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SAĞLIKTA KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ YATIRIMLARINDA 2023’E KADAR PLANLANAN
YATIRIMLARIN TUTARI 200 MİLYAR ABD DOLARI!
Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Sağlık Zirvesi - PPP Health Summit, Elmadağ Hukuk ve PPP
Experts’in ev sahipliğinde T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve
Tanıtım Ajansı (Başbakanlık Yatırım Ajansı) himayelerinde 28 Nisan’da başladı.
Sağlık Bakanlığı’nın geniş bir heyetle yer aldığı zirve, Başbakanlık Yatırım Ajansı ülke
danışmanları, mevcut hastane proje konsorsiyumlarında yer alan yüklenici firmaların ve
finansal kurumların üst düzey yetkilileri, medikal ekipman tedarikçileri ve operasyonel çözüm
ile hukuki ve mali konulardaki danışmanlara 28-29 Nisan tarihlerinde ev sahipliği yapıyor.
Zirvenin organizatörlerinden; Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları PPP Hukuk Müşaviri ve
Elmadağ Hukuk’un Kurucu Ortağı Avukat Dr. Ramazan Arıtürk açılış konuşmasında,
Sağlık Bakanlığı uzmanlarıyla birlikte, Kamu Özel İşbirliği’ne yönelik nitelikli bir hukuki altyapı
oluşturmak için 2 yıl boyunca dünyadaki tüm önemli uygulamaları ayrıntılı olarak
incelediklerini, on binlerce sayfa hukuki metin, akademik çalışma ve sözleşmeleri gözden
geçirdiklerini vurgulayarak, “6 bin saatlik çalışmayla, 25 bin sayfa civarında Türkçe ve
İngilizce sözleşme tasarısı hazırladık. Dünyadaki uygulamaların olumlu ve olumsuz yanları
dikkate alarak sadece Sağlık Bakanlığı’nda değil; eğitimden güvenliğe bu tür KÖİ projeleri
için en kapsamlı ve nitelikli hukuki altyapıyı ülkemize kazandırdık” dedi. İlginç bir tespitte
bulunarak, KÖİ (PPP) uygulamalarının Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Tımarlı Sipahi Sistemi ile
büyük benzerlikler taşıdığına dikkat çeken Ramazan Arıtürk, “Tımarlı sisteminde de güvenlik
ve asayiş gibi temel bir kamu hizmeti devletin kasasından para çıkmadan karşılanmakta;
böylece kamu hizmeti görülürken, tımarlı sipahi, orada bulunan halk ve devlet müştereken
kazançlı çıkmaktaydı” dedi.
Açılış konuşmasının ardından söz alan Sağlık Bakanı Müsteşarı Prof.Dr. Eyüp Gümüş ise
Sağlık alanındaki PPP reformlarının oluşumlarının değerlendirilmesi, idarenin özel sektörü
nasıl desteklediği ve projelerin tüm yaşam döngüsü boyunca oluşturacağı risklerin nasıl
minimize edileceği konusunda değerlendirme ve bilgileri paylaştı.
Gümüş, “Türkiye’nin 2023 yılına kadar yaklaşık 700 milyar ABD Dolar’lık bir altyapı ihtiyacı
var ve bunun 200 milyar ABD Dolar’lık kısmının PPP- Kamu-Özel Ortaklığı veya PFI- Yapİşlet- Devret metoduyla gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Bakanlık olarak tüm
süreçlerde alanında uzman olan kişilerle çalışarak ön görülen projelerde çok önemli

mesafeler aldık. Şu anda finansal kapanışı tamamlanmış 4 projeyle birlikte toplam 17
projenin sözleşmesi imzalanmış olup; projelerin inşası hızla devam etmektedir” dedi.
Başbakanlık Yatırım Ajansı ve Dünya Yatırım Ajansları Birliği Başkanı İlker Aycı, Zirve açılış
konuşmasında, her ne kadar Türkiye içerisinde geçmişi çok eskiye dayanan yap-işlet-devret
modelleri bulunsa da, Kamu-Özel İşbirliği projelerinin birçok açıdan bu bilinen projelerden
farklılık arz ettiğine işaret etti. Aycı, sağlık sektöründeki KÖİ projeleri konusunda şu bilgileri
verdi; gelişen dünya sistemlerinde artan özel sektör rolünün ülkemize de yansıdığını ifade
eden Aycı sözlerine şöyle devam etti; “Kamu Özel İşbirliği modeli ile hayata geçirilmesi
planlanan şehir hastaneleri ile 50 bin yatak kapasitesine ulaşılması hedeflenmektedir. İlk
etapta yaklaşık 9 milyar ABD Doları yatırımla 16 ayrı projede 24 bin yatak kapasitesinin
hayata geçirilmesi hedeflenmiş olup bu projeler arasında yer alan Ankara Bilkent, Mersin
ve Adana Entegre Sağlık Kampuslarının finansal kapanışı gerçekleşmiştir. Mevcut projelere
ek olarak 22 şehir hastanesi yatırımı daha planlanmış olup bu projelerin ön yeterlilik ihale
süreçleri başlatılmıştır. Halihazırda devam eden projelerin konsorsiyumlarında yer almak
için önde gelen yerli ve yabancı inşaat firmaları ile uluslararası operasyonel çözüm ortakları
ihale sürecinde kıyasıya yarışmışlardır. Öte yandan her biri yaklaşık 500 milyon ABD
Doları’nın üzerindeki bu projelerin finansmanı ise 20 yıl gibi uzun vadelerle birçok dev
banka ve finansal kuruluşun işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bu süreçte rol alan
birçok hukuki ve mali danışmanın katkısı ile Türkiye, sağlık alanındaki kamu özel işbirliği
projeleri konusunda çok ciddi bir know-how geliştirmiştir.”
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da konuşmasında 32 şehir hastanesinin projesinin
hazır olduğunu belirterek, ihalesini yaptıkları 17 projenin yatırım tutarının 9-10 milyar
doları bulduğunu söyledi.
Sağlık sektöründeki yatırımlara da değinen Bakan Müezzinoğlu, 16 şehir hastanesinin inşa
süreci büyük oranda başladığına dikkat çekerek, “Bir kısmında yer değişikliği nedeniyle
zaman kaybımız oldu. Bir kısmında ise yürütmeyi durdurma nedeniyle gecikmelerimiz oldu.
Protokolünü imzaladığımız şehir hastaneleriyle ilgili bir sıkıntımız yok. Şuanda YPK'dan
onay alıp da ihale süreçlerini başlattığımız 5 tane şehir hastanemiz var. Bunlar Şanlıurfa,
Denizli, Kütahya, Samsun ve Tekirdağ. Eskişehir'in ihale sürecini tamamladık, sözleşme
aşamasındayız. YPK onayına sunduğumuz 10 şehir hastanemiz var. Bunların da YPK
süreçlerini takip ediyoruz. Bu şekilde baktığımızda 16, beş tane ihale süreci devam eden,
bir tane sözleşme aşamasında olan, 10 tane ise YPK'ya sunduğumuz var. Toplam 32 şehir
hastanesi şuanda projeli. Şuanda bu 32 şehir hastanemizin süreçleri devam ediyor.
Bunların yarısının sorunları bitmiş ihale aşamasında” şeklinde konuştu.
Bakan Müezzinoğlu konuşmasının ardından bir gazetecinin yönelttiği soru üzerine
Bakanlığının 2018 ve 2023 hedeflerine de değindi. Bakan Müezzinoğlu soruyu, “Sağlık
Bakanlığı olarak bizim 2018 hedefimiz ve 2023 hedefimiz var. 2018 hedefimizde ilk planda
yataklarımızın yüzde 95'ini nitelikli hale dönüştürmek var. 95 bin yatak kapasitesini
yeniden dönüştürüyoruz. Bunun yarısı kamu-özel işbirliğiyle, diğer yarısı ise kamu
imkanlarıyla yapılıyor. Bunu 2017 sonu en geç 2018'de tamamlamayı düşünüyoruz. Burada

10 bin kişiye düşen yatak sayısını 28'lere çıkarmayı hedefliyoruz. Sonra ileriki hedefimiz
2023 hedefimiz 10 bin kişiye düşen yatak sayısını 30'a çıkarmak ve 2023 hedefinde
yataklarımızın tamamını nitelikli hale getirmek. Bu şekilde birinci aşamada 150 bin,
2023'de ise 175-180 bini hedefliyoruz. Nihai hedefimiz 2018'de 10 bin nüfusa düşen
nitelikli yatak sayısını 28'e, 2023'de ise 10 bin nüfusa düşen yatak sayımızı 30'a çıkarmak.
Bu projeksiyonumuzda üniversite hastaneleri ile özel sektör büyüme vizyonlarını da
koyarak 2018'e geldiğimizde 200 bin yatak kapasitesi olan bir Türkiye, 2023'de ise 230 bin
yatak kapasitesi olan bir Türkiye'yi hedefliyoruz” sözleriyle yanıtladı.
PPP Experts Genel Müdürü Sadak Choudhury ise birçok uluslararası banka ve yatırım
fonuyla görüştüklerini belirterek, hukuki çerçevesi ve sözleşme yapısı dolayısıyla Türkiye’deki
KÖİ projelerine yüksek bir ilgi olduğunu dile getirdi. Mega şehir hastanesi projelerinden
dördünün finansal kapanışının yapılmış olmasının diğer projeler için yatırımcı iştahını
artırdığını ifade eden Choudhury, “Bu projelerin uluslararası yatırımcılar için fırsatlar
sunduğunu” söyledi. Sadak Choudhury, İngiltere hükümetinin de bazı ülkeleri yatırım
konusunda öncelediğini, Türkiye'nin de burada en üst sırada olduğunu sözlerine ekledi.
KÖİ modeli ile hayata geçirilecek şehir hastaneleri ve entegre sağlık kampusu projelerinde
yer alan tüm paydaşları bir araya getiren dünyadaki ilk zirve konumundaki etkinliğe üç yüzün
üzerinde katılımcı ve çok sayıda ulusal ve uluslararası kuruluş katılıyor.
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Elmadağ Hukuk Hakkında
Türkiye'nin önde gelen hukuk bürolarından biri olan Elmadağ Hukuk, İstanbul Dünya Ticaret
Merkezi'ndeki 1000 metrekarelik mekânı ve 140 kişiden oluşan profesyonel kadrosu ile
danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Elmadağ Hukuk, Uluslararası Hukuk
Departmanı, Danışmanlık Departmanı, Dava Departmanı, İcra Departmanı, Fikri ve Mülkiyet
Hakları Departmanı ve bu departmanların alt birimleri olan Sigorta Hukuku, İş Hukuku, Sağlık
ve İlaç Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku, Ticari Sözleşmeler, Vergi Hukuku, Deniz Ticaret
Hukuku, Enerji Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Basın Hukuku, İdare Hukuku ile ilgili alanlarda
faaliyet göstermektedir.
Elmadağ Hukuk yerli ve yabancı birçok özel ve resmi kurum ve kuruluşa şirketler hukuku,
sözleşmeler hukuku, gayrimenkul hukuku, fikri ve sınaî haklar hukuku ve diğer hukuk
alanlarında avukatlık ve hukuksal danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. İngilizce, Fransızca,
Almanca, Arapça ve Rusça konuşabilen avukatları ile yerli ve yabancı onlarca bireysel ve

kurumsal müvekkiline hizmet vermektedir. Elmadağ Hukuk Türkiye’nin yanı sıra Amerika,
Asya ve Avrupa kıtalarında birçok saygın hukuk firmaları ile işbirliği de yapmaktadır. Özellikle
Türkiye ve bölgesinde yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcı şirketlere hukuki destek
sunmakta ve ihtilafların çözümünde avukatlık hizmeti vermektedir.

PPP Experts Hakkında
Londra merkezli PPP Experts, KÖİ sektörünün önde gelen küresel danışmanlık
organizasyonlarından biridir. KÖİ alanında dünyanın sayılı danışmanlık şirketlerinden biri olan
PPP Experts kamu kurumları ve özel şirketler için özel danışmanlık ve eğitimler üzerinden
hizmet vermektedir. Uluslararası etkileriyle birlikte düzenlediği zirveler ve konferanslarla ile
bu alanda önemli bir bilinirliğe sahip olan PPP Experts, KOİ projelerindeki liderliğiyle
uygulamaların yasal çerçevelerinin kurulmasından her türlü içerik geliştirilmesine kadar pek
çok kurum ve kuruluşa hizmet vermektedir.
PPP Experts, alanında Danışmanlık Hizmetleri, Yasal Hizmetler, Finansal Hizmetler ve
Altyapı Hizmetleri gibi başlıklarda hizmet vermekte ve önemli referans merkezi olarak kabul
edilmektedir.

