kiralama karşılığı yaptırılması öngörü l-
müştür.  
 
1. 121 Nitekim Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Dairesi Başkanı Vahap Yıl-

maz, kamu-özel ortaklığının yap-işlet-devret modelinden çok farklı olduğunu be-
lirtmektedir. http://www.sabah.com.tr/Gundem/2011/04/18/27-dev-hastane-geliyor, 
(05.05.2011). 

122 Sağlık alanında piyasalaşma her geçen gün yeni uygulamalar ile daha da artmaktadır. 
İngiltere’de geçtiğimiz aylarda Muhafazakar Parti ve Liberal Demokrat Parti’nin kurduğu 
koalisyon hükümeti, geçtiğimiz günlerde sağlık hizmetlerinin piyasalaşma düzeyini olduk-
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Yasal düzenlemelerde sıklıkla idareye, kendisine verilen görevleri 
‘yapma ve yaptırma yetkisi’ tanınmaktadır. Son yirmi yıldır hükümetle-
rin/idarenin hizmet örgütlenmesinin piyasalaşmasına yönelik olarak 
artan bir şekilde tercihini “yaptırma” yönünde kullandığı görülmekte-
dir. Sağlık alanındaki KÖO düzenlemelerinde de idareye bu tür yetkiler 
tanınmıştır. Dolayısıyla KÖO modelinde, çok sayıda hizmetin ve ticari 
alan işletmeciliğinin blok halinde devredilmesi ile yaşanan piyasalaş-
maya ek olarak, hizmet satın alımı yoluna gidilmesi nedeniyle idarenin 
üstlendiği birçok görev için de ayrıca bir piyasalaşmanın yaşandığını 
söylemek mümkündür.  

5. HİZMETİ ÖRGÜTLEME TERCİHİ  

KÖO, geleneksel hizmet sunum yöntemlerine, örgütlenme biçimlerine 
kıyasla neden tercih edilmektedir? Son yıllarda hükümetler hizmetlerin 
hangi yöntemle sunulacağına ilişkin tercihe temel olması açısından bazı 
karşılaştırmalı analiz yöntemleri kullanmakta, hatta bu yöntemleri uy-
gulayacaklarına dair bazı taahhütlerde bulunmaktadırlar. Bu yöntemle-
rin hemen hemen tümü maliyet-fayda analizine dayalıdır. Kökeni de 
neo liberal örgüt kuramlarıdır. Biz de değerlendirmemizi buradan ha-
reketle yapacağız.123  

                                                                       
ça yukarılara çekecek bir uygulamayı başlatacaklarını açıklamıştır. Buna göre ilk uygula-
malar psikolojik terapi, evde tedavi, ağrı, yetişkin işitme ve tekerlekli sandalye hizmetleri 
gibi alanlarda olmak üzere 1 milyar Sterlin tutarında tıbbi hizmeti rekabete açılacağı, bu 
hizmet alanlarında devlet tekeline son verileceği ve devletin bu alanlardan çekileceği 
belirtilmektedir. Bu kapsamlı özelleştirme uygulaması İngiltere’de büyük tepki çekmiştir. 
http://www.guardian.co.uk/society/2011/jul/19/nhs-services-open-to-competition, 
(19.7.2011).   
123 Öncelikle siyasal–toplumsal açıdan kör olan, fayda-maliyet esaslı bu tür yöntemlerin 
kamu hizmetleri açısından kabul edilebilir olmadığını belirtmeliyiz. Kamusal politikaların 
maliyet-fayda temelindeki bir analize göre belirlenmesini amaçlayan, toplumsal – siyasal 
olanı bütünüyle dışarıda bırakan ve “teknik ussallık”ı temel alan yöntemler (örneğin 
düzenleyici etki analizi), piyasalaşma amacı itibariyle son derece siyasal bir nitelik taşır. 
Burada yer vermemizin nedeni, KÖO modeli ile ilgili olarak karşılaştırmalı maliyet anal i-
zinin yapılması neo liberal reformların iç tutarlılığı açısından bakıldığında gereklidir. İç 
tutarlılık dememizin sebebi, KÖO’nun beslendiği kuramsal geriplanın DEA ile aynı olma-
sından kaynaklanmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki 1980 sonrası reformlar, konu ile 
ilgili tarafların görüşleri alınmadan, tartışılmadan yürürlüğe konulma gibi bir özelliğe 
sahiplerdir. Bu açıdan reformlarda hükümetlerin bu tür değerlendirme analizlerine ancak 
reformu tehlikeye atmayacak noktalarda (çoğunlukla göstermelik olarak) başvurduklarını 
söylemek yerinde olacaktır. Bu durum da DEA gibi yöntemlerin aslında hükümetlerin 
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Bu tür analiz yöntemleri neo liberal programları uygulayan hükümetle-
rin vazgeçilmezleri arasında yer almaktadırlar. Örneğin kamunun bir 
kamu hizmeti üretmesini, yeni bir hizmet üstlenmesini, yeni bir kamu 
örgütü kurmasını ayrıntılı bir maliyet-fayda analizinin sonucuna bağla-
yan düzenleyici etki analizi (DEA) bu yöntemlerden biridir. Bir başka 
yöntem de İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerde hizmet örgütlenmesi 
ile ilgili tercihleri belirlemek üzere Kamu Sektörü Karşılaştırıcısı’nın 
(Public Sector Comparator) görev yapmasıdır (OECD, 2008a: 69). Bu 
ülkelerde kamu kaynaklarının kullanımının, benimsenecek örgütlenme 
tercihinin alternatifleriyle karşılaştırılmasını amaçlayan bu tür yöntemle-
rin uygulanması zorunlu kılınmıştır. Avrupa Konseyi de, hizmet sunu-
munda benimsenecek yöntem konusunda karşılaştırmalı analizleri 
gerekli görmektedir. Örneğin KÖO modeliyle ilgili bir raporda, bu yön-
temin kullanılıp kullanılmayacağı kararının, ancak her bir proje için bu 
yöntemin geleneksel hizmet sunum yöntemleriyle karşılaştırılması ve 
gerçek bir katma değer sağlayıp sağlamadığı konusunda bir değerlen-
dirme yapılması sonucunda verilmesi gerekliliği belirtilmektedir (Coun-
cil of Europe, 2004: 3).  

Son dönem neo liberal kamu yönetimi reform paketleri içinde düzen-
leyici etki analizi (ya da farklı adlarla benzer yöntemler) bir zorunluluk 
olarak görülmektedir. Nitekim 2000’li yıllarda Türkiye’de de köklü 
kamu yönetimi reformları gerçekleştiren hükümetin bu yöntemleri 
kendi programına koyduğu, çeşitli yasal düzenlemelerde bunlara yer 
verdiği ve çeşitli biçimlerde bunları uyguladığı görülmektedir. İlk olarak 
15.7.2004 tarih ve 5227 sayılı (veto nedeniyle yasalaşma sürecini 
tamamlayamayan) Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapı-
landırılması Hakkında Kanun’da yer verilen ancak bu düzenlemenin 
yürürlüğe girmemesi nedeniyle bir süre uygulanmayan DEA, 
17.2.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Mevzuat Hazırlama 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Mevzuat Hazırlama Yönetmeli-
ği) ile düzenlenmiş, birçok uygulamada zorunlu kılınmıştır.124 Yönetme-

                                                                       
kamu hizmeti üretmeme yönündeki tercihlerinin ‘bilimsel’ ‘teknik’ meşrulaştırma aracı 
olduğunu akla getirmektedir.  
124 Mevzuat Hazırlama Yönetmeliği’nde düzenleyici etki analizi hakkındaki hükümlerin 
Şubat 2007’den itibaren yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanunu’na KÖO ile ilgili düzenlemeleri içeren Ek 7. maddenin eklenmesi (2005) ve bu 
yasa maddesinin uygulanmasına yönelik çıkarılan Yönetmelik (2006) açısından DEA’nın 
uygulanması Mevzuat Hazırlama Yönetmeliği’ndeki yürürlük hükmü gereği zorunlu 
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liğin 3. maddesinde DEA, “taslağın bütçeye, mevzuata, sosyal, ekono-
mik ve ticari hayata, çevreye ve ilgili kesimlere etkilerinin ne olacağını 
göstermek üzere hazırlanan ön değerlendirme” olarak tanımlanmakta-
dır. Yine Yönetmelik Ek’inde bu yöntemin uygulanmasında, 
iş/eylem/karar ile ilgili tercihte yöntemin doğru seçilip seçilmediği, fay-
daların maliyetleri haklı çıkarıp çıkarmadığı, sosyal, ekonomik ve ticari 
hayata, çevreye ve ilgili kesimlere etkilerinin neler olacağı gibi noktalar 
dikkat edilmesi gereken hususlar arasında sayılmaktadır.  

Hükümetlerin karşılaştırmalı analiz yöntemini uygulama taahhütleri ve 
bu düzenlemelerdeki gereklilikler çerçevesinde sağlık hizmetlerinin 
örgütlenmesine ilişkin çok kapsamlı reformlar, KÖO hastanelerine 
ilişkin model tercihi nasıl açıklanabilir?  

İlk olarak belirtmek gerekir ki KÖO modelinin Türkiye’de mevzuata 
girmesi süreci de “tercih” açısından ilginçlik taşımaktadır. Modelin 
yasal alt yapısını oluşturan Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda 2005 
yılında yapılan değişiklik bakanlık kaynaklı gerçekleşmemiştir. Sağlık 
alanında hizmet örgütleme biçimini köklü biçimde değiştirecek olan 
yasa değişikliği, bir iktidar partisi milletvekilinin “3359 sayılı Sağlık 
Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Ka-
nun Teklifi” vermesi sonrasında gerçekleşmiştir. KÖO ile ilgili değişikli-
ğin hükümet tasarısı olarak değil de bir milletvekili teklifi ile yasalaşma-
sı, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde, kamu harcamaları ve yurttaş-
ların hizmet ile olan bağı üzerinde çok önemli sonuçları olacak model 
tercihinin, hizmet sunum ve finansman yöntemlerine ilişkin karşılaştır-
malı analizlere dayalı bir politikanın sonucu olmadığı izlenimini do-
ğurmaktadır. Kamu politikası süreci açısından da ilginçlik taşıyan KÖO 
tercihinin bu boyutuyla da ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.125  

                                                                       
değildi. Ancak Kamu Yönetimi Temel Kanunu ile bu yöndeki tercihini ortaya koyan 
hükümetin, KÖO ile ilgili bu düzenlemelerin hazırlanması sırasında da DEA yöntemini 
kullanması ve analiz sonucunu kamuoyu ile paylaşması uyguladığı reformların iç tutarlıl ı-
ğının bir gereğidir.  Aynı zamanda belirtmek gerekir ki en sonuncusu geçtiğimiz ay olmak 
üzere KÖO Yönetmeliği’nde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. En azından bu değişik-
likler için DEA uygulanması Mevzuat Hazırlama ile ilgili Yönetmelik gereğidir.  
125 Çok büyük ölçekli yatırımlara olanak sağlayacak bir uygulamanın yasal alt yapısını 
sadece birkaç paragraftan oluşan bir ek maddenin oluşturması da ilginçtir. KÖO uygu-
lamalarına zemin oluşturan Ek maddenin ilgili yasaya eklenmesi ile ilgili Parlamento 
görüşmelerinde yasa teklifini veren milletvekilinin “…sorunun çözümünde uygulanabile-
cek en rasyonel yöntemlerden birisi, kamu sektörü ile özel sektörün altyapı ve hizmet 
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Yasaya göre sağlık alanındaki KÖO modeli ile yaptırılacak sağlık tesis-
lerine Yüksek Planlama Kurulu karar vermektedir. Bu kararın, Yüksek 
Planlama Kurulu’nca veriliyor olması planlama ve siyasal sorumluluk 
ilişkisi boyutuyla önemlidir. KÖO projeleri yasal düzenlemelerin tanıdı-
ğı olanağa göre süresi 49 yıla kadar çıkabilen projelerdir. Bu yönüyle 
projelerin sağlık hizmetleri açısından çok uzun vadeli ve çok yönlü 
planlamayı gerektiren bir yönü vardır. Bu projelerin doğuracağı sonuç-
lar sadece sağlık alanıyla, dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ile ilgili de deği l-
dir. Bu projelerin maliye, kamu yönetimi, kent planlaması ve çalışma 
ilişkileri gibi birçok alan ile doğrudan ilgili sonuçları vardır. Ancak 
YPK’nın KÖO ile yaptırılacak sağlık tesisleri ile ilgili kararın, bir başka 
deyişle son ihaleler düşünüldüğünde projeler için öngörülen en az 28 
yıla ilişkin sağlık hizmeti planlamasının, tercihe temel olacak karşılaş-
tırmalı analizlere, uzmanlık çalışmalarına dayandırıp dayandırmadığı 
(kamuoyu bilgilendirilmediği için) bilinmemektedir.126  

Reformun sahibi ve ilgili yönetmeliği çıkaran Bakanlar Kurulu’nun ya 
da sağlık hizmetlerini örgütleyen ve Ek madde’de KÖO projeleri konu-
sunda yetkilendirilen Sağlık Bakanlığı’nın KÖO modeli ile ilgili tercihle-
ri konusunda da aynı değerlendirmeyi yapmak mümkündür. Düzenle-
yici etki analizini benimsemiş, bu yöntemin uygulanmasını yasal dü-
zenlemelerde zorunlu kılmış bir hükümetin, kamu hizmetleri ve kamu 
harcamaları boyutuyla önemli sonuçlar doğuracak bu kamu politikası 
tercihi ile birlikte, en azından iç tutarlılığının gereği olarak, bu tercihi 
meşru kılacak gerekçelerini de ortaya koyması beklenir. Bu kapsamda 
da diğer hizmet sunum yöntemleri ile karşılaştırmalı analizleri yapmak 
üzere, Mevzuat Hazırlama Yönetmeliği’nin Ek’inde yer verilen ‘Düzen-
leyici Etki Analizinde Yer Alacak Hususlar’a yönelik bilgileri kamuoyu 

                                                                       
sunmak amacıyla ortak yatırım yapmasıdır…Bu şekilde yapıldığı takdirde, kamu ve özel 
sektör el ele, özel girişimcilerin sağlık yatırımına kaynak aktarmaları için gerekli ortamın 
oluşmasına imkân sağlamaktadır” (T.B.M.M. B: 125 3.7.2005 0: 1.) şeklindeki ifadeleri 
dışında teklif kapsamlı olarak tartışılmamış, 5396 sayısı ile yasalaşmıştır.  
126 İngiltere’de Avam Kamarası Hazine Komitesi’nin Nisan 2011’de yayımladığı Özel 
Finansman Girişimi Araştırma Raporu’nda bu projelerin uygulandığı çok farklı alanlar-
dan 44 kurum ve kişiden alınan görüşlere alt raporlar halinde yer verilmektedir. House 
of Commons – Treasury Committee, Private Finance Initiative: Written Evidence, 
17.5.2011, 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/writev/pfi/pfi.pdf
, (01.07.2011). Bu tür bir raporun yayımlanmış olması bile başlı başına bir sorumluluk 
göstergesidir. 
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ile paylaşması beklenir. Ancak YPK kararları ya da Sağlık Bakanlığı ön 
projesi vb. gibi planlama metinleri ve kararlar açısından bunları gör-
mek mümkün değildir. Bu derece büyük yatırımların planlanması ve 
kararlaştırılması aşamasında idarenin bilgi paylaşmadığı, gerekli tartış-
ma ortamının da olmadığı görülmektedir. Genellikle Kamu-Özel Ortak-
lığı Daire Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer verilen genel yargı-
ları içeren ve de çoğunlukla beklentileri ifade eden açıklamalar dışında 
KÖO’nun neden tercih edildiğine dair yayımlanmış bir karşılaştırmalı 
analiz içeren çalışma, belge ya da rapor yoktur. Projenin sahibi olan 
Sağlık Bakanlığı’nın kamuoyunu bilgilendirecek raporlarına, konu ile 
doğrudan ilgili bir kitaba ya da web ortamında bir çalışmaya rastlan-
mamıştır. Sağlık alanıyla ilgili yürütülmekte olan projelerin içinde bir-
kaç paragraf KÖO modeline geçileceğinden söz edilmektedir. Bu tür 
eksik bilgilendirmeler, Türk yönetim gerçekliği ile modelin uygulanabi-
lirliği arasındaki ilişkiyi kurmada en azından bir ayağın boşta kalmasına 
yol açmaktadır.   

Kamu Sektörü Karşılaştırıcısı yöntemini kullanan İngiltere’de sağlık 
alanındaki KÖO uygulamaları için karşılaştırmalı analizler yayımlan-
maktadır. Karşılaştırıcı, her bir proje için ayrı ayrı olmak üzere gelenek-
sel hizmet sunum yöntemleri ile KÖO modelini kamu yararı açısından 
karşılaştırmakta, bunu raporlamakta ve karar vericilere sunmaktadır127 
(Örneğin bkz.: NAO, 2002: 21). Özerk hastane birliklerinin KÖO mo-
deliyle yaptırmak istediği her bir hastane için bu analizler yapılmış ve 
bilgiler kamuoyu ile paylaşılmıştır.  

6. HİZMETİN ÖRGÜTLENMESİNDE ÖLÇEK  

Hizmetin örgütlenme ölçeğinin belirlenmesinde hizmet arz ve talebi 
belirlemek esastır. Ancak karmaşık ve belirsiz niteliği nedeniyle sağlık 
hizmetlerinde optimum ölçeği belirlemek güçtür. Hizmet örgütlenme-
sinde yönetilebilir bir büyüklük (optimum ölçek), hizmetin özellikleri 
göz önünde bulundurularak iktisadi (ölçek ekonomisi) ve yönetsel 
(denetim çevresi başta olmak üzere örgütlenme ilkeleri) değişkenlere 

                                   
127 Bu yöntemlerin güvenilirliği ayrıca bir tartışma konusu olmuştur. İngiltere’de PSC ile 
ilgili ciddi şikayetler vardır. Kamu Sektörü Karşılaştırıcısı yöntemi kullanılarak yapılan 
kimi karşılaştırmalı analizlerde sektördeki güçlü lobilerin etkileriyle geleneksel sunum 
yöntemlerinin maliyetlerinin yüksek gösterildiği, buna karşılık KÖO modelinin de daha 
ucuz bir yöntem gibi gösterildiği dile getirilmiştir (Flinders, 2005: 225). Bu tür bir değer-
lendirme bizzat İngiliz Sayıştayı tarafından da yapılmıştır (NAO, 2002: s. 3).  
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bağlı olarak belirlenebilir. Sağlık hizmetleri açısından optimum yönetim 
ölçeği ya da optimum hastane ölçeği nedir? Sağlık alanında başta 
Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere birçok kurumun sağlık hizmetlerinde 
optimum ölçek konusunda çalışmaları vardır. (Örneğin: Posnett, 
2002). 

Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde KÖO hastaneleri hizmet, iş ve 
işlem hacmi açısından büyümeyi, yoğunlaşmayı buna bağlı olarak da 
örgütsel, yönetsel ve mali boyutuyla ölçek büyümesini getirmektedir.128 
Hastanelerin birer işletmeye dönüştürülmesini amaçlayan Kamu Has-
tane Birlikleri Yasa Tasarısı ile de hastane birleştirilmesi yoluyla ölçeğin 
büyütülmesi hedeflenmiştir. Tasarı’nın 3. maddesi, mevcut kapasitele-
rin değerlendirilerek hastane ve ünitelerinin kurulması, kapatılması, 
birleştirilmesi veya niteliğinin değiştirilmesi konusunda Bakanlığa öne-
ride bulunma yetkisini birlik yönetim kuruluna vermektedir. Entegre 
sağlık kampüsü ve şehir hastaneleri biçimindeki KÖO uygulamaları ile 
kamu hastaneleri birlikleri tasarısının ölçeksel amacına de facto ulaşıl-
mış olmaktadır.  

Entegre sağlık kampüslerinin faaliyete geçmesi ile çok sayıda hastane-
nin kapatılması işlevleri ve personeli ile birlikte kampus hastanelerine 
aktarılması öngörülmektedir.129 Örneğin Kayseri Entegre Sağlık Kam-
püsü için 3, Etlik Entegre Sağlık Kampüsü için 7 hastane kapatılacaktır. 
Bir örgütün tamamen kapatılması ya da başka bir örgüt ile birleştiril-
mesi, unsurlarıyla başka bir örgüte aktarılması hizmeti örgütlemenin bir 
gereği olarak düşünülebilir. Kapatılacak örgüt açısından değerlendiri l-
diğinde, yürüttüğü hizmete yönelik toplumsal ihtiyacın ortadan kalk-
masına bağlı olarak örgütün işlevsizleşmesi kapatılma gerekçeleri ara-
sında sayılabilir. KÖO uygulamalarında hastanelerin kapatılıp tüm 
unsurlarıyla birlikte yeni yapılacak KÖO hastanesine aktarılması söz 

                                   
128 Hastane örgütlenmelerinde ölçek büyütülmesi ile ilgili olarak yasal alt yapı KÖO 
dışındaki yasal düzenlemelerde de yer almaktadır. Örneğin Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanunu’nun KÖO ile ilgili olmayan maddelerinden 5. maddedeki “yeterli işletme büyük-
lüğünde bulunmayan sağlık kuruluşları tek bir sağlık işletmesi altında toplanabilir” şek-
lindeki hüküm hastanelerin “işletme büyüklüğü” ölçütüne göre birleştirilmesine olanak 
tanımaktadır.  
129 Kapatılan hastanelerin bina ve arsaları ile ilgili tasarruflar da ayrıca irdelenmelidir. Bu 
binaların yıkılıp yerine otel, alış-veriş merkezi yapılması gündemdedir.   
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konusudur. Bu açıdan değerlendirmeyi hem kapatılacak hastanenin 
hizmet kapasitesi ve hizmet sunduğu kesimlerin durumu hem de yeni 
yapılacak KÖO hastanesiyle ilgili olarak ölçek büyümesi üzerinden 
yapmak gerekmektedir.130  

Yeni büyük ölçekteki KÖO hastanesi açısından değerlendirildiğinde, 
öncelikle şu sorular akla gelmektedir. Bu kararlarda sağlık hizmetlerinin 
örgütlenmesiyle ilgili optimal büyüklükler ölçüt alınmış mıdır? Ölçeği 
büyütmek sağlık hizmetleri açısından ne gibi sonuçlar doğuracaktır? 
Planlama, denetleme, mali, personel vb. gibi boyutlar açısından büyük 
ölçekli hastaneler yönetilebilecek ölçekte midir? Özellikle de 1980 son-
rasında yeni kamu işletmeciliği, post-fordizm yaklaşımlarıyla “küçük ve 
etkin” yapılar savunulurken bu dev yapıların varlığı nasıl açıklanabilir?  

Bir yandan küçük ve etkin yapılar savunulurken diğer yandan ölçek 
büyütülmesi, sermayenin yoğunlaşması ve hizmet ve ticari alan işlet-
meciliğindeki tekelleşme ihtiyacı ile açıklanabilir. Diğer alanlara göre 
kamu harcamalarının çok daha fazla artış eğilimi gösterdiği ve kârlı bir 
yatırım alanı olarak tanımlanan sağlık alanındaki makro düzeydeki 
örgütlenme arayışlarını, örneğin bu kapsamda yatay ve dikey bütün-
leşmeleri (Sönmez, 2011: 21), bu şekilde açıklamak mümkündür. Yo-
ğunlaşmayı özel hastaneler açısından da görmek mümkündür. Satın 
alma yoluyla birleşmeler ve zincir hastaneler ile özel hastanelerin birkaç 
grubun elinde toplandığı görülmektedir (Sönmez, 2011: 77).  

KÖO modelinin sermaye açısından yüksek kâr getiren yönü hizmet 
sunumu ve alanların işletilmesidir (PricewaterhouseCoopers, 2010: 
11). KÖO uygulamasında ihaleyi alan şirket, bu kârlı alanlar açısından 

                                   
130 Bu noktada yapılacak KÖO hastanesi nedeniyle, örneğin Ankara Ulus Devlet Hasta-
nesi’nin kapatılması kararının gerisinde, bu hastanenin hizmeti yürüttüğü alanın, nüfusun 
sağlık hizmeti ihtiyacının değerlendirilip değerlendirilmediği, kamu kaynaklarıyla yapılan 
(yaptırılan) binasının ömrünü doldurup doldurmadığı gibi pek çok sorunun yanıtını 
içeren bir analizin olup olmadığı merak konusudur. KÖO projeleri nedeniyle hastanelerin 
kapanmasının bazı sosyal ve ekonomik sonuçları da olacaktır. Hastanelerin kapanması, 
bu hastanelerden iş alan genellikle de yerel ve küçük sermayeyi etkileyecektir. Aynı 
şekilde kapatılacak hastanelerin çevresi, başta sağlık sektörü olmak üzere hizmet sektörü-
nün çok sayıda alt sektörü için ticari bir alandır. Bütün bu küçük ölçekli işletmeler, bu 
siyasal kararın sonuçlarından etkilenecektir. Örneğin entegre sağlık kampüsleri, kapatıla-
cak onlarca hastanenin çevresinde konuşlanan yüzlerce eczanenin ve medikal ürün 
şirketinin zor duruma düşmesi ya da kapanması sonucunu doğurabilecektir. Bu sosyal ve 
ekonomik sonuçları da KÖO uygulamasının ayrıca irdelenmesi gereken bir boyutudur.  
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tekel konumundadır. Çok sayıda KÖO uygulamasını analiz eden 
Mols’un bu piyasa yapısı ile ilgili olarak getirdiği iki temel eleştiri önem-
lidir. Birincisi, bu proje ihalelerinde kesinlikle bir rekabetçi piyasa yapı-
sının olmadığı; ikincisi, tek bir sözleşmeciye aşırı bağımlılık (overde-
pendence) oluştuğudur (Mols, 2010: 242). Aşırı bağımlılık konusuna 
daha sonra değineceğiz.  

Özellikle bölge hastanesi ve çok sayıda dal hastanesinden oluşan en-
tegre sağlık kampüsleri, sosyal yaşam alanları da düşünüldüğünde 
büyük yapılardır. Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü örneği dü-
şünüldüğünde 1.200.000 metrekare arsa üzerinde kurulan dokuz dal 
hastanesinden oluşan toplam 3641 yataklı bir yapıdan söz etmekteyiz. 
10 farklı hastane için tek bir özel amaçlı şirket hizmet sunacak, ticari 
alanların tümü bu şirket tarafından işletilecektir. (Alt yükleniciden ya-
rarlanılabilecek olması bu noktada farklılık yaratmayacaktır). Bu bü-
yüklük iyi analiz edilmelidir.131  

Bu büyüklüğün değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken bir başka 
nokta, bu entegre sağlık kampüsünün gün içinde yaklaşık olarak 50 bin 
kişiye yaşam alanı olmasıdır. Nitekim Sağlık Bakanlığı KÖO Daire 
Başkanı’nın ifadesiyle bu projelerle içinde alışveriş merkezlerinin, otel, 
kongre merkezi ve hatta bir sağlık üniversitesinin bulunduğu ‘dev sağlık 
kentleri’ doğmaktadır. Kentin belirli bir noktasında yoğunlaşacak bu 
büyüklükteki insan topluluğunun, ulaşım, çevre vb. gibi boyutları içere-
cek şekilde kent planlaması açısından da ayrıca değerlendirilmesi ge-
rekmektedir.   

Sağlık alanındaki KÖO uygulamalarının dikkati çeken özelliklerinden 
biri, mevcut ihalelere göre bu projelerin ihale bedellerinin çok yüksek 
olmasıdır.132 Mevcut durumda hastaneler, mal ve hizmet satın alımını 

                                   
131 Aralık 2010 yılında yayımlanan bir araştırmada dünyada en yüksek yatak kapasitesi-
ne sahip KÖO projesi olarak 2964 yataklı Güney Afrika’daki bir hastaneden söz edilmek-
tedir (PricewaterhouseCoopers, 2010: 8). KÖO Daire Başkanlığı’nın web sayfasında 
belirtildiği gibi ihalesi gerçekleştirilen Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü 3641 yatak 
kapasitesi ile sağlık alanındaki en büyük KÖO projesi olma özelliğini kazanmaktadır.  
132 Yönetmelik, Bakanlığa (madde 6/6) “gerek görmesi hâlinde birden fazla sağlık tesisi 
yapım ve yenileme işini tek bir ihale ile yaptır(ma)” yetkisini de tanımaktadır. Bu yetkinin 
kullanılması durumunda ihaleler dikkat çekici boyutlarda bir büyüklüğe ulaşacaktır. Bu 
da yine sermaye tercihi ile ilişkilendirilecek bir sonuç doğuracaktır. Şu andaki ihaleler 
zaten belirli bir büyüklükte olduğu için bu yetkinin kullanılmasına ihtiyaç duyulmamış 
olabilir. Ancak, ilerleyen yıllarda (entege sağlık kampüsleri ve şehir hastaneleri ihaleler i 
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(örneğin temizlik, yemekhane, kırtasiye, tıbbi donanım) ayrı ihaleler ile 
yapmaktadır. Bu ihaleler düşük miktarlıdır, ihale konusu işin süresi 
kısadır, genellikle de küçük ölçekli, yerli sermayenin katıldığı ihaleler-
dir. İdarenin, hizmet aksaması durumunda ya da gerekli görüldüğünde 
(kamu yararına aykırı durumlarda) sözleşmeyi fesh etmesi ve yeniden 
ihaleye çıkması görece kolaydır. Buna karşılık KÖO projelerinde çok 
çeşitli mal ve hizmet ve yapım işi ile ilgili tek bir sunucunun olduğu 
(özel amaçlı şirket), çok büyük ölçekli ihale ve uzun süreli tek bir söz-
leşme söz konusudur. Bunun doğal sonucu bu büyük ölçekteki ihalele-
re ancak büyük ölçekteki sermayenin girebilmesidir. KÖO modeli ter-
cihinin, aynı zamanda sermaye açısından da bir tercihi yansıttığı söyle-
nebilir. Farklı ihalelere az sayıda ve genellikle de aynı şirketlerin (kon-
sorsiyumların) teklif verdiği Türkiye’deki entegre sağlık kampüsleri 
ihalelerine bakıldığında da bu durum açıkça görülmektedir. (Bkz.: 
http://www.kamuozel.gov.tr). Ölçeğin büyümesi, sadece belirli büyük-
lükteki sermayenin teklif verebilmesine yol açarak ihalelerde rekabetçi 
yapının oluşmasını da engelleyebilmektedir.  

7. SAĞLIK ALANINDA KÖO MODELİ 

2000’li yıllar kamu alımlarına ve imtiyaza ilişkin olarak genel çerçeve 
düzenleme arayışlarının da olduğu bir dönemdir. Avrupa Komisyonu 
2003 yılında yayımladığı raporda133 idarenin üçüncü kişilere gördüre-
ceği hizmetlerin tümünün kamu alımları ve imtiyazlara ilişkin yasal 
düzenlemelere uygun olarak yapılması, KÖO uygulamalarının da bu 
kapsamda değerlendirilmesi gerektiği ısrarla vurgulanmaktadır. Türki-
ye’de de 2000’li yılların başlarında kamu alımları ile ilgili AB direktifle-
rine uygun bir kamu alımı ve imtiyaz, bu kapsamda da KÖO düzenle-
mesinin çıkarılması gündemin ön sıralarında yer almaktadır. Nitekim 
DPT 2006’da “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Kamu Kesimi ile Özel Sek-

                                                                       
tamamlandıktan sonra, bir başka deyişle piyasa belirli bir doygunluğa ulaştığında) 
KÖO’nun, Yönetmeliğin imkan tanıdığı daha küçük ölçekteki işlerde, örneğin tek tek 
hastanelerin, semt polikliniklerinin, aşı merkezlerinin ya da sağlık ocaklarının yapımı 
işlerinde kullanılacağı zaman bakanlığa ihalelerin ölçeğini büyütme olanağı sağlanmak-
tadır. Sermaye açısından çok sayıda küçük sağlık tesisi ihalesine göre yoğunlaşma-
merkezileşme özelliği ile entegre sağlık kampüsü gibi büyük ölçekteki ihalelerin çok daha 
kârlı olduğu bir gerçektir.   
133 Council of Europe, Green Paper On Services of General Interest,  Brussels, 
21.5.2003, COM (2003), 270 final, s. 24. 
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tör İşbirliği Modelleri Çerçevesinde Gerçekleştirilmesine İlişkin Kanun 
Taslağı”nı kamuoyu ile paylaşmıştır. Aynı dönemde Kamu İhale Ku-
rumu da “İmtiyaz İhaleleri Usulü Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı”nı 
açıklamıştır. Eş zamanlı olarak farklı kurumlar tarafından hazırlanan her 
iki taslak da yasalaşma sürecini tamamlayamamıştır. Bu dönemde 
farklı kurumların (Maliye Bakanlığı, DPT, Kamu İhale Kurumu) KÖO 
uygulamaları ile ilgili yetki sahibi olma mücadelesi içinde olduğu gö-
rülmektedir (Karasu, 2009b). 

Türkiye’de KÖO uygulamalarına ilişkin yasal altyapı ilk olarak sağlık 
alanında 2005 yılında 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na 
eklenen bir madde ile oluşturulmuştur. Buna göre KÖO uygulaması 
esas olarak “bir ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzelkişi-
lerine kırk dokuz yılı geçmemek koşuluyla belirli süre ve bedeli üzerin-
den kiralama karşılığı yaptırıl(ması)” uygulamasıdır. KÖO uygulaması 
sadece yapım – kiralama ile sınırlı değildir. Modeli çekici kılan özellikle-
ri yasa maddesinin diğer bentlerinde yer almaktadır. Örneğin KÖO 
uygulamasının özel şirketler açısından çekici özelliklerinden biri Hazi-
neye ait taşınmazların bedelsiz devrinin mümkün olmasıdır. Bu yolla 
yatırımcı için çok önemli bir yatırım giriş maliyet unsuru ortadan kalka-
bilmektedir. KÖO uygulamasına ilişkin tanımlanan işler şunlardır: 1) 
Kira bedeli karşılığında sağlık tesisleri yapımı134; 2) Sağlık tesislerinin 
ve eklentilerinin bakımı, onarımı ve yenilenmesi işleri; 3) Tıbbi destek 
hizmetlerinin sunumu135;4) Tıbbi hizmetler dışındaki hizmetlerin su-
numu136; 5) Tıbbi hizmetler dışındaki alanların işletilmesi137; 6) Sağlık 
tesislerindeki tüm tıbbi ekipmanlar ile mefruşatın sağlanması.  

                                   
134 KÖO Yönetmeliğinde sağlık tesisi tanımı çok geniş tutulmuştur. Sadece büyük ölçekli 
entegre sağlık kampüsleri ya da şehir hastaneleri değil sağlık alanındaki irili ufaklı her 
türlü örgüt (eğitim araştırma hastanesi, klinik otel, rehabilitasyon merkezi, aşı üretim 
merkezi, ana çocuk sağlığı, 112 acil servis komuta kontrol merkezi gibi) KÖO uygulaması 
kapsamında sayılmıştır. 
135 Yönetmelikte tıbbi destek hizmetleri tanımlanmamaktadır. Bu açıdan idareye önemli 
bir serbesti tanınmaktadır. Genellikle diğer ülke uygulamalarında destek hizmetleri ara-
sında tıbbi görüntüleme ve laboratuar hizmetleri yer almaktadır.  
136 Tıbbi hizmetler dışındaki hizmetler arasında bilgi işlem, hasta danışmanlığı, sterilizas-
yon, çamaşırhane, temizlik, güvenlik, yemekhane, arşivleme ve benzeri hizmetleri; aydın-
latma, asansör, ısıtma, soğutma, havalandırma, tıbbi gaz, su ve enerji temini, atık ve atık 
su uzaklaştırma hizmetleri de dâhil olmak üzere binaların tamiri, bakımı ve işletilmesi; 
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Ek 7. maddenin ilk dikkat çeken özelliklerinden biri, AB direktiflerinin 
öngördüğünün aksine KÖO uygulamalarını kamu alımlarına ilişkin 
düzenlemelerden muaf kılmasıdır: (Ek 7. madde) “Bu maddeye göre 
yapılacak iş ve işlemler, 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu ile 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tâbi 
değildir.” Benzer bir durum bu yasa maddesinin uygulamasına ilişkin 
olarak 2006 yılında 3.7.2006 tarih ve 2006/10655 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sağlık Tesislerinin, Kiralama 
Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbi Hizmet Alanları Dışındaki 
Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yö-
netmelik” (KÖO Yönetmeliği) için de söz konusudur.138  

KÖO uygulamalarının yasal alt yapısı ile ilgili olarak şu tespitler yapıla-
bilir: Şu anda Türk kamu örgütlenmesinde KÖO’ya ilişkin genel bir 

                                                                       
park ve bahçe bakımı ve kara, hava, deniz ambulans hizmetleri ile morg ve gasilhane 
hizmetleri sayılmaktadır. 
137 Yönetmelikte otopark, otel, banka şubesi, restoran, kafeterya, konferans ve kültür 
merkezi, internet ve iletişim merkezi, yaşlı bakım evi, kreş, personel servisi, taksi hizme t-
leri ve benzeri ulaştırma hizmetleri, zayıflama ve diyet merkezi gibi ön proje ile tanımla-
nacak olan, sağlık tesisi konsepti ile uyumlu alanlar sayılmaktadır. Yönetmeliğin ilk 
halinde tıbbi hizmetler dışındaki alanlar içinde ‘eczane’ye de yer verilmekteydi. Türk 
Eczacılar Birliği’nin, ‘eczane’ ibaresinin iptaline ilişkin açmış olduğu davada Danıştay 10. 
Dairesi, eczacılık mesleğinin sağlık hizmeti ağırlıklı bir alan olduğu gerekçesiyle eczanenin 
tıbbi hizmetler dışındaki alan kapsamında değerlendirilemeyeceği, bunun sonucu olarak 
da eczanenin işletilmesinin hastanelerden bağımsız olarak yükleniciye devredilmesinin 
mevzuat hükümlerine uygun olmadığı kararını vermiştir. Danıştay 10. Daire, Esas No: 
2006/6534, Karar No: 2009/1488. Aslında dava açılması sonrası, Danıştay’ın kararı 
öncesinde Bakanlar Kurulu, 13.4.2007 tarih ve 12022 sayılı kararıyla Yönetmelik değ i-
şikliğine giderek “eczane” ibaresini maddeden çıkarmıştır. (Resmi Gazete tarihi: 
8.5.2007)  
138 Yönetmeliğin bazı maddelerinin Kamu İhale Kanunu hükümlerinden esinlenerek 
hazırlandığı anlaşılmaktadır. Yönetmeliğin “Hüküm bulunmayan hâller” başlıklı 52. 
Maddesinde, “Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda ilgisine göre 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri kıyasen uygulanır” hükmüne de yer verilmiştir. 
Ancak ihale sürecine ilişkin bazı maddelerde Kamu İhale Kanunu’na gönderme yapılma-
sı ya da bazı maddelerin bu yasa hükümleri ile paralellikler taşıması KÖO uygulamaları-
nın ihale mevzuatına tabi olduğu sonucunu doğurmamalıdır. Nitekim sağlık alanındaki 
KÖO uygulamalarını düzenleyen 3359 sayılı yasanın Ek 7. maddesinde, yapılacak iş ve 
işlemlerin Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadığı açık olarak 
belirtilmiştir. Bu açıdan kritik noktanın KÖO uygulamalarında idareye yasa ile tanınan 
serbestinin olduğunu unutmamak gerekir.   
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düzenleme yoktur. Sağlık alanındaki çok büyük ölçekli yatırım uygula-
malarının yasal alt yapısını ise sadece birkaç paragraftan oluşan bir ek 
madde oluşturmaktadır. Kamu-özel işbirliği ve imtiyaz ile ilgili taslakla-
rın yasalaşmaması, yasal altyapısını genel ilkeleri ve uygulamayı biçim-
lendirecek esasları ortaya koymayan sadece bir ek maddenin oluştur-
ması, uygulamalara tanınan (ihale ve denetim usullerinden139) muafi-
yetler, hükümetin KÖO modelini uygulamada kendisine hareket ser-
bestisi sağlamak amacında olduğunu göstermektedir.140 KÖO ile ilgili 
olarak Türkiye’deki yasal alt yapı, yatırımcı şirketler açısından bakıldı-
ğında da yeterli ve sağlam değildir. Genel olarak kamu alımlarına, 
KÖO’ya ilişkin bir yasal düzenleme olmadan, sadece bir ek madde ve 
çok fazla tartışmalı hükme sahip bir yönetmeliğe dayanarak büyük 
sermaye yatırımlarının gerçekleştirildiği bu alanın potansiyel bir çatış-
ma alanı olduğu söylenebilir. 

DPT taslağı yasalaşmadığı ve yürürlükteki yasalarda da öngörülmediği 
için Türkiye’de şu anda diğer ülkelerde örnekleri sıkça görülen141 KÖO 
uygulamalarını yönetmek üzere merkezi düzeyde bir kurum yoktur.142 
Tek tek hizmet alanlarıyla ile ilgili düzenlemelerde kurumlara bazı yet-
kiler verilmiştir. Örneğin Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile Sağlık 
Bakanlığı’na. Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 

                                   
139 KÖO sözleşmelerinin Danıştay incelemesine tabi tutulmaması bunun örneklerinden 
biridir. 
140 Genellikle yasal düzenlemelerde, istenildiği şekilde sonradan doldurulmak üzere bazı 
noktaların bilinçli bir şekilde belirsiz bırakılması, boşluklara yer verilmesi hükümetlerin 
köklü reformlarda sistemi dağıtma ve yeniden kurmada tercih ettikleri bir yöntemdir. Ek 
7. maddeyi de böyle değerlendirmek mümkündür.   
141 Örneğin İngiltere’de, %49 hissesi kamuya, %51 hissesi de özel sektöre ait olmasına 
rağmen Hazine Bakanlığı içinde örgütlenen ve KÖO sözleşmeleri ile ilgili genel düzenle-
meler yapmak ve sözleşme sürecini hızlandırma görevlerini yerine getirmek üzere Part-
nership UK adıyla bir örgüt kurulmuştur.  (Yeni koalisyon hükümeti bu örgütü kaldırmış, 
KÖO yönetimini yine Hazine Bakanlığı bir başka birime devretmiştir.) 
142 2002 yılından itibaren “kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında 
bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları 
ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirle(yen)” Kamu İhale Kanunu’na göre yasada 
belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda kamu tüzel kişil i-
ğini haiz, idari ve malî özerkliğe sahip Kamu İhale Kurumu görevli ve yetkili kılınmıştır. 
Buna göre kamu ihaleleri ile ilgili merkezi düzeyde bir örgütün süreci yönettiğini söyleye-
biliriz. KÖO uygulamaları ile ilgili iş ve işlemler Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadığına 
göre KÖO uygulamaları Kamu İhale Kurumu’nun yetki alanı dışındadır.  
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KHK’da 2009 yılında yapılan değişiklikle143 kamu alımlarıyla ile ilgili 
olarak Maliye Bakanlığı’na yetkiler verilmiştir. Bu yetkiler aslında KÖO 
uygulamaları ile ilgili olarak da bu bakanlığın yetki sahibi olduğunu 
göstermektedir. Ancak, Maliye Bakanlığı’nın KÖO projeleri ile ilgili 
yetki kullandığını söylemek güçtür. Hükümet içindeki uzlaşı nedeniyle 
(maliye bürokrasisi kısmen yaşansa da) iki bakanlık arasında bir çekiş-
me yaşandığına dair bir bilgi yoktur.  

8. TIBBİ (ÇEKİRDEK) HİZMET VE KÖO MODELİ  

Sağlık alanındaki KÖO uygulamalarında projeye sağlık hizmetinin 
çekirdek hizmet alanı olarak da adlandırılan tıbbi hizmetlerin dahil 
edilip edilmeyeceği kritik önemdedir. Örneğin Sağlık Bakanlığı’nın 
sağlık hizmetlerinin örgütlenmesindeki rolü, KÖO uygulamasında tıbbi 
hizmetin devredilip devredilmeyeceğine göre değişecektir. Öncelikle 
belirtmek gerekir ki bir hizmeti çekirdek ve destek (yardımcı) şeklinde 
(örneğin sağlık hizmetinin örgütlenmesini tıbbi, tıbbi destek ve tıbbi 
olmayan hizmetler biçiminde) ayırmak, hizmetin niteliği ile ilgili olum-
suz sonuçlar doğurabilir. Sağlık hizmetini bir bütün olarak ele almak 
gerekir. KÖO uygulamalarında tıbbi hizmetin tanımlanması da tartış-
malıdır. KÖO Yönetmeliği’nde hizmetleri tüketme yoluyla bir tanımla-
ma yapılmamaktadır. Örneğin “özel amaçlı şirket”e devredilecek alan-
lar içinde sayılan tıbbi destek hizmetleri Yönetmelik tanımlamamakta-
dır. Genellikle uygulamada tıbbi görüntüleme ya da laboratuar hizmet-
leri tıbbi destek hizmetleri içinde sayılmaktadır. Ancak örneğin Sağlık 
Bakanlığı tıbbi görüntülemeyi “tıbbi hizmet” olarak tanımlamaktadır 
(Akdağ, 2010: 70). Bu durumda KÖO uygulamalarında tıbbi görüntü-
leme “devredilmeyecek” hizmetler içinde mi olacaktır? Eczane ile ilgili 
yaşanan yasal uyuşmazlıkta yargı organlarının ortaya koyduğu tanım-
lamalar bu noktada açıklayıcı olabilir. KÖO Yönetmeliği’nde tıbbi hiz-
met dışındaki alanlar kapsamında yer verilen eczanenin düzenlemeden 
çıkarılmasına ilişkin daha önce yer verdiğimiz kararında Danıştay, ec-
zane için “sağlık hizmetinin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçası” tanım-
laması yapılmaktadır. Aynı yorumu özel amaçlı şirkete devredilecek 

                                   
143 Yapılan değişiklik ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile ilgili 
maddenin m bendi şöyle düzenlenmiştir: “Genel ekonomik politika ve stratejiler çerçeve-
sinde kamu alımlarına ilişkin temel politikaları oluşturmak, bu konudaki kanun tasarıları-
nın hazırlanmasında ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak”. 
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işler kapsamındaki tıbbi destek hizmetleri için de yapabiliriz. Sağlık 
hizmeti, ayrılmaz ve tamamlayıcı parçaları ile bir bütündür. Hekimlerin 
görev yaptığı tıbbi görüntüleme hizmetlerini tıbbi hizmet dışında kabul 
etmek ne derece doğru olabilir?  Bu nedenle Yönetmelik’teki tıbbi 
hizmet dışı hizmet ve alanların irdelenmesi gerekmektedir. Yönetim 
ilişkisi bir bütündür. Bu açıdan hizmetin yürütülme esasları açısından 
hizmetin bileşenlerini farklı düşünmek güçtür. Hizmetin her bir bileşe-
ninin örgütlenme tarzı, diğer bileşenlere, bütüne, dolayısıyla da çekir-
dek hizmetin kendisine etki eder, onu dönüştürür. Bu açıdan KÖO 
modeliyle yapılandırılan entegre sağlık kampüslerinin örgütlenme tar-
zını bir bütün olarak düşünmek gerekir. Bununla birlikte daha önce ele 
aldığımız gibi sağlık hizmetlerinde önce yardımcı personel ile başlayan 
ve giderek tıbbi hizmetler alanında da piyasadan temin yoluna gidildiği 
bir gerçektir. Çekirdek hizmet olarak tıbbi hizmetin de hizmet satın 
alımı yöntemiyle özel kişilerden teminin giderek yaygınlaşmasına yöne-
lik cılız itirazların kolaylıkla aşıldığı düşünülürse KÖO modelinin yakın 
bir gelecekte Türkiye’de tıbbi hizmeti de içereceği düşünülebilir.     

Son otuz yıldaki neo liberal reformların temelinde çekirdek hizmet de 
dahil kamu hizmetlerinin bütününün işletmecilik esaslarına göre yürü-
tülebileceği kabulü vardır. Nitekim hizmeti yürütme esasları (genel 
idare-işletmecilik) açısından işletmecilik lehine büyük genişleme bunu 
göstermektedir. Bu tercih KÖO projeleri açısından da sonuç doğur-
maktadır. KÖO projelerinde tıbbi hizmetin dahil edilip edilmemesinin, 
sadece hizmetin yürütülme esasları ile ilgili bir tercihten kaynaklandığı 
söylenemez. Yani, tıbbi hizmetin dahil edilmemesi, KÖO uygulamasın-
da devredilen hizmetlerin işletmecilik, devredilmeyen tıbbi hizmetin 
genel idare esasları ile örgütleneceği yönünde bir tercihe bağlı değildir. 
İlgili yazında ve modelin oluşmasında temel rol oynayan AB, OECD 
resmi belgelerinde/raporlarında KÖO projelerinde tıbbi hizmetin özel 
sektöre devredilip devredilmeyeceği konusunun tartışıldığı görülmekte-
dir (Edwards ve diğerleri, 2004: 16). Birçok Avrupa ülkesinde tıbbi 
hizmetin de KÖO uygulamasına giderek daha fazla oranda dahil edi l-
diği görülmektedir. Örneğin İspanya’da Alzira Hastanesi bu konuda 
model uygulamalar içinde gösterilmektedir. Yine Almanya’da kanser 
ile ilgili dal hastanelerinde uygulanan KÖO projelerinde bütün hizmet-
ler projeye dahil edilmiştir (PricewaterhouseCoopers, 2010: 8, 20).    
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En azından şu andaki uygulamalarda Türkiye’deki KÖO projelerinde 
tıbbi hizmet dahil edilmemektedir. Sağlık Bakanlığı’nca 2010yılında 
yayımlanan bir araştırma raporunda tıbbi hizmetlerin % 5’inin hizmet 
satın alımı ile piyasadan sağlandığı belirtilmektedir. (Akdağ, 2010: 30) 
Acil sağlık hizmetleri örneğinde olduğu gibi Sağlık Bakanlığı tıbbi hiz-
met ile ilgili de hizmet satın alımı yöntemine gitmektedir. Buradan 
idarenin, hizmetin niteliği ile ilgili olarak tıbbi hizmetin satın alım yön-
temiyle özel kişiler tarafından sunulmasına ilkesel olarak karşı olmadığı, 
tıbbi hizmetlerin genel idare esaslarına göre yürütülmesi zorunlu bir 
hizmet olarak görülmediği sonucu çıkarılabilir. Bu durumda KÖO mo-
delinin uygulandığı projelerde neden tıbbi hizmet dışarıda bırakılmak-
tadır? İlk olarak akla modele karşı olası yoğun tepkilerin önüne geçi l-
mesinin amaçlandığı gelmektedir. Şimdiki biçimiyle en azından tıbbi 
hizmet dışındaki bütün hizmet ve alanlar için sistem (çok sınırlı tepkiler 
dışında pek tepki çekmeden) işlerliğini kazanmaktadır. En azından 
yasal değişiklik, yönetmeliğin çıkması ve ihale süreçleri düşünüldüğüne 
KÖO modelinin kolaylıkla yaşama geçtiği görünmektedir. Bu açıdan 
devredilmeme nedenini olası tepkilerle açıklamak güçtür.  

KÖO modeline tıbbi hizmetin dahil edilip edilmemesinin ilkesel değil, 
daha çok işlerlik ile ilgili pragmatist bir nedene dayandığını söylemeli-
yiz. Şöyle ki, mevcut sağlık piyasası açısından KÖO’nda tıbbi hizmetle-
rin kamu tarafından sunulmasının sistemin içsel mantığı açısından bir 
önemi vardır. Hatta bir zorunluluktan da söz edebiliriz. Tıbbi hizmetle-
rin de modele dahil edilerek özel şirkete devredilmesi durumunda (f i-
nansman yönetimini dışarıda bırakırsak) hastane yapımı tamamlandı-
ğında hastanenin devletin sağladığı arazi üzerine inşa edilmiş olması 
özelliği dışında (ki bu da bir zorunluluk değildir, idarenin takdirine 
bırakılmış seçeneklerden biridir) uygulama klasik biçimiyle ‘yap-işlet-
devret’e dönüşecek ve sağlık işletmeciliği açısından da KÖO hastanes i-
nin özel hastanelerden bir farkı kalmayacaktır. Bu, talep riski başta 
olmak üzere çok sayıda riski bütünüyle özel amaçlı şirketin üstlenmesi 
anlamına gelmektedir, ki bu durum sermaye açısından cazip değildir. 
Oysa şimdi uygulanan KÖO modelinde talep riskini ‘özel amaçlı şirket’ 
üstlenmemektedir.144 Entegre sağlık kampüslerindeki hastaneler, uygu-

                                   
144 Nitekim Kamu-özel Ortaklığı Daire Başkanı da kamu ile özel sektör arasındaki risk 
paylaşımında “müşteri garantisi”ni Sağlık Bakanlığı’nın verdiğini açıklamıştır.  
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lamayı müjdeleyen hükümet açıklamalarında ısrarla vurgulandığı gibi 
devlet hastanesidir. Tıbbi hizmetin kamuda kalması, hastanenin devlet 
hastanesi olması, sosyal güvenlik kurumunun ödeme sistemi açısından 
önemlidir; bütün yurttaşlar bu hastanelere gidebildiği için KÖO hasta-
nelerinin ‘müşteri’ kitlesinin çok geniş olmasını sağlamaktadır. Aynı 
zamanda talep riski boyutuyla, özel amaçlı şirket, üstlendiği tıbbi gö-
rüntüleme, laboratuar vb. gibi tıbbi destek hizmetlerini, otelcilik hizmet-
lerini ve otopark ve kafeterya gibi ticari alanlardaki hizmetleri devlet 
tarafından yönlendirilen geniş müşteri kitlesine sunma olanağına ka-
vuşmuş olmaktadır. Belki de talep riski olmaması bu modelin sermaye 
açısından en çekici yanlarından biridir.  

İhale sürecinde talep garantisi olmaksızın özel sektörün bu yatırıma 
girmesi güçtür, hatta mümkün değildir. Özel amaçlı şirket açısından 
düşünüldüğünde mekansal açıdan bu dev alanda, seçeneği olmayan 
garantili müşteri söz konusudur. Peki sözleşme konusunu oluşturan 
faaliyet alanında rekabetçi piyasa devreye girebilir mi? Örneğin KÖO 
hastanesinin yakınlarında bir yere bir özel girişimci sağlık yatırımı yap-
mak istese buna izin verilecek mi? İlerleyen yıllarda otelcilik hizmetleri-
nin faturalandırılmasındaki yüksek maliyet nedeniyle sosyal güvenlik 
kurumu bazı harcamaları ödeme kapsamından çıkarır, buna bağlı ola-
rak da “seçim özgürlüğü” bulunan yurttaşlar bu hastaneler yerine baş-
ka hastaneleri tercih ederlerse, gelecek yıllarda hükümetlerin tercihine 
bağlı olarak Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki hastane basamaklandırma-
sında entegre sağlık kampüsleri bir üst basamağa taşınırsa, bu hastane-
lere ilişkin geri ödemeler özel koşullara bağlanırsa, SUT’ta düzenlenen 
katılım payına ilişkin düzenlemelerde KÖO hastanelerindeki hizmetlere 
ilişkin katılım payları artırılırsa, bütün bunlara bağlı olarak bu hastane-
lerin kullanıcı kitlesi/doluluk oranı azalırsa ne olacaktır? Bütün bu kur-
gusal sorular aslında sistemin mantığını sorgulamak ve gelecekteki 
riskleri göstermesi açısından önemlidir. KÖO modelini, sağlık sistemi-
nin asli unsurlarından sosyal güvenlik kurumlarının geri ödeme uygu-
lamalarından bağımsız düşünemeyiz. Talep riskini devletin üstlenmesi 
KÖO modelinin en önemli unsurlarından biridir. Bu açıdan bu yöndeki 
güvencelerin sözleşmelerde yer alması modelin bir gereğidir. Ayrıca 
yukarıda saydığımız devletin düzenlemesine bağlı talebi azaltacak deği-
şiklikler devlet açısından da sorun doğuracaktır. Çünkü devlet kendini 



SAĞLIK ALANINDA KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI SEMPOZYUMU 
6-7 MAYIS 2011 

 
192 

bağlamıştır; (ortalama) 25 yıl süreyle de “özel amaçlı şirket”in ödeme 
garantili kiracısıdır.  

Piyasa uygun hale gelirse reformların hedeflediği diğer ülkelerde oldu-
ğu gibi tam piyasalaşma yönünde adımlar atılacaktır. Özellikle de sağ-
lık alanının potansiyeli, sağlık harcamalarının bütün dünyada hızla 
arttığı düşünülürse KÖO modeliyle ilgili piyasalaşma biçimlerinde de 
değişiklikler olacağı öngörülebilir. Nitekim kamu hastane birlikleri tasa-
rısında öngörülen düzenleme de yaşama geçtiğinde (örneğin birlik 
yönetim kurullarına hizmet satın alımı ile ilgili yetki verilmesi) ilerleyen 
yıllarda piyasanın durumuna göre KÖO hastanesinin “kamuda” kalan 
kısmı ile ilgili olarak da yeni gelişmeler olabilir. 

İngiltere’de tıbbi hizmetin devredilmediği KÖO projelerinde, özel 
amaçlı şirkete yapılacak yıllık kira ödemelerinin ve diğer ödemelerin 
neden olduğu mali güçlük karşısında projeyi uygulayan hastane birlik-
lerinin doğrudan doğruya tıbbi hizmete aktarılan kaynağı ve hekim ve 
hemşireleri işten çıkararak personel maliyetini azaltma yoluna gittikleri 
görülmektedir (Donnely – Ball, 2011). Tıbbi hizmetlerin devredilmediği 
KÖO projelerinin tıbbi hizmetler ile ilgili yarattığı bir başka sonuçtur.    

9. KÖO VE ÖRGÜTLENME YAPISI  

KÖO modeli ile yapılan sağlık tesislerinde nasıl bir örgütlenme yapısı 
öngörülmektedir? Sorunun yanıtlanmasına öngörülen örgütlenme 
biçiminin ne olmadığını söylemekle başlayabiliriz. KÖO modeli, hiz-
metlerin merkezi planlama ile kamusal rejime tabi olarak kamu perso-
neli ile yürütüldüğü, finansmanının vergi gelirlerinden karşılandığı ve 
buna yönelik risklerin havuzda toplandığı kısacası genel idare esasları-
na dayanan tümleşik kamu örgütlenmesi özelliklerini taşımamaktadır. 
Aksine, KÖO modeli tümleşik kamu örgütlenmesinin bütün bu sayılan 
özelliklerinin her biri için alternatif olarak gündeme getirilmiştir. KÖO 
geleneksel yöntemlere (emanet gibi) olduğu gibi, uzun yıllardır uygula-
nan kamu hizmetlerinin özel kişilere gördürülme biçimlerine de alterna-
tif olarak sunulmaktadır. 

İlgili yazında örgütlenme boyutuyla iki farklı KÖO uygulamasından söz 
edilmektedir (Gerard, 2001; Council of Europe, 2004: 8). Birincisi, 
kamu örgütü ile özel örgütün (ortaklığa üçüncü sektör örgütleri de dahil 
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olabilir) bir araya gelerek sorumluluk ve hak paylaşımına dayanan bir 
ortaklık kurmasıdır. Kurumsal bir yapıya bürünen bu ortaklık ilişkisinde 
kamu sektörünün ve özel sektörün hissedar olduğu ayrı bir örgüt söz 
konusudur. Ortak girişim (joint venture) bunun bir örneğidir. İkinci tür 
KÖO uygulaması ise sadece sözleşmeden doğan bir ilişkidir. Bu tür 
‘ortaklık’ta taraflar bir araya gelerek ayrı bir örgüt kurmazlar. Alıcı ko-
numundaki devlet, sunuculardan (özel sektör) sözleşme ilişkisi ile mal, 
hizmet ve yapım işi satın almaktadır. Tarafların hak ve sorumlulukları 
aynı ‘ortaklık’ örgütü içinde olmaktan kaynaklanmaz; ayrı birer hukuki 
kişilik olarak sözleşmeden kaynaklanan hak ve sorumlulukları vardır. 
İncelediğimiz sağlık alanındaki KÖO modeli bu ikinci türe girmekte-
dir.145 İdare (Sağlık Bakanlığı / hastane / döner sermaye işletmesi) ve 
karşısında sözleşme ilişkisi içinde olduğu bir özel amaçlı şirket/ortak 
girişim olmak üzere iki farklı örgüt söz konusudur. KÖO modelinde 
devredilen işlevlere göre farklı örgütlenme yapıları ortaya çıkabilir.  

Tıbbi olmayan hizmet ve ticari alanların işletmesinin ‘özel amaçlı şir-
ket’e bırakıldığı yapıda idare (standart belirleme ya da belirli denetim-
ler dışında) bu alanlardan bütünüyle çekilmiştir. İdare, doğrudan alıcı 
konumunda olduğu bu hizmet ve alanların işletmesinde karar/yönetim 
sürecinde yer almaz. İdarenin bu hizmet ve alanlarda “alıcı” konu-
munda olması sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi açısından ne gibi bir 
sonuç yaratmaktadır? Blok halinde sunulan hizmetin alıcısına dönüşen 
idarenin sayılan bu alanlar açısından müdahale alanının sınırlanmış 
olması yurttaş-hizmet ilişkisinde ne gibi sonuçlar doğurabilir? Bu soru-
lara yeri geldikçe yanıt aranmaya çalışılacaktır.  

Türkiye’de KÖO’nun örgütlenme yapısında üçüncü sektör örgütlerinin 
katılımı en azından ihaleleri yapılan KÖO hastaneleri açısından henüz 
öngörülmemektedir. Fakat diğer ülke uygulamalarında olduğu gibi 

                                   
145 Bu açıdan modelin adlandırmasındaki “ortaklık” sözcüğünün hukuksal ve yönetsel 
açıdan bir karşılığı yoktur. Sağlık alanında kurumsal ortaklık, ortak girişim türü bir yapı-
lanma mümkün olabilir mi? Avrupa Komisyonu raporunda üye devletlerde özellikle su 
dağıtım ve atık toplama hizmetleri alanlarında ortak girişim tipi KÖO uygulamalarının 
yerel yönetimlerde görüldüğü belirtilmektedir. Ortak girişim yönteminde doğrudan 
doğruya ortaklığın yönetiminde, karar süreçlerinde yer aldığı için kamunun hizmet örgüt-
lenmesinde kamusal faydayı ençoklaştırma yönünde müdahale olanağının olduğu savu-
nulmaktadır. (Council of Europe, 2004: 18). 
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Türkiye’de de hastaneler özerk sağlık işletmelerine (örneğin kamu has-
tane birliklerine) dönüştürüldüğü zaman sağlık işletmelerinin yönetimi-
ne (yönetişimci karar yapısı olarak yönetim kurullarına/mütevelli heyet-
lerine) yeni bir aktör olarak üçüncü sektör örgütlerinin de dahil edile-
ceği beklenebilir. Sağlık alanında KÖO uygulamalarında önemli bir yol 
kat eden İngiltere’de sağlık tesislerinin yapım, finansman ve mal-hizmet 
alımları ile ilgili aşamadan sonra hastanelerin yönetim-karar yapısına 
odaklanılmıştır. Örneğin bu kapsamda devlet hastaneleri vakıf statüsü-
ne (foundation hospitals) dönüştürülerek birer özerk hastane işletmesi 
halini almışlardır. Bu vakıf hastanelerinin yönetimi, piyasa aktörlerinin 
ve yerel karar aktörlerinin de dahil edildiği yönetişimci bir yapıda ör-
gütlendirilmiştir (Bkz.: Karasu, 2009a). Henüz Türkiye’de model, ya-
pım ve finansman konularındaki uygulamalarla ilk (hizmet alımı) aşa-
masındadır. Ancak gerek yasalaşma sürecini tamamlayamayan 5227 
sayılı yasadaki (Kamu Yönetimi Temel Kanunu) sağlık hizmetlerinin il 
özel idarelerine devrini öngören düzenlemeler, gerek 2007 yılında 
Hükümet tarafından Meclis’e sevk edilen ve 2010 yılında Plan–Bütçe 
Komisyonu’ndan geçen ancak hâlâ yasalaşmamış olan ‘Kamu Hastane 
Birlikleri Tasarısı’ndaki düzenlemeler, Hükümetin sağlık hizmetlerinde-
ki yerelleşme hedefini ortaya koymaktadır. Bu açıdan diğer ülkelerdeki 
yönetişimci karar yapısı ve üçüncü sektörün katılımıyla ilgili düzenle-
melerin gündeme gelmesinin ihtimal dışı olmadığı söylenebilir. Bu 
durumda da KÖO projelerinde tıbbi olmayan hizmet ve ticari alanlarda 
faaliyet gösteren özel amaçlı şirket bütün olarak hastanenin (dönüştü-
rülmüş olursa hastane birliklerinin) yönetiminde de “paydaş” olarak 
etkin söz sahibi olacaktır.  

Sağlık alanındaki KÖO’nun yasal alt yapısı (Ek 7. madde ve KÖO 
Yönetmeliği) KÖO hastanelerinde nasıl bir örgütlenme yapısı olacağına 
ilişkin bir düzenleme içermemektedir. Örgütlenme ayrıntılarına girdiği-
mizde KÖO modeliyle ilgili olarak değerlendirmeyi iki farklı seçeneği 
göz önünde bulundurarak yapabiliriz. Birincisi, şu andaki bakanlık 
yapılanmasının ve KÖO yasal alt yapısının sürdüğünü varsaymaktır. 
Buna göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir devlet hastanesi ve idarenin 
mal, hizmet ve yapım işi alımı yaptığı özel şirket söz konusudur. İkinci 
seçenek ise özerk sağlık işletmeciliğine geçilmesidir. Bu hedef gerçekle-
şirse KÖO modelinde düzenleyici ve denetleyici fonksiyonlarla sınır-
lanmış Sağlık Bakanlığı, bir kamu tüzel kişisi olarak özerk hastane iş-
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letmeleri ve ‘özel amaçlı şirket” söz konusu olacaktır, ki bu ilk durum-
dan bütünüyle farklı bir yönetim ilişkisi sonucunu doğuracaktır. 

Bürokratik yapılar, amaçlara ulaşmada etkili ve verimli örgütlenme 
aracı olarak tanımlanırken (Eisenstadt, 1959: 302), 80’lerden sonra 
neo liberal örgüt kuramlarında verimsizliğin baş sorumlusu olarak gös-
terilmiştir. Sözleşme ilişkisine dayanan yeni örgütlenme tercihinde 
bürokratikleşmenin azaltılmasına (debureaucratization) yönelik olarak 
büyük örgütlerin parçalanarak küçültülmesi, hizmetlerin küçük, esnek, 
proje odaklı ad hoc yapılarla yürütülmesi savunulmaktadır (Argyriades, 
2010: 275). Peki iddia edildiği gibi KÖO, dayandığı kuramların iddia 
ettiği şekilde küçük, etkin bir yapı olarak bürokrasiyi azaltmakta mıdır? 
Özellikle de 1980 sonrasında yeni kamu işletmeciliği, post-fordizm 
yaklaşımlarıyla “küçük ve etkin” yapılar savunulurken KÖO uygulama-
sındaki bu dev yapıların varlığı nasıl açıklanacaktır? KÖO uygulamala-
rında bürokrasi ile ilgili kaçınma, uzaklaşma, azaltma gibi söylemlerin 
gerçekleştiğini söylemek güçtür. Basit bir çıkarımla yönetim biliminin 
büyüme ve merkezileşme ilişkisiyle açıklanabilir.146 KÖO, geleneksel 
hizmet örgütlenme biçimlerinin hantal, verimsiz, katı, aşırı merkeziyetçi 
yapısına alternatif olarak sunulmaktadır. KÖO modelinin, eleştirilen 
yapılara ne derece alternatif olabildiğine kısaca bakmak gerekir. İkinci 
ve üçüncü basamak kamu hastanelerinin yeniden yapılandırılması ve 
bu kapsamda KÖO hastaneleriyle bürokrasinin azaltıldığı iddia edilir-
ken KÖO sözleşmelerine dayalı yeni örgütlenme yapısında belki nitelik-
sel açıdan farklı, ancak niceliksel açıdan farklı olmayan yeni bir bürok-
rasi yaratılmaktadır. KÖO hastaneleriyle ölçek büyümesinin bir sonucu 
olarak kaçınılmaz biçimde bürokratikleşme (alan, nüfus, iş, işlem hac-
mi, personel büyüklüğü ve ilişkiler boyutuyla) artacaktır. Belki yapı, 
ölçek itibariyle değil ama, taylorist örgütlenme temelinde “hastane 
şartlarının ‘fabrika’ şartlarına dönüştürülmesi” ile bu yaklaşımların 
hedeflerinin yaşam bulduğunu söylemek gerekir (Sönmez, 2011: 13).  

                                   
146 Özellikle de büyük yatırım proje kararlarının merkezi olarak yapılıyor olması gücün 
merkezileşmesine yol açmakta, aynı zamanda diğer kamu örgütleri ve yerel yönetimler 
üzerindeki merkezi yönetimin denetimini artırmaktadır. Mali yönetim, ihale ve denetim 
ile ilgili merkezi yönetime tanınan yetkiler merkezi yönetime, istediği takdirde bütün 
kamu örgütleri üzerinde uygulayabileceği bir denetim aracına dönüşebilmektedir. (Vin-
cent-Jones, 2000: 341).  
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Özerk işletmeler haline dönüştürülseler de, hastane birliği şeklinde 
kamu tüzel kişisi olsalar da KÖO projeleri açısından hastaneler Sağlık 
Bakanlığı’nın sözleşme uygulayıcısı birimleri olmaktan öteye geçeme-
yeceklerdir. Belki ilerleyen dönemde Bakanlık KÖO projeleriyle ilgili 
olarak Yönetmelikte de kendisine tanınan yetkiyi kullanarak hastanele-
re bazı işletimsel yürütme yetkileri devredebilir. Ancak en az 28 yıl 
süreli olarak imzalanan sözleşmelerde hastanelerin sözleşme yöneti-
mindeki yetkileri oldukça sınırlıdır. Aynı zamanda önem arz etmeyen 
basit işletimsel işler dışında (örneğin döner sermaye işletmelerinin gün-
lük para trafiğini yönetmesi) iddia edildiği gibi gerçek anlamıyla yetki 
devri de söz konusu olmayacaktır. Bu modelde en kritik karar konula-
rının (ihale-sözleşme) zaten proje başında merkezileştirilmiştir. Bu du-
rumda KÖO modeli, dayandığı kuramsal zemin olan YKİ’nin varsayım-
ları ile bu yönüyle de ters düşmektedir.147 (Hastanelerin özerk kamu 
kurumlarına dönüştürülmesi, KÖO ile ilgili ihaleleri hastanelerin yap-
ması ya da bakanlığın yetkilerinin hastanelere devredilmesi gerekliliği 
ayrı tartışma konularıdır; buradaki değerlendirme modelin iç tutarlığı 
boyutuyla sınırlı olarak yapılmıştır). 

10. KÖO MODELİNDE ÖRGÜTLER 

Kısmen ele aldığımız modeldeki örgütleri biraz daha mercek altına 
almak, bu kapsamda bakanlık, hastaneler ve ihaleyi alan ‘özel amaçlı 
şirket’ açısından bir inceleme yapmak yönetim ilişkilerini anlamak 
açısından yararlı olacaktır.    

10.1. Devletin Değişen Rolüne Uygun Sağlık Bakanlığı  

Son yıllarda uygulanan Sağlıkta Dönüşüm programında ve uluslararası 
kuruluşların Türk sağlık sistemine dair yayımlanmış raporlarında Sağlık 

                                   
147 Aslında neo liberal politikaların yoğun olarak uygulandığı son yirmi yılda yeni örgüt-
lenme yapılarının hemen hemen tümünün kritik karar konularını en üst yöneticilerde 
(siyasal-yönetsel) toplamak suretiyle merkezileşme düzeyini artırması, neo liberal ö rgüt-
lenme yaklaşımında adem-i merkezileşmenin gerçekten istenen bir şey olup olmadığını 
da sorgulatan bir durumdur. Basit bir örnek, İngiltere’de merkezi yönetimin yerelleşme 
ve rekabet-verimlilik savlarıyla gerçekleştirdiği reformlar kapsamında uyguladığı yerel 
hizmetlerdeki ‘zorunlu rekabetçi sunum’ (compulsory competitive tendering) yöntemidir. 
(Vincent-Jones, 2000: 341). Bu yöntemin, iddiaların tam aksine nasıl olup da bir yandan 
piyasa açısından tekellerin oluşmasına yol açan diğer yandan da merkezi yönetimin yerel 
yönetimler üzerindeki denetimini artıran bir mekanizmaya dönüştüğünü hatırlamak 
yeterlidir.  
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Bakanlığı’na biçilen rol, sağlık politikasını ve sağlık çalışanlarının çalış-
ma koşullarını belirleyen ve denetimler gerçekleştiren bir tür planlama-
düzenleme-denetleme fonksiyonudur (Sağlık Bakanlığı, 2003: 26; 
TÜSİAD, 2005: 40). Bakanlığın, bu fonksiyon ile birlikte, bununla 
uyumlu, bunu tamamlayacak bir başka rolü de üstlenmesi öngörül-
mektedir. Bu rol, bir tür güvenlik sibobu olarak hizmetlerin örgütlen-
mesinde “gerektiğinde” aktif olarak müdahil olmasıdır. Henüz bakanlı-
ğın düzenleyici-denetleyici fonksiyon ile sınırlandırılma noktasına ge-
linmemiştir. Devletin, sağlık alanından bütünüyle çekilmesi en azından 
şimdilik savunulan bir tez değildir. Devletin, büyük oranda piyasalaşan 
sağlık alanında planlama, finanse etme, tıbbi hizmeti sunma ve denet-
leme fonksiyonunu sürdürmektedir. Tıbbi hizmet dışındaki tüm hizmet 
ve ticari alanların sözleşmeciye bırakıldığı KÖO modelinde Sağlık Ba-
kanlığı’nın rolü ne olacaktır? Bakanlık ile KÖO hastanelerinin nasıl bir 
ilişkisi olacaktır? 

KÖO modeli, Sağlık Bakanlığı’nın yapısını, sağlık hizmetlerini örgütle-
me biçimini ve sağlık hizmetini yürüten örgütler ile ilişkisini sözleşme 
ilişkisinin gerektirdiği biçime büründürmektedir. KÖO, Gelecek yıllara 
ilişkin Sağlık Bakanlığı için öngörülen düzenleyici–denetleyici role uy-
gun bir modeldir. Daha önce değindiğimiz gibi Türkiye’de diğer bazı 
ülkelerde olduğu gibi KÖO projelerini yürütmek üzere merkezi bir ku-
rum oluşturulmamıştır. Sağlık alanındaki KÖO uygulamalarında Sağlık 
Bakanlığı’na yetki verilmiştir. KÖO, Sağlık Bakanlığı ile ihaleyi alan 
özel amaçlı şirket arasındaki bir sözleşme ilişkisine dayanmaktadır. Bir 
başka deyişle bakanlık KÖO projelerinin temel aktörüdür. Sağlık Ba-
kanlığı, uzmanlık alanı olmayan bir konuda büyük ölçekli, uzun dö-
nemli, çok karmaşık sözleşmelere imza atmaktadır. KÖO modeline 
geçişin ilk sonucu Sağlık Bakanlığı’nın iç örgütlenmesinde yarattığı 
değişikliktir. Bakanlıkta, 2007 yılında 5683 sayılı Yasa ile Kamu-Özel 
Ortaklığı Daire Başkanlığı ve İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığı adıyla 
KÖO ihale süreci ve sözleşme yönetimi ile ilgili iki ana hizmet birimi 
kurulmuştur (Bu iki birimin sağlık hizmeti ile doğrudan ilgisi olmadığı 
halde ana hizmet birimi olarak oluşturulması ayrıca irdelenmelidir). 
Bakanlıktaki bu yeniden yapılanma, KÖO modelinin sağlık hizmetleri-
nin örgütlenmesinde kullanımını sağlamanın Sağlık Bakanlığı’nın asli 
fonksiyonlarından biri haline getirildiği anlamını taşımaktadır. Bu deği-
şiklikler, yönetsel yapılanmanın sözleşme ilişkisine uyumlandırılması 
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olarak değerlendirilebilir. Diğer ülke uygulamalarında genellikle KÖO 
projelerinin imzacısı özerk hastane birlikleri ya da özerk sağlık işletme-
leridir. Bu noktanın iyi irdelenmesi gerekmektedir. Bir hizmet örgüt-
lenmesinde aynı aktörün hem politika belirleyici, hem sunucu, hem 
finansör, hem düzenleyici, hem denetleyici olması son dönem kamu 
yönetimi reformlarının kendi iç mantığı açısından doğru değildir. Nite-
kim Sağlık Bakanlığı’nın rolünün politika belirleme ile sınırlandırılması, 
sağlık alanı için düzenleme-denetleme fonksiyonu için ayrı bir üst kurul 
tipi oluşturulması sağlık hizmetleri örgütlenmesinde politik hedefler 
olarak ortaya koyulmaktadır. Bu açıdan KÖO projelerini bu örgütlen-
me biçimiyle de ayrıca değerlendirmek gerekmektedir. Özerkleşmenin, 
bu kapsamda da yetkilerin devredilmesinin savunulduğu sağlık örgüt-
lenmesinde 25 yıl ve üzeri süreli KÖO projelerini bakanlığın ihale et-
mesi ve sözleşme yönetiminde bakanlığın söz sahibi olması en azından 
kendi içinde bir çelişkidir. 

Ek 7. madde ve KÖO Yönetmeliği açısından bakanlığın gerek ihale 
süreci gerek sözleşme yönetimi ile ilgili üstlendiği görev ve yetkiler 
şöyle özetlenebilir: Karar (hizmet ve alanların devredilmesi, kiralama 

süresi, yıllık ödeme miktarı); Hazırlık – Eylem (ön projenin hazırlan-
ması, kira ve diğer ödemeleri yapmak, denetimleri gerçekleştirmek; 
Düzenleme-Denetim148 (sağlık tesisinin projelendirilmesi, yapımı, 
bakımı ile tesislerdeki tıbbi alan dışındaki ticari alanlar ile hizmet alan-
larının ne şekilde işletileceğine dair temel standartları belirleme149, 

                                   
148 Yönetmelik’te (md. 38) bakanlığın özel amaçlı şirketin sözleşme kapsamına giren 
faaliyetlerini bütün aşamalarda denetleyeceği veya denetlettireceği hükmüne yer veril-
miştir. Yine Yönetmelik hükmüne göre Bakanlığın denetim ve yönetim mekanizması 
kurabilmesi öngörülmüştür. 
149 Yönetmeliğe göre yapım standartlarını belirleme de Bakanlığın görevlerinden biridir. 
KÖO projelerinde projenin öngörülen süre içinde (genellikle de 3 yıl) bitirildiği görülmek-
tedir. Yapım/inşaat riski açısından değerlendirildiğinde bir sorun yaşanmadığı söyleneb i-
lir. Nitekim KÖO uygulamalarının belki de en çok dile getirilen olumlu yönü inşaatların 
süresinde (hatta kimi zaman süresinden de önce) bitmesinden kaynaklanan yapım/ 
inşaat riskinin azalmış olmasıdır. Bu da beklenebilecek bir durumdur. İnşaat ne kadar 
çabuk biterse ihaleyi alan ‘özel amaçlı şirket’ devletten aldığı kira dışında tıbbi destek 
hizmeti, otelcilik hizmetleri ve otopark, kafeterya gibi ticari alanların işletmeciliğinden 
gelir elde etmeye başlayacaktır. Hastane binalarının süresi içinde bitmesi kadar binaların 
sağlık hizmetlerine uygun standartlar içinde olması da önemlidir. İngiltere’de süresi 
içinde bitirilmesi nedeniyle Hükümetin övgü ile söz ettiği KÖO yöntemi ile inşa edilen 
hastane binalarının dayanıklılık ve sağlık hizmetlerine uygun teknik gereklilikler açısından 
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sözleşme süresince yüklenicinin eylem ve işlemlerinden doğacak zarar-
ların giderilmesini sağlama, buna yönelik cezai müeyyideler koyma); 

Güvence Sağlama-Önleyici Tedbir Alma (kira ödemelerini güven-
ce altına almak üzere döner sermayelere gelir desteği ve bu konuda 
gerekli önlemleri alma, talep riskini üstlenme). 

Bakanlığın denetim ile ilgili görevleri yerine getirmesi açısından bazı 
güçlükler vardır. Aynı anda devam eden çok sayıda projeye ilişkin 
olarak özel amaçlı şirketlerin bütün faaliyetlerinin denetlemesi, en azın-
dan şimdiki yapılanma ile, mümkün değildir. KÖO ile ilgili iki daire 
başkanlığının kuruluşuna ilişkin yasal düzenlemede tahsis edilen kadro-
lar da yeterli değildir. Bu noktada bu birimlere geçici görevlendirmeler-
le diğer kurumlardan personel aktarılması da sorunu çözmeyecektir. 
Bu durumda Bakanlığın yine Yönetmelik’te kendisine verilen yetkiyi 
kullanarak, “denetletir” hükmünden hareketle denetim işini hizmet 
satın alımı yöntemiyle özel kişilere gördürme yoluna gitmesi kaçını l-
mazdır; bu, Bakanlık için öngörülen düzenleyici-denetleyici role de 
uygun bir yoldur.  

10.2. Entegre Sağlık Kampüsü - Hastaneler (Döner Serma-
ye İşletmesi)  

KÖO projelerinde kamu örgütlenmesinde çok alışık olmadığımız, son 
dönem kamu yönetimi reformlarında pek rastlamadığımız bir ifadeye 
rastlamaktayız: Entegre sağlık kampüsü. Örgütlenme boyutuyla entegre 
(integrated), birçok parçadan oluşan yapının, yönetim süreçleri açısın-
dan birbirleriyle ilişkilendirilerek tümleşik hale getirilmesini (bütünleşt i-
rilmesini) ifade etmektedir. Bütünleşik/Tümleşik kamu örgütlenmesi, 
hiyerarşi ve bütünlüğü sağlamaya yönelik diğer hukuksal ve yönetsel 
araçlarla entegre bir özellik gösterir. Özellikle modern bürokratik yapı-
ların ortaya çıkışı ile hizmet örgütlenmesine yerleşen bu yapılanma, 
siyasal ve yönetsel sorumluluk temelinde, eşitliği, standartlaşmayı sağ-
lamaya yönelik merkezi planlama, eşgüdüm ve denetimi öngörmekte-

                                                                       
standartların çok gerisinde olduğu bizzat resmi yapı denetim kurulları, sağlık alanındaki 
mesleki örgütler ve sendikalar (Lister, 2003: 5) tarafından dile getirilmiş, projelerde 
standartların belirlenmesinde uzmanlık kuruluşlarından destek almayan idare bu noktada 
eleştirilmiştir (Edwards ve diğerleri, 2004: 141).   
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dir. Coğrafi olarak dağılmış ve farklı basamaklardaki sağlık örgütlerinin 
ilişkisinin merkezi bir sistem dahilinde (örneğin Sağlık Bakanlığı bünye-
sinde) bütünleştirilmesini ifade etmek üzere entegre sözcüğü sağlık 
sisteminde yaygın olarak kullanılmaktadır.150 Aile hekimliği uygulama-
sında Üniversite ve Milli Savunma Bakanlığı’na ait olanlar hariç bütün 
kamu kurumlarına ait hastanelerin 2005 yılında Sağlık Bakanlığı bün-
yesine alınması da bir entegrasyon/bütünleştirme uygulamasıdır. Bu 
noktada yeni olan, KÖO projelerindeki entegre sağlık kampüsleridir. 
Sağlık hizmetlerinde entegre örgüt yapılarına neden ihtiyaç duyulmuş-
tur? Entegre sağlık kampüsleri, bölge ve birkaç dal/uzmanlık hastane-
sinden oluşmaktadır. Öncelikle KÖO projelerindeki entegre sağlık 
kampüsleri ile 20. yy boyunca örgütlenme kuramlarında yer verilen 
şekliyle yönetimin süreçleri itibariyle tümleşik bir hizmet örgütlenmes i-
nin mi amaçlandığını sormak gerekmektedir. Bilindiği üzere 
1980’lerden sonra neo liberal kamu yönetimi reformlarının başlıca 
amacı kamu örgütlenmesinde tümleşik yapının çözülerek esnek ve 
küçük örgütlerin yer aldığı bir örgütlenme yapısına geçilmesidir. Bu 
amaca uygun bir yapılanma olarak KÖO hastaneleri ile, eski hiyerarşi 
esaslı bütünleşik kamu hizmeti örgütlenmesi modeline bir dönüş oldu-
ğunu düşünmemek gerekir. Peki entegre edilmiş olan nedir? Örneğin 
Ankara Etlik’te yapılacak hastane, bölge ve sekiz dal hastanesini içeren 
toplam 3056 yatak kapasitesine sahip bir entegre sağlık kampüsüdür. 
Entegre sağlık kampüsünün ayrı bir yönetimi olacak mıdır? Olacak ise 
tüzel kişiliği olacak mıdır? Olacak ise bu örgütün bakanlık ve kampüs 
içindeki hastanelerle ve “özel amaçlı şirket” ile ilişkisi nasıl olacaktır? 
Bu durumda her hastanenin ayrı bir döner sermaye işletmesi mi ola-
cak? Yoksa entegre sağlık kampüsü tek bir bütçeye mi sahip olacaktır?  

Yasa ve Yönetmelik’te entegre sağlık kampüsünü oluşturan hastanele-
rin yönetsel/mali açıdan entegre bir yapıda olacağına, hastanelerin 
hiyerarşik üstü olarak ayrı bir entegre sağlık kampüsü yönetiminin 
olacağına ilişkin bir düzenleme yoktur. Entegre sağlık kampüsleri ile 
oluşturulması yönünde girişimlerde bulunulan hastane birlikleri arasın-

                                   
150 Örneğin 25.5.2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aile Hekimliği 

Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. maddesinde 

entegre sağlık hizmeti, Bakanlıkça belirlenecek yerlerde birinci basamak sağlık hizmetle-

rini yoğunlukla yürütmek üzere tasarlanmış sağlık hizmeti olarak tanımlanmaktadır.  
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da bir koşutluk kurmak mümkündür. Entegre sağlık kampüsü, ölçeği 
ve yapısı itibariyle hastane birliği ile büyük benzerlik göstermektedir. 
Hatta daha önce de değindiğimiz gibi hastane birliği ile amaçlanan 
birçok şeye bu kampüsler ile ulaşıldığını da söylemek mümkündür. 
Ancak henüz entegre özelliği ile ilgili yasal düzenlemelerde ve resmi 
açıklamalarda bir bilgi olmadığı için hastane birliklerinde olduğu şeki l-
de bu kampüsler ile “program, planlama, bütçelendirme ve uygulama-
yı ortaklaşa üstlenecek bir hastaneler ağı” (OECD, 2008b: 44) amaçla-
nıp amaçlanmadığı bilinmemektedir.151   

10.3. Özerk Hastane İşletmeciliği – “Gerektiğinde Devlet” 

Sağlık alanındaki KÖO uygulamalarında sözleşme konusu olan sağlık 
tesisi faaliyete geçinceye kadar özel amaçlı şirketin tek muhatabının 
Bakanlık olduğundan söz etmiştik. Sağlık tesisi faaliyete geçtikten sonra 
durum biraz daha karmaşık bir hal almaktadır. Bakanlık dışında tıbbi 
hizmeti sunacak olan hastaneler (döner sermaye işletmeleri) de Yö-
netmelik’teki idare tanımına girmeye başlayacaktır. Sözleşme, Bakanlık 
tarafından imzalanmakla birlikte hastaneler, özel amaçlı şirketin uzun 
süreyle hem kiracısı hem de mal ve hizmet alıcısıdırlar. Hastanelerin 
özel amaçlı şirket ile ilişkisi sadece kira ödemeleri ile sınırlı değildir. 
Hastanenin bütün faaliyetleri ile özel amaçlı şirketin yürüttüğü hizmet-
ler arasında organik bir ilişki vardır. Bu açıdan hastaneler ile özel 
amaçlı şirket hem sağlık hizmeti hem de mali ve yönetsel boyutuyla 
yoğun bir ilişki içindelerdir.  

Hastanelerin sözleşme yönetimi konusundaki yetkileri Bakanlık tara-
fından belirlenecektir. Bakanlığa birçok konuda yetki devretme yetkisi 
tanınmıştır.152 Şu anda idarenin Yasa ve Yönetmelik’teki yükümlülükle-

                                   
151 Sağlık Bakanlığı’nın entegre ilçe hastaneleri programını uygulamaktadır. Sağlık Ba-
kanlığı’nın (Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 2006 yılında yayımladığı Entegre ‘İlçe 
Hastanesi’nin Açılması, Kapanması ve Buralarda Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında 
Yönerge’sinde entegre ilçe hastanesi sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunumunun tek 
merkezden yapılması suretiyle, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin bir arada 
yürütülmesine, birleştirilerek güçlendirilmesine imkan tanıyan yapı olarak tanımlanmak-
tadır. 
152 Yönetmelikte (md. 40/2) bakanlığın yetkilerinin devredilebileceğinden söz edilmekte-
dir: “Bakanlık da mevzuatta açıkça öngörülmesi hâlinde koşulları da belirtilmek suretiyle 
sözleşmeleri devredebilir. Bakanlığın, sözleşmeyi devretmesi hâlinde, sözleşmede yer 
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rinin nasıl paylaştırılacağının ya da hastane ile özel amaçlı şirket ilişki-
sinin bütün yönleriyle öngörülmesi mümkün değildir.153 Ancak bizzat 
hizmeti sunan kurumlar olarak hastane yönetimlerinin sözleşmenin 
yönetiminde yetki devrine gerek olmaksızın söz sahibi olacakları ya da 
zorunlu olarak yer alacakları hususları tahmin etmek mümkündür. 

Mevcut sistemde olduğu gibi154 KÖO hastanelerinde de “yürütüm” 
açısından esas olarak döner sermaye işletmeleri temel alınmıştır. Esnek 
mali yönetimin hedeflendiği düşünüldüğünde döner sermaye işletmele-
rinin sistemin belkemiği olması aslında KÖO modelinin iç mantığı ile 
de tutarlıdır. KÖO sözleşmesi bakanlık tarafından imzalanmakla birlik-
te, KÖO bakanlık bütçesinden karşılanacak bir yatırım ya da harcama 
değildir. KÖO uygulamasının en önemli ayağı olan mali boyutta döner 
sermaye işletmelerinin rolü, KÖO Yönetmeliğinin “Temel İlkeler” başlı-
ğını taşıyan 5. maddesinden de anlaşılmaktadır:155 “İhaleler, merkeze 
aktarılan paylar da dâhil olmak üzere döner sermaye işletmelerinin 
gelirleri dikkate alınarak yapılır.” Bu tanımlama, KÖO hastanesinin 
hasta sayısının, buna bağlı olarak da döner sermaye gelirinin öngörül-
müş olduğunu ve buna göre bir ihale yapıldığını düşündürmektedir. 
Ancak bu mümkün müdür? Özellikle en az 25 yıllık sözleşme süresi 

                                                                       
alan süre, kira bedeli, yüklenici tarafından üstlenilen hizmetlerin kapsamı ve benzeri 
hükümler, sözleşmenin diğer tarafı olan yüklenicinin rızası olmadan değiştirilemez.” 
Nitekim Sağlık Bakanlığı yöneticileri de yetki devrine ilişkin açıklamalar yapmaktadır: 
“Şu anda bu konuda ihale yapma yetkisi bakanlığa aittir. Ama bakanlık bu yetkisini ilgili 
yerlere devredebilir.”  
153 İdare açısından idare ile sözleşmeci şirket arasındaki ilişki esas olarak Yönetmelikte 
“İşletme Dönemi Yönetim Planı” başlıklı fıkrada (4/f) düzenlenmiştir. Buna göre tıbbi 
hizmetler dışındaki hizmet ve alanların yüklenici tarafından ne şekilde işletileceğine ve bu 
hizmetin verilmesi esnasında, idare ile yüklenici arasında kurulacak “işletim-yönetim 
organizasyon modeline işletme dönemi yönetim planı”nda yer verilecektir.  
154 Aslında kamu örgütlenmesinde ilk örneklerine 1920’li yıllarda rastladığımız döner 
sermaye işletmeleri, sağlık alanında 4.1.1961 tarih ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı 
Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye 
Hakkında Kanun ile oluşturulmuştur. Bu yasanın 7. maddesinde döner sermaye işlemle-
rinin 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile, 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve 
İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı belirtilmektedir. 3046 sayılı Bakanlıkların Kuru-
luş ve Görevleri Hakkındaki Kanun da bakanlıkların ve bağlı kuruluşların ihtiyaç halinde 
döner sermaye işletmesi kurabilmesine olanak tanımaktadır.  
155 Yine KÖO modelinin döner sermaye ile ilişkisini gösteren bir başka düzenleme, ön 
proje, fizibilite raporu, ihale dokümanı ve temel standartlar raporu hazırlanması veya 
hazırlatılmasında döner sermaye kaynaklarının kullanılması öngörülmüştür (Yönetmelik 
md. 7/6). 



SAĞLIK ALANINDA KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI SEMPOZYUMU 
6-7 MAYIS 2011 

 

203 

düşünüldüğünde döner sermaye işletmelerinin gelirlerini öngörmek çok 
güçtür. Döner sermayelerin temel gelir kaynağı hastalardır. Entegre 
sağlık kampüsleri kentin farklı bölgelerindeki kapatılan birçok hastane-
nin yerini alacaktır. Bu da hasta sayısının öngörülebilmesini daha da 
güçleştirmektedir. İdare için öngörülen kira ve diğer ödemelerin yapı-
labilmesi için hasta sayısının garanti altına alınması, bir başka deyişle 
talep riskini devletin üstlenmesi gerekecektir.  

KÖO kira ödemeleri bakanlık bütçesinden değil, döner sermaye işlet-
melerinin işletme bütçesinden karşılanacaktır. Yönetmelik (md. 34/6) 
hükmü şöyledir: “sözleşmede tespit edilen kira dönemleri içerisinde 
yükleniciye kira ödemeleri, sağlık tesisinin teslim alınmasından sonra, 
tesisin bünyesinde döner sermaye işletmesi kurulması durumunda bu 
işletme bütçesinden, işletme kurulmaması veya kurulmuş olmakla bir-
likte mali durumunun uygun olmaması hâlinde Bakanlık Döner Ser-
maye Merkez Saymanlığı hesabına aktarılan paydan ödenir.” Bu dü-
zenlemeye göre projenin mali yönetimi hastane döner sermaye işlet-
mesinin yükümlülüğündedir. Hastane döner sermaye işletmesinin 
ödemelerde sıkıntı yaşaması durumunda Bakanlık merkez saymanlığı-
nın devreye girmesi, modelde öngörülen “güvence” örneklerinden 
biridir (Yönetmeliğin md. 33): “Bakanlık, döner sermaye ilgili bütçe 
kalemlerinde, sözleşme süresi boyunca ilgili sağlık tesisinin periyodik 
kira bedellerinin ödenebilmesine yönelik yeterli ödeneğin tahsisi konu-
sunda her türlü tedbiri alır. Sözleşmelerde kira bedellerinin zamanında 
ve tam olarak ödenmesinin Bakanlık garantisi altında olduğu ve öde-
melerdeki gecikmelere uygulanacak cezai yaptırımlara ilişkin hükümle-
re de yer verilir.”  

Yine Yönetmelik’te “sözleşmelerde kira bedellerinin zamanında ve tam 
olarak ödenmesinin Bakanlık garantisi altında olduğu ve ödemelerdeki 
gecikmelere uygulanacak cezai yaptırımlara ilişkin hükümlere de yer 
verilir” şeklinde hüküm ile kira ödemesi devlet güvencesi altına alın-
mıştır. Bununla da yetinilmemiş Yönetmeliğin ilk biçiminde yer alma-
yan ancak 2010 yılında “İşin tamamlanmasındaki gecikme ve maliyet 
değişiklikleri, cezalar” başlığındaki maddeye eklenen bir hüküm ile 
yüklenici şirketin zararının tazmininde devlet güvencesi sağlanmıştır.  

Diğer ülkelerde de görüldüğü gibi KÖO esas olarak özerk sağlık işlet-
meleri üzerinde yükselen bir modeldir. Örneğin İngiltere’de KÖO ihale-
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leriyle ilgili yetkiler, Sağlık Bakanlığı’nda ya da sağlık hizmetlerinin 
yürütücüsü konumundaki ulusal düzeyde örgütlenen özerk kuruluş 
Ulusal Sağlık İdaresi’nde değil, birer özerk sağlık işletmesi olan hastane 
birliklerindedir (NHS Trusts). Özerklik, OECD tarafından, “devlet has-
tanelerine,  özel  hastanelerle  etkin  şekilde  rekabete  girebilme ve 
Türkiye’deki hastane hizmetleri bağlamında yeni satın alıcı/hizmet 
sunucu ayrımından kaynaklanacak verimlilik kazanımlarını tam kapasi-
teyle gerçekleştirebilme fırsatı sağlamak için zorunlu bir unsur” olarak 
görülmektedir (OECD, 2008b: 111). Özerk sağlık işletmeleri (örneğin 
hastane birlikleri) oluşturulduğu takdirde KÖO hastanelerinin durumu 
ne olacaktır? Bakanlığın sözleşme yönetimi ile ilgili bütün yetkileri 
özerk sağlık işletmelerine devredilecek midir? Özerk sağlık işletmeleri 
yeni KÖO ihalesine çıkabilecek midir?  

Özerk hastane işletmeciliğine geçildiği takdirde bakanlık – entegre sağ-
lık kampüsleri – özerk hastane işletmeleri arasında yeni bir işbölümü 
söz konusu olacaktır. Bakanlığın KÖO gibi büyük ihaleler ile ilgili karar 
yetkisini özerk sağlık işletmelerine devretme konusunda ne kadar istekli 
olacağı tartışılır. Nitekim aslında özerk sağlık işletmeleri ile ilgili hastane 
birliği taslağının, Bakanlığın KÖO ihalelerini merkezi olarak sonuçlan-
dırması sonrasına ertelendiği de akla gelmektedir. Bakanlığın bütünüy-
le sistemden çıkmasını, kritik kararlar açısından geri çekilmesini dü-
şünmek güçtür. Buna mevcut neo liberal örgütlenme tarzı ile ilgili ter-
cihler de izin vermeyecektir. Adem-i merkezileşme iddiasını ortaya 
koyan neo liberal örgütlenme yaklaşımının özünde iddia edildiğinin 
aksine “güçlü merkez” vardır. 

Özerk hastane işletmeciliğine geçildiğinde ilk olarak akla mali güçlük 
durumunda KÖO kira ödemelerinin ne olacağı sorusu gelmektedir. 
Çünkü diğer ülke KÖO uygulamaları kira ve diğer ödemelerin devamlı-
lığının KÖO hastanelerinin geleceği açısından ne derece önemli oldu-
ğunu ortaya koymaktadır. Ayrı tüzel kişiliğe bağlı olmasıyla bütçeye 
sahip olan özerk hastane işletmelerine şimdi olduğu gibi bakanlık des-
tek olacak mıdır? Sağlık Bakanlığı, sistemin işlerliğini sağlamak üzere 
özerk sağlık işletmelerinin güvencesi olarak “gerektiğinde” yeni roller 
üstlenecektir. Mevcut hastanelerin döner sermaye işletmeleri ile ilgili 
olarak da birçok devlet güvencesi söz konusudur. Sağlık Hizmetleri 
Temel Kanunu’nda sağlık işletmesine dönüştürülecek hastanelerin 
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gelirleri arasında “gerek görüldüğünde yapılacak devlet desteği” sayıl-
maktadır. Bu açıdan özerk sağlık işletmesine dönüştürülseler de sağla-
nacak devlet desteği ile hastanelerin hiçbir zaman özellikle de KÖO 
kira ödemelerini aksatmasına izin vermeyecek, sistemin sürdürülebilir-
liği için gerektiğinde yardım yapacaktır.156 Özerk sağlık işletmeciliği ve 
“gerektiğinde devlet”, esneklik sağlamak amacıyla bütçe sisteminden 
uzaklaşmanın yarattığı risk ve maliyeti devlete yükleyen bir örgütlenme 
biçimidir. 

10.4. Kârlı Yatırım Alanının Blok Sunucusu: Özel Amaçlı 
Şirket / Ortak Girişim  

KÖO projelerinde ihale ile yapım, hizmet sunumu ve alan işletmeciliği 
işlerini üstlenen özel örgüt için şirketler hukukundaki ayrımlar temelin-
de farklı adlandırmalar yapılmaktadır. Yönetmeliğin bu özel örgüte 
ilişkin düzenlemeyi içeren 12. maddesinin ilk hali, “Ortak Girişimler” 
başlığını taşımakta idi. 2010 yılında yapılan değişiklikle madde başlığı-
na ve hükümlerine diğer ülke uygulamalarından aynen aktarılarak 
“Özel Amaçlı Şirket” (special purpose vehicle) eklenmiştir. Yönetme-
lik’te her iki hukuksal kişilik için tanımlamalar yapılmaktadır. Konumuz 
açısından Yönetmelik hükmünden anladığımız idarenin karşısında 
parçalı bir yapı değil, yüklenici/özel amaçlı şirket/ortak girişim gibi farklı 
adlarla yer verilen tek bir örgüt olması istenmektedir. Bu düzenlemenin 
özellikle sözleşme yönetimi sırasında karşılaşılacak sorunlar açısından 
pratik bir amaç taşıdığı söylenebilir. 

Mevcut mal ve hizmet alım ihalelerinin büyüklükleri ile karşılaştırıldı-
ğında KÖO hastanelerinde hastane yönetiminin karşısında çok daha 
büyük ölçekli bir örgüt vardır. Her örgüt, büyüklüğü (örgütsel ya da 
mali açıdan) ve kurumsallaşması ölçüsünde kendi etki alanını doğur-
maktadır. Kısa süreli sözleşmelerle hastanelerdeki küçük ölçekteki iha-
leleri alan, genellikle de küçük sermaye özelliği taşıyan şirketlerle karşı-
laştırıldığında büyük sermayenin KÖO projesi için oluşturduğu ortaklık 
bu güce önemli düzeyde sahip olabilmektedir. Çok sayıda ve çeşitte 

                                   
156 İngiltere’de KÖO hastaneleri çok ciddi mali güçlük içinde olup devletten mali yardım 
talep etmektedirler. 2013-2014’e kadar sağlık hizmetlerinde 15–20 milyar Sterlin kısıntı-
ya gidilmez ise sağlık sisteminin ciddi bir kriz ile karşı karşıya kalacağından söz edilmek-
tedir (Pollock ve diğerleri, 2011: 417).   
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mal ve hizmetin temininin (ve alanların işletmeciliğinin) uzun süreli 
olarak blok halinde tek bir örgütün157 denetimine geçmesi hastaneler-
deki yönetim ilişkilerinde önemli sonuçlar doğurmaktadır. Hastane 
örgütlenmesinin bütün unsurlarına uzun süreyle yerleşen bu örgüt, bir 
yandan yönetim ilişkisinin ana bileşenlerinden biri haline gelerek has-
tane içinde, diğer yandan da bu sözleşmelerin kendisine sağladığı 
avantajlar ile piyasada önemli bir güç elde etmektedir. Bu durum has-
tane yönetimlerinin, sorumlu oldukları yönetsel çevreye hakim olmala-
rını engelleyecek bir sonuç yaratabilmektedir. Daha önce de değind i-
ğimiz gibi KÖO sözleşmelerinin bu özelliği aynı zamanda idarenin ve 
hizmetten yararlananların özel amaçlı şirkete aşırı bağımlı olmasına da 
yol açmaktadır. Blok halinde mal ve hizmet sunan özel amaçlı şirketin 
alt yüklenicilere işleri devretmesi bu noktada bir farklılık yaratmayacak-
tır. 

Basit olarak ölçek boyutuyla bakıldığında tıbbi görüntüleme ve labora-
tuar hizmetleri ile, yemekhane, temizlik vb. gibi otelcilik hizmetleri açı-
sından her hastanenin ayrı ayrı hizmet alımına gitmesi ilk bakışta daha 
pahalı bir yöntem gibi düşünülebilir. Ölçek büyümesine bağlı olarak 
maliyet düşmesi beklenirken, KÖO uygulamalarında mevcut kamu 
alımlarına göre bu hizmetlerin maliyetlerinin arttığı ve yüklenici tarafın-
dan işletilen kantin, otopark vb. gibi hizmetlerin de çok daha pahalı 
sunulduğuna dair çok sayıda araştırma bulgusu vardır (Edwards ve 
diğerleri, 2004: 7). Hastanelerde blok olarak tek sunucu olmasına bağlı 
olarak yurttaşların, ‘müşteri’ olarak bu tek sunucuya aşırı bağımlılığın-
dan söz etmiştik. Rekabetçi olmayan bu yapıda fiyatların nasıl belirle-
neceği belirsizdir. KÖO Yönetmeliği’nde “sözleşmede aşağıdaki husus-
lar” içinde “yükleniciye bırakılan tıbbi hizmetler dışındaki hizmet ve 
alanların fiyatlandırma ölçütleri” sayılmaktadır. Ancak bu sözleşme 
sürecinde müzakere sonucunda belirlenecek ölçütlerin nasıl olacağı 
belirsizdir. Diğer ülke KÖO hastaneleri deneyimlerinde fiyatların mev-
cut ihale ile alınan işlerdekine göre çok daha yüksek olduğu görülmek-
tedir. Entegre sağlık kampüsleri genellikle kent dışında ve büyük alan-

                                   
157 İş ortaklığı ya da konsorsiyum da olsa ortak girişim ya da özel amaçlı şirket hukuksal 
açıdan tek bir kişiliktir. Özel amaçlı şirketin birkaç şirketten oluşan bir ortaklık olması, bu 
örgütün üçüncü kişiler (idare, hizmetten yararlananlar, alt yükleniciler vb.) karşısında ya 
da genel olarak piyasa ile ilişkisinde davranışsal bütünlük içinde olmasını engellemeye-
cektir.   
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lar içinde mekansal açıdan diğer yaşam alanlarından tecrit edilmiş bir 
alanda inşa edilmektedirler. Bu açıdan hastanede bulunan herkes ihti-
yacını özel amaçlı şirketin işlettiği alanlardan sağlama gibi bir zorunlu-
luk ile karşı karşıyadır. Bu özel amaçlı şirket açısından çok önemli bir 
avantajdır. 

11. SÖZLEŞME YÖNETİMİ 

Kamu hizmetlerinin örgütlenmesine yönelik olarak imzalanan sözleş-
meler, salt hak ve yükümlüleri içeren hukuksal metinler değillerdir; aynı 
zamanda bir planlama, yönlendirme ve eşgüdüm gibi yönetsel işlevleri 
içeren, politika tercihin yansıtan bir belgedir. Bu açıdan hizmet sunma-
nın ve personel istihdamının neredeyse ana düzenleyici formu haline 
gelen sözleşmeler yönetim ilişkisinin tüm yönlerini içerir. Sözleşme 
yönetimi, ihale sürecine ve sözleşme sonrasına ilişkin yönetsel fonksi-
yonlara yönelik bütün eylem ve işlemleri kapsamaktadır. Sözleşme 
hukuku, özel bir inceleme alanıdır. Kamu hizmetlerinin yürütümünde 
sözleşme ilişkisi çok yaygınlaşmış olmasına, hatta yönetim ilişkisi nere-
deyse sözleşme temelinde oluşur ve tanımlanır hale gelmesine rağmen 
sözleşme yönetimi için aynı şeyi söylemek mümkün değildir.  

KÖO, idare ile yüklenici arasında imzalanan uzun süreli sözleşmeye 
dayanan bir örgütlenme modelidir. Sözleşme süreleri Türkiye’de 49 
yıla kadar olup, diğer ülkelerde 67 yıl örnekleri vardır. Mevcut hizmet 
alım sözleşmeleri ile karşılaştırıldığında KÖO sözleşmeleri çok daha 
karmaşık, kapsamlı, uzun sürelidir; bu nedenle bu projeler açısından 
sözleşme yönetimi çok daha önemlidir.  

KÖO projelerinde olduğu gibi kapsamlı, ayrıntılı ihale şartnamelerini 
hazırlamak, sözleşmeleri imzalamak ve yönetmek idarenin giderek yeni 
görev alanlarından biri haline gelmiştir. İdarenin, bu karmaşık görevi 
var olan yapı içinde değil, ayrı, özel bir uzmanlık birimi ile yönetebile-
ceği yönündeki görüşler yaygın olarak kabul görmektedir. OECD, sa-
dece KÖO sözleşmelerinin yönetimini ele alan bir rapor yayımlayarak 
bu konuya verdiği önemi ortaya koymuştur. Raporda, tip sözleşmelerin 
ve ön projelerin hazırlanmasından, bütçe hesaplamalarından, ihale 
sürecinin yönetimi ve sözleşmenin uygulanmasından ve sürekli dene-
timlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu ayrı uzmanlık birimlerinin ge-
rekli olduğu savunulmuştur. Rapor’a göre bu yapının KÖO modelini 
uygulayan bakanlıklarda ayrı bir birim mi, merkezi düzeyde bir kurum 
mu, üst kurul tipi özerk bir yapı mı, özel sektör temsilcilerinin de yer 
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aldığı bir ortaklık mı, kamu tüzel kişisi mi ya da özel hukuk tüzel kişi mi 
olacağı ülkelerin koşullarına göre belirlenmelidir. Diğer ülkelerde gene l-
likle Maliye Bakanlığı altında bir birim projelerin sorumluluğunu üst-
lenmiştir (OECD, 2010: 30, 35). Daha önce değindiğimiz gibi KÖO 
projelerini yönetmek üzere Türkiye’de merkezi düzeyde bir örgüt yok-
tur. Sağlık alanındaki KÖO uygulamalarını da asıl olarak Bakanlıkta 
yeni kurulan iki daire başkanlığı yürütmektedir. Ancak yakın bir gele-
cekte, örnekleri diğer ülkelerde olan faaliyet konusu sadece KÖO pro-
jeleri olan bir düzenleyici-denetleyici üst kurul tipi bir örgütün kurulma-
sı gündeme gelebilir.    

Türkiye’de Kamu-Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı resmi internet sitesin-
den alınan bilgilere göre 16 farklı projede toplamda 23 bin yataklı 92 
hastane yapımı ihale sürecindedir. Yatırım planına göre yatak sayısının 
32 bine (bazı kaynaklarda bu sayı 42 bin) ulaşması hedeflenmektedir. 
Bu durum 16 farklı proje, 16 farklı ihale süreci ve 16 farklı sözleşme 
yönetimi anlamına gelecektir. Bunun da ne kadar büyük bir yönetsel 
kapasiteyi gerektirdiği açıktır.  

Sözleşme yönetimi, genellikle göz ardı edilen (ya da bilinçli olarak 
üzerinde durulmayan demek daha doğru olabilir) bir maliyet kalemdir. 
KÖO projelerinde yapım, mal ve hizmetler dışında sözleşme ilişkisinin 
kendisinin yarattığı önemli bir maliyet de söz konusudur. KÖO ile ilgili 
düzenlemelerdeki “yapar ya da yaptırır”, “denetler ya da denetletir”, 
“hazırlar ya da hazırlatır” şeklindeki hükümler idareye hizmet alımı 
yetkisi tanımaktadır. Bu yetkiye bağlı olarak idarenin ihale sürecinde 
ve sözleşme yönetiminde çok temel yönetsel fonksiyonlar (örneğin 
denetim) için dahi hizmet satın alımına gittiği, sözleşme ilişkisine girdiği 
görülmektedir.  

Projelerin hemen hemen her aşamasında çeşitli konularda yoğun ola-
rak hizmet satın alımı yoluna giden idarenin ihale sürecindeki ve söz-
leşme yönetimindeki yönetsel giderleri iyi analiz edilmelidir. Örneğin 
danışmanlık şirketlerine ödenen para önemli bir kalemi oluşturmakta-
dır. Aynı şekilde sözleşme yönetiminin bir diğer ek maliyeti, sözleşme 
yönetiminden sorumlu yeni uzmanlık birimlerinin kurulmasıdır. Söz-
leşme yönetiminin ve bunun örgütlenmesinin maliyeti hiç de az değil-
dir. Modeli yıllardır uygulayan ülkelerdeki veriler, yeni birimle-
rin/örgütlerin kurulmasını, personelin işlendirilmesini ve çok sayıda işin 
piyasadan temin edilmesini gerektiren KÖO’nun, diğer özellikleri ya-
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nında bu özellikleriyle de kamu harcamalarını artıran bir model oldu-
ğunu ortaya koymaktadır. Bu maliyetler, geleneksel kamu hizmeti 
sunum yöntemleri ile KÖO yönteminin karşılaştırmalı analizinde ayrıca 
hesaba katılmasını gerektirecek büyüklüklere ulaşmaktadır.    

KÖO uygulamalarında farklı roller üstlenen çok fazla örgüt söz konu-
sudur. Bunlar; Bakanlık, hastaneler, ortak girişim, ortak girişimi oluştu-
ran şirketler ve alt yüklenicilerdir. Bir de bunlara henüz belirsizlik taşı-
yan entegre sağlık kampüsü yönetimi ve kurulması girişimleri olan 
hastane birliği de katılabilir. KÖO’da sözleşme ilişkisi sadece Bakanlık 
ve özel amaçlı şirket arasında söz konusu değildir. Eğer ihaleyi alan bir 
ortak girişim ise, ortak girişimi oluşturan şirketler arasında da bir söz-
leşme ilişkisi söz konusudur. Aynı şekilde özel amaçlı şirket/ortak giri-
şim, alt yükleniciler ile de sözleşme ilişkisi içindedir. Hukuksal ve yö-
netsel açıdan doğrudan doğruya idare ile ilgili olmadığı düşünülen 
yüklenici-alt yüklenici (taşeron) ilişkisi de genel olarak hizmetlerin ör-
gütlenmesine olan etkileri, özel olarak da hizmet üzerinde aksama vb. 
gibi yaratacağı sonuçlar açısından sözleşme yönetiminin bir parçası 
olarak görülmelidir.  

Aynı mekanda birbiri ile sözleşme ilişkisi içinde olan çok sayıda örgü-
tün, dolayısıyla da yönetim-karar sürecinin olması çekişme, çatışma 
yaşanması olasılığını artırmaktadır. Nitekim İngiltere’de KÖO hastane-
lerinin yöneticileri ile yapılan mülakatlarda bu örgütlenme yapısının 
son derece karmaşık, bürokratik bir yapılanmayı getirmesi, sözleşme ile 
çerçeve belirlenmiş olsa da yönetim ilişkilerinde her bir örgütsel yapı-
nın kendi çıkarını ençoklaştırma arayışında olması ve hizmetlerin so-
rumluluğu konusunda sürekli olarak çatışma yaşanması en çok dile 
getirilen sorunlar arasında sayılmıştır (Edwards ve diğerleri, 2004: 
186). 

KÖO sözleşmelerinde, hizmet büyüklüğü ve çeşitliliği, alansal büyüklük 
ve tüm alt sözleşmeler de düşünüldüğünde binlerce kalemin varlığın-
dan söz edilebilir. Çok fazla alt bileşeni barındıran kapsamlı ve karma-
şık, uzun süreli olmasından dolayı da belirsizlik düzeyinin yüksek oldu-
ğu KÖO sözleşmelerinin analizi güçtür. Mevcut hizmet alım uygulama-
larından farklı olarak örneğin toplam 3000 yataklı 9 farklı hastanenin 
KÖO kapsamındaki tüm hizmetlerinin en az 25 yıl süreyle alınmasını 
içeren bir sözleşmeden söz etmekteyiz. KÖO Yönetmeliği’nin ‘sözleş-
mede yer alacak hususlar’ maddesinde yapım/yenileme ve hizmetlerin 
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standart ve kalitesinin idare tarafından belirlenmesinden söz edilmek-
tedir. Peki ölçeğin çok büyük, hizmetin sağlık gibi karmaşık nitelikte 
olduğu, 49 yıla kadar olan sözleşmelerde bunlar nasıl belirlenecek, 
nasıl denetlenecektir? Projelerde tanımlanan amaçlar soyut, genellikle 
de somutlaştırılması, dolayısıyla da denetlenmesi zor niteliktedir. Bu 
derece kapsamlı, ayrıntılı ve uzun süreli projelerde sözleşmelerde öngö-
rülemeyen çok sayıda konunun olması, bazı konularda da sadece ge-
nel ifadelere yer verilebilmesi doğaldır. Bu tür projelerde ayrıntılı ve 
yoğun iş trafiğinin denetlenmesi sorunu vardır. Örneğin teknolojinin 
öngörülemezliği nedeniyle sözleşme maddelerine açık olarak yazılması 
mümkün olmayan konular vardır. Böyle durumlarda taraflar arasında 
müzakere söz konusu olmaktadır. Müzakerelerde, genellikle çok daha 
uzman olan özel şirketlerin üstünlüğü söz konusudur (NAO, 2010, 7). 
Bütün bunların idare açısından sonrasında ek maliyet unsuru olacağı 
gözden kaçırılmamalıdır. İdarenin sözleşmede öngörülemeyen ya da 
sözleşme uygulanmaya başladıktan sonra çıkacak ihtiyaçlara bağlı 
olarak değişiklik talepleri yeniden fiyatlandırmayı getirmektedir. Özel 
amaçlı şirketin belki de en güçlü olduğu ve en çok kazanç sağladığı 
noktalar, sözleşmelerde açıkça düzenlenmemiş hususlar ve yine idare-
nin sözleşmede açıkça hüküm altına alınmamış değişiklik talepleridir. 
İngiliz Sayıştayı’nın KÖO hastaneleri ile ilgili bir araştırmasında sözleş-
mede yer alan kalite, standart vb. gibi konulardaki genel ifadelerin 
hemen hemen “tümü”nün özel sektör lehine yorumlandığı, gerek hiz-
metlerin sunulması gerek “bakımlar, yenilemeler, onarımlar” ile ilgili 
olarak sözleşmedeki hükümlerin açık olmadığı durumlarda idarenin 
taleplerinin ek ödemeleri beraberinde getirdiği, uyuşmazlık durumunda 
da yargıda sonucun özel şirket lehine sonuçlandığı belirtilmektedir 
(NAO, 2010). Bu, son yıllarda idarenin özel kişilerle girdiği farklı türde-
ki sözleşme ilişkilerinde yaşanan bir durumdur; sadece KÖO sözleşme-
lerine ve İngiltere’ye özgü sorunlar olarak düşünülmemelidir.158 

                                   
158 KÖO sözleşmelerinin kimi zaman hizmetten yararlananların hizmet ile ilgili beklentiler i 
yanında maddi olarak ölçülemeyen faydaları konusunda da kör olduğu eleştirileri sıklıkla 
getirilmektedir. İngiltere’de KÖO hastanelerinde yüklenici şirketler temizleme süresi ve 
maliyeti açısından pencere eşiklerinin eğimli olmasını tercih etmektedirler. Zaten sınırlı 
olan kullanım alanları düşünüldüğünde hasta ve refakatçilerin çok yararlandıkları bir 
alan olan pencere eşikleri konusunda idare, yüklenicilerin eğim ile ilgili talebini genellikle 
kabul etmektedir. Pencere eşiği, küçük bir örnektir; ancak sözleşmelerin kamusallığı 
boyutuyla tercih farklılığını yansıtması açısından önemlidir.  
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Sözleşmeden beklenenlerin elde edilebilmesinin öncelikle sözleşme 
konusu eylem ve işlemlerle ilgili yeterli bilginin varlığını gerektirmesi 
sözleşme kuramlarının en genel varsayımlarından biridir. Buna göre 
koşulların öngörülebilir, risklerin hesaplanabilir olduğu durumlarda 
sözleşmeden beklenen yararlar sağlanabilir. Oysa KÖO sözleşmeleri 
için bunlardan söz etmek güçtür; hatta olanaksızdır da denebilir. Söz-
leşme yönetimi bir tür risk yönetimidir. Uzun süreli, çok bileşenli ve 
karmaşık yapıdaki KÖO sözleşmeleri çok büyük oranda belirsizlik, 
dolayısıyla da risk içermektedir. Bu durumda yatırımcılar açısından 
belirsizliklerin ve riskin çok olduğu KÖO sözleşmelerinden beklenen 
yararların elde edilebilmesi, sözleşme ilişkisinde bir başka unsurun 
varlığını gerektirmektedir: KÖO modelinin olmazsa olmazlarından dev-
let güvencesi. Bu güvenceler yatırımcılar açısından riski ve maliyeti 
düşürmektedir; çünkü risk ve maliyet kamusallaştırılmaktadır.  

KÖO uygulamalarında sözleşme yönetimin başka bir boyutu uzun 
süreli bu sözleşmelerde sürekli olarak yüklenici lehine yeniden yapılan 
düzenlemelerdir. KÖO projelerinde sözleşmelerde özel şirketlere sağla-
nan birçok avantajın sözleşme süresinde sürekli olarak daha da geniş-
letildiği görülmektedir. Bunlardan biri yeniden finans-
man/hesaplamalardır. Ekonomik kriz, beklenmeyen enflasyon artışı 
başta olmak üzere çok sayıda gerekçeye bağlı olarak ortak girişim lehi-
ne yeniden düzenlemeler yapılmakta, ortak girişimin karşılaştığı maliyet 
artışları idarenin ödemelerine yansıtılmakta, bu da idarenin üstlendiği 
maliyetlerin sözleşmenin imzalandığı tarihte öngörülünden çok daha 
fazla olmasına neden olmaktadır159 (Shaoul, 2005). 

Yüklenici lehine yapılan yeniden düzenlemelerin bir örneği, KÖO Yö-
netmeliği’ndeki değişiklikle henüz ihale süreçleri devam eden KÖO 
projeleri ile ilgili olarak Haziran 2011’de yaşanmıştır. İhaleye giren 
şirketlerin bu yatırıma ilişkin olarak dış borç aldıkları, bir başka deyişle 
döviz riski ile bu projelere girdiği bilinmektedir. Değişiklik öncesi dü-
zenlemede idarenin ödeyeceği kiranın artış oranlarında “Türkiye İsta-
tistik Kurumunca belirlenen yıllık ÜFE esas alın(acağı)” hükme bağ-
lanmışken, değişiklikle kira artışlarının hesaplamasında dövizdeki artış-
ların da göz önünde bulundurulacağı karmaşık bir yöntemin benim-

                                   
159 Daha önce de yollama yaptığımız İngiltere’de Peterborough ve Stamford Hastaneleri 
Birliği yöneticileri enflasyona endeksli artışlar dışında yüklenici şirkete yapılan ödemele-
rin sözleşmelerdeki miktarları çok aştığını açıklamışlardır.  
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senmesi öngörülmüştür. Değişikliğin amacı, dövizde artışlar gerçekleş-
tiğinde, bundan ortak girişimin bundan kaynaklanacak zararlarını kira 
artışına yansıtarak hafifletmektir. Buna göre dövizdeki artışa bağlı ola-
rak idarenin ödeyeceği kira bedelinde enflasyonun üzerinde artışlar 
gerçekleştirilebilecektir; bu, idare açısından maliyet artışı anlamına 
gelmektedir. Bu düzenleme değişikliği ile ortak girişimin mali risklerin-
den biri devletçe üstlenilmiş olmaktadır. 

İngiliz Sayıştayı KÖO sözleşmeleri ile ilgili en dikkat edilmesi gereken 
noktalar arasında yeniden finansman uygulamalarını, hesaplamaları 
göstermiştir. Kuruma göre, projede öngörülemeyen, bu nedenle de 
sözleşmede yer verilmemiş olan birçok konuda idare sıklıkla çok sayıda 
değişiklik istemek zorunda kalmaktadır (NAO, 2010: 7). İspanya’nın 
“model uygulama” biçiminde gösterilen Alzira Hastanesi’nde yıllık 
ödeme miktarı ekonomik kriz gerekçe gösterilerek idare ile ortak giriş i-
min uzun müzakereleri ile sözleşmede öngörülen artışlardan daha fazla 
yükseltilmiştir. (PrivatewaterCoopers, 2010: 20). 

Modelin temelini oluşturan kuramsal açıklamaların (iktisadi örgüt ku-
ramları) gözünden bakıldığında sağlık alanındaki KÖO uygulamaların-
da toplam işlem maliyeti çok yüksektir. Bunun iki temel nedeni vardır: 
Birincisi sağlık hizmetlerinin ve tıbbi bilginin karmaşıklığına bağlı olarak 
sağlık sektörünün diğer sektörlere göre çok daha fazla belirsiz oluşu, 
ikincisi KÖO sözleşmelerinin çok fazla unsuru içeren, uzun süreli ve 
belirsizliğin yüksek olduğu sözleşmeler oluşudur. Maliyetlerin fiyatlandı-
rılması esas olduğu düşünülürse özel amaçlı şirketin kendi işlem mali-
yetlerini ihale bedeline yansıtılma, ilerleyen yıllarda da kira artışlarına 
yansıtma talebi şaşırtıcı olmamalıdır. Bu tür taleplerin yukarıda örnek-
lerini aktardığımız diğer ülke uygulamalarında da görüldüğü gibi idare-
ler tarafından çok büyük oranda kabul gördüğü düşünüldüğünde söz-
leşme ilişkisinin yüksek işlem maliyetlerinin kamu tarafından üstlenild i-
ğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu açıdan eğer özel sektörün yararı 
düşünülerek kurulduğu açıkça belirtilmedikçe KÖO modelinin işlem 
maliyetleri açısından “ekonomik açıdan verimli” olması varsayımları 
temelsiz kalmaktadır.160  

                                   
160 Parker ve Hartley’in İngiltere Savunma Bakanlığı’nın KÖO uygulamaları ile ilgili 
araştırmaları da ‘KÖO sözleşmelerinin yüksek işlem maliyetleri nedeniyle verimli olmadı-
ğı’ tezini desteklemektedir (Parker – Hartley, 2003: 107). Çok sayıda KÖO hastane 
projesinin analiz edildiği bir başka araştırmada da KÖO sözleşmelerinde idare tarafından 
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KÖO sözleşmelerinin yönetiminde hangi kurum yetkilidir, sorumludur? 
Proje sözleşmelerini imzalayan Sağlık Bakanlığı mı, hizmetleri yürüten 
hastaneler mi? KÖO sözleşmeleri ile ilgili her iki kurumun da ayrı ayrı 
üstlendiği görev ve sorumluluklar söz konusudur. Yönetmelik’te Ba-
kanlığın görev ve sorumlulukları sayılmaktadır. Bunların büyük bölü-
müne (standart belirleme, denetleme vb. gibi) önceki başlıklarda de-
ğinmiştik Hastaneler açısından durum biraz daha karmaşıktır. Kısa 
süreli, küçük ölçekli tek hizmet ile ilgili, sözleşme feshi görece daha 
kolay olan mevcut hizmet alım ihaleleri (yemekhane, temizlik gibi) ile 
karşılaştırıldığında KÖO sözleşmelerinin sözleşmenin yürütücüsü ko-
numundaki hastaneler açısından dayatıcı bir özelliği vardır; hastaneler 
çok fazla söz sahibi olmadıkları sözleşme yönetimi açısından adeta 
“durumu idare etme” ile karşı karşıya bırakılmaktadır. Sözleşmenin 
fesih yetkisi sözleşmenin yürütümünde rol alan hastanelere tanınma-
mıştır. Sözleşme hükümleri konusunda yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili 
olarak hastanenin bakanlık ile ilişkiye girmesi gerekecektir. Hastanele-
rin özel amaçlı şirket karşısındaki konumu mevcut hizmet alımı ihalele-
rinde yer alan şirketler karşısındakine göre çok daha zayıftır. 

KÖO uygulamalarında yurttaşların refahını, kamu yararını doğrudan 
etkileyecek çok fazla konuda karar verme yetkisi özel amaçlı şirkete 
devredilmektedir (Vincent-Jones, 2000: 343). Hizmetin aksaması du-
rumunda idareye bazı yaptırım yetkileri tanınmakla birlikte diğer ülke 
uygulamalarındaki deneyimlerin de gösterdiği gibi çok karmaşık, kap-
samlı nitelikteki KÖO sözleşmeleri özel amaçlı şirketleri fazlasıyla koru-
yan hükümler barındırmaktadır. Sözleşmenin feshi son derece güç, 
idare açısından büyük maliyetler doğuran koşullara bağlanmıştır. Söz-
leşme ile ilgili anlaşmazlıkların çözümünde, genellikle özel amaçlı şirke-
tin lehine olacak hukuk yolları benimsenmektedir.  

KÖO projelerinde sözleşme yönetimi açısından karşılaşılabilecek önem-
li bir sorun ortak girişimi oluşturan şirketlerin arasında yaşanabilecek 
anlaşmazlıkların bütün olarak sağlık hizmetlerinin örgütlenmesini zora 
sokması riskidir. Örneğin ortak girişimi oluşturan şirketlerden tıbbi 
görüntüleme hizmetlerini ya da otelcilik hizmetlerini sunan şirket ile 
finansman sağlayan şirket anlaşmazlık içine düşerlerse bu nasıl çözüle-

                                                                       
işlem maliyetleri ile ilgili proje başında hesaplanan rakamların hemen hemen bütün 
projelerde aşıldığı tespit edilmiştir. Öyle ki işlem maliyetleri proje başında hesaplanan 
miktarın %30 ve üzerine çıkmıştır. (Edwards ve diğerleri, 2004: 9-10). 
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cektir? Örneğin ortak girişimi oluşturan şirketlerden biri kendi araların-
daki anlaşmazlıktan dolayı ortak girişimin faaliyetlerine ilişkin ihtiyatı 
tedbir kararı aldırırsa, buna bağlı olarak hizmetler aksar ise ne olacak-
tır? Ortak girişimi oluşturan şirketler arasında yaşanan anlaşmazlıklarda 
idarenin doğrudan müdahil olması mümkün değildir; konunun, söz-
leşmede aksamaya bağlı idareye tanınan yetkilerle çözülemeyecek bir 
boyutu vardır. Yönetmelik’teki idareye tanınan cezai müeyyide koyma 
hakkı, aksamaya bağlı oluşan maliyetlerin kiradan düşürülmesi yolu 
işin sadece maddi yönüdür. İdare, bu durumda kendisine tanınan 
sözleşme feshi yoluna gidebilir; ancak bu yolun kullanılması sözleşme-
de öngörülen anlaşmazlık çözüm yoluna göre farklı sonuçlar doğura-
caktır. Fesih, mevcut hizmet alım sözleşmelerinde olduğu gibi kolay 
değildir. Özellikle de tahkim gibi çözüm yollarına başvurulduğunda 
idare ve hizmetten yararlananlar açısından uzun yıllar çözülemeyecek 
bir sorun olarak devam etme riski söz konusudur.161 Bu açıdan KÖO 
sözleşmelerinin idarenin sorumluluğu açısından çözülmesi güç bir yönü 
vardır. Kamu hizmetlerinin örgütlenmesinin tabi olduğu hukuk rejimi 
özelleştirildikçe bu gibi sıkıntıların yaşanması kaçınılmazdır. 

Daha önce değindiğimiz gibi KÖO uygulamaları kamu alımlarına ilişkin 
düzenlemelerin kapsamına dahil edilmemiştir. KÖO ihale süreci ve 
sözleşme yönetimi ile ilgili olarak Yasa ve Yönetmelik’te bazı ilkelere 
yer verilmektedir. 80’li yıllardan itibaren neo liberal reformlara temel 
oluşturan politika metinlerinde, yasal düzenlemelerde (ya da gerekçe-
lerde) yer verilen saydamlık, fayda-maliyet, rekabet, verimlilik kavram-
ları KÖO Yönetmeliğinde de yer almaktadır. Kamu yararı kavramına 
yer verilmeyen Yönetmelik, dili ve içeriği açısından yeni kamu işletme-
ciliği yaklaşımı ile son derece uyumludur. KÖO Yönetmeliği’nin “Te-
mel İlkeler” başlıklı 5. maddesinde, gözetilecek ilkeler yer almaktadır: 
“saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu 
denetimini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak esastır.” (Bu 
ilkeleri sadece ihale için değil, sözleşme yönetiminin bütün aşamaları 
için düşünmek gerekir). Ancak aynen diğer yasal metinlerde olduğu 
gibi Yönetmelik’te de bu genel, soyut ilkelerin nasıl yaşam bulacağı 
hatta öngörülen sistemde yaşam bulabilme olasılığının olup olmadığı 

                                   
161 Ortak girişimi oluşturan şirketler arasında yaşanacak (özel hukuk ile çözülecek) an-
laşmazlık hizmet ile ilgili yaratacağı sorunların yanında yukarıda değindiğimiz sözleşme 
işlem maliyetlerini de çok yükseltecektir; bu da idarenin üstlendiği maliyeti artıracaktır.  
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sorularına yanıt bulmak mümkün olamamaktadır. Bu ilkelerin içeriği-
nin nasıl doldurulduğunu, hedeflediği yönetim anlayışını bir tarafa 
bırakıp basit bir örnekten hareket ederek uygulanabilirliğini test edelim. 
İhale süreci ile ilgili olarak yukarıdaki maddede saydamlık-güvenilirlik-
gizlilik ve kamuoyu denetimi ilkelerine yer verilmektedir. Peki KÖO 
sözleşmeleri ile ilgili olarak aynı anda hem gizlilik hem de saydamlık-
güvenilirlik-kamuoyu denetimi nasıl sağlanacaktır? Daha önce hizmet-
leri örgütleme tercihi başlığında da değindiğimiz gibi KÖO projelerinde 
idare proje detayları ile ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaşmamaktadır. 
Büyük kamu kaynağının aktarıldığı KÖO projelerinin ihale süreci ve 
sözleşmeleriyle ile ilgili olarak yurttaşların, araştırmacıların, meslek 
örgütlerinin bilgi edinmesinin hemen hemen olanaksız olması diğer 
ülkelerin KÖO uygulamalarında sıkça dile getirilen bir konudur. Aka-
demik çalışma amacıyla dahi projelerin detayları hakkında bilgi edin-
mek mümkün olamamaktadır. Mali sır ya da gizlilik arkasına sığınılarak 
ihale sürecinin saydamlığı ya da öngörülen kamuoyu denetiminin 
gerçekleşmesinin önüne geçilmektedir. Son yıllarda neo liberal kamu 
yönetimi reformlarının hemen hemen tümünde “ilkeler” başlığında yer 
verilen ve hatta sloganlaştırılan açıklık/saydamlık/denetlenebilirlik gibi 
ilkelerin, yine bu reformların sahibi hükümetler (ve uygulayıcısı idare-
ler) tarafından yaşama geçmesinin önlenmesi düşündürücüdür. Bu 
ayrıca irdelenmesi gereken bir konudur. İhale öncesi aşamada neden 
geleneksel hizmet sunum ya da hizmet alımı yöntemlerinin değil de 
KÖO modelinin tercih edildiğine dair verilerin, bilgilerin paylaşılması 
gerekir. Aynı şekilde sözleşmenin uygulanmasına ilişkin her tür bilgi de 
kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Bütün bunlar sözleşme yönetiminde siya-
sal ve yönetsel sorumluluğun ya da sıklıkla savunulan (reformların 
diliyle söylersek) hesap verilebilirliğin de bir gereğidir.162 

                                   
162 Genellikle “açıklık” ilkesi ile uyumlu davranmadıkları için idarelerin danışmanlık ve 
denetim şirketlerine ne kadar para ödediklerine ilişkin bilgi edinmek de mümkün ola-
mamaktadır. Türkiye’de özelleştirme sürecinde de bu tür sıkıntılar yaşanmıştır. İdareler 
için yönetmelik hükümlerinde yer alan saydamlık, kamuoyu denetimi gibi ilkelerin ya-
şam bulmasında yol gösterici nitelikte olması açısından Başbakanlık Bilgi Edinme Değer-
lendirme Kurulu’nun (BEDK)  bir kararına göz atmak yararlı olacaktır. Karara temel 
oluşturan olayda bir sendika, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na (idare) Bilgi Edinme 
Yasası hükümleri doğrultusunda başvurarak, fabrikaların özelleştirilmesi ihalesi ile ilgili 
olarak bir konsorsiyuma yapılan ödemelerin detaylarını sormuş, idare, bu başvuruyu, 
istenilen bilgilerin verilmesinin haksız rekabete yol açacağı, danışman firma ile yapılan 
sözleşmelerin özel hukuka tabi olduğu gibi gerekçelerle reddetmiştir. Bunun üzerine 
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KÖO sözleşmelerinin yönetimi sadece sözleşme hükümlerinin uygu-
lanması ve bunun sonuçları ile sınırlı olarak düşünülemez. Aynı za-
manda bütün olarak sağlık hizmetlerinin sunumunun sorumluluğu 
boyutu vardır. Son yıllarda ısrarla sorumluluk (responsibility) kavramı-
nın yerine hesap verilebilirlik (accountability) kavramı tercih edilmek-
tedir. İki kavram arasındaki farklılık sözleşmelerin yönetimi açısından 
da önemli bir sonuç doğurmaktadır. Denetlenebilirliğin giderek sorum-
luluğun yerini almasıyla idarenin hizmetlerin örgütlenmesinde kendini 
yanlış yerde konumlandırdığına tanık olunmaktadır. KÖO Daire Baş-
kanı’nın “biz kendimizi garantiye aldık, aksama durumunda yaptırımla-
rımız olacak, örneğin, şirketten kaynaklanan nedenlerle ameliyathane 
çalışmadığında, bir poliklinik hizmet vermediğinde ya da havalandırma 
tesisatı çalışmadığında, o gün o birimlerden elde edilecek gelir veya 
oluşan aksilik ödenecek kiradan düşülüyor. Böylelikle kaliteli ve kesin-
tisiz hizmetten de kaçış olmuyor''163 şeklindeki ifadesinde de görüldüğü 
gibi idare kendi sorumluluğunu, örneğin Yönetmelik’teki (md. 35/2), 
“idare sağlık tesisinin yapımı aşamasında veya işletilmesi sırasında 
yükleniciden kaynaklanan nedenlerle meydana gelebilecek hata ve 
olumsuzluklara istinaden cezai müeyyideler koyma hakkını haizdir” 
hükmü çerçevesinde, maddede kendisine yüklenen yükümlülükler 
sınırlılığında tanımlar hale gelmektedir. İdarenin sorumluluğu sadece 
bununla sınırlı değildir. Örneğin havalandırma çalışmadığı için ameli-
yat yapılamadığında yükleniciye yönelik para cezası kesildiğinde idare-
nin sorumluluğu ortadan kalkmamaktadır. Bu, sözleşmenin gereğini 
yerine getirmektir; ancak hizmetten yararlanan karşısında idarenin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.  

                                                                       
Sendika, BEDK’ya başvuruda bulunarak, idarenin kararının kaldırılması ve bilgi edinme 
başvurusunun karşılanması/kabul edilmesi talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine BEDK, 
idarenin de savunmasını aldıktan sonra verdiği 25.12.2008 tarih ve 2008/1320 sayılı 
Kararı ile, istenilen bilgilerin verilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Kararda, 
"…konsorsiyuma yapılacak ödemede kullanılacak kaynak kamu kaynağı niteliğinde olup, 
kamu kaynaklarının gerek toplanması gerekse de harcanması aşamalarının şeffaf biçimde 
kamuoyu bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleşmesi demokratik devlet ilkesinin bilinen en 
eski prensiplerinden bir tanesidir. Açıktır ki bu durum iki özel hukuk kişisi arasında 
gerçekleşen herhangi bir ticari sözleşmeden farklı değerlendirilmelidir..." denilerek kamu 
kaynağı ile yapılan harcamanın kamuoyu ile paylaşılmasının demokrasi açısından önemi 
açıkça ifade edilmiştir. http://www.gokhancandogan.av.tr/blog -detail.php?i=10, 
(2.5.2011). 
163 http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2011/04/25/saglikkent-geliyor-iste-kareler, 
(20.05.2011)  
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Sözleşme yönetimi ile ilgili olarak idare açısından birçok sorumluluk 
noktası söz konusudur. Örneğin hizmet sunumu ve ticari alanların 
işletilmesinin özel şirkete devredilmesi ile ilgili kararın, ek maliyet yara-
tacak değişikliklerin sözleşmede neden öngörülemediğinin, (eğer ger-
çekleşirse) sözleşme sürelerinin uzatılması kararının her biri ayrı birer 
sorumluluk konusudur. Ancak sorumluluk ile ilgili olarak daha önemli 
boyut model tercihi ile ilgilidir. Sözleşme ilişkisinin kendisinden kay-
naklanan sorunların bilinmesine ve KÖO modeline adeta içkin olan 
sorunlar diğer ülke deneyimleriyle tescillenmiş olmasına rağmen kamu 
kaynaklarının kullanılması, sağlık hakkı ve sosyal devlet gibi boyutlarıy-
la sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde yaşanacak olası sorunların, 
model tercihini yapanlar ve uygulayıcılar açısından siyasal, mali ve 
yönetsel sorumluluk doğuracağı açıktır.  

12. MALİYETLER VE TAŞERONLAŞMA 

KÖO modelinin en çok tartışılan noktalarından biri diğer hizmet sunum  
yöntemlerine göre çok daha fazla olan proje maliyetleridir. Bir bölü-
müne bu yazıda yer verilen, resmi rapor ve akademik çalışma halinde 
yayımlanan çok sayıda araştırmada KÖO projeleri geleneksel sunum 
yöntemleriyle karşılaştırmalı maliyet analizine tabi tutulmuştur. Araş-
tırmaların önemli bir bölümünde KÖO’nun iddia edildiği gibi daha 
verimli bir model olmadığı, aksine çok maliyetli olduğu sonucuna va-
rılmıştır164 (Vincent-Jones, 2000: 343; Parker – Hartley, 2003: 97; 
Lister, 2003). İngiliz Sayıştayı yayımladığı çok sayıda raporda, ayrıntılı 
biçimde analiz edilen KÖO hastanelerinin geleneksel yöntemlerle karşı-
laştırıldığında maliyetlerinin çok daha yüksek gerçekleştiğini ve aynı 
zamanda sözleşmede öngörülen maliyetlerin hep üzerine çıkıldığını,165 

                                   
164 İngiltere’de Ulusal Muhasebeciler Birliği üyesi iki yüz muhasebeciye KÖO uygulama-
ları ile ilgili bir anket uygulanmıştır. Yanıt verenlerin sadece %1’i KÖO modelinin gele-
neksel yöntemlere göre daha ucuz olduğunu düşünmektedir. Yine muhasebecilerin 
%57’si kamu finansmanı ile okul ve hastane yapımının çok daha az maliyetli olduğunu 
düşünmektedir. Birliğin Kamu Sektörü biriminin yöneticisi KÖO projelerine büyük bir 
şüphe ile yaklaştıklarını dile getirmiştir.      
http://www.guardian.co.uk/society/2002/oct/11/politics.publicservices?INTCMP=ILCNET
TXT3487, (2.05.2011). Muhasebeleştirme işini yapan meslek uzmanlarının maliyet-
harcama gibi konularda bilgi sahibi oldukları düşünülürse bu değerlendirmelerin “teknik” 
yönünü önemli görmek gerekir.  
 
165 Hastane birliklerinin KÖO projelerindeki en büyük sorunu yıllık enflasyona endeksle-
nen ve sözleşmede öngörülen artışların çok üzerinde artan kira bedelleridir. İlk yıllarda 
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KÖO projeleri ile kamu harcama ve borçlanmasının çok daha fazla 
arttığını belirtmektedir.166  

Diğer nedenleri bir yana bırakırsak bile, basit bir karşılaştırma unsuru 
KÖO projelerinin neden daha maliyetli olduğunu ortaya koymaktadır. 
Projelerin en önemli maliyet kalemi finansman giderleridir. Uzun dö-
nemli KÖO sözleşmelerinde özel amaçlı şirketin genellikle piyasadan 
borçlanma yoluna gittiği görülmektedir. Özel sektör, devlete göre çok 
daha maliyetli şekilde borçlanmaktadır; kimi zaman özel sektörün borç-
lanma maliyeti devlete göre bir kat fazla olmaktadır. Örneğin İngilte-
re’de KÖO projelerinde sözleşmeci şirketin proje finansmanında kul-
lanmak üzere piyasadan borçlandığı para için % 1 ila 3 arasında deği-
şen oranda daha fazla faiz ödediği görülmektedir; borçlanmaya ilişkin 
vade uzadıkça maliyet daha da artırmaktadır. (Hall, 2004: 9; Pollock 
ve diğerleri, 2011: 417; Parker – Hartley, 2003: 98). Özel amaçlı şirke-

                                                                       
kira ödemeleri birliklerin gelirlerinin ortalama %6’sını oluşturmakta iken ilerleyen yıllarda 
bu oran ortalama %18’e dek çıkmıştır (Pollock ve diğerleri, 2011: 417). Aynı sonuçların 
yer aldığı bir başka araştırma için bkz.: Edwards ve diğerleri, 2004: 10. Geçtiğimiz gün-
lerde İngiltere’de Peterborough ve Stamford Hastaneleri Birliği yöneticileri KÖO mode-
liyle yapılan ‘süper hastane’lerinin faaliyete geçmesi sonrasında çok ciddi bir mali darbo-
ğaza girdiklerini, Birlik’ten yeni yapılan hastaneye 289 milyon Sterlin ek kaynak aktar-
dıklarını fakat bu durumda da Birlik’in bankalara olan ödemelerinde güçlük yaşadıklar ı-
nı, bu durum nedeniyle içinde hekimlerin ve hemşirelerin de bulunduğu 300 personeli 
işten çıkarma kararı eşiğinde olduklarını dile getirmektedirler. Birlik yöneticileri KÖO 
projesinin başında öngörülmeyen maliyet artışları olduğunu, bunun yanında da kendile-
rinin de ihale sürecinde hesaplandığı şekilde bekledikleri gelirleri elde edemediklerini, 
yeni hastane yapımı kararının doğru, ancak KÖO yönteminin yanlış olduğunu belirtmek-
tedirler. 
http://www.peterboroughtoday.co.uk/news/health_2_17108/costly_pfi_issues_will_take_y
ears_to_resolve_1_2870418, (16.07.2011). 
166 İngiliz Sayıştayı yayımladığı raporlarla yeni koalisyon hükümetini KÖO sözleşmeleriy-
le ilgili olarak uyarmıştır. Öyle ki Sayıştay Hazine Bakanlığı’na gönderdiği yazıda yıllardır 
uygulanan büyük kamu yatırımlarında KÖO modelinin acilen terk edilmesi gerektiğini, 
kamu hizmetlerinin sunumunda ve finansmanında kamu yararına uygun alternatif yön-
temlerin bulunması gerekliliğini dile getirmiştir. Birkaç ay önce yayımlanan son raporla-
rından birinde Sayıştay; geleneksel sunum yöntemlerine göre daha pahalı bir yöntem 
olmasına rağmen tercih edilmesi ve sürekli olarak artan maliyetlere bağlı olarak sözle ş-
mede öngörülen maliyetlerin aşılması nedeniyle kamunun zarara uğratılması, bütçe dışı 
olması nedeniyle kamu borçlanmasında görülmemesi, buna bağlı olarak da kamu açığ ı-
nın artması gibi noktalara vurgu yapmıştır. Sözleşmelerde güvenceye alınmış ödemeler 
nedeniyle krize bağlı olarak % 24 oranında gerçekleşen maliyet artışını devlet üstlenmek 
zorunda kalmıştır. Konu ile ilgili gazete haberi için bkz.: 
http://www.guardian.co.uk/politics/2011/apr/28/pfi-not-best-value-money, (15.06.2011). 
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tin yüksek finansman maliyetini ihale teklif bedeline eklemesi kaçını l-
mazdır. Geleneksel sunum yöntemlerine göre maliyeti oldukça artıran 
sadece bu unsur bile KÖO modelinin tartışılması için yeterlidir.167 

Bununla birlikte PricewaterhouseCoopers adlı şirket tarafından 
yayımlanan bir araştırmada geleneksel sunum yöntemleri ile karşılaştı-
rıldığında Kanada, Japonya ve İspanya’daki sınırlı sayıda KÖO proje-
sinde %1 ila %20 oranları arasında tasarruf sağlandığı belirtilmektedir 
(Pricewaterhouse, 2010: 8, 15). Yine Arthur Anderson ve LSE Enterp-
rise adlı kuruluşların ortak araştırmasında bazı KÖO projelerinde diğer 
sunum yöntemlerine göre %17 oranında tasarruf sağlandığı belirtil-
mektedir (Flinders, 2005: 225). Bir başka araştırma raporunda da az 
sayıda da olsa bazı KÖO hastane projelerinde % 10 ila 20 arasında 
tasarruf sağlandığı belirtilmektedir.168 

Doğru bir şekilde hesaplandığı varsayımından hareket ederek ve KÖO 
projesi sayesinde geleneksel sunum yöntemlerine göre ortalama %10 
tasarruf sağlandığını düşünelim. Bu, kamu hizmetlerinin örgütlenme-
sinde KÖO modelinin benimsenmesi için yeterli bir dayanak oluştura-
bilir mi? Bu soruya yanıt verebilmek için daha önce yer verdiğimiz 
birçok nokta dışında KÖO uygulamalarının tipik özelliklerinden biri 
olan taşeronlaşmaya bakmak gerekmektedir.169 Taşeronlaşma İngilte-
re’deki Hatfield tren kazası ya da binasında çökme yaşanan Fran-
sa’daki Charles de Gaulle havaalanı örneklerinde olduğu gibi, yapım 

                                   
167 Mali risk boyutuyla bir başka konu hükümetlerin aynı zamanda KÖO projelerinde 
önemli hissedar olarak ortak girişim/özel amaçlı şirket içinde yer alan finans şirketleri ve 
bankaları da korumak durumunda kalmasıdır. Örneğin İngiltere’de 2008 krizinde devlet 
bir yandan mali güçlük içindeki KÖO projeleri yürüten hastane birliklerine kaynak ak-
tarmış, diğer yandan da sistemin işlerliğini sağlama gerekçesiyle, KÖO projelerinde yer 
alan mali güçlük içindeki birçok bankaya kaynak aktarmış, bu şirketleri kurtarmıştır. 
Böylece devlet açısından KÖO projelerinin maliyetleri birkaç kat daha artmıştır (Pollock 
ve diğerleri, 2011: 419).      
168 Modelin uygulanması gerekliliğini savunan PricewaterhouseCoopers, kendi raporun-
da çok karmaşık nitelikteki sağlık hizmetleri açısından ölçülebilir standartları geliştirmenin 
çok güç olduğunu, tasarruf elde edildiği söylenen projeler açısından bu noktanın göz ardı 
edilmemesi gerekliliğini belirtmekte, hatta bu sonuçların kendi içinde de tartışmalı olduğu 
dile getirmektedir (PricewaterhouseCoopers, 2010: 15). 
169 KÖO hastanelerinde yurttaşa doğrudan hizmet sunan, hastane ile doğrudan ilişkiye 
giren büyük ölçüde taşeron şirketlerdir. Kamu hizmeti üretilen bir örgütte hizmet sunucu-
ları ile doğrudan ilişkiye giren ancak onlara karşı sorumlu olmayan örgütlerin yaygın 
olarak varlığı irdelenmelidir. Hizmeti, hizmetle bağı koparılmış taşeron işçilerinin yürüt-
mesi, hizmetin doğasını ve yürütülme biçimini de olumsuz etkilemektedir.  
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işinin ya da hizmet sunumunun kalitesinde ciddi düzeyde azalmalara 
yol açarak işin kendisiyle ilgili büyük sorunlara yol açmaktadır (Hall, 
2004: 6). Taşeronlaşma aynı zamanda çalışanların mali ve sosyal hak-
larını da olumsuz olarak etkilemektedir. Diğer ülke uygulamalarında 
görüldüğü gibi KÖO’da yoğun olarak taşeron şirket kullanılmaktadır; 
bunun sonuçlarının yaratacağı etkileri hesaba katmadan yapılacak 
maliyet hesaplaması gerçeği yansıtmayacaktır. Sözleşme sisteminin 
belkemiği olan taşeronluk sistemi gerçek maliyetleri, kârları gizlemekte-
dir.170 Taşeronlaşma, doğası gereği işgücünün güvencesiz olarak ve 
düşük ücretlerle çalıştırılmasını getirmektedir. İhalelere teklif veren 
şirketlerin teklif bedelleri bu hesaplamalar üzerine belirlenmektedir. 
Çalışma ilişkileri, ekonomik haklar açısından sonuçları düşünüldüğüne 
aslında çok da önemli bir oran olmayan ortalama %10 civarındaki bu 
tasarrufun gerçekte kamu kaynaklarının kullanım biçiminden kaynak-
lanan ya da örgütlenme biçiminin sağladığı gerçek bir tasarruf olmadı-
ğı, tasarruf olarak belirtilen miktarın aslında büyük ölçüde işletmecilik 
esaslarına göre çalıştırılan personelin haklarından kesintiler olduğu 
söylenebilir (Shaoul, 2005: 201; Vincent-Jones, 2000: 343).  

KÖO hastanelerinde modelin çalışanlar üzerindeki etkisi sadece taşe-
ronlaşma aracılığıyla  gerçekleşmemektedir. Neo liberal sağlık politika-
larının vazgeçilmezi olarak esnek çalışma biçimlerinin hekim ve diğer 
sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını etkilememesi düşünülemez 
(Sönmez, 2011: 29). Tıbbi hizmet KÖO projesi kapsamında olmasa 
dahi, KÖO modeli hekim ve yardımcı sağlık personelinin hakları, ça-
lışma ilişkileri üzerinde de olumsuz sonuç doğurmaktadır. KÖO hasta-
nelerinin içinde bulunduğu mali sorunlar doğrudan doğruya tıbbi hiz-
meti sunan hekim ve yardımcı personeli de mağdur etmektedir. İngilte-
re’de tıbbi hizmetleri sunmaya devam eden ve yükümlü oldukları KÖO 
projesi ödemeleri nedeniyle mali zorluk içine giren hastane birliklerinin 
mali krizi aşmada ilk çözüm yolu olarak hekimlerin ve yardımcı sağlık 
personelinin maaşlarını azaltma ve personelin bir bölümünü işten çı-
karma yoluna gittikleri görülmektedir (Edwards ve diğerleri, 2004: 
139). KÖO projesine tıbbi hizmetler dahil edildiğinde bu tercihin çalı-
şanlar üzerindeki etkisi daha doğrudan gerçeklemektedir. Pricewater-

                                   
170 Avrupa Komisyonu raporunda dile getirildiği gibi KÖO projelerinde sıklıkla başvuru-
lan taşeron uygulamasında kamu alımı ve imtiyaz ile ilgili düzenlemelerdeki kurallara 
uyulmamaktadır (Council of Europe, 2004: 14).  
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house raporunda KÖO projesine yapım ve destek hizmetleri dışında 
tıbbi hizmetin de dahil edilmesi durumunda ilk olarak işgücü (hekim ve 
hemşireler kastedilmektedir) maliyetinin düşürülmesi gerekliliğinden 
söz edilmektedir; raporda, aksi takdirde KÖO projesinde tıbbi hizmetin 
üstlenilmesinin kârlı bir yatırım olmayacağı belirtilmektedir (Pri-
cewaterhouse, 2010:  13). Tıbbi hizmetlerin de dahil edildiği KÖO 
projelerinde çalışanların piyasa ilişkisine göre işlendirildikleri düşünül-
düğünde bunun çalışanların hakları üzerinde olumsuz sonuçlarının 
olması kaçınılmazdır. Nitekim tıbbi hizmetin de dahil edildiği KÖO 
projelerinde yüklenicilerin tıbbi hizmetleri sunan hekim ve yardımcı 
sağlık personelinin işgücü maliyetini düşürmek için çeşitli önlemler 
(ücret ve diğer ödemelerde azalma, personelin sayısını azaltma vb. 
gibi) aldıkları görülmektedir.171  

13. KÖO MODELİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU  

Sağlıkta Dönüşüm programının ana hedeflerinden biri olarak sağlık 
hizmetleri ile hizmetlerin finansmanı ayırma yönünde son yıllarda 
önemli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Sosyal güvenlik kuruluşlarının 
birleştirilmesi, Genel Sağlık Sigortası (GSS) çatısı altında birleşme bun-
lardan biridir (Ataay: 2008).  Yine bu kapsamda teminat paketlerinin 
daraltılmasına ve ek ödemelerin devreye girmesine yönelik uygulama-
lar başlatılmıştır. Son yıllardaki düzenlemeler ile sağlık hizmetlerinin 
bütçeden finansmanı yerine, sigorta primleri ve katkı payları şeklindeki 
yarı fiyatlandırma uygulamaları ile hizmetten yararlananlara yüklenil-
mesi söz konusudur.   

KÖO, bu finansman yöntemini öngören reformlarla uyumlu bir proje-
dir. Daha önce de değinildiği gibi bu projelerin finansmanının (kira ve 
diğer ödemeler) bütçeden değil, hastanelerin döner sermaye gelirlerin-
den karşılanması öngörülmektedir. Bu durumda hizmetten yararlanan-
lardan elde edilecek gelirler KÖO projelerinin finansmanında en önem-
li kalemi oluşturmaktadır. Sağlık hizmetlerinin finansmanında en büyük 
hizmet satın alıcısı konumundaki Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 

                                   
171 İngiltere’de Peterborough ve Stamford Hastaneleri Birliği hekimlerin ve hemşirelerin 
de bulunduğu 300 personeli işten çıkarma http://www.peterboroughtoday.co.uk..., Nisan 
2011’de yayımlanan Avam Kamarası raporunda da örneğin Quenn Alexandra hastane-
sinin KÖO kira ödemelerinin neden olduğu mali güçlükleri aşmak için 700 personeli 
işten çıkardığı belirtilmektedir. House of Commons, Private Finance Initiative, s. 22. 
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belirleyici konumu172 KÖO uygulamaları açısından da önemlidir. 
SGK’nın karşılayacağı harcamaların (örneğin temel teminat paketi) ve 
belirlediği limitlerin KÖO sisteminin sürdürülebilirliği açısından kilit 
önemde olduğu söylenebilir. Mevcut siyasal ortamda SGK ile Maliye 
ve Sağlık Bakanlıkları arasında sağlık hizmetlerinin finansmanında bir 
uzlaşı vardır. SGK’nın ilerleyen yıllarda KÖO hastanelerindeki hizmet-
lerin faturalandırılmasında nasıl bir yol izleyeceği bilinmemektedir. 
Ancak diğer ülkelerde olduğu gibi bu kurumlar arasında tıbbi hizmetle-
rin ve otelcilik hizmetlerinin ekstra faturalandırılması ile ilgili yaşanabi-
lecek sorunlar doğrudan doğruya yurttaşlara yansıyacaktır. Ayrıca 
böyle bir durumun KÖO kiralarını ödemekle yükümlü olan döner ser-
maye işletmelerinin mali durumunu da etkileyecek olması KÖO hasta-
nelerinin geleceğini de etkileyecektir.   

İngiltere’deki sağlık alanındaki KÖO uygulamalarında özel amaçlı şir-
ketten temin edilen tıbbi destek, laboratuar ve otelcilik gibi hizmetlerde 
fiyatlar ciddi oranlarda yükselmiştir. (Edwards ve diğerleri, 2004: 219). 
Bu tür hizmetler, alan işletmeciliği (kafeterya, otopark) hizmetlerinden 
farklıdır. Doğrudan doğruya sosyal güvenlik kurumlarının hesaplama-
larında (hasta başı ücretlendirme, yatak ücreti vb. gibi hesaplamalarda) 

                                   
172GSS kapsamında SGK yatan hasta ve ayakta tedavi hizmetlerinin sunumuna yönelik 
olarak özel kuruluşlarla sözleşme yapmaktadır. Şu anda yaklaşık 1000 özel kuruluşun 
SGK ile sözleşmesi bulunmaktadır ve bunların 350 tanesi özel hastanedir. Özel hastane-
lerin “ekstra faturalandırma” yapmasına izin verilmesi gibi hizmet sunuculara ödeme 
yapılması yöntemleri, özel sektörü SGK ile sözleşme yapmaya teşvik amacıyla SGK’nın 
benimsediği bir yöntemdir. Bu mekanizmalar, özel hizmet sunumuna yönelik düzenleme-
lerin Sağlık Bakanlığı tarafından daha da güçlendirilmesi ile desteklenmektedir (OECD, 
2008b: 44). SGK’nın Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) kurumca finansmanı sağlanan 
sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile 
bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek 
bedellere yer verilmektedir. SGK’nın karşıladığı harcamalar, limitler belirlidir; bunlar 
dışındaki harcamalar için ya da limitler aşıldığı takdirde ödeme yapılmamakta, hizmetten 
yararlanandan katkı payı adı altında ek ödeme tahsil edilmektedir. Tebliğin “Otelcilik 
Hizmetlerinde İlave Ücret Uygulaması” başlığında sözleşmeli sağlık kurumlarının, tek 
yataklı, banyolu, tv ve telefonu bulunan odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için SUT 
ekinde yer verilen “standart yatak tarifesi” işlem bedelinin üç katını geçmemek üzere 
kişilerden ilave ücret alınabileceği, günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler sırasında 
verilen otelcilik hizmeti için ise en fazla SUT ekinde yer verilen “gündüz yatak tarifesi” 
işlem bedelinin 3 katına kadar ilave ücret alınabileceği belirtilmektedir. Tebliğ’de ayrıca 
otelcilik hizmetlerinin kuruma fatura edilemeyeceği de yer almaktadır.  
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yer almaktadır. Kurum, bu hizmetlere yönelik harcamalara sınırlama 
getirdiğinde yurttaşlar ek bir ödeme ile karşı karşıya kalmaktadırlar 
(McKee, Martin s. 890). Bu noktada hizmetten yararlananların çok 
fazla bir seçeneği olmamaktadır. Sağlık hizmetinin ayrılmaz bileşeni 
olarak hasta bu hizmetleri almak zorundadır.173  

Sağlık harcamalarında frenleme için Sosyal Güvenlik Kurumu harca-
malarına “sıkı global üst limit” konulması gerektiği dile getirilen OECD 
çalışmasında ‘mali sürdürülebilirlik’ için hem tıbbi hizmetler hem de 
otelcilik hizmetleri ile ilgili olarak ekstra ödemelerin yaygınlaşması ge-
reğinden söz edilmektedir (OECD, 2008b: 115). Uygulanan mevcut 
temel teminat paketlerinin “cömert” olarak nitelendirildiği düşünülürse 
(OECD, 2008b: 115), ilerleyen yıllarda ‘konforlu” KÖO hastanelerin-
de, yurttaşları katkı payı şeklinde daha fazla ekstra ödemelerin bekled i-
ği düşünülebilir.    

14. PROJE SONU: DEVİR Mİ? DEVAM MI?  

KÖO modelinin başlıca özelliklerinden biri proje sonunda sağlık tesisle-
rinin idareye devredilmesidir. Bizde uygulanan şekliyle ilk KÖO proje-
leri 1990’ların sonlarında başlamıştır ve en az 30 yıl sürelidir. Bu açı-
dan henüz KÖO modelinin yaşı, devredilmeye ilişkin bir örneğin test 
edilmesine olanak tanımamaktadır.  

Sağlık tesislerinin binalarının devredilecek ve hizmet sunumu ve alan 
işletilmesine yönelik bütün sözleşmelerin174 feshedilecek olması idareler 
tarafından modelin “çekici” unsurları arasında gösterilmektedir. Ancak 
gerçekte tablo böyle olmayabilmektedir. Bugünkü yaklaşımla hükümet-
ler, proje sonunda bu tür tercihi iki nedenle istemeyecektir: Birincisi, bu 
modeli benimsemelerine yönelik ideolojik nedendir. Elbette, kapitaliz-
min kriz döngüsüne göre tercihler farklılaşabilir; ancak devletin rolüne 

                                   
173 OECD-Dünya Bankası’nın ortak çalışması “OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri – 
Türkiye” başlıklı raporda da bu türde taleplere yer verilmektedir: “…Bunu başarmanın 
en adil ve en etkin yolu, sigortalının devlet hastanesine de özel hastaneye de gitse sigor-
tasının kapsamı aynı olması gerektiğinden, SGK’nin geri ödemesinin bir bölümü olarak 
ekstra bir ödemeyi de kapsama almak olacaktır. Konfor açısından daha iyi koşullar söz 
konusuysa, temel tarifenin kapsadığı bir dizi konfor standardı oluşturulmalı ve tüm ha s-
tanelerin iyi tanımlanmış ek konforlar için ekstra faturalandırma yapmasına izin verilme-
lidir” (OECD, 2008: 106). 
174 KÖO Yönetmeliği, md. 44’te devir şöyle düzenlenmiştir: “Tıbbi hizmetler dışındaki 
hizmet ve alanların yükleniciye bırakıldığı durumlarda devir tarihinde bu alanların da 
sözleşmeleri sona ermiş sayılır ve Bakanlık hüküm ve tasarrufu altına girer”. 
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ilişkin ideolojik rüzgarların bugünkü gibi estiği varsayıldığında, bugün 
neden KÖO projesi ile hizmetler özel kişilere gördürülmek isteniliyorsa, 
aynı nedenden dolayı devletin yeniden bu alanda doğrudan hizmet 
sunucusu olması istenilmeyecek, sözleşmelerin uzatılması yolu tercih 
edilecektir.  

Diğeri, daha teknik bir nedendir: Yönetilemezlik hali. En az 25 yıl süre-
since yerleşmiş ilişkileri, eskimiş binaları (yönetmelik hükmü gereği 
bakım ve onarımı yapılmış olsa dahi) devralmak hiçbir idare için çekici 
olmayacaktır. Bunu değerlendirebilmek için 1980’lerin başlarında ya-
pılmış bir hastanenin bina ve teknolojik altyapısı itibariyle bugünkü 
halini düşünmek yeterlidir. Örgütün davranışı boyutuyla bakıldığında 
devir, sadece binaları devralmak değildir; uzun yıllar boyunca yönetim 
ilişkilerinin yerleşik hale geldiği bir örgütü devralmaktır. Bu da gerçek-
ten güçtür.  

Sözleşme sonunda kamuya devri konusundaki değerlendirmeleri bu iki 
noktayı düşünerek yapmak yerinde olacaktır. Görece aşılabilir gibi 
görünen ele aldığımız iki neden ile karşılaştırıldığında KÖO modelinin 
kendisine içkin, aşılması daha güç bir sorundan kaynaklanan bir neden 
daha vardır. Sağlık alanında uygulanan KÖO projelerinin önemli bir 
bölümünde maliyetlerin hiç de ihale bedelinde belirlendiği şekilde 
gerçekleşmediği henüz birkaç yıl geçmişken anlaşılmış (hatta değindi-
ğimiz gibi birçok KÖO hastanesi yıllık kira bedellerini dahi ödeyeme-
mektedir), maliyet artışlarından kaynaklanan miktar artışlarının yıllık 
kira ödemelerine yansıtılması yerine idareler, daha proje başında ya da 
ortasında iken sözleşmelerin uzatılması yoluna gitmişlerdir. Diğer ülke 
uygulamalarında da genellikle izlenen yol sözleşmenin yenilenmesi 
şeklinde olmaktadır. Örnek vermek gerekirse İngiltere’de birçok KÖO 
projesinde ilk sözleşme imzalandığında süre 30 yıl öngörülmüştü. An-
cak henüz birkaç yıl geçmişken sözleşme süresi farklı hastanelerde 45, 
60 ve 67 yıla çıkarılmıştır. Hastane (birliği) idareleri bu yönteme f i-
nansman sorunları nedeniyle başvurduklarını açıklamışlardır (Edwards 
ve diğerleri, 2004: 136, 149).   

15. DEĞERLENDİRME 

1980 sonrasında devleti küçültme yönündeki politika ve uygulamalara 
rağmen bazı alanlarda kamu harcamalarının payının hâlâ çok yüksek 
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olduğu görülmektedir.175 Kamu hizmeti niteliği süren ve devletin bütü-
nüyle çekilmediği bir alan olarak sağlıkta, neo liberal reformlar çerçe-
vesinde yeni bir işbölümüne dayalı örgütlenme ve finansman biçimi 
arayışları karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda bu arayışlar çerçevesinde 
gerçekleştirilen reformlar, sağlık alanının belki henüz kamu hizmeti 
alanından çıkarılarak bütünüyle piyasaya terk edilmesini değil ama 
çeşitli yöntemlerle piyasalaşmasını hedeflemektedir. Bunu gerçekleş-
tirmeye yönelik olarak devletin farklı kamu hizmeti alanlarında hizme-
tin bütünü ya da bileşenlerinden bir bölümü için piyasadan hizmet 
alımına gitmesi en yaygın görülen yöntemlerden biridir. KÖO da bu 
kapsamda gündeme gelen bir modeldir. Belirtmek gerekir ki hizmetle-
rin piyasalaşmasına yönelik alternatif olarak sunulan modeller, teknik 
ya da mali yönleriyle mevcut yöntemlerle ilgili bir ‘başarısızlık’tan ya da 
‘yapılamazlık hali’nden değil, bütünüyle bir siyasal tercihten kaynak-
lanmaktadır.  

Yeterli kamu kaynağı, personeli, bina-araç-gereç olmakla birlikte sağlık 
hizmetlerinin tümü ya da bileşenlerinin sözleşme yoluyla kısmen ya da 
tümüyle piyasadan temin edilmesini salt etkili ve verimli hizmet sunu-
mu arayışı ile açıklamak mümkün değildir. Aksi yönde yoğun yönlen-
dirmelere rağmen, ele aldığımız KÖO dahil, alternatif olarak sunulan 
piyasa temelli hizmet sunum/örgütlenme biçimleri, “etkililik” ve “verim-
lilik” için olmazsa olmaz değildirler. 

KÖO, politika, planlama ve denetim arasında bağ kuran, en önemli 
siyaset yapma araçlardan biri olan bütçeyi işlevsizleştirmesi nedeniyle 
karar alma noktasında geleceğin siyasetini apolitize edici bir özelliğe 
sahiptir. Uzun süreli KÖO sözleşmeleri, sözleşmeyi imzalayan hükümet-
lerden sonra gelen birçok hükümetin hem sağlık hem de kamu maliye-
si alanındaki politika tercihlerini ipotek altına almakta, hatta tercih 
olanaklarını neredeyse tamamen ortadan kaldırmaktadır. 49 yıla kadar 

                                   
175 Örneğin sağlık harcamalarında kamunun oranı (2010 itibariyle) Almanya’da %77, 
Kanada’da %70, Japonya’da %81’dir. (PricewaterhouseCoopers, 2010: 25-31) Kamu 
harcamalarının eğilimine ve gelecek yıllara ilişkin projeksiyona bakıldığında sağlık, büyük 
bir yatırım-harcama alanı olarak dikkat çekmektedir. Örneğin OECD ortalamasında 
sağlık harcamalarının GSMH’a oranı 2010 yılında %9.9 iken bu oranın 2020 yılında 
%14’e çıkması beklenmektedir (PricewaterhouseCoopers, 2010: 10-11). Türkiye’de 
%5.9 olan oranın, maliyet kısıtlamaları uygulandığı taktirde 2033 yılında %7.4’e ulaşma-
sı beklenmektedir. Uygulanmaz ise bu oran %9.7 olarak belirtilmektedir (OECD, 2008b: 
116).  
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uzatılabilecek en az 25 yıllık sözleşmeler düşünüldüğünde KÖO modeli 
uygulamak başlı başına uzun vadeli bir plan ortaya koymak anlamına 
gelmektedir. Örneğin eş zamanlı yürütülen onlarca KÖO projesi ile 
Sağlık Bakanlığı Türk sağlık sisteminin en az 30 yılını biçimlendirmiş 
olmaktadır. Örneğin İngiltere Hazine Bakanlığı devletin KÖO projele-
riyle ilgili olarak yüklenici şirketlere gelecek 30 ila 60 yıl boyunca öde-
yeceği miktarları internet sayfasına koymuştur. Hiç de azımsanmaya-
cak yıllık ödeme miktarlarının gelecek hükümetlerin bütçe hazırlıkların-
da göz ardı edemeyecekleri büyüklüklere ulaştığı görülmektedir. Yıllık 
olarak ödenecek yüklü ödemeler getiren KÖO projeleri devam ederken 
gelecekteki hükümetlerin kendi politikalarına uygun yeni bir sağlık 
örgütlenmesi ortaya koyması çok güçtür. KÖO uygulamalarının aynı 
zamanda siyasal sorumluluğu da boşa çıkaran bir özelliği vardır. Model 
ile ilgili tercihi yapan hükümetler, modelin uygulama sonuçları ile ilgili 
siyasi sorumluluğu üstlenmeyeceklerdir. Bu açıdan KÖO projelerinin 
temsili demokrasinin başlıca ilkelerinden birini uygulanamaz hale geti-
ren bir sonuç yarattığı söylenebilir.    

KÖO, bütçe dışı olması, büyük yatırımların kendi dönemlerine az yan-
sıyacak ödemeleri gibi özellikleri nedeniyle hükümetlerce tercih edil-
mektedir. Hükümetlerin, bir yandan kamu harcamalarını kontrol altına 
alma ve borçlanmayı sınırlama (borç/GSMH, bütçe Açığı/GSMH oranı 
ile ilgili Maastricht kriterleri) yoluyla mali disiplini sağlama taahhütlerini 
ortaya koyarlarken diğer yandan denetimsizliğe yol açacak olan bütçe 
dışı harcamalara dayanan KÖO modelini uygulamaları bir tutarsızlık-
tır.176 KÖO harcamalarının bütçe (ve bilanço) dışı olması doğal olarak 
KÖO modelinin güvenilirliği ile ilgili kuşkuları artırmaktadır.177 

                                   
176 Modelin doğduğu ve yaygın olarak uygulandığı İngiltere’de KÖO 20 yıldır her hükü-
met döneminde gündemin ön sıralarını işgal etmiştir. KÖO, özellikle birkaç yıldır aşırı 
maliyetler, kamu harcamalarını artırması, denetimsizlik ve yolsuzluk gibi başlıklarla 
gündemdedir. Şu anda iktidarda olan hükümetin Hazine Bakanı olan G. Osborne, 2006 
yılında muhalefette iken (gölge Hazine Bakanı idi)  KÖO projelerinin sağlık harcamalar ı-
nı artırdığına, kamu borçlanmasında olumsuz sonuçlar doğurduğuna, denetimsizliğe yol 
açtığına ve hükümetin KÖO projeleriyle kamu harcamalarını gizlediğine dikkat çekerek 
modeli eleştirmekte ve “güvenilmez” olarak nitelendirmektedir. 
http://www.guardian.co.uk/business/2006/sep/21/politics.society?INTCMP=ILCNETTXT
3487, (2.5.2011). Benzer şekilde yine şu anda iktidar ortağı olan Liberal Demokrat Parti 
üyesi İşletmeler Bakanı Vince Cable da muhalefette iken KÖO modelini güvenilmez 
olarak nitelemiş ve bu uygulamanın vergi ödeyicilerin gerçek borç miktarını gizlediğini 
savunmuştur. http://www.guardian.co.uk/politics/2011/apr/18/george-osborne-backs-pfi-
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Kamu hizmetlerinde geçmişten beri çeşitli biçimlerde var olan sözleşme 
ilişkisi, KÖO’da yönetim ilişkisini dönüştürecek düzeyde daha yoğun 
ve derindir. Sağlık hizmetinin örgütlenmesinde planlamayı, ölçeği, 
işbölümünü, örgüt yapısını, denetim biçimini ve çalışma ilişkilerini 
etkileyecek KÖO, gerek Sağlık Bakanlığı’nın gerek hastane yönetimle-
rinin yönetsel karar süreçlerini sözleşme ilişkisinin gerektirdiği biçimde 
yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir. 

KÖO uygulaması, sağlık hizmetini örgütleyen örgütün (hastane), ken-
dine yabancılaşmasına neden olmaktadır. Sözleşme ilişkisinin yarattığı 
yeni güç yapısında hastane yönetimi, kendi planlamasını, denetimini 
gerçekleştirme gibi bir örgütün en temel karar konuları açısından yetki-
sizleştirilmektedir. Devlet, kiracısı olduğu binada, yönetiminde yer 
almadığı çok sayıda hizmetin sorumluğunu üstlenmektedir. KÖO has-
tanesinde özel amaçlı şirket hastane örgütlenmesine o derece yerleş-
mektedir ki hizmeti sunan hekimler ve diğer sağlık personeli hizmet 
sunarken her an işletme faaliyetlerine dokunur haldedirler.  

KÖO’nun sözleşme yönetimi boyutu önemlidir. Ancak, KÖO modeliyle 
ilgili sorunlar sözleşme yönetiminin kendisinden değil, sözleşme ilişkisi 

                                                                       
projects, (15.06.2011). 2008 krizinden sonra ciddi mali güçlük içine giren İngiltere’de, 
yukarıda değindiğimiz gibi bakanları yoğun eleştirileri getirmekle birlikte yeni koalisyon 
hükümeti mali krizi gerekçe göstererek uzun vadeli borçlanma olanağı sağlayan KÖO 
projelerine can simidi gibi sarılmaktadır. Hükümet kısa bir süre önce çok sayıda yeni 
KÖO projesi ihalesine çıkacaklarını açıklamıştır. 
http://www.guardian.co.uk/society/2011/jul/19/nhs-services-open-to-competition, 
(19.7.2011). İngiliz Hazine Bakan Yardımcısı, 19 Temmuz 2011 tarihli Parlamento 
görüşmelerinde, KÖO uygulamalarının maliyetleri ile ilgili endişelerini yeni hükümetin 
göreve geldiği ilk günlerde dile getirdiğini, Sayıştay’ın da dikkat çektiği maliyet hesapla-
malarını yeniden yapacaklarını ve çok şikâyet aldıkları sözleşmelerin şeffaflığı başta 
olmak üzere KÖO uygulamaları ile ilgili birçok konuda yeni düzenlemeler getireceklerini 
açıklamıştır. 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmhansrd/cm110719/wmstext/110
719m0001.htm#11071985000879, (19.07.2011).  İngiltere’de Parlamento’da, toplam-
da yaklaşık 210 milyar Sterlin kamu borçlanmasına neden olan ve kamu maliyesi açısın-
dan ciddi risk oluşturan KÖO harcamaları ile ilgili bir Hazine Araştırma Komitesi kurul-
ması kararlaştırılmıştır. Komite, Nisan 2011’de göreve başlamış ve KÖO modelinin 
unsuru olan çok sayıda kişi ve kurumdan belirlenmiş sorular çerçevesinde yazılı görüş 
istemiştir. http://www.guardian.co.uk/politics/2011/apr/26/pfi-inquiry-commons-select-
committee,  (11.6.2011).  
177 Bazı yazarlar, sayılan bu özelliklere sahip KÖO modelini uygulayan devletin, adı 
skandallara karışmış WorldCom ve Enron gibi muhasebe-denetim şirketlerinin teknikle-
rini kullanması nedeniyle eleştirmektedir (Parker – Hartley, 2003: 99).       
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temelindeki KÖO’nun hizmetlerin örgütlenmesinde kamu yararına 
uygun bir model olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu açıdan mode-
lin kendisini değerlendirmeksizin sadece sözleşme yönetimiyle ya da 
modelin aksayan yönleri ile sınırlı bir analiz gerçekçi olmayacaktır. 

Diğer ülke uygulamalarındaki kamu yararı şirketleri şeklinde örgütle-
nen vakıf hastaneleri ya da hastane birliği örneklerinde olduğu gibi 
KÖO hastanelerinde de hekimlerin hastane yönetiminin paydaş grupla-
rından sadece biri haline gelmesi söz konusudur. Bu durum sağlık 
hizmetini, hizmet dışı etmenlere çok daha açık, bağımlı hale getirecek-
tir. KÖO projelerinde devredilecek hizmetlerin arasına tıbbi hizmet 
dahil edilmemesi nedeniyle178 sağlık hizmetinin bu uygulamadan her-
hangi bir şekilde etkilenmeyeceğini düşünmek saflık olur. “Özel kişilere 
bırakılmayacak kamu hizmetleri” şeklinde ayrı bir kategorinin varlığına 
dair duruşun giderek kalmadığı düşünülürse piyasa koşulları elverdiği 
zaman tıbbi hizmetlerin de KÖO projelerine dahil edileceğini bekleye-
biliriz. KÖO hastaneleri, Sağlıkta Dönüşüm programının hedeflerinden 
biri olan özel hastanelerin yaygınlaştırılmasını da etkileyecektir. Serma-
ye (en azından bir bölümü), bütün risklerin üzerine alındığı özel hasta-
ne işletmeciliği yerine devlet güvenceli yatırım olarak KÖO hastanele-
rini tercih edecektir. KÖO modelinde özel yatırımcıya çok sayıda devlet 
güvencesi sağlanmaktadır. 1980’li yıllardan günümüze alternatif olarak 
sunulan çok sayıda yeni örgütlenme yapısında olduğu gibi KÖO’da da 
harcamalarda özerklik vurgusu ve muafiyetlere dayalı esneklik, ancak 
mali güçlük, zarar durumunda ise devlet güvencesi öngörülmektedir. 
Bu da kârın özelleştirilmesi, risk ve maliyetin kamusallaştırılması tezle-
rini güçlendiren bir durumdur.  

KÖO harcamalarının Sağlık Bakanlığı tarafından değil, döner sermaye 
işletmelerince karşılanması, hizmetin vergi gelirleri - bütçe ile bağının 
kopmasına yol açmaktadır. Son yıllardaki sağlık ve sosyal güvenlik 
reformlarıyla sağlık hizmetlerinin finansmanında maliyet kontrol meka-
nizması biçiminde tanımlanan hasta katkı payları giderek sistemin asli 
unsuru olmaya doğru gitmektedir. KÖO hastaneleri yurttaşların sağlık 
hizmetleri için ekstra ödeme yapmalarını beraberinde getirecektir. 

                                   
178 KÖO’yu ‘devlet artık otelcilik yapmayacak’ sınırlılığında değerlendiren idarecilerin 
açıklamaları bu kapsamda düşünülebilir. 
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Diğer birçok alternatif olarak sunulan örgütlenme modelinde olduğu 
gibi, Sağlık alanında 20 yıla yakın süredir birçok ülkede uygulanan 
KÖO de özgün bir model değildir. Hükümetin sağlık reformlarında ön 
sıralardaki hedefleri arasında yer alan KÖO, Türk sağlık sisteminin 
kendi ihtiyaçlarına yönelik ürettiği bir örgütlenme modeli değildir. 
KÖO, Dünya Sağlık Örgütü179, Britanya Tıp Derneği180 ya da Türk 
Tabipleri Birliği181 gibi sağlık alanıyla ilgili çeşitli örgütler tarafından 
yoğun olarak eleştirilmektedir. Hizmetin ana bileşenlerinden biri ola-
rak, Anayasa’da da öngörüldüğü gibi meslek ile ilgili düzenlemelerde 
meslek birliklerinin söz sahibi olması doğaldır ve gereklidir. Bu açıdan 
meslek birliklerinin, KÖO modelinin sağlık hizmetinin niteliğinde, ör-
gütlenmesinde ve yurttaşların sağlık hakkı üzerinde yarattığı ve yarata-
cağı sonuçlar ile ilgili değerlendirmeleri, eleştirileri göz ardı edilemez. 
Aynı şekilde modelin uygulanmasının çalışma ilişkilerinde, sağlık çalı-
şanlarının hakları üzerinde yarattığı olumsuz etkileri dile getiren send i-
kaların eleştirel görüşlerinin de dikkate alınması gerekmektedir.182 Diğer 
ülkelerdeki sağlık alanındaki çeşitli tipteki örgütlerin yoğun muhalefeti-
ne ve üstelik KÖO uygulamalarındaki başarısız sonuçlara rağmen bu 
modeli uygulamak, bu tercihe yönelik politikanın, sağlık hizmetinin 
kendisi ile bağının olmadığını göstermektedir.   
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