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Bu çalışmanın amacı, kamu-özel işbirliği ve entegre sağlık kampüsü uygulamaları konusundaki kamu, özel ve sivil
toplum paydaşlarının düşünceleri ve katılım düzeylerinin ortaya konulmasıdır. Araştırmada nitel ve nicel araştırma
yöntemleri kullanılmıştır. Amaca göre örneklem seçilerek Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kalkınma
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, sivil toplum örgütleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında konu ile ilgili bürokrat
ve uzmanlara ulaşılmıştır. Çalışmada 97 kişiye anket uygulanmıştır. Türkiye’de şehir hastaneleri öncelikli Kamuözel işbirliği yöntemleri ile ilgili yarı yapılandırılmış görüşme formu katılımcılara uygulanmıştır. Buna göre
katılımcıların %23’ü yap-işlet-devret yöntemini, %21’i yap-kirala-devret modelini şehir hastaneleri (entegre sağlık
kampüsler) için öncelikli görmektedir. Bazı katılımcılar, özellikle üniversite katılımcıları, sağlık sektöründe
Kamu-özel işbirliği uygulamalarının başarı ile neticelenmesi için öncelikle projelerin iyi kurgulanması gerektiğine
ve dolaysıyla proje başında özenle hazırlanmamış fizibilite çalışmasının olmaması ve sözleşmelerde şeffaflığın
sağlanmaması halinde projenin büyük oranda başarısızlıkla sonuçlanabileceğine vurgu yapmışlardır. Bu
araştırmada katılımcılar şehir hastaneleri projeleri konusunda sırası ile finansal risk, işletme riski pazar ve gelir
riski ile çevresel riski belirtmektedir.

İngilizce Özet
On the subject of the public-private partnership model’s implementation into integrated health campus projects; by
determining the views and evaluations of stakeholders. Quantitative and qualitative research methods were utilized
in the study. After picking the purpose sample, related bureaucrats and experts from the Ministry of Health, Social
Security Institution, Ministry of Development, Ministry of Finance, non-governmental organizations, other state
institutions and organizations have been approached. İn the research 97 people were applied to a survey.
According to this, 23% of participants suggested that buid-oprate-transfer was priority method for entegrated
health campus. Also 21 % of participants suggested that buid-hire-transfer was a priority method in city hospitlas
in Turkey. Some participants emphasized that in order for public - private - partnership model implementations to
have success, projects must be well-designed to begin with; thus the project will mostly fail if there is a lack of a
properly prepared feasibility study at the beginning and if the required transparency is not reached in contracts.
Participants in this study indicated that financial, operatinal, market and income, enveronmental risks in
respectively were risk factors in city hospital projects.
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