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Sağlık Sisteminde Yeniden Yapılanma ve 
Kamu-Özel Ortaklıkları 

Selime Güzelsarı∗  

Özet: Son yirmi yıldır sağlık hizmeti sunumunda kamu-özel sektör ortaklıkları daha faz-
la rağbet görmekte ve farklı uygulama modelleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu mo-
deller yoluyla özel sağlık hizmetlerine verilen devlet desteği de giderek artmaktadır. 
Kamu-özel ortaklıkları devlet tarafından finanse edilen sağlık hizmetlerinin piyasalaştı-
rılması ve sağlığın bir metaya dönüştürülmesinde ön plana çıkan yöntemlerden biridir. 
Bu makale sağlık sisteminde yeniden yapılanma ve sağlıkta piyasalaşma sürecini kamu-
özel ortaklıklarına odaklanarak analiz etmektedir. Amaç, sağlık hizmetleri örneği üze-
rinden kamu sektörü ve özel sektör arasında değişen ve yeniden tanımlanan ilişki biçim-
lerinin ortaya konulmasıdır. Makalenin temel varsayımı özelleştirmeden kamu-özel or-
taklıklarına kadar bütün piyasalaştırma süreçlerinin sağlık hizmetleri alanında yeni bir 
sermaye birikim sürecini oluşturduğu yönündedir. Bu anlamda kamu-özel ortaklılarının 
hem devletin, hem de sermayenin en önemli güvencesi haline geldiği iddia edilmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Kamu-özel ortaklıkları, sağlık sistemleri, sağlık hizmetlerinde ye-
niden yapılanma, piyasalaşma, ticarileşme. 

Restructuring of Health Care System and Public-Private Partnerships 

Abstract: In the last two decades, the public-private partnerships in health services 
have become more common, and they appear in different models of practice. The Gov-
ernment grants extended to private health services via these models have also been 
gradually increasing. Public-private partnerships are one of the prominent methods for 
marketization of health services by the state, and commodification of health care. This 
study, by focusing on public-private partnerships, analyzes restructuring of the health 
care system and the process of marketization in health care services. The purpose of the 
study is to set forth the changing and redefined forms of relations between the public 
sector and private sector through the case of health services. The basic proposition of 
the study is that from privatization to public-private partnerships, the whole marketiza-
tion process in health services refers to a new process of capital accumulation. In this 
sense, it is argued that public-private partnerships are becoming the most important as-
surance for both the state and the capital.  

Key Words: Public-private partnerships, health care systems, health services restruc-
turing, marketization, commercialization.  
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GĐRĐŞ  

Son yirmi yıldır sağlık hizmeti sunumunda kamu-özel sektör ortaklıkları gi-
derek daha fazla rağbet görmekte ve farklı uygulama modelleri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu modeller yoluyla özel sağlık hizmetlerine verilen devlet desteği 
giderek artmaktadır. Devletin rolünün piyasanın düzenlenmesine indirgendiği, 
kamu varlıklarının mülkiyetinin ve işletmeciliğinin sermayeye devredilme ka-
nallarının genişletildiği günümüzde sermaye, klinik hizmetler dışında kalan sağ-
lık hizmetleri üretimi ve sunumunun karar, finansman ve uygulama aşamalarına 
da katılarak tüm süreci (tedarik, sunum ve erişim) denetlemeyi ve yönetmeyi is-
temektedir (Leys, 2009: 19). Sermayenin bu taleplerinin karşılanmasında kamu-
özel ortaklık modelleri önemli bir rol oynamaktadır.  

Kamu-özel ortaklık modelleri, bir hizmetin gerçekleşmesi amacıyla gerekli 
altyapı ve tesisin tasarımı, finansmanı, inşası ve işletilmesi ya da mevcut bir 
kamu yatırımının yenilenmesi, kiralanması, bakım ve onarımının yapılması ve 
işletilmesinde özel sektör katılımının sağlandığı yöntemlerin bütünleşmiş, kap-
samı genişletilmiş yasal ve kurumsal biçimi olarak tanımlanabilir. Sermayeye 
kamusal hizmet alanındaki rolünü artırma ve genişletme fırsatı sağlayan bu uy-
gulama esas olarak belirli kamu örgütlerinden yabancı veya yerli şirketlere, 
yirmi beş ya da daha uzun vadeli yasal olarak garanti altına alınmış ve kesintisiz 
sürecek bir kaynak akışını mümkün kılmaktadır. Bu amaçla başta Đngiltere, 
Fransa, Kanada, ABD olmak üzere tüm dünyada kamu-özel ortaklık modelleri 
havalimanları, limanlar, köprüler, kara ve demir yolları, içme suyu, kanalizas-
yon ve atık su şebekeleri ve barajların yanısıra hastaneler, poliklinikler, hapis-
haneler, askeri kışlalar, mahkeme hizmetleri, polis istasyonları, okullar, çevre 
hizmetleri, iletişim teknoloji sistemleri, kamu hizmet binaları gibi birçok hizmet 
alanında yapım ve işletim amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Yeni kamu işletmeciliği ve yönetişim yaklaşımı ile neo-liberal kalkınma söy-
leminin odağında yer alan kamu-özel ortaklıkları, kamu yönetimi reformları ve 
devlette yeniden yapılanma sürecinin önemli bir unsurudur. Bu uygulama esas 
itibariyle rekabetçi piyasa disiplinini sözleşme ilişkileri yoluyla kamusal olarak 
nitelenen mal ve hizmet üretimine içselleştirme çabalarını temsil etmektedir 
(Schoeman 2007: 98-99). Çünkü, kamu-özel ortaklık modeli, sermayeye eko-
nomik avantajlar sağlarken, aynı zamanda, proje konusu mal ve hizmetin tasa-
rımından bakım ve yönetim aşamasına kadar tüm yatay süreçlerin örgütlenmesi 
yoluyla sermayenin doğrudan karar süreçlerine katılmasına olanak tanımaktadır 
(Yazıcıoğlu Çelik, 2008: 38). Yaygın olarak kamusal nitelikli hizmetlerin su-
nulmasına özel sektör katılımını ve katkısını artırma açısından savunulan kamu-
özel ortaklık modeli tartışmalarında en temel sorun, bu uygulamaların “kamusal 
nitelikli hizmet sunmak üzere kamu sektörü ile özel sektör arasında kurulan 
uzun vadeli işbirliğini” ifade ettiği iddiasında ve özellikle de “kamusal nitelikli 
hizmet” vurgusunda açığa çıkmaktadır.  
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Kamu sektörü ile özel sektör arasındaki sınırların giderek belirsizleştiği, da-
hası kamunun özel sektörleştiği günümüz koşullarında sosyal bilim alanında 
yapılan analizlerin deyim yerindeyse “odanın içine yerleşen bu faili” (Ruane, 
2010: 519-520) merkeze alması kaçınılmazdır. Çünkü, gerek devlet-sermaye 
ilişkilerinin, gerek kamu sektörü-özel sektör ilişkilerinin aldığı yeni biçimi ince-
leyecek bir çalışmanın öncelikle “kamusallık” nitelemesinin üzerini örttüğü ger-
çekliği ve kamu-özel ortaklıkları terimi ile yeniden bulanıklaştırılan bu ilişki bi-
çimlerini ortaya koyma zorunluluğu vardır. Zira kamusal olarak nitelenen faali-
yetler ile sermaye birikimi süreçlerini birbirinden ayıran çizgi, sağlık araştırma-
larından hizmet sunumuna kadar farklı sermaye birikimi süreçlerini içeren bir 
zincir olarak düşünülebilecek sağlık endüstrisi söz konusu olduğunda çok daha 
karmaşık ve bulanık hale gelebilmektedir. Bu bulanıklık nedeniyle özel sağlık 
endüstrisi ile ilgili tanımlama yapmak da neredeyse imkânsızlaşmaktadır 
(Loeppky, 2009: 59-60). Söz konusu bulanıklığa karşın, bu makalede sağlıkta 
özel sermaye damarını kurumsallaştıran kamu-özel ortaklık modeli incelenmek-
tedir. Yazıda kamu hizmetlerine özel sektör katılımını artırma ve hizmetlerde 
verimlilik sağlama iddialarının aksine gerçekte bu uygulamanın sağlık alanında 
yeni bir sermaye birikim sürecini açığa çıkardığı ve sağlık hizmetlerinin piyasa-
laştırılması sürecini daha da derinleştirdiği ileri sürülecektir.  

Bu çerçeveden hareketle makalede öncelikle sağlık hizmetinin kamusal nite-
lik kazanmasının tarihsel arka planı, sürecin belirleyici dinamiklerine işaret edi-
lerek ortaya konulmuştur. Ardından 1980’den bu yana erken kapitalistleşen ül-
kelerden başlayarak yaygınlaşan sağlık hizmetleri sisteminde yeniden yapılan-
ma ve bu süreçte ön plana çıkan genel eğilimler ile değişen sağlık politikaları 
inceleme odağına alınmıştır. Đzleyen diğer bölümler sağlıkta kamu-özel ortaklığı 
tartışmalarına ve uygulamalarına ayrılmıştır. Öncelikle kamusal sağlık hizmetle-
rinin örgütsel dönüşümünde ön plana çıkan temel mekanizmalar (doğrudan 
özelleştirme, özerkleştirme yoluyla özelleştirme, hastanelerin şirketleşmesi, ta-
şeronlaştırma) ana hatlarıyla ele alınırken, dünya genelinde yaygınlaşan kamu-
özel ortaklıkları, kavramsal ve yapısal-işlevsel kurucu unsurlarıyla birlikte ince-
lenmiştir. Kamu-özel ortaklık hastaneleri, bu modeli savunanların ileri sürdükle-
ri gerekçeler ve uygulamanın açığa çıkardığı sonuçlar Đngiltere deneyimi üze-
rinden analiz edilmiştir.  

SAĞLIK HĐZMETĐ&Đ& KAMUSAL &ĐTELĐK KAZA&MASI&I&  
TARĐHSEL ARKA PLA&I 

Kapitalist ekonomide üretilen sağlık hizmeti, maddi üretim süreci içerisinde 
yer alan emekçilerin emek güçlerinin kapitalist üretim için yenilenmesini, dola-
yısıyla üretimin sürekliliğini sağlar. Başka bir deyişle, kapitalist üretim biçimi-
nin geçerli olduğu toplumsal düzende kapitalistlerin ihtiyaç duyduğu sağlıklı 
emek gücü ancak sağlık hizmeti aracılığıyla elde edilir. Doğrudan mal üretme-
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yen sağlık sektörü, mal üretimi sürecinin sürekliliğini sağlayacak önemli bir iş-
levi yerine getirir. Sağlık hizmetinin şu ya da bu düzenleme çerçevesinde su-
nulması, sistemin sürekliliğini sağlamak açısından gerekli ve önemli bir işlev-
dir. Sağlık hizmetlerinin tıbbi bakım dışında kalan unsurları ise genel olarak 
emek gücünün yıkımına yol açabilecek risklerin ortadan kaldırılması yoluyla 
(çevre sağlığı hizmetleri gibi) aynı amaca hizmet eder (Öngen, 2007: 228; 
Hamzaoğlu, 2009: 28; Belek, 1995: 33-34).  

Sağlık hizmetlerinin bu işlevleri, özellikle kapitalist ekonomide üretimin ak-
samasına tahammülün kalmadığı bir tarihsel aşamada sistem açısından vazge-
çilmez olmuştur. Bu anlamda sağlık hizmeti ilk kez kapitalist sistemle birlikte 
standartlaşarak toplum düzeyinde örgütlenmiştir. Bu tarihsel aşama, üretimin 
kesintisiz bir biçim kazandığı, dolayısıyla sistemin sürekli iş başında olacak iş-
çilere ihtiyaç duyduğu; sanayi üretiminde makineleşmeyle birlikte üretimin da-
ha nitelikli emek gücüyle sürdürülebildiği olgulara işaret eder. Söz konusu ta-
rihsel aşama, belli standartlara sahip bir sağlık hizmetinin sürekliliğinin garanti-
lenmesini zorunlu kılmıştır. Kaldı ki kapitalist sistem “sağlık hizmetini toplum-
sal düzeyde üretmek ve asgari bir sağlık hizmetinin toplumsal olarak üretimini 
garantilemek durumundadır.” Bu noktada kapitalist üretimin gereklilikleri ile 
sınıf mücadelesinin ulaştığı düzey ve kazanımlarının bu durumla ilişkisinin altı-
nı çizmek gerekir. Bu dinamik sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi; finans-
man ve hizmet sunumu açısından kamu kurumlarının etkin olması anlamını taşır 
(Belek, 1995: 33-34).  

Konusu insan yaşamı olan sağlık hizmetinin kamusal niteliğinde belirleyici 
olan temel unsur, devlet tarafından, üretim ilişkileri alanının, piyasanın işleyiş 
kurallarından belirli oranda bağışık kılınarak yerine getiriliyor olmasıdır. Top-
lumsal ihtiyaçların karşılanması için gerçekleştirilen faaliyetlerden bazılarının 
niteliği gereği kamusal ya da özel olduğu söylenemez. Çünkü kamu hizmetleri 
devletin iradesinden geçerek varlık kazanır. “Bir hizmetin kamu hizmeti olması, 
yönetenler tarafından örgütlenmesi ve yönetenlerin kontrolünde işlemesi anla-
mına gelir” (Karahanoğlu, 2004: 54-55). Sağlık hizmetinin devlet (kamu) tara-
fından piyasanın işleyiş kurallarından belirli oranda bağışık kılınarak örgütlen-
mesi, hizmetin finansmanının piyasa fiyatlandırmasına karşı vergilendirme sis-
temiyle kamu bütçesinden karşılanmasını; personel rejiminin yüksek korumalı, 
kadrolu, güvenceli memurluk sistemi üzerine oturtulmasını içerir. Kamusal bir 
sağlık hizmetinin hem üretimi, hem de sunumu açısından söz konusu genel ko-
şulları içermesi gerekmektedir (Ünlütürk, 2011: 22-23).  

Bununla birlikte, sağlık hizmetinin bireysel kapitalistlere bırakılmadan, ka-
mu otoritelerince ve genel bir toplumsal hak veya sorumluluk çerçevesinde ye-
rine getirilmesi özü itibariyle “emek gücünün yeniden üretim maliyetinin sosya-
lize edilmesi, yani bu bedelin topluma ödetilmesi” anlamını taşır (Öngen, 2007: 
228). Marx’ın deyişiyle sermaye, her zaman yalnızca gerçekleşmesinin özel ko-
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şullarını arar ve söz konusu koşulların yükünü ülkenin gereksinimleri olarak bü-
tün ülkenin üstüne yıkar. Kamusal faaliyetlerin devletten ayrılması ve bunların 
sermaye tarafından üstlenilen faaliyetler alanına dahil olması sermayenin top-
lumsal örgütlenme boyutunun bir göstergesidir. Öte yandan sermaye üretimin 
genel koşulları adına devleti devreye sokarak bu faaliyetleri devlet üzerinden 
gerçekleştirir (Marx, 2003: 24).  

Sağlık hizmetlerinin kamusal bir nitelik kazanmasının yüz-yüzelli yıllık bir 
geçmişe sahip olduğu görülmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ka-
pitalizm kendi özünden rücu etmeye, geriye çekilmeye başlamıştır. Başka bir 
deyişle, bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler biçiminde formüle edilen bir ka-
pitalizmden farklı bir kapitalizme doğru bir yöneliş söz konusudur. Kapitalist 
sistemin eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi temel kamusal hizmet alanlarında 
bir dizi ödün vermek zorunda kalması bağlamında niteleyebileceğimiz refah 
devleti ya da sosyal devlet kavramının köklerini dönemin Prusya’sında bulabili-
riz. Bunun gerisinde iki dinamik belirleyici olmuştur. Đlki eşitsiz gelişme, ikinci-
si ise sınıf mücadeleleri ve işçi sınıfının kazandığı mücadele düzeyidir (Çulha-
oğlu, 2005: 405-406).  

Almanya gibi geriden gelen kapitalistleşme sürecini yaşayan ve bu nedenle 
devlet eliyle bazı müdahalelerde bulunmak zorunda kalan ülkelerde, sosyal dev-
let kavramını çağrıştıran bazı uygulamalar 19. yüzyılda başlar. Devletlerin sos-
yal politika uygulamalarına yönelmesinde ve ulusal sağlık politikaları çerçeve-
sinde sağlık hizmetlerini geliştirici önlemler almasında 1848 devrimleriyle yük-
selen işçi hareketlerinin tartışmasız rolü büyüktür. Bu iki dinamiğin yanında he-
nüz yeteri düzeyde dışa açılamamış bir kapitalizmin iç pazar ve emek gücünün 
yeniden üretimi gibi alanlardaki dönemsel duyarlılıklarının da etkisiyle, emeğin 
sosyal hakları kapsamında bazı güvenceler (kamu sağlık sigortası fonlarının ku-
rulması; sağlık hizmetleri finansmanın sistemleşmesi; sosyal güveliğe yönelik 
yardım sandıklarının oluşturulması; iş sağlığı ve güvenliği, çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi ve mesleki hastalıklara karşı bazı önlemlerin alınması; hekimlerin 
tam zamanlı ve maaşlı istihdamına geçilmesi gibi) verilmek zorundaydı. Bu tür-
den önlemlerin bilimsel anlamda sosyal politikalar olarak anılması ise Đkinci 
Dünya Savaşı sonrasına rastlayacaktır (Çulhaoğlu, 2005: 405-406; Hamzaoğlu, 
2009: 28; Ünlütürk, 2011: 24-25).  

Sınıf mücadelelerinin yanısıra kapitalizme rakip sosyalist bir sistemin varlı-
ğı, 20. yüzyılda önceki yüzyıldan farklı olarak, kapitalist ülkelerin sosyal politi-
kaları daha sistematik, daha tutarlı ve kurumsallaştırılmış bir biçimde izlemele-
rini zorunlu kıldı (Çulhaoğlu, 2005: 405-406). Keynesci refah devleti olarak ad-
landırılan bu devlet modeli, dönemin sermaye birikiminin mantığı ile de uyum-
luydu. Yoğun sermaye birikimi rejimi, kitlesel üretime (dolayısıyla yoğun emek 
kullanımına) ve kitlesel tüketime dayanıyordu. Bu durumda devlet, emeğin sos-
yal ve ekonomik yeniden üretimi için bazı refah düzenlemelerini yapma ve 
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emek ile sermaye arasındaki ilişkilere müdahale etme sorumluluğunu yüklendi. 
Bunlardan biri de sağlıkla ilgili düzenlemelerdir (Öngen, 2007: 228). Devletin 
sağlık alanında etkin rol üstlenmesi, yalnızca tüm toplumun sağlıklı olmayı hak 
ettiği düşüncesinden dolayı önemli değildi; ayrıca ekonomiye istikrar kazandır-
ma ve üretkenliği yükseltme stratejisinin de en önemli unsurunu oluşturmuştur 
(Rao, 2009: 265). 1980’li yıllara kadar sağlığı bozulmuş emek gücünün sağlığı-
na kavuşturulması (sağlığı koruma ya da bozulmuş olan sağlığı iyileştirme) 
(Kaan, 2007: 237) yönündeki düzenlemeler sonucunda ülkeden ülkeye farklıla-
şan modeller ve uygulamalarla sağlık hizmetleri piyasa ilişkilerinden belirli 
oranlarda bağışık kılındı.1  

Öte yandan 20. yüzyılda tıp bilimi ve teknolojisinde yaşanan gelişmeler so-
nucunda nihayet hastalıkların nedenlerini anlama ve hastalıktan korunmayı sağ-
lama eşiği aşılmış; tıp bilimi hastalıkları tedavi etme aşamasına geçmiştir. “Te-
davi devrimi” olarak da anılan ve Đkinci Dünya Savaşı öncesinde başlayarak 
sonrasında da devam eden gelişmeler tarihte ilk kez birçok ölümcül hastalığın 
tedavi edilmesini, yaşam süresinin uzatılmasını ve yaşam kalitesinin yükseltil-
mesini mümkün kıldı. Tüm bunlar bir yandan sağlık hizmetlerini gerçek bir de-
ğere kavuştururken diğer yandan da sağlık hizmetlerine erişim bir anda insanla-
rın en derin korkularının ve umutlarının ana odağı haline geldi. Öyle ki 1948 yı-
lında hazırlanan Đnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 25. maddesi, sağlık hiz-
metini bir insan hakkı olarak tanımlar. Batı Avrupa’da 1950’lerin sonuna gelin-
diğinde güçlü emek hareketinin olduğu hemen her ülkede devletler herkese açık 
genel sağlık hizmetlerine yönelik talepleri karşılamak zorunda kalmışlardır 
(Leys, 2009).  

Bu süreçte devletlerin sağlık hizmetlerindeki sorumlulukları çeşitli önlemler 
(hizmet sunumunun planlanması, araştırma ve buluşlara kaynak aktarılması, 
tıbbi meslek kurallarının düzenlenmesi, tıbbi standartların oluşturulması, sağlık 
hizmetleri finansmanının genişletilmesi vb.) yoluyla genişledi. Böylelikle Av-
rupa genelinde sağlık hizmetleri genel bir uygulama olarak kamu malına dönüş-
tü. Bu gelişmelere sağlık harcamalarında ve belirli sağlık hizmeti sunumunda 
özel sektörün payının gerilemesi eşlik etti (Hermann, 2009: 126-127). Bununla 
birlikte bir üretimin devlet tarafından yapılması veya doğrudan kâr amacıyla 
üretilmemesi, onun pazar dolayımlarından bağımsız olduğu anlamına gelmez. 
Üstelik burada toplumsal bir üretimden de söz edilemez.2 Bu durum kamusal 

                                                           
1 Türkiye’de de “1960-1980 arası dönemde devlet tarafından sunulan sağlık hizmetleri, piyasa kurallarından 

görece bağımsız kılınmış; sağlık personeli yaşam boyu istihdam ilkesine dayalı memurluk statüsünde istih-
dam edilmiştir. Söz konusu dönemde sağlık hizmetinin yönetsel, örgütsel ve denetimsel yapısı, piyasa kural-
ları ve arz talep dengesinden çok, kamu ihtiyaçları ve hükümet politikalarınca belirlenmiştir” (Ünlütürk, 
2011: 355).  

2 KĐT’ler bunun en tipik örneğidir. KĐT’lerin ister kuruluşu, isterse tasfiyesi olsun burada genelden (toplum-
dan) özele (sermayeye) kaynak aktarma amacı yadsınamaz. Đlkinde pahalı üretken yatırımların devlet gelir-
leriyle (vergilerle) yapılması, dolayısıyla bunların maliyetinin sosyalize edilmesi, yani topluma ödetilmesi 
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hizmetler için de geçerlidir. Bunların devlet tarafından üretilmesi ve sunulması, 
sermayeyi emek gücünün yeniden üretim maliyetinden ve bu süreçte ortaya çı-
kabilecek risklerin karşılanmasından kurtarmaktadır. Hizmetlerin özelleştirilme-
si ise, devletin bunlara ayırdığı kaynakların özel kesimlere transfer edilmesine 
ve sermaye için yeni birikim ve pazar alanlarının açılmasına olanak sağlar (Ön-
gen, 2007: 229).  

SAĞLIKTA YE&ĐDE& YAPILA&MA VE SAĞLIĞI&  
PĐYASALAŞTIRILMASI  

1970’lerde kapitalizmin krizi ve sermayenin uluslararası genişlemesindeki 
artan hız ile birlikte kamu tarafından üstlenilen hizmetler sermayenin yeniden 
değerlenme alanları haline gelmeye başladı. Böylelikle kapitalizmin kamu hiz-
metlerini piyasada alınıp satılabilecek metalara dönüştürme eğilimi güçlendi. 
Bu süreç yılların sınıf mücadeleleri sonucunda kazanılmış temel hakların da 
(sağlık hakkı, sosyal güvenlik, emeklilik gibi) sermayenin eline bırakılmasıyla 
sonuçlandı. Gelişmiş kapitalist ülkelerde hizmetlerin sözde daha verimli ve kârlı 
hale gelmesini sağlama amacı doğrultusunda sağlık hizmetinin tekrar özel sek-
töre kaydırma girişimleri bu eğilimin bir parçasını oluşturmaktadır. 1970’lere 
kadar hastane binaları inşa etmekle ya da kamu sağlık sektörüne malzeme ve 
ürün satmakla yetinen sermaye, artık, hizmetlerin kendisini üstlenmeyi amaçla-
maktadır (Leys, 2009: 29-30).  

Önemli bir yatırım ve tüketim alanı haline gelen sağlık hizmeti alanının ser-
maye birikimi alanına çekilerek ticarileşmesi ve piyasalaşması, her ülkenin ken-
di tarihsel-toplumsal özelliklerine göre farklı biçimde gerçekleşmektedir. Ka-
musal sağlık hizmetleri ve kurumlarının köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip 
olduğu; sağlık hizmetinin vergilendirme üzerinden ve/veya zorunlu sağlık sigor-
tası sistemi üzerinden finanse edildiği; kâr amaçlı aktörlerin bu sistemde destek-
leyici olarak yer aldığı ve devletin sistemin planlanmasında önemli bir rol oy-
nadığı Avrupa’da başlayan ve dünyada genelleşen sağlık hizmetlerinin ticari-
leşmesi ve piyasalaşması girişimleri son yirmi yıldır Türkiye’nin de en önemli 
gündemlerinden birini oluşturmaktadır. Sağlık hizmeti alanının bütün bileşenle-
rinde (hizmetlerin örgütlenmesi, çalışma koşulları ve istihdam biçimleri) ger-
çekleşen köklü ve sistematik yeniden yapılanma süreci siyasal, yönetsel ve eko-
nomik dönüşümlerle iç içe geçerek devam etmektedir (Ünlütürk, 2011).  

Sağlık sisteminde dönüşümde öne çıkan eğilimleri ve girişimleri şöyle özet-
lemek mümkündür: Toplam sağlık hizmeti finansmanında kamusal finansmanın 
(genel bütçe payının) azaltılması veya yerini prim sisteminin alması; sağlık har-
camaları finansmanına vergi ve sigorta primleri ile yapılan katkıların yanında, 
cepten ve ek ödemelerin de yaygınlaşması; özel sağlık fonlarının ve özel birey-

                                                                                                                                              

söz konusu iken; ikincisinde, bunlar devlet mülkiyetinden özel mülkiyete devredilmek suretiyle yine top-
lumsal kaynaklar özel kişilere aktarılmaktadır (Öngen, 2007: 229). Ayrıca bkz. (Ekiz, 2010: 33-86).  
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sel sağlık sigortalarının yaygınlaştırılması; sağlık hizmetlerinin finansmanı ile 
tedarikinin birbirinden ayrılması; (hizmet) alıcı ile sunucu ilişkilerinin gelişme-
si; sağlık sistemlerinde iç pazarların kurulması yoluyla sağlığın kendi içinde bir 
piyasaya dönüşmesi; sağlık hizmeti sunucularının özerkliklerinin ve farklı sağ-
lık hizmeti tedarikçileri arasında rekabet ortamının oluşturulması; hizmetlerin 
fiyatlandırılması; performansa dayalı ücretlendirme; risklerin bireyselleşmesi; 
kamu hastanelerinin özel yatırımcılara satılması ve özelleştirmeler; yeni özel 
hastanelerin artışı; taşeronlaştırma; adem-i merkezileşme ve sağlık hizmetleri-
nin tedariki ve sunumunda kamu-özel ortaklıklarının oluşturulması (Hermann, 
2009; Ünlütürk, 2011: 34-36; Belek ve Soyer, 1995; Hamzaoğlu 2009). Sağlık 
hizmetinin kamusal içeriğini ve örgütlenme yapısını değişime zorlamayan tüm 
bu girişimler, sağlık hizmetlerinin üç farklı alanında somutluk kazanıyor: Üre-
tim sürecinin yeniden örgütlenmesi, sağlık emekçilerinin istihdam biçimlerinin 
ve koşullarının yeniden düzenlemesi ve sağlık finansmanının yeniden yapılan-
ması (Ünlütürk, 2011; Hermann, 2009).  

Sağlık sisteminde yaşanan köklü değişimin en önemli unsurlarından biri, gi-
derlerin kısılması arzusu olmuştur. ABD, Đngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde 
1970’li yıllardan itibaren devletin özel girişim lehine temel kamusal hizmetler 
alanından geriye çekilmeye başlaması, kamusal sağlık hizmetlerine ayrılan büt-
çe paylarının azaltılması, kemer sıkma politikaları ve vergi indirimleri kamusal 
sağlık sistemlerinde genel bir krize yol açtı. Dolayısıyla maliyetleri aşağı çekme 
ve kontrol altında tutma talepleri, vergi kesintileriyle karşılanmaya başladı. Fi-
nansman krizine çözüm olarak da özelleştirmeler desteklendi (Belek - Soyer, 
1995; Hermann, 2009: 127; Leys, 2009: 15). Söz konusu girişimler bir yandan 
sağlık hizmet piyasalarının yaratılmasına yol açarken, bir yandan da hizmetin 
metalaşma sürecini derinleştirdi (Hermann, 2009: 125-129; Burke, 2003; 
Ruthjersen, 2007). Böylece, sağlık hizmetlerine evrensel erişim yönündeki tüm 
eğilimlerin yerini sağlık piyasaları almaya başladı (Leys, 2009: 7-34).  

Sağlık sisteminde yeniden yapılanmanın bir diğer unsuru, mümkün olabile-
cek her kaynaktan değer yaratma peşindeki ilaç endüstrisi başta olmak üzere sa-
yıları hızla artan çokuluslu sağlık şirketleridir (Hermann, 2009: 127; Loeppky, 
2009). Dünyada uluslararası ticaretin yaklaşık beşte birini hizmet sektörü oluş-
turmaktadır. Bunun içinde en hızlı büyüyen sektör ise sağlık sektörüdür.3 Çoku-
luslu sağlık şirketleri dışında kalan şirketlerin ana hedeflerinden biri de kâr sağ-
layıcı bir sektör olarak gördükleri sağlık hizmetleri projelerine daha fazla yatı-
rım yapmaktır (Hermann, 2009: 127-128). Bu gelişmelerin gerisinde uluslarara-
sı ve yerli sermayenin taleplerinin yanısıra uluslararası finans kurumları ve tica-
ret anlaşmalarının da etkisi büyüktür (Lethbridge, 2009). Sağlık hizmetlerinde 

                                                           
3 Dünyada son yirmi yılda sağlık alanında doğrudan yabancı sermaye yatırımı 20 kat artmış ve 27 trilyon dola-

ra ulaşmıştır. OECD ülkelerinde sağlık sektöründen elde edilen kâr, yılda 4 trilyon dolardır (Hamzaoğlu, 
2009: 28).  
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küresel bir piyasanın yaratılması uluslararası (GATS) ve bölgesel (AB Yasası) 
anlaşmalar ve düzenlemeler yoluyla pekiştirilmektedir (Harrington, 2007). Bu 
doğrultuda ülkelerin sağlık sistemlerinin uluslararası piyasaya entegrasyonu 
sağlanırken, sağlık politikaları ve hizmet örgütlenmeleri de entegrasyonun ge-
rekleri doğrultusunda değişmektedir.  

Kuşkusuz sermaye açısından sağlık sektörünün küresel ölçekte genişleyen 
faaliyet alanının ulaştığı boyut ve bir sermaye birikim alanı olarak artan önemi 
yadsınamaz. Kaldı ki kamu bütçelerindeki ve maliyet kontrolünü sağlamaya yö-
nelik girişimlerdeki tıkanmalara ve krizlere rağmen sağlık hizmetleri alanı ser-
mayeye her zaman kâr ve gelecek vaat etmektedir. Kriz dönemlerinde diğer sek-
törlerde talep düşmesi riskiyle karşı karşıya kalan yatırımcılar zarar ederken, 
sağlık hizmetlerine olan yüksek talepler korunmakta; hastalar her zaman klinik 
tedaviye muhtaç bırakılmaktadır (Hermann, 2009: 127-128). Çünkü, hiçbirimiz 
tüketmek ve tüketmemek amacıyla piyasadan bir malı seçip aldığımız gibi hasta 
olmamayı seçemeyiz; hiçbirimiz neden veya ne zaman hasta olacağımızı bile-
meyiz ve uygun tedavi yönteminin ne olacağını belirleyemeyiz (Deppe, 2009: 
31). Sağlık araştırmalarından başlayarak hizmet sunumunun tüm aşamalarına 
kadar farklı ve birbirine eklemli sermaye birikimi süreçlerinden oluşan sağlık 
endüstrisi güçlenirken devletin rolü de sağlıkta sermaye birikimini destekleye-
cek, üretim-hizmet sunumu-kâr döngüsünü kolaylaştıracak bir mevzuat yapısını 
oluşturma yönünde biçimlenmektedir (Loeppky, 2009: 59, 74).  

Kısacası kapitalist sistem kaynak verimliliği, özelleştirme, ticarileşme, piya-
salaşma, dolayısıyla kâr ve sermaye birikimi alanına dahil edilmiş bir sağlık 
hizmetini üretme ve tüketme biçimini pazarlamaktadır (Sönmez, 2011: 101). 
Çünkü sermaye için sağlık kârın sınırsız göründüğü bir alandır. Sağlık hizmeti-
ne olan talebi çeşitli mekanizmalar yoluyla kışkırtmaya çalışan kapitalist sistem, 
hasta olanların yanında olmayanları da potansiyel sağlık müşterisi olarak küre-
sel sağlık sektörünün faaliyet alanına dahil etmeye çalışmaktadır. Bunun en so-
mut örneklerinden biri, sağlıkta altyapı yatırımlarını geliştirmek adı altında baş-
latılan ve birçok ülkede klinik hizmetleri de içerecek şekilde genişletilen kamu-
özel ortaklık projeleridir (Schoeman 2007: 100-102). Türkiye’de de sağlıkta dö-
nüşüm kapsamında kamu-özel ortaklık projelerine dayalı “entegre sağlık kam-
püsü” projeleri adı altında başlatılan girişimler aynı kapitalist mantığın bir gös-
tergesidir. Çünkü bu tesisler kamuoyuna, sağlık hizmetlerinin bugün olduğun-
dan daha konforlu, daha kaliteli ve yeterli düzeyde sunulacağı, araştırma ve ge-
liştirme çalışmalarının yürütüleceği modern sağlık kampüsleri olarak tanıtıl-
maktadır.4 Sağlığı etkileyen sosyo-ekonomik koşulların bütünüyle gözardı edil-
diği günümüzde yüksek teknolojiye sahip entegre sağlık merkezlerinin kurul-
ması aynı zamanda yüksek maliyetli hizmetlere yönelik talebin de canlı tutul-
masını gerektirmektedir.  

                                                           
4 Bkz. http://www.kamuozel.gov.tr. 
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Halk sağlığı, hem insanın fiziksel potansiyelini gerçekleştirebilmesi için ge-
rekenlerin sağlanmasını hem de hastalıkların önlenmesi ve tedavi hizmetlerini 
kapsar. Bu anlamda kapitalizmin son otuz yıllık döneminde her iki boyutta da 
giderek artan “sağlıksızlık semptomlarına” tanık oluyoruz (Panitch - Leys, 
2009). Kapitalizmin çevreye verdiği zararlar; nüfusun kentlerde toplanması, 
sağlıksız konut, hava ve su koşullarının bir dizi hastalığa yol açması, tarımda ve 
hayvancılıkta endüstriyel üretimin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin ortaya 
çıkması ve GDO’lu besin maddelerinin piyasada yaygınlaşması gibi bir dizi ge-
lişme çeşitli hastalıklara yol açmaktadır. Sanayi üretiminde gerekli denetimlerin 
yapılmaması ve önlemlerin alınmamasının yol açtığı iş kazaları, meslek hasta-
lıkları; DTÖ anlaşmaları ile tıbbi gereçler ve ilaçlara erişimde ticari liberalleş-
menin etkileri; sağlığa yatırım yapan şirketlerin, ilaç ve tedavi kurumlarının 
yaptıkları çeşitli propagandalar da (örneğin grip salgını haberleri) hem sağlık 
harcamalarında artışı tetiklemekte, hem de sağlık politikalarının “sağlığın pazar-
lanması” ihtiyacını karşılayacak şekilde belirlenmesine meşruiyet sağlamakta-
dır. Tüm bunların yanı sıra kapitalizmin yarattığı yoğun ve yapısal işsizlik, top-
lumun geniş kesimlerinde kaygı ve endişeyi tetiklemekte; psişik travmalara kapı 
aralamaktadır (Sönmez, 2011: 20-21; Shahmanesh, 2007: 315-316).5 Son yirmi 
yıldır sağlık harcamalarında gerçekleşen çok büyük artışlar, tüm bu gelişmeler-
den bağımsız değildir.  

Sağlık harcamalarındaki artış bir gerçeklik olmakla birlikte bu noktada 
önemli olan, Sönmez’in vurgusuyla harcamanın niteliği, amaca uygunluğu, har-
camayı kullanan halka maliyetinin ne olduğudur. Başka bir deyişle, “harcamala-
rın ne kadarının ihtiyaçtan, ne kadarının kışkırtılmış, ‘üretilmiş’ harcama”dan 
kaynaklandığının sorgulanması ve ortaya konması gerekiyor. Bir başka önemli 
nokta da sağlığa ayrılan kaynakların ne kadarının bir sağlık hakkı olarak toplu-
ma geri döndüğüdür (Sönmez, 2011: 99, 101). Kapitalist üretim biçiminin ge-
çerli olduğu bir toplumsal düzende sağlık harcamalarının kamu eliyle artması 
ve/veya artırılması sağlık hizmetinin kamu tarafından, sosyal bir yükümlülük 
olarak yerine getirildiği/getirileceği anlamına gelmez (Sönmez, 2011: 26–29). 
Örneğin, son otuz yıldır sağlık hizmetleri genellikle yoksulluk, barınma, işsiz-
lik, sınaî kirlilik vb. toplumsal sorunlarla ilişkilendirilmeden hizmette etkinlik, 
verimlilik, maliyet kontrolü, güven gibi bir dizi kavram etrafında “pazarlanmak-
tadır” (Leys, 2009: 15). Bir Đngiliz hekiminin ifade ettiği gibi Đngiltere’de “bir 
bakan her zaman yoksulluğu, işsizliği, evsizliği ve diğer sağlık risklerini gör-
mezlikten gelerek, Đngiltere Ulusal Sağlık Đdaresi’nin (6ational Health Servi-
                                                           
5 Özellikle gelişmiş kapitalist ülkelerde ailelerin sağlık harcamaları bütçelerinde önemli bir yer tutmaktadır. 

2009’da kişi başına gelirin (satın alma gücü paritesine göre) 49 bin dolara ulaştığı ABD’de sağlık harcama-
ları ülke gelirinin yüzde 15’ine yaklaşmıştır. Yine aynı yıl kişi başına sağlık harcamasının yıllık boyutunun 
7 bin 205 dolar olarak saptandığını görüyoruz (Sönmez, 2011: 22). Sağlık harcamalarının milli gelir payına 
bakıldığında ilk sırada %15 ile ABD yer almakta; birçok AB üyesi ülkede ise bu oran %8-9 arasında değiş-
mektedir. OECD üyelerinden Güney Kore’nin sağlık harcaması ülke gelirinin %6,3’ü iken, Meksika’da 
%5,8, Türkiye’de ise %6 olarak gerçekleşmiştir (Sönmez, 2011: 23-24). 
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ces- bundan sonra kısa adıyla NHS)6 ‘her zamankinden daha fazla hastayı iyileş-
tirdiğini, tedavi ettiğini’ böbürlenerek dile getirmekte”, bu bir sağlık başarısı 
olarak görülmektedir (Leys, 2009: 9-10).  

Tarihsel kökleri yaşam ve çalışma koşullarının yanı sıra toplumsal ilişkilerin 
derinliklerinde yatan hastalık ve sağlık kavramlarına günümüzde yüklenen an-
lamlar da çeşitlenmekte ve değişmektedir. Günümüz toplumlarında hastalık 
kavramından çok hastalıktan korunma ve iyi yaşam kavramına doğru bir geçiş 
yaşanmaktadır. Özellikle Batı toplumlarında sağlık sorunları, bireylerin “özgür” 
seçimleriyle kendi kendilerine çözebilecekleri bir çözüm arayışı olarak kavran-
maktadır. Başka bir deyişle toplumsal, ekonomik ve politik bir konu olmasına 
rağmen sağlık konusu ve sağlık sorunu bireyselleştirilmektedir (Deppe, 2009: 
30; Sezgin, 2011). Dolayısıyla bir dizi toplumsal etkenle ilişkili olan ve onların 
etkisi altında biçimlenen sağlık politikalarında, sağlığın toplumsal belirleyicili-
ğine işaret eden anlayışın yerine, bireye ve bireylerin gönüllü olarak kendi sağ-
lığının sorumluluğunu üstlenme davranışlarına odaklanılmaktadır. Bunun sonu-
cunda ise hasta olmanın ve tedavi ihtiyacının gerisinde yatan sosyo-ekonomik 
etkenler görmezden gelinmektedir (Leys, 2009: 8-9; Deppe, 2009: 30; Ünlütürk, 
2011: 32-33; Sezgin, 2011).  

Ancak hastalık ve sağlık kavramları toplumsal ilişkilerden kopartılarak ta-
nımlanamayacağı gibi benzer şekilde sağlık hizmetleri de toplumsal yapıdan ay-
rı düşünülemez. Hastalığın nedenlerini ortaya çıkarmak ve hastaları iyileştirmek 
de toplumsal-kolektif bir sorumluluğu içermelidir. Bu noktada sağlık ve toplum 
arasındaki bağın kopmasında olduğu gibi sağlık politikası ile kamu politikası 
arasındaki ilişkinin de kopartıldığını vurgulamak gerekir. Sağlık politikasının 
kamu politikasının bütün alanlarının ayrılmaz unsuru olduğu fikri, elbette hem 
fiziki çevrenin (kirlilik, küresel ısınma, enerji), hem de toplumsal çevrenin (iş-
sizlik, barınma, ulaşım, gıda üretimi gibi) birer kamu meselesi olarak görülmesi 
gerektiğini içermelidir. Keza kamu sağlığı ile sağlık hizmetleri birbirlerini ta-
mamlayıcıdır. Buna karşılık kamu sağlığı ile sağlık hizmetleri arasındaki bağlar 
koparıldığı gibi kamu politikaları ile sağlık politikası arasındaki sıkı ilişkiler de 
parçalanmaktadır. Dolayısıyla, sosyo-ekonomik gelişmeleri ve bunlara ilişkin 
politikaları sağlık politikasıyla ilişkilendirerek, halkın ihtiyaçlarını belirleme ve 
buna dönük sağlık hizmetlerini karşılama anlayışının yerini artık piyasa sinyal-
lerine göre hizmet belirleme anlayışı almaktadır (Leys, 2009: 10).  

Sağlık politikalarında belirleyici hale gelen bir başka unsur da, “rekabet ede-
bilirlik” vurgusudur. Kamu hizmet alanlarında olduğu gibi yeni kamu işletmeci-
liği yaklaşımının hizmetlerde ekonomiklik, verimlilik, etkinlik anlayışı sağlık 
                                                           
6 Đngiltere’de sağlık hizmetleri 1948 yılından bu yana Ulusal Sağlık Đdaresi (6HS 6ational Health Services) 

tarafından koordine edilmektedir. NHS geniş toplumsal kesimlere sağlık hizmetini devletin tasarruf ve dene-
timi altında sunulmasını başlatan bir uygulamadır. Sağlık hizmeti genel vergilendirmeden finanse edilmekte; 
evrensellik ve dayanışma ilkelerine dayanmaktadır. NHS bu işlerliğini 1979 yılına kadar korumuştur. NHS 
tarihçesi ve 1980 sonrası yeniden yapılandırılması için bkz. (Leys, 2011: 95-110). 
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hizmeti alanına da içselleşti. Hizmetin rekabetçi bir piyasada gerçekleştirilmesi 
sonucunda hem kullanıcıların, hem de hizmet sağlayıcıların daha verimli, özgür, 
adil, çeşitlenmiş ve yüksek kalitede bir sağlık hizmetinden yararlanabileceği 
yönündeki görüşler sağlık politikalarına meşruiyet sağlamaktadır (Ruthjersen, 
2007). Oysa sermaye için esas olan yeni değerlenme ve kârlılık alanları yarat-
maktır. Sağlığın sermaye için çekici bir kâr alanı haline gelmesiyle birlikte has-
taları iyileştirmek yerine, hasta olmayanları da sağlık alanının “müşterisi” haline 
getirmek; sağlık hakkı yerine, tekil hastaların tercih hakkı ve onların taleplerine 
karşı duyarlılık önemli hale geldi. Sağlık hizmetleri sisteminden beklenen ise 
potansiyel tüketicilerin/müşterilerin taleplerini karşılayabilmektir (Kaan, 2007: 
237; Ünlütürk, 2011: 33). Sağlık hizmetleri alanında kapitalist faaliyetlerin ge-
nişlemesi, sağlık politikalarının değişen içeriği ve sağlık piyasasının kurumsal-
laşması doğrudan sağlık hizmetinin kamusal örgütlenmesinde yapısal bir deği-
şimi getirir (Hermann, 2009: 125). 

KAPĐTALĐST SAĞLIK E&DÜSTRĐSĐ&Đ& KURUMSALLAŞMASI&DA 
KAMU-ÖZEL ORTAKLIKLARI  

Sağlık hizmetleri alanında kapitalist faaliyetlerin genişlemesi ve kapitalist 
sağlık endüstrisinin kurumsallaşmasında, kamusal sağlık hizmetlerinin örgütsel 
dönüşümü önemli bir rol oynamaktadır. Bu dönüşümde ön plana çıkan temel 
mekanizmalar ise; doğrudan özelleştirme, özerkleştirme yoluyla özelleştirme, 
hastanelerin şirketleşmesi, taşeronlaştırma ve kamu-özel ortaklıklarıdır (Ünlü-
türk, 2011: 28). Bu mekanizmaları birleştiren ortak nitelik ise hepsine içkin olan 
kâr oranlarını artırma ve sermaye birikimi güdüsüdür.  

Doğrudan Özelleştirme 

Sağlık hizmetlerinde görece daha az başvurulan özelleştirmelerin en radikal 
biçimi 1990’larda kamu hastanelerinin özel yatırımcılara satılmasıyla başladı. 
Batı Avrupa ülkelerinde kamu hastanelerinin sistematik bir biçimde özel sektöre 
satılması ile bu ülkelerdeki toplam hastane sayıları içinde özel hastane sayısı gi-
derek yükselmektedir (Hermann, 2009: 129-132).7  

Özerkleştirme Yoluyla Özelleştirme ve Piyasalaştırma  

Avrupa’da hastane örgütlenmelerini etkileyen en yaygın gelişmelerden biri 
de sağlık hizmetlerinin parçalanması yoluyla bu alanda iç pazarların yaratılma-
sıdır. Sağlıkta maliyetleri kısma arayışının da bir sonucu olarak kamu hastanele-
rine tanınan özerkliğin artması, sağlık sistemlerinde içsel yeniden yapılanma ile 

                                                           

7 Örneğin, 1991-2004 arasında Almanya’da özel hastane sayısı %14.8’den %25.4’e yükseldi. 1990’dan bu 
yana Almanya’da hastanelerin %10’u kapatıldı ve 134.232 hastanenin faaliyetleri durduruldu. 2020 yılında 
Alman hastanelerinin %40-50 oranında özel yatırımcılara satılacağı öngörülüyor. Aynı şekilde Đsveç’in en 
eski hastanelerinden biri (Saint Görans Hastanesi) 1500 çalışanı ile beraber 1999 yılında özelleştirildi. Özel-
leştirilmeyenler de bağımsız ticari örgütlenmelere dönüştürüldü. 
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tamamlanmaktadır. Sağlıkta alıcı-sağlayıcı ayrışması ve kamu hastanelerine ta-
nınan özerkliğin artması kamu eliyle sunulan hizmetlerin biçim değiştirmekte 
olduğunu gösteriyor. Yetkinin bölgesel veya yerel kuruluşlara devri ve özerklik 
yoluyla verimliliğin artırılacağı ileri sürülüyor (Loeppky, 2009: 73). 1990’larda 
Đngiltere’de tüm hastanelerin ve bazı toplum sağlık konseylerinin siyasal açıdan 
olmasa da mali açıdan bağımsız “vakıflar” olarak yeniden örgütlenmesi, özerk-
leştirme yoluyla özelleştirme yönteminin tipik bir örneğidir (Hermann, 2009: 
129; Leys, 2011: 98).  

Kamu Hastanelerinin Şirketleşmesi 

Kamu sağlık sistemlerini rekabete ve piyasalaşmaya hazırlayan sürecin bir 
başka önemli adımı kamu hastanelerinin şirketleştirilmesidir. Şirketleşme, kamu 
hastanelerinin işletme ilkelerine uygun işletilmesi amacının bir sonucudur 
(Lethbridge, 2009).  

Hizmet Alımı ve Alt-Đşverenlik (Taşeronluk) Sözleşmeleriyle Kısmi  
Özelleştirme  

Sağlık hizmetlerindeki parçalanmaya ve sağlık kurumlarının içinde iç pazar-
lar oluşturmaya geçişi izleyen süreçte hizmetlerin fiyatlandırılması, sağlık ala-
nında taşeronlaştırmaya ve ardından kamu-özel ortaklıklarına zemin hazırladı. 
Çünkü yönetişim tarzı iktidarın egemen hale geldiği günümüzde “[y]önetimin 
işi yönetmek değil, işi daha etkin ve genellikle daha üstün olan taşeron özel sek-
töre havale etmek” olarak belirlenmiştir (Klein, 2010: 402). Başlangıçta temiz-
lik, oda hizmetleri ve yemek hizmetleri gibi destek hizmetlerinin neredeyse ta-
mamında başlayan daha sonra bilgi teknolojileri ve muhasebe gibi hizmetleri de 
kapsayan taşeronlaştırmalar temel klinik hizmetleri de içerecek şekilde genişle-
mektedir (Hermann, 2009: 133; Ünlütürk, 2011: 34-35). Uzun-dönemli taşeron 
sözleşmeleri kamu-özel ortaklıkları olarak tanımlanan model ile sonuçlanmak-
tadır (Buse - Harmer, 2004: 51). Sağlıkta dönüşüm programının en önemli par-
çasını da sağlıkta kamu-özel ortaklık projeleri oluşturuyor. Son yirmi yıldır hü-
kümetler, küresel sağlık şirketleri, uluslararası kurumlar ve örgütler sağlık hiz-
metlerinde kamu-özel ortaklık modellerinin uygulanması için önemli kurumsal, 
teknik, siyasi, ideolojik ve pratik engelleri aşmaya dönük birçok strateji geliş-
tirmektedir.  

KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI &EDĐR?  

1990’ların başından bu yana yoğun olarak kullanılmasına, tıpkı özelleştirme 
gibi hakkında geniş bir külliyat oluşmasına karşın “kamu-özel ortaklığı” terimi-
nin hali hazırda tek bir tanımından veya tek bir modelinden söz edilemiyor (Gü-
zelsarı, 2009; Sarısu, 2009, Yazıcıoğlu Çelik, 2008). Sabit sermaye yatırımında 
“yeni finansman yöntemler bütünü” olarak da nitelenen kamu-özel ortaklığı te-
rimi en genel anlamıyla “kamu altyapısı, kamu hizmetleri ve ilgili hizmetlerin 
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sağlanması için devlet ve özel sektör arasındaki ortaklık anlaşmalarını” ifade 
etmek için kullanılmaktadır. Özel sektörün bir kamu projesini veya hizmetini 
sağladığı bir dizi farklı yapıyı kapsayan bu terim çeşitli modelleri içerebilmek-
tedir (Sarısu, 2009: 137-138; Ruane, 2010: 521). Dünya Sağlık Örgütü ise “kar-
şılıklı olarak üzerinde anlaşılan rollere ve ilkelere dayalı olarak halkın sağlığını 
geliştirme amacıyla birçok aktörün bir araya gelmesi” olarak tanımlar (WHO, 
1999). Kamu-özel ortaklığının bir diğer ve daha yaygın biçimi ise Đngiltere’deki 
“özel finans girişimi”nde (Private Finance Initiative-PFI) olduğu gibi şirketle-
rin ödemelerinin kamu idaresi tarafından karşılandığı sözleşmelerdir. Đmtiyaz-
lar, kullanıcıların maliyetleri yüklendikleri hizmetlerde geçerliyken; özel finans 
girişimi türündeki kamu-özel ortaklıkları kamu hizmetinin her türü için uygula-
nabiliyor. Devletle özel bir şirket arasında imzalanan bu türden anlaşmalar bazı 
durumlarda yap-işlet-finanse et-işlet ya da yap-işlet-devret anlaşmaları olarak da 
tanımlanmaktadır.8  

Dünyadaki uygulama örnekleri kamu-özel ortaklık uygulamalarının neredey-
se hiç sermaye gerektirmeyen ve görece kısa vadeli yönetim sözleşmelerinden; 
sermaye varlığının tasarlanıp inşa edilmesini, çeşitli hizmetlerin sunulmasını, 
tüm inşaatın ve yürütülen faaliyetin finanse edilmesini içerebilen imtiyaz söz-
leşmelerine; ortak girişimlere ve mülkiyetin kamu ile özel sektör arasında pay-
laşıldığı kısmi özelleştirmelere kadar uzanabildiğini göstermektedir (Sarısu, 
2009: 139). Sabit sermaye yatırımında yeni finansman yöntemler bütünü olarak 
da nitelenen kamu-özel ortaklık uygulamalarında ön planda olan amaç kamusal 
nitelikli hizmetlerin tasarlanması, finanse edilmesi, inşa edilmesi, işletilmesi ve 
bakımıdır. Mal ve hizmet yaratan her proje, genel olarak dört ayrı faaliyet üze-
rinden yürütülür, i) projenin tanımlanması ve tasarımı, ii) projenin sermaye ma-
liyetinin finanse edilmesi, iii) fiziki yapının inşası, iv) mal ve hizmet tedariki 
için kurumun işletilmesi, bakım ve onarımının yapılması. Geleneksel kamu 
hizmeti sisteminde yalnızca üçüncü faaliyet için özel sektörle sözleşme yapıl-
maktadır. Ancak, kamu-özel ortaklıları ile tüm faaliyetler bir araya toplanmakta 
ve sözleşmeyle özel sektöre verilmekte (Sarısu, 2009:159), kamu hizmetleri 
alanına özel sektörün katılımı genişletilmektedir (Şekil 1). Farklı biçimlerde 
uygulanabilen kamu-özel ortaklık modellerinde iki temel yaklaşımdan söz edi-
lebilir. Birincisinde “özel sektör daha önceden kamu tarafından yapılan, finanse 
edilen ve sahip olunan kamu mallarını tasarlar, inşa eder ve mülkiyetini alır. 
Özel sektör daha sonra bu malları uzun vade ile yeniden kamuya leasing vb. 
usuller ile kiralar”. Đkinci yaklaşımda ise “özel sektöre kamu sektörü tarafından, 
kamu sektörü işletmelerini devralıp işletmesi için bir bütçe verilmesini içerir.” 
Ayrıca, bu iki yaklaşım birleştirilerek farklı kamu-özel ortaklık modelleri de 
oluşturulabilmektedir (Sarısu, 2009:159).  
                                                           
8 David Hall, “PPP in the EU- a critical appraisal”, Public Services International Research Unit (PSIRU), 

www.psiru.org, Presented at ASPE Conference St. Petersburg October-Novermber 2008, s. 3 (indirilme ta-
rihi: 6.7.2009). 
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Şekil 1. Kamu Hizmetlerinin Sunulma Yöntemleri 

Kamu hizmetlerinin kamu birimleri aracılığıyla 
sunulması  

Kamu hizmetinin özel sektör aracılığıyla  
sunulması  

Geleneksel Tedarik Kamu ve Özel Sektör Đşbirliği 
(KÖSĐ) 

Özelleştirme 

• Emanet usulü 
• Đltizam usulü 
• Müşterek emanet 

usulü 
• Đzin (Ruhsat/Lisans 

usulü 
• Đmtiyaz usulü 

• Yap-Đşlet  
• Yap-Đşlet-Devret  
• Yap-Đşlet-Sahip Ol  
• Tasarla-Yap-Finanse  

et-Đşlet  
• Tasarla-Yap-Finanse  

et-Đşlet-Devret  
• Yap-Sahip ol-Đşlet  
• Rehabilite et-Đşlet  
• Rehabilite et-Sahip  

Ol-Đşlet  
• Kirala-Geliştir-Đşlet  
• Geliştirilecek diğer 

yöntemler  

• Satış 
• Kiralama 
• Đşletme Hakkının  

Verilmesi 
• Mülkiyetin Gayri Ayni 

Hak Tesisi 
• Gelir Ortaklığı Modeli 
• Đşin Gereğine Uygun 

Sair Hukuki Tasarruflar 

Kaynak: Sarısu, (2009): 28.  

KAMU - ÖZEL ORTAKLIK MODELĐ&Đ& KURUCU U&SURLARI 

Dünya genelinde yaygınlaşan ve standart bir modeli oluşmayan kamu-özel 
ortaklıklarının bazı temel kurucu unsurlarından söz edilebilir. Bunlar özel fi-
nansman, özel amaçlı şirketler ve çoklu yapı, ikincil piyasa, menkul kıymetleş-
tirme, karmaşıklık, ticari gizlilik ve sınırlı sorumluluk, dış kaynak kullanı-
mı/taşerona verme, deregülasyon, sınırlı gözetim ve piyasalaştırma vb. unsur-
lardır (Whitfield - Doherty, 2010; Sarısu, 2009: 151-155; McKee vd., 2006: 
890-891; Holden, 2009).  

Özel Finansman  

Kamu-özel ortaklıklarında özel kesim, birden çok özkaynak yatırımcısını bir 
araya getirebilse de finansmanın büyük bir kısmı (%80-90) genelde borç veren-
ler tarafından karşılanmaktadır. Özkaynak ve borç finansmanı yoluyla projenin 
mali kaynağını sağlayan sözleşmenin özel sektör tarafı konsorsiyum, genelde 
bir veya birkaç özkaynak yatırımcısından oluşmaktadır. Özkaynak sağlayıcılar 
genelde konsorsiyumdaki firmanın sahibidir. Özkaynak yatırımcısı, bir kamu-
özel ortaklık projesine yaptığı yatırımdan ancak proje tamamlanıp işletmeye 
açıldıktan sonra kâr etmeye başlar. Çünkü ilgili kamu kurumu ancak mal ve 
hizmet kullanılabilir hale geldikten sonra ödeme yapmaya başlamaktadır.  

Özel Amaçlı Şirketler ve Çoklu Yapı 

Kamu-özel ortaklık modellerinde kamu hizmeti veya kamu yatırımı, genel-
likle özel sektör tarafından finanse edilen ve işletilen, salt bu amaçla kurulmuş 
bir “proje şirketi” aracılığıyla sağlanmaktadır. Ortaklık projelerinde özel kesim 
tarafı genelde çok sayıda firmadan oluşan bir konsorsiyumdur (şirketler birliği). 
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Şirketler, kamu-özel ortaklık projelerine teklif sunmak için özel bir konsorsi-
yum kurarlar. Konsorsiyum genellikle yapımcı şirket (inşaat müteahhitlik fir-
ması), bankalar veya ana yatırımcı şirketler ile varlığı işletebilecek ve bakımını 
yapabilecek bir tesis yönetim ve işletme firması arasında kurulan ortak bir giri-
şimden meydana gelir. Sözleşme şartları gereğince başka yükleniciler de kon-
sorsiyuma katılabilir. Projeyi alan yüklenici şirket, üç tür alt-sözleşme ilişkisine 
girebilmektedir. Bu alt-sözleşmelerden biri, projeyi finanse etmek üzere banka-
larla; diğeri tesisin inşası için yapımcı bir şirketle; bir diğeri de sözleşme süre-
since tesisin yönetimini üstlenecek yönetici şirketle yapılır. Đngiltere’de kamu-
özel ortaklık modellerine dayalı hastane projelerinde bu uygulama geçerlidir. 

Đkincil Piyasa 

Kamu-özel ortaklık projeleri, tesisin yapımı tamamlandıktan ve proje faali-
yete geçtikten sonra yeniden daha düşük faiz oranlarında finanse edilebilmekte-
dir. Proje şirketinin ortakları kendi öz kaynaklarını diğer yatırımcılara satabil-
mektedir. Ancak, bu durumda şirketin ortaklarının ne onay alma, ne de finansal 
kazanımlarını kamu sektörü ile paylaşma zorunlulukları vardır. Modelin en 
yaygın kullanıldığı Đngiltere’de ikincil piyasa son derece gelişmiştir. Söz konu-
su ikincil piyasa, kamu-özel ortaklık şirketlerinden pay kazanmaya çalışan yeni 
yatırımcı şirketlerle birlikte gelişmektedir. Bu durum, ortaklık projeleri için ku-
rulan şirketler içinde ortaklık payına sahip finansal şirketlerin varlığına yol aç-
maktadır. Başka bir deyişle, kamu-özel ortaklıkları ticari varlıklar ve teminat al-
tına alınmış borçlardır. Bu nedenle satın alınabilir, alt-yüklenicilere satılabilir ve 
personel değiştirebilirler. Sağlık hizmeti alanında parçalanmanın ardından bu 
alanları bir bütün olarak özel girişimciye devreden kamu-özel ortaklık modelin-
de, özel girişimci de bu hizmetleri taşeronlara yaptırabilmektedir. Dolayısıyla, 
bu projeler söz konusu olduğunda hangi firmadan söz edildiği sorusuna yanıt 
vermek de güçleşecektir. 

Menkul Kıymetleştirme 

Kamu-özel ortaklık projelerinde finans kurumları, yatırımları başka finans 
kurumlarına transfer ederek yatırımlardan doğacak riskleri bunlar arasında pay-
laştırabilmektedir. 

Karmaşıklık 

Kamu-özel ortaklıkları finansal, örgütsel ve yasal düzeylerde bir dizi karışık-
lığa yol açan projelerdir. Bu karmaşık yapı, uzmanlaşmanın artmasına yol aç-
maktadır. Bu projelerin hazırlanması ve uygulanabilir olması için teklif veren 
şirket, çok sayıda teknik, hukuki, yönetsel ve mali danışman kullanabilmektedir. 
Böylece yeni bir piyasa yaratılmaktadır. Bu modellerin küresel ölçekte genişle-
mesi söz konusu kesimlerin kazanımlarını çok yüksek düzeyde artırmaktadır. 
Örneğin, Đngiltere’de kamu-özel ortaklık projelerinin gerektirdiği hizmetleri ül-
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ke dışına özellikle de Türkiye gibi geç kapitalistleşen ülkelere ihraç politikasını 
benimseyen hükümet, bu amaç doğrultusunda bir sağlık hizmeti endüstrisi stra-
tejisi geliştirmiştir. Đngiliz Uluslararası Kalkınma Örgütü, uluslararası finans ku-
rumları (IMF, DB) ve özel sektör danışmanlarının katkılarıyla geliştirilen bu 
strateji, Đngiliz sağlık firmalarının danışmanlık, inşaat ve diğer sözleşmelerden 
kazanım elde etmelerine zemin hazırlamıştır.9 Bu projelere katılmak isteyen 
firma sayısının görece daha düşük olduğu ülkelerde risklerin özel sektöre trans-
feri de daha fazla yanıltıcı ve göz boyayıcı olabilmektedir. Çünkü özel sektörle 
yapılan ve titizlik isteyen sözleşmeler için gereken teknik bilgi ve yönetsel ka-
pasitenin eksikliği, firmalar için fırsata dönüştürülebilmektedir. Bu ülkelerde 
kamu-özel ortaklık projelerine giren firmalar gelişmiş kapitalist ülkelere göre 
daha fazla risk unsuru öngördüklerinden geldikleri ülke devletinden daha fazla 
garanti talep etmekte ve yasal boşluklardan daha fazla yararlanmaya çalışmak-
tadır.  

Ticari Gizlilik ve Sınırlı Sorumluluk  

Kamu-özel ortaklıklarında hem ihale süreci, hem projelerin 25-35 yıllık faa-
liyetleri için “gizlilik kuralı” geçerlidir. “Ticari gizlilik” ilkesi, proje ihalelerinin 
değerlendirilme seçeneklerinin, sözleşmelerin ve proje performansının açıklan-
masını önlemek amacıyla hem kamu, hem de özel sektör tarafından kullanıl-
maktadır. Bu ilke özellikle ikincil piyasa açısından önemlidir. Nitekim ikincil 
piyasa, başka bir kurumsal katmanı sınırlı sorumluluk ve şeffaflık önkabulüyle 
proje uygulamasına dahil etmektedir.  

Dış Kaynak Kullanımı 

Kamu-özel ortaklık projelerinde katı atık, oda hizmetleri, yemekhane, taşıma 
ve bakım onarım hizmetleri genellikle alt-sözleşme anlaşmalarıyla taşeronlara 
verilmektedir.  

Deregülasyon ve Sınırlı Denetimle Piyasalaştırma  

Kamu-özel ortaklıkları proje finansmanı, menkul kıymetleştirme, sigorta, 
teknik ve yasal danışmanlıkların sağlanması üzerinden sermaye için yeni piya-
salar yaratmaktadır. Ayrıca, yüklenici şirketlerin katı performans göstergeleri 
yerine, kendi kendini izleme ve denetlemeleri desteklenmektedir. 

                                                           
9 Piyasa-odaklı politikalar, sağlık hizmeti endüstrisini geliştirmek ve kamu-özel ortaklık modellerinin geç ka-

pitalistleşen ülkelere ihracını gerçekleştirmek için kullanılmaktadır (Holden, 2009: 313). Sağlık hizmetleri-
nin ihracında Đngiltere’de en önemli rolü Uluslararası Sağlık Kurumu oynaktadır. Bir tür resmi “sponsor” 
görevini üstlenen bu kurum, ülke dışından gelen bir çok sağlık bakanıyla görüşmeleri yürütmekte, kamu-
özel ortaklık yaklaşımına ilişkin bilgilendirme yapmaktadır. 2004-2005 arasında bu amaçla 21 ülkeden 54 
delege gelmiştir. Bu ziyarete katılan ülkeler arasında Türkiye de yer almıştır. Kamu-özel ortaklığı “fırsatla-
rını” kullanmak isteyen Đngiliz firmalar proje yöneticiliği ve proje finansmanı gibi alanlara dahil olmakta; 
bunlar için Çin, Hindistan gibi ülkelerin yanısıra Türkiye de gözde piyasalardan birini oluşturmaktadır (Hol-
den, 2009: 323).  
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KAMU-ÖZEL ORTAKLIK HASTA&ELERĐ VE Đ&GĐLTERE  
DE&EYĐMĐ 

Kamu-özel ortaklıklarının savunulduğu tartışmalarda modelin taraftarları 
genellikle Batı Avrupa ülkelerindeki “olumlu deneyim”lere dikkat çekmekte; 
özellikle Đngiltere bu alandaki en ileri ülkelerden biri olarak gösterilmektedir. 
Bunun nedeni özel sermayenin kamu hizmetleri ve dolayısıyla sağlık hizmetle-
rinin örgütlenmesi ve yürütülmesine dahil olmasında en sistematik uygulamayı 
Đngiltere’nin başlatmış olmasıdır.10 Đngiltere’de devlet tarafından işletilen ve 
vergilendirme yoluyla finanse edilen NHS 1990’lardan bu yana köklü bir dönü-
şüm sürecinden geçmektedir. Büyük ölçüde harcamalardaki kesintilerle nitele-
nen Thatcher’li yılların neo-liberalizminden farklı olarak bu dönemin “dışa açı-
lan” neo-liberalizm projesi daha çok kamusal hizmetlerin sermayenin çıkarları 
doğrultusunda yerine getirilmesini ön plana çıkardı. Sağlık hizmetlerinin meta-
laştırılması, piyasalaştırılması ve tıp biliminin sermaye döngüsüyle bütünleşme-
si doğrultusunda gerçekleştirilen Đngiliz “reformları”, küresel eğilimlerin biçim-
lenmesine de öncülük etmektedir (Harrington, 2007: 81; Ruane, 2001).  

1980’lerde yetki, hastane doktorlarından alınarak genel müdürlere devredildi 
ve klinik hizmetler dışında kalan hizmetler de piyasadan satın alınmaya başladı. 
1990’lı yıllarda ise tüm hastanelerin ve bazı toplum sağlık konseylerinin mali 
açıdan bağımsız “vakıflar” olarak yeniden örgütlenmesini sağlık hizmetlerinin 
“alıcılara” ve Sağlık Bakanlığı tarafından bölge düzeyinde atanmış sağlık yetki-
lilerine satılması izledi. Bu uygulamalar yoluyla NHS “iç pazar” olarak yeniden 
yapılandırıldı (Hermann, 2009: 129; Leys, 2011: 98). Hastaneler birer maliyet 
merkezi gibi faaliyet yürüttüklerinden, kuşkusuz finansal dürtü de en kârlı hiz-
met birimine yatırım yapma yönünde gelişmektedir. Gerek hastaneler, gerekse 
hastane bünyesindeki tekil birimler neredeyse bir işletme gibi bütün maliyetle-
rini hesaplamaya zorlanmaktadır (Hermann, 2009: 133). Đngiltere’de özerkleş-
tirme yöntemiyle Sağlık Piyasası Düzenleme Kurumu’na karşı sorumlu hale ge-
tirilen hastanelerin ticari şubeler kurmaları, özel şirketlerle ticari ilişkilere gire-
rek ya da finansal piyasadan fon sağlama yoluyla gelir elde etmeleri yasal hale 
getirildi. Hastane içi birimlerin, her işlem başına ücret alan ayrı mali birimler 
olarak örgütlenmesi ise hastanenin daha kârlı birimlerine daha fazla yatırım ya-
pılmasına yol açtı.  

Kamu-özel ortaklıklarının Đngiltere’de uygulanan türünün adı özel finans gi-
rişimidir (ÖFG). Özel finans girişimi, “tasarla-yap-finanse et-işlet” modeli ola-
rak da tanımlanmaktadır (Ruane, 2001; 2010). 1990’lar boyunca sağlık hizmet-
lerinde altyapı özelleştirilmeye başladı ve bu uygulama 1997’de iktidara gelen 
Đşçi Partisi tarafından da devam ettirildi. Tüm önemli hastane ve birinci basa-

                                                           
10 Türkiye’de son dönemde sağlıkta dönüşüm programı kapsamında gündeme gelen “sağlık kentle-

ri/kampüsleri” projelerinde de Đngiltere’nin geliştirdiği kamu-özel ortaklığı sistemi model alınmaktadır. 
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mak sağlık merkezleri binaları artık özel şirketler tarafından inşa edilmeye ve 
klinik olmayan hizmetlerle donatılmış bu binalar da Ulusal Sağlık Đdaresi’ne 
(NHS) kiralanmaya başladı. Alt yapısı Thatcher hükümetleri tarafından hazırla-
nan bu uygulamalar 1997’de “özel finans girişimi” olarak adlandırıldı (Leys, 
2011: 98). Yasal ve kurumsal bütünlüğe kavuşturulan ve sağlık hizmetlerini 
modernleştirme projesinin ana mekanizması olarak savunulan özel finans giri-
şimi, ayrıca dışarıya transferi yapılan temel bir “politika aracı” olarak geliştirildi 
(Ruane, 2010; Holden, 2009). Kamu hizmetlerinde köklü reformların gündeme 
geldiği bu dönemde Tony Blair, “kamu hizmetlerinde gerçek ve kalıcı iyileştir-
meler yapılmasını hedeflediklerini; bunu başarmak için de kamu sektörü ve özel 
sektör arasındaki ortaklıkları teşvik ederek uygulamayı yaygınlaştıracaklarını” 
bir bildiri ile ilan etti (Shaw, 2003: 277). Kamu-özel ortaklıklarının sağlık ala-
nında yaygınlaştırılması amacıyla öncelikle NHS’nin temel işleyiş ilkeleri de-
ğiştirildi (Harrington, 2007: 81). 1997’de sağlık hizmetleri için on yıllık “mo-
dernizasyon planını” başlatan hükümet bu kapsamda ilk yasal düzenlemelerden 
biri olan NHS Yasasını çıkardı.11  

Bu düzenlemeyle NHS Vakıfları (6HS Trusts) özel finans girişimi projeleri-
ne girmeye ve sözleşme süresince ilgili konsorsiyuma finansal ödemeleri garan-
ti etmeye yetkili kılındılar. Yine yasa uyarınca aynı yıl sağlık hizmetleri alanın-
da ilk özel finans girişimi sözleşmesi imzalandı. 2000 yılında ortaklık uygula-
malarını düzenlemek için Hazine’ye bağlı olarak Partnership UK (PUK) adında 
resmi bir yapılanmaya gidildi. Bu kuruluşun %51 hissesi 2001 yılında özel sek-
töre satıldı. Kamu ile özel sektör arasındaki ortaklıkları güçlendirme görevi ve-
rilen Partnership UK halen kamu-özel ortaklık statüsünde faaliyet yürüten bir 
kuruluştur. Đlk özel finans girişimi hastaneleri de 2000’de tamamlandı (Shaw, 
2003: 279).  

Kamu-özel ortaklık projelerinin genelinde olduğu gibi, NHS’de de, özel fi-
nans girişimi yapımcı şirketler, bankalar, alt yapı yatırım fonları, finansörler, 
yönetim şirketleri ve hizmet sağlayıcılardan oluşan bir konsorsiyum içermekte-
dir. Bu konsorsiyum ile NHS Vakfı arasında, finansman sağlama, tasarlama, in-
şa etme, bakım-onarım yapma, işletme süreçlerini gerçekleştirme ve yemekha-
ne, temizlik, güvenlik gibi klinik dışı hizmetleri karşılamak üzere 25-35 yıllığı-
na bir sözleşme yapılmaktadır. Özel finans girişimi ile yapılan tesis, sözleşme-
nin şartlarına uygun olarak NHS’ye kiralanmaktadır. Söz konusu yıllık ücret 
sermaye maliyetini, hastanenin bakım-onarım giderlerini ve özel finans girişimi 
konsorsiyumu denetimi altında klinik hizmetler dışında gerçekleştirilen tüm 
hizmet alanlarının maliyetlerini içermektedir (Shaw, 2003). 1997’den bu yana 
hemen hemen tüm yeni NHS hastaneleri özel finans girişimi modeli ile finanse 
edilmektedir. 2002 yılsonu verilerine göre 1,4 milyar Euro değerinde NHS has-

                                                           
11 6ational Health Service –Private Finance- Act.  

sevilzencir
Highlight

sevilzencir
Highlight

sevilzencir
Highlight

sevilzencir
Highlight

sevilzencir
Highlight

sevilzencir
Highlight

sevilzencir
Highlight

sevilzencir
Highlight



48       Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 3 

tanesi özel sektör tarafından finanse edilerek yapılmış ve işletilmiştir (Shaw, 
2003: 279).  

SÖYLEMLER VE GERÇEKLER 

Sağlık politikalarının önceliklerinin ve içeriğinin belirlenmesinde giderek 
belirleyici hale gelen kamu-özel ortaklıkları (Ruthjersen, 2007) çeşitli gerekçe-
lerle savunulmakta ve meşrulaştırılmaktadır. Đngiltere’de özel finans girişimi, 
artan sağlık harcamalarının genel bütçe üzerinde baskı yarattığı; kamu-özel or-
taklık uygulamalarında para kaynakları özel sektör tarafından toplandığından 
devletin borçlanmasına gerek kalmadığı; dolayısıyla sağlıkta altyapı yatırımla-
rının kamu borçları üzerinde bir baskı ve etki yaratmadan gerçekleştirilebilece-
ği; özel sektörün kamu sektöründen daha verimli ve yenilikçi olduğu; klasik fi-
nansman yöntemine göre daha fazla maliyet tasarrufu ve katma değer sağlanabi-
leceği; kamu sektörünün riskleri özel sektöre devrederek dengeli risk dağılımı 
sağlayabileceği; maliyetlerin büyük ölçüde özel sektör tarafından üstlenildiği; 
bu projelerin hem öngörülen bütçe içinde hem de hedeflenen süre içerisinde ta-
mamlanacağı; kamunun sağlık alanındaki sahiplenici rolünün devam edeceği; 
devletin düzenleyici, denetleyici, sahiplenici rolünün mutlaka süreceği gibi çe-
şitli iddialarla gerekçelendirilerek savunulmaktadır. Bu ortaklıkları destekleyen-
ler kaynaklar, teknoloji, bilgi ve beceri, yönetim pratikleri, maliyet verimliliği 
gibi birçok düzeyde kamu ve özel sektörün karşılıklı kazanımlarının olacağını; 
bütün sağlık sisteminin eşitlik, verimlilik, hesap verebilirlik, kalite ve erişilebi-
lirlik standartlarının gelişeceğini iddia etmektedir. “Ortaklık” kavramının söy-
lemsel kuruluşu da bu iddiaları desteklemektir (Shaoul vd., 2008; Whitfield, 
2001).12 “Doğal, kaçınılmaz, karşılıklı kazanma” vb. söylemler etrafında kurgu-
lanan kamu-özel ortaklığı terimi kamu ile özel sektör arasında belirsizleşen sı-
nırları gizlemektedir (Buse - Harmer, 2004: 51). Dolayısıyla buradaki “ortaklık” 
tamamen retorik bir araçtır (Price, 2009).  

Ancak mevcut kamu-özel ortaklık projeleri üzerine, özellikle de Đngiltere 
deneyimine odaklanan araştırmalar, yukarıda değinilen iddiaları doğrulayacak 
hiçbir kanıta ulaşılmadığını göstermektedir.  

Kuramsal tartışmaların ve sunulan gerekçelerin aksine mevcut ortaklık pro-
jeleri üzerine yapılan incelemeler, bu projeler yoluyla kamu hizmetlerine özel 
sektör katılımının maliyetleri düşürmediği gibi çok daha fazla artırdığı; kamu-
özel ortaklık yatırımları kamu bilançosunda yer almasa da bunun zımni bir ka-
mu borcu olduğu; projelerin zamanında tamamlanmadığı; özel sektör yatırımcı-
sının risk almadığı, aksine riskin maliyetinin kamusallaştırıldığı; bu projelerin 

                                                           
12 Benzer gerekçelerin Türkiye’de de ön plana çıkarıldığını görüyoruz (Bkz. Sarısu, 2009: 359; 262).  
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hizmetin niteliğini artırmadığı; bu yoldan sağlık hizmeti alanında güvencesiz is-
tihdamın genelleştirildiği vb. türünden bir dizi bulguyu ortaya koymaktadır.13  

Günümüzde devletler, bir yandan sağlık hizmetlerine yönelik artan talepler-
le, özellikle de yüksek teknolojiye dayalı tedavilerle karşı karşıya iken; diğer 
yandan da, düşük vergilendirme politikaları gelişmiş bir sağlık hizmeti için ge-
rekli kaynakları artırmayı zorlaştırmaktadır. Bu politikalar, Avrupa Birliği’nin 
Maastricht Anlaşması kriterleri gibi kamu harcamalarına sınırlama getiren poli-
tikalarla daha da güçlendirilmektedir (Lethbridge, 2009: 101). Bu sınırlamalar 
borç miktarını düşük göstermek isteyen her hükümeti yatırım için kamu-özel or-
taklıklarına yöneltmektedir. Açık bir biçimde kamunun borcu olduğu halde ka-
mu-özel ortaklık modelinde yapılan yatırımlar ekonomik açıdan kamuya (Hazi-
neye) borç kaydedilmez. Dolayısıyla, kamu bilançosunda yer almayan bu yatı-
rımlar hükümet borcu ve yükümlülüğü olarak görülmezler. Ancak bu noktada 
bir kamu-özel ortaklık firmasının iflası halinde bilançoda yer almayan her şeyin 
bir anda kamu borcu haline gelebildiğinin altının çizilmesi gerekir.14 Dolayısıy-
la, kamu-özel ortaklıklarının, altyapı projelerinin yürütülmesi ve kamu borçlar 
dengesinin bozulmaması adına meşrulaştırılan politik bir strateji olduğunu söy-
leyebiliriz.15 Đngiltere’de özel finans girişimi ile yapımı gerçekleşen ve işletilen 
NHS’nin ödemeyi taahhüt ettiği yıllık kira bedeli merkezi hükümet bütçesinden 
(Hazineden) değil NHS’nin kendi gelir kaynaklarından karşılanmaktadır. Kısa-
cası, artan borç yükü NHS’dedir.  

Yeni hastanelerin finansmanı, yapımı, bakımı, onarımı ve yönetimi için gi-
derek yaygınlaşan kamu-özel ortaklıkları, birçok devlete kısa vadede finansman 
için çözüm sunarken, devletler uzun vadede şirketlere ödeme yapmakla yüküm-
lü kalmaktadır.16 Özel finans girişimi kamudan özel ellere büyük miktarlarda 
kamu kaynağının aktarılmasını mümkün kılan bir mekanizmadır. Örneğin, 
2009’da imzalanan özel finans girişimi sözleşmelerinde sağlık sektörüne 12,3 
trilyon sterlin değerinde sermaye yatırımı yapılmıştır. Bu miktarın, sağlık tesis-
lerinin-binalarının kullanımı için özel konsorsiyuma 41,4 trilyon sterlin değe-
rindeki ödemelere ulaşacağı; ayrıca tesislerin bakımı, temizliği ve varlıkların 
                                                           
13 Bu tartışmalar için bkz. (Hermann, 2009: 134-135; Holden, 2009: 321; Chiesa, 2005: 75-76; Shaw, 2003: 

281; Shaoul vd., 2008; McKee vd., 2006; Price, 2009; Asenova - Hood, 2006).  
14 Örneğin “Londra metrosu projesinde 400 milyon sterlin bir gecede hükümet borcu haline geldi. Çünkü ka-

mu-özel ortaklık firması iflas etti [ama] hiç kimse hükümetin bununla yükümlü olduğunu bilmiyordu.” Pri-
ce, David, “Kamu-özel sektör ortaklığının faydası net değil”, http://www.euractiv.com.tr/6/interview/kamu-
zel-sektre-ortaklnn-faydas-net-deil-007038, Đndirilme tarihi: 15.07.2011. 

15 Bkz. Price, David, “Kamu-özel sektör ortaklığının faydası net değil”, http://www.euractiv.com.tr /6/ inter-
view/kamu-zel-sektre-ortaklnn-faydas-net-deil-007038, Đndirilme tarihi: 15.07.2011 

16 Ödemeler bununla da sınırlı değildir. Örneğin kriz halinde hükümetlerin yasa değişikliğine gitmesi uluslara-
rası anlaşmalar kapsamında engellenmektedir. 1999 yılında ekonomisi çöken Arjantin buna bir örnektir. O 
tarihten bu yana yatırım anlaşmaları ile ilişkili su ve elektrik faturalarının maliyetini düşürdüğü gerekçesiyle 
hükümet aleyhine uluslararası yatırımcı şirketler 15 kez dava açmış ve en az iki davada milyonlarca dolarlık 
tazminat kazanmışlardır. Price, David (2009), “Kamu-özel sektör ortaklığının faydası net değil”, 
18.09.2009, http://www.euractiv.com.tr/6/interview/kamu-zel-sektre-ortaklnn-faydas-net-deil-007038, Đndi-
rilme tarihi: 15.07.2011. 
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yönetimi gibi yardımcı hizmetler için de ek olarak 29,1 trilyon değerinde ödeme 
yapılacağı öngörülmüştür. Dolayısıyla, kamu-özel ortaklık projeleri, şirketlerin 
herhangi bir risk almaksızın çok büyük miktarda kamu kaynağına erişmelerine 
olanak tanımaktadır (Ruane, 2010: 521). 

Bir kamu varlığını/binasını kamu-özel ortaklık projesi kapsamında kiralayan 
her kamu hizmet sağlayıcısı için sözleşmeler kesin olarak esnek değildir. Đdare, 
uzun-dönemli sözleşmeler çerçevesinde düzenli ödemelere zorunludur. Yükse-
len maliyetler, projenin çökmesini önlemek isteyen kamu kurumları üzerinde 
yeni gelir yaratma baskısına neden olmaktadır. Bunun en keskin örneğini yine 
Đngiltere Ulusal Sağlık Đdaresi’nde (NHS) görmemiz mümkün (Moody, 2011). 
Özel finans girişimi ile yapılan hastanelerde maliyetler, kamu borçlanması yo-
luyla finansmanın karşılandığı geleneksel uygulamalardan çok daha yüksektir. 
NHS örgütlerinin özel finans girişimi binalarının kullanımı için yaptıkları öde-
meler, geleneksel düzenlemeler çerçevesinde Hazine’ye ödemek zorunda olduk-
ları sermaye ücretlerinden çok daha fazladır. Ayrıca, bu projeler “beklenmeyen” 
maliyet artışlarını da beraberinde getirmektedir. Zamanında ve belirlenen bütçe 
dâhilinde tamamlanan tesisler, hastaneler, hastane kompleksleri ise ancak sağlık 
hizmetinin kalitesi ve yeterliliğinden “ödün verilerek” bitirilmektedir.  

Yapılan araştırmalar, müzakere döneminde meydana gelen maliyet artışları-
nın kamu idarelerine baskı yaptığını, standartlardan kesintiye gidilerek fiyatların 
aşağı çekildiğini ve bu kesintilerin, doğrudan tesislerin bakım-onarımına yansı-
dığını göstermektedir. Đngiltere’de beklenenin üzerinde çıkan maliyetler, zorun-
lu kira ödemelerini (özel finans girişimi maliyetlerini) karşılamakta zorlanan 
hastanelerde hizmetlerin azaltılması, sermaye için kârlı olmayan hizmet birimle-
rinin kapatılması, hasta yatak sayılarının ve sağlık çalışanlarının sayılarının 
azaltılmasına yol açmaktadır. Öte yandan işin yoğunlaşması, kullanıcı ücretleri-
nin artırılması gibi doğrudan sağlık hizmetlerini, sağlık emekçilerini ve hekim-
hasta ilişkilerini etkileyecek uygulamalar artmaktadır. Örneğin, ilk özel finans 
girişimi projelerinin hayata geçirilmesiyle birlikte hastane yatak sayısı %30, 
klinik hizmetlerdeki personel sayısı da %25 oranında azaltılmıştır (Hermann, 
2009: 134-135). 1997-2002 arasında Özel Finans Girimi projeli hastanelerde 
13.000 yatak kapatılmıştır (Chiesa, 2005: 75-76; Shaw, 2003: 281; Shaoul vd., 
2008). Özel finans girişimi projelerinde risklerin daha iyi yönetildiğini; bunun 
sonucunda da daha yüksek oranda varlığın zamanında ve bütçe kapsamında ta-
mamlanarak teslim edildiğini iddia edenlerin referans kaynakları ise daha çok 
Đngiltere Hazinesi’nin resmi belgeleri ve raporları olmaktadır. 

Özel finans girişimi hastanelerinin mülkiyetinin sözleşme süresi boyunca 
konsorsiyuma ait olacağı ve süre bitiminde kamu sektörüne devredileceği öngö-
rülmektedir (Shaw, 2003; Hermann, 2009: 134). Ne var ki bu tür projelerde söz-
leşme süreleri henüz tamamlanmadığından, bugünden bakınca, sözleşme biti-
minde kamu-özel ortaklık projeleriyle yapılan ve işletilen tesislerin mülkiyetinin 
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kamu sektörüne geri döneceği öngörüsü de inandırıcı değildir. Kaldı ki bilgi 
donanımı ve deneyimi açısından içi boşaltılan kamu sektörünün bu sürecin so-
nunda tesisleri yönetme ve işletme yeteneği de zayıflamış olacaktır (Whitfield - 
Doherty, 2010). Dolayısıyla, sermayenin kamu-özel ortaklıklarının faaliyet alanı 
ile yetindiği/yetineceği veya özel sektörün klinik hizmetler gibi “çekirdek” hiz-
metlerle ilgilenmediği; bu hizmetlerin sağlanması görevini kamu sektörüne bı-
rakacağı yönündeki düşünceler de yanıltıcıdır.  

Sağlığın metalaştırılması, piyasalaştırılması ve piyasa ilkelerinin benimsen-
mesi sürecini kurumsallaştıran kamu-özel ortaklık uygulamaları, sağlık hizmet-
lerine erişimde ve faydalanmada sınıflar arasındaki eşitsizlikleri derinleştiren bir 
uygulamadır. Kamu-özel ortaklık projeleri özellikle sağlık çalışanları ve sağlık 
hizmetinden yararlananlar açısından önemli sorunlara yol açmaktadır. Çalışan-
ların sosyo-ekonomik güvenceleri ortadan kalkmakta; ücretler düşerken çalışma 
koşulları da değişmektedir. Bu değişiklikler güvencesiz istihdamın genişlemesi-
ne yol açmaktadır. Ortaklık modellerinde kamu çalışanlarının bu süreçte üstlen-
diği rol bu kez özel sektör çalışanları tarafından üstlenilmekte; işten çıkartmalar 
nedeniyle yedek bir işgücü yaratılmaktadır. Çalışma koşulları ve çalışma sürele-
ri daha da ağırlaşırken, yardımcı hizmetlerde ve bakım-onarım hizmetlerinde 
çalışanların sayıları da hızla azaltılmaktadır. Ayrıca, sözleşmeye dayalı ve kâr 
amaçlı ortaklık projeleri kamusal etik konusunu da tartışmalı hale getirmektedir. 
Örneğin, Đngiltere’de hükümetin kendisi de yemekhane, temizlik ve taşımacılık 
gibi özel finans girişimi sözleşmeleri kapsamındaki hizmetlerde beklenilen 
standartlara ulaşılamadığını kabul etmek zorunda kalmıştır (HM Treasury, 
2006; Holden, 2009: 322). Bu süreç ayrıca nitelikli sağlık çalışanlarının düşük 
gelirli ülkelerden yüksek gelirli ülkelere göçünü hızlandırmaktadır (Lethbridge, 
2009).  

Yukarıda ortaya konulan sonuçlar kuşkusuz Đngiltere ile sınırlandırılmaz. 
Özellikle sağlık hizmetleri alanında kamu-özel ortaklıkları hem ulusal, hem de 
küresel sağlık yönetimlerinin en önemli stratejilerinden biri haline gelmiştir. 
Küresel ortaklıklar özellikle sağlık alanında giderek önem kazanmaktadır. Ör-
neğin, uluslararası sivil toplum örgütlerinin Dünya Sağlık Örgütü ile özellikle 
de HIV/AIDS, verem, sıtma gibi hastalıklar üzerinden kurdukları ittifak, kamu-
özel ortaklık modellerine meşruluk kazandırmaktadır Özel fonların da bu mo-
deller aracılığıyla yapıya dahil edilmesinin ardından, küresel sağlık şirketleri ve 
Dünya Sağlık Örgütünün belirleyici gücü altında ulusal sağlık kurumları, çoğu 
zaman gereksiz, ancak şirketler için kârlı stratejileri uygulamaya koyabilmekte-
dir (Rao, 2009: 269).  

Örneğin Hindistan’da Aşı ve Bağışıklık Đçin Küresel Đşbirliği Kuruluşu 
(GAVI) ve Dünya Sağlık Örgütü ile Hindistan Sağlık ve Aile Bakanlığı, gerek-
siz ve bir o kadar da maliyetli bir dizi aşıyı kullanıma sokmak için ortak hareket 
etme kararı aldılar. GAVI’nin destek için öne sürdüğü şartlar arasında, uygun 
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bir fiyat güvencesinin sağlanması, sürdürülebilir bir aşı pazarının yaratılması 
için devlet desteğinin alınması ve ilaçların ülke içinde üretiminin engellenmesi 
yer almaktadır (Rao, 2009: 269-270). Özel sağlık sektörüne sağlanan teşvikler 
bunlarla sınırlı değildir. Bedelsiz arsa tahsisi, ileri tıp teknolojilerinin ithalinde 
gümrük vergisinden muaflık ve finans kuruluşlarından düşük faizli kredi ola-
naklarının varlığı sağlıkta kamu-özel ortaklık projesini yürütecek konsorsiyum 
için son derece çekici olabilmektedir. Tüm bunlar sağlık sisteminde şirketleşme 
eğilimlerine işaret etmektedir (Rao, 2009: 270). Kısacası, kamu-özel ortaklıkla-
rının sağlık alanında yaygınlaşması yoluyla şirketler, kamu politikalarının olası 
tehdidi altında kalabilecek sermaye birikimi stratejilerini uzun süreliğine güven-
ceye almış olmaktadırlar.  

SO&UÇ 

Sağlıkta hizmet sunumuna özel sektörün katılımını genişletmeye dönük bir 
devlet stratejisi olarak da niteleyebileceğimiz kamu-özel ortaklıkları, sağlık 
hizmeti alanına piyasa ilkelerinin yerleşmesi, hizmeti karşılayan kurumların pi-
yasanın yönlendiriciliği altında kâr amaçlı şirketlere dönüştürülmesi; sağlık sis-
temlerinin ticarileştirilmesi; maliyetlerin ve risklerin toplumsallaştırılması, bi-
reyselleşen sağlık anlayışı temelinde hasta olmayanların da sağlık şirketinin po-
tansiyel müşterisi olarak tutulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Kamu-özel 
ortaklık modeli ile kurulan hastaneler, bir yandan yeni kâr ve birikim merkezleri 
haline getirilirken, diğer yandan da özel harcamaların genişlemesine yol açmak-
tadır. Bu durum sağlık hizmetlerini oluşturan teşhis, muayene ve tedavi hizmet-
lerinin parçalanarak tam anlamıyla metalaştığı ve ticarileştiği gerçek bir piyasa 
yaratmaktadır.  

Son otuz yıldır “daraltılan” kamu hizmetleri alanında hizmeti parçalayarak 
piyasaya ürettirme eğiliminin en keskin yaşandığı sağlık hizmetleri alanında 
özelleştirmelerden kamu-özel ortaklığına kadar çeşitlenen tüm piyasalaştırma ve 
ticarileştirme uygulamaları özünde sağlık alanında yeni bir sermaye birikim sü-
recini açığa çıkarmaktadır. Kamu sektörü ile özel sektör arasındaki sınırların be-
lirsizleştiği günümüz koşullarında kamu-özel ortaklık projeleri, devlet ve ser-
mayenin tek güvencesi haline gelmiştir. Ortaklıklar yoluyla devlet, hizmetlerin 
maliyetinin yanısıra risklerin maliyetini de toplumsallaştırarak ve bu maliyetle-
rin üstlenilmesini uzun vadeli sözleşmeler temelinde sabitleyerek güvenceye 
almaktadır. Sağlık hizmetleri alanında sermaye birikimi olanaklarını sınırlandı-
racak ya da önleyecek taleplerin ve düzenlemelerin önü daha başından, “halkın 
yükselen sağlık hizmeti ihtiyacını karşılama”, “etkin, verimli hizmet sunma”, 
“kamu sağlığında hizmet kalitesini geliştirme”, sağlık alanında “yeniliklere açık 
olma” gibi söylemlerle kesilmektedir. Sermayenin kamusal kaynaklardan geniş 
ölçüde yararlanmasının önünü açan kamu-özel ortaklık modeli de, sermaye ile 
sermaye dışı kesimlerin öncelikleri ve çıkarları arasındaki keskin ayrımı bula-
nıklaştırarak, “kamunun yararı - özelin kârı” söylemine dayalı bir meşruiyet 
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alanı kurmaktadır. Çünkü sermaye için bu alanı çekici şey girdiği hizmet alanı-
nın halen kamu hizmeti alanı olma özelliğini koruyor olmasıdır. Bu özellik ser-
mayeye yüksek kâr olanağı sunmaktadır.  

Öte yandan yeni kamu işletmeciliği yaklaşımının yönetsel pratikteki yansı-
masının bir sonucu olarak, kamu yöneticileri de özel sektörde “başarısı kanıt-
lanmış” yöntemleri benimsediklerinden piyasa odaklı ve işletme mantığı ile dü-
şünmeye koşullanmışlardır. Üstelik kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasını ge-
nişleten kamu-özel ortaklıkları, şirketlerin yönetim kurullarındaki yönetici elit-
leri de kamusal hizmetler alanına yerleştiren düzenlemeleri içermektedir (Rua-
ne, 2010: 521; Whitfield - Doherty, 2010). Dolayısıyla, genel olarak kamusal 
hizmet alanları üzerine ya da daha özelde bir sağlık hizmeti sistemi üzerine söz 
söylemek istendiğinde yukarıda belirtilen iç içe geçişler yok sayılamaz.  

Sağlık hizmetine dikkat çekmek istenildiğinde odaklanılacak asıl sorun, sis-
temin kamusal ya da piyasa alanında örgütlü olup olmaması değildir artık; so-
run, kamusal hizmet adı altında gerçekleştirilen sağlık hizmetinin piyasa meka-
nizmalarından ve kapitalist birikim ve kâr mantığından ne denli bağışık olduğu-
dur. Daha da ileri gidilecek olursa vurgulanması gereken şey, yalnızca kamunun 
özel sektörleşmesi ya da şirketleşmesi değil, aynı zamanda özel sektörün de 
kamusallık kisvesine bürünerek, hizmetlerden başlayarak tüm yaşamı piyasa-
laşma ve metalaşma sürecine dahil etmesidir. Kaldı ki “kamusallık” nitelemesi 
ile kapitalist gelişme sürecinin içerdiği eşitsizlik, çatışma ve gerilimlerin üzeri 
örtülmekte; piyasalaştırma ve metalaştırma stratejileri de “kamu hizmeti” ve 
”kamusal yarar” ilkesi temelinde meşrulaştırılmaktadır. Bu durum kapitalist 
toplumlarda birikim sürecine içkin olan emek-sermaye arasındaki uzlaşmaz çe-
lişkilerin ve çatışmaların idaresinde devletin üstlendiği rolün daha da güçlenme-
si anlamına gelmektedir.  

Günümüz kapitalist toplumlarında genel olarak kamu-özel ortaklığı ve daha 
özelde hasta ve sağlık sistemleri ilişkisi üzerine son sözü söylerken Dostoyevs-
ki’nin sanatçı sezgisiyle geleceği öngördüğü Krokodil (Timsah)17 adlı öyküsünü 
kısaca hatırlamak yararlı olacaktır. Krokodil aslında Fransızcadan gelmekte ve 
oburluk anlamında kullanılmaktadır. Dostoyevski’nin öyküsü de bir Alman “iş-
letmeci”nin Petersburg’un “kamu arazisi”nde kurduğu hayvanat bahçesindeki 
“timsah”ın, öykünün başkahramanlarından bir “kamu memuru”nu yutmasıyla 
başlar. Öykü tam da timsah imgesi üzerinden kapitalizmin aç gözlülüğünü ve 
yaşanan en olumsuz durumu bile kendi lehine çevirme yetisini anlatıyor. Şöyle 
ki: Öyküde timsahın yuttuğu memurun ilk önce ücretsiz izne çıkmış gibi göste-
rilmesi tartışılır; daha sonra timsahın içerisinde araştırma yapmak üzere, ücretli 
görevlendirildiği açıklaması yapılır. Daha da ironik olan timsahın yuttuğu kişi-
nin, kendine bir misyon biçerek görevini, bilime ve insanlığa hasretme olarak 

                                                           
17 Fyodor Mihayloviç Dostoyevski (2004), Krokodil, (Çev. Serpil Demirci), Öteki Yayınevi, Đstanbul. 
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algılamasıdır. Öte yandan timsah, özel mülk olarak kabul edildiğinden, tazminat 
ödemeden karnının yarılıp adamın kurtarılması söz konusu değildir ve böyle bir 
fikir de hem görevliler, hem de timsahın sahibi tarafından reddedilir. Bundan 
sonraki olaylar bellidir… Artık bir insanı yutmuş olan timsah vitrin malzemesi-
dir ve sahibi tarafından timsahı görmeyi gelen ziyaretçilere çok yüksek bilet fi-
yatları konur. Timsahın içindeki kamu görevlisi ve devlet yetkilileri ise, durumu 
bilimsel faaliyet yürütme ve ülkeye sermaye çekme fırsatı olarak değerlendirir. 
Yutulan kamu görevlisi maaşına zam isterken, timsahın sahibi de artık gelir 
kaynağını bulmuştur ve verilen yüksek fiyat tekliflerine aldırış etmez.  

Kamu-özel sektör ortaklıkları ve daha özelde hasta ile sağlık sistemlerinin 
ilişkisi de giderek Dostoyevski’nin öykü karakterlerinin timsah ile kurdukları 
ilişkiye benzemektedir. Bir başka deyişle olup biten, emeğin bir bütün olarak 
değersizleşmesidir. Şirketleşen devlet mantığıyla işleyen sürecin aktörleri olarak 
kamu-özel ortaklıklarının kurbanları da değersizleşmeye, timsahın içinde yer 
almaya zorlanmaktadır. Kriz ve durgunluk dönemlerinde bile yüksek kâr oranla-
rını korumayı başaran, hacim olarak hızla büyüyen obur bir “sağlık endüstrisi 
timsahı” ile karşı karşıyayız. Burada hasta-sağlık sistemi ilişkisi, ancak hasta 
timsahın içinde olmayı kabul ettiği ölçüde makuldür. Timsahın varlığı ise, dev-
letin ve sermayenin tek güvencesidir.  
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