
Proje Tanımı 

Sağlık Bakanlığı tarafından, en iyi uluslararası uygulamalar doğrultusunda, 
Türkiye’nin değişik yerlerinde, 12 milyar Avro tutarında büyük ölçekli bir hastane 
tesisleri yönetimi PPP programı hazırlanmasını ve uygulanmasını desteklemek 
üzere, EBRD Eylül 2014’te, 600 milyon Avro tutarında bir kredi çerçevesini 
onaylamış bulunmaktadır.  

EBRD, bu güne kadar çerçeve kapsamında üç alt projeyi imzalamış (Adana 
Hastanesi PPP, Ankara Etlik Hastanesi PPP ve Konya Hastanesi PPP), 313,1 
milyon Avro finansman ve 311 milyon Avro B tipi kredi ilavesi seferber etmiştir. 
Onaylanan ve hazırlanma aşamasında olan diğer projeler, 2016 esnasında 
imzalandığında, kredi çerçevesinin neredeyse tamamen kullanılmış olması 
beklenmektedir. EBRD bu kredi çerçevesine 350 milyon Avro ilave yapmayı 
düşünmektedir. Bu durum, şu ana kadar istifade edilmemiş yatırımcı kategorilerinin 
programa katılmasını teşvik edecek ve böylelikle finansman kaynaklarının 
çeşitlendirilmesini sağlayacak ve olgunlaşma aşamasındaki PPP programına derinlik 
kazandıracaktır. Bu ilave kapsamında EBRD tarafından yapılacak yatırımlar, 
standart kredi, proje tahvillerine çıpa yatırım, kısa vadeli kredi araçları ve öz sermaye 
şeklinde gerçekleşebilir.  

Projenin Hedefleri 

Fon ilavesinin ana amacı, projenin ilk çerçevesinde yer alan geleneksel banka 
finansörlerinin yanı sıra, daha önce istifade edilmemiş yatırımcı kategorilerinin de, 
PPP sağlık sektörüne katılımını teşvik ederek, fon kaynaklarının çeşitlendirilmesini 
sağlamaktır. Daha önceden istifade edilmemiş bu yatırımcı kategorileri arasında 
kurumsal yatırımcılar (örneğim emeklilik fonları, sigorta şirketleri, altyapı fonları ve 
diğer finansal yatırımcılar), uluslararası stratejik yatırımcılar ile İslami finansman 
kaynakları yer almaktadır. 

Bu ilave ayrıca, öz sermaye ve borç sermaye piyasası finansmanı başta olmak 
üzere, geleneksel olmayan finansman çözümlerinin devreye sokulmasını da teşvik 
edecektir.  

EBRD Türkiye’de hastane altyapısı sektörüne özel sektör katılımının artmasını 
destekleyecektir. Büyük kapasiteli sağlık sistemi yatırımlarına olan ihtiyaç 
doğrultusunda, altyapı kapsamına giren tesislerin daha hızlı ve daha verimli bir 
şekilde inşa edilmesi ve yönetilmesi için, hükümet özel sektör kaynaklarından ve 
teknik bilgisinden istifade etmeyi amaçlamaktadır. Sağlık hizmetlerinin sunulması ise 
devletin sorumluluğunda kalacaktır. 

Geçiş Etkisi 

Fon ilavesi, başlangıç çerçevesinin geçiş etkisini, aşağıda belirtilen iki yoldan birini 
kullanmak suretiyle, alt projelerde de geliştirmeye çalışacaktır: (i) uluslararası 
standartlara uygun olarak PPP sözleşme modelinin kullanılmasının teşvik edilmesi; 
veya (ii) geleneksel kamu sektörü alımına alternatif olarak paranın karşılığı 
yönteminin kullanılması. Buna ilaveten, EBRD daha önceden istifade edilmemiş 



yatırımcı kategorilerinin programa katılmasını teşvik ederek, yeni finansman 
yöntemleri konusunda özendirici etki yaratacaktır.  

Müşteri Hakkında Bilgi 

Fon ilavesi sadece ilgili alt projeleri yürütmek amacıyla kurulmuş olan özel sektör 
imtiyaz sahiplerine kullandırılacaktır. İmtiyaz sahiplerinin hissedarları, gerek alt yapı 
projelerinin inşası, işletilmesi ve yönetilmesi konusunda ciddi tecrübesi olan ve Türk 
piyasasını iyi anlayan büyük şirketler olacaktır.  

EBRD Finansman Özeti 

350,000,000.00 Avro 

Projenin Toplam Maliyeti 

7,600,000,000.00 Avro 

Çevresel ve Sosyal Özet  

Fon ilavesinin kendisi kategorize edilmemiştir. İlave kapsamındaki her bir hastane 
PPP alt projesi kategorize edilmekte ve EBRD’nin Çevre ve Sürdürülebilirlik Birimi 
tarafından yönetilen çevresel ve sosyal durum tespiti sürecinden geçmektedir. Bu fon 
ilavesinin uygulanması sonucunda, sağlık hizmetleri kalitesinin ve erişilebilirliğin 
artması bakımından bir takım faydaların ortaya çıkması beklenmektedir. Bu güne 
kadar, çerçeve program kapsamında üç alt proje (Adana Hastanesi PPP, Ankara 
Etlik Hastanesi PPP ve Konya PPP Hastane projeleri) imzalanmıştır.  

EBRD tarafından yapılan çevresel ve sosyal durum tespiti ile mevcut projelerin 
incelenmesi neticesinde, bundan sonra yürütülecek alt projelerde de görülmesi 
beklenen bir takım meseleler tespit edilmiştir. Bu meseleler arasında özellikle çevre 
onayları ile çevresel ve sosyal değerlendirme süreci; kamuoyuna bilgi açıklama ve 
halkla istişare gereklilikleri; ve (i) trafik (hem inşaat hem de işletim aşamaları için); (ii) 
organizasyonel sağlık ve güvenlik meseleleri ve inşaat işçileri için geçici konaklama; 
(iii) toplum sağlığı & güvenliği; (iv) binalarla ilgili can güvenliği ve yangın güvenliği; 
(v) üstlenici yönetimi; (vi) hem inşaat hem de işletim aşamaları için işçi şikayet 
mekanizması; ile (vii) paydaş katılımı gibi sahaya özgü çeşitli riskler yer almaktadır.  

Mevcut projelerden elde edilen tecrübeler proje değerlendirme esnasında 
kullanılacaktır. Her bir alt proje için Çevresel ve Sosyal Eylem Planı geliştirilerek, bu 
alt projelerin her biriyle ilgili etkilerin, risk azaltma tedbirleri ile giderilmesine ve her 
bir alt projenin EBRD performans gerekliliklerini ve IFC’nin Sağlık Tesisleri İçin 
Çevre, Sağlık ve Güvenlik Rehber İlkelerini yerine getirmesinin temin edilmesine 
çalışılacaktır. EBRD, hem yıllık raporların incelenmesi hem de saha ziyaretleri 
yapılması yoluyla, her bir alt projenin çevresel ve sosyal performansını izleyecektir.  

 



Teknik İşbirliği  

Fon ilavesi kapsamındaki alt projeler, ilk program çerçevesi kapsamında yararlanıcı 
kurum olan Sağlık Bakanlığı ile yürütülen mevcut iki Teknik İşbirliği Projesinden 
dolaylı olarak yararlanacaktır: Bu Tİ projeleri şunlardır:  

 (1) Paranın karşılığı analizi: geleneksel kamu alımı yaklaşımına alternatif olarak, 
belli bir PPP projesinde paranın karşılığının sağlandığının titiz bir şekilde ortaya 
konulması amacıyla, proje hazırlık bileşeni olarak detaylı bir yöntemin geliştirilmesi.   

 (2) Sözleşme izleme: Bakanlık içinde ayrı bir birim olarak organize edilen yeni 
hastane PPP izleme biriminin tasarlanması ve eğitimi.   

İş Fırsatları 
İş fırsatları ve satın almayla ilgili konular için, lütfen müşteri şirketle irtibat kurunuz. 

Kamu sektörü projeleri için, bkz.  EBRD Procurement: Tel: +44 20 7338 6794 
Email: procurement@ebrd.com 

Genel Sorgulamalar 
Satın almayla ilişkili olmayan EBRD proje soruları için: 
Tel: +44 20 7338 7168 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP) 
KBP, EBRD’nin stratejileri, politikaları ve faaliyetleri hakkında daha iyi bir farkındalık 
ve anlayış sağlamak amacıyla, paydaşlarına nasıl danıştığını ve hangi şartlarda bilgi 
verdiğini açıklamaktadır.  KBP metni için: Text of the PIP 

Proje Şikayet Mekanizması (PŞM) 
EBRD, Banka tarafından finanse edilen ve herhangi bir zarara neden olduğu veya 
olabileceği iddia edilen projelerle ilgili olarak bir veya daha fazla birey veya şirket 
tarafından yapılan şikayetlerin bağımsız olarak incelenebilmesi için, Proje Şikayet 
Mekanizmasını (PŞM) oluşturmuştur. 

Project Complaint Mechanism 

PŞM kapsamındaki şikayetlerin PCM Rules of Procedure dokümanında belirtilen 
süreler içine yapılması gerekmektedir. Şikayetinizin uygun olup olmadığından emin 
değilseniz, yardım için PŞM sorumlusuyla (pcm@ebrd.com adresinden) irtibat 
kurabilirsiniz.   


