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Dinamo Danışmanlık kurucularından Fatih Kuran sırası ile Kabataş Erkek Lisesi, ODTÜ Makine Mühendisliği, 
İstanbul Üniversitesi İ.İ.E. Uluslararası İşletme, Penn State Üniversitesi Finans Yüksek Lisans ile Duke Üniversitesi 
Proje Değerlendirme ve Risk Yönetimi (PARM) Programlarını tamamlamıştır.  

Loughborough Üniversitesi tarafından Certified PPP Specialist, Institute for Public Private Partnerships tarafından 
Certified Project Finance Specialist; Middlesex Üniversitesi ve IFF (International Faculty of Finance) tarafından 
lisansüstü proje finansmanı sertifikasyonlarına sahiptir.  

Kariyerine 1991 yılında Yapı Kredi Bankasında Kredi Pazarlama Bölümünde Management Trainee olarak başladı. 
Garanti Leasing’de Bölgelerden Sorumlu Grup Yöneticiliği, Heidelberg Ofset Baskı Makineleri Satış Müdürlüğü, 
İktisat Leasing’ de Kredi Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Meksa Leasing’de Genel Müdürlük 
yaptı. 1998 yılından beri yurt içi ve yurt dışında bankalar, leasing şirketleri, birlik ve dernekler ile çeşitli sanayi 
kuruluşlarına proje ve yatırım finansmanı, PPP, leasing, finansal yönetim uygulamaları ve finansal modelleme ile 
ilgili konularda danışmanlık yapmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası konferans ile televizyon programlarına 
konuşmacı olarak katılmakta, finans, proje finansmanı, PPP ve leasing konularında yerli ve yabancı yayınlarda 
yazıları yayınlanmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Kendisi ile  fatih@dinamo.co adresinden temas kurulabilir. 
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1. Tarihçe 

Özel sektör ile kamu sektörü arasındaki ortaklığın başlangıcı, Avrupa'da iki bin yıl önceki Roma İmparatorluğu'na 
kadar izlenebilir. Roma lejyonları ile bağlantılı karayolu sisteminin genişlemesine eşlik etmek için bir posta 
istasyonları ağı geliştirildi. Aslında büyük ahırlar, depolar, atölyeler, oteller ve askeri kışlaların etrafında toplanan 
posta istasyonları, özel sektörden bir ortak tarafından beş yıllık bir süre için inşa edildi ve yönetildi, bazen ilgili 
otoyolun bakımı da dahil olmak üzere sorumluluklar aldı. Romalılar ayrıca limanların yapımını ve işletmesini de 
önemli ölçüde bu şekilde gerçekleştirdiler. Yanı sıre PPP ile ilgili kayıt altına alınmış ilk işlemlerden biri de Fransa’da 
1552 yılında Durance ve Ren nehirleri arasında kanal açılması projesi için Adam de Crappone ile yapılan imtiyaz 
sözleşmesidir.  
Yakın tarihimize kadar PPP yöntemine örnek teşkil edecek başka bazı örnekler olsa da yaygın ve kabul edilmiş etkin 
bir model olarak kullanılması için, piyasaların daha liberal hale gelmesi ile birlikte, 1980’lere kadar beklenilmesi 
gerekti ve özellikle 1990 yılından sonra kullanımı büyük bir ivme kazandı. Günümüzde PPP yöntemi ile altyapı 
yatırımlarında öncülüğü başta İngiltere olmak üzere gelişmiş ülkeler yapsa da özellikle Asya ve Afrika’da pek çok 
farklı ülkede başarılı uygulamalar yapıldığını gözlemlemekteyiz. Türkiye’de özellikle son 10-15 yılda gerçekleştirdiği 
PPP projeleri ile bu alanda başı çeken ülkeler arasındadır. Günümüzde PPP kamu ve özel sektöre sağladığı imkanlar 
nedeni ile dünyada kamu tarafından en çok uygulanan tedarik yöntemleri arasında yer almaktadır.  
 

2. Tanım:  
Kamu Özel Ortaklığı (PPP) tedarik yöntemi geleneksel olarak kamu tarafından gerçekleştirilen altyapı yatırımlarının 
özel sektör tarafından yapılması, finanse edilmesi ve işletilmesidir. Yapılan yatırım ve işletilmesi ile ilgili denetim 
ve gözetim kamu tarafından gerçekleştirilir. Proje ile ilgili risklerin önemli bir bölümünün özel sektöre devredilmesi 
ve projenin kamu açısından projeyi tek başına gerçekleştiriyor olmasına göre, daha fazla avantaj yaratıyor olması 
gerekir.  
Kamu Özel Ortaklığında geçen ortaklık ile kamu ile özel sektör arasında işbirliği kast edilmektedir. Yanı sıra bazı 
projelerde projenin gerçekleştirilmesi için kurulan proje şirketine (SPV) kamunun ortak olduğu durumlar da 
olabilir.  
PPP uygulamaları ile kamu finanse eden, inşa eden ve çalıştıran kimliğinden çıkıp düzenleyen ve denetleyen rolünü 
üstlenmeye ağırlık vermektedir. Bu modeli kürekleri özel sektörün çektiği ancak dümende devletin olduğu örneğe 
benzetebiliriz. 
 

3. Hangi Projeler PPP’ye uygundur 
Yatırım fizibilitesinde ‘Finansal Yapılabilirlik’ konu ile ilgili hemen herkesin aşina olduğu bir kavramdır. Yatırım 
projesinin yatırımcılar açısından karlı, değer yaratan ve sermaye geri dönüş süresi makul seviyede olması ile 
finanse edecek kurumlar açısından da kendi kendini belli bir emniyet marjı da dahil olmak üzere ödeyebilir olması 
anlamı taşır.  
Bir projenin PPP yöntemi ile finanse edilebilir olması için sadece finansal yapılabilirliğinin olumlu olması yeterli 
değildir.  Ayrıca projenin kamu yararına faydasının yüksek olması gerekir ki buna da ‘Ekonomik Yapılabilirlik’ denilir. 
Bu analizde projenin Makro Ekonomik bazda ülkeye sağlayacağı faydaların analizi yapılır. Bir projenin PPP yöntemi 
ile finanse edilmesi için mutlaka ‘Ekonomik Yapılabilirlik’ de pozitif olmalıdır. Ülke aynı anda ancak birkaç proje 
yapabilecek kapasitede ise bu takdirde seçilen projelerin ekonomik yapılabilirliğinin tercih edilmeyenlerden daha 
yüksek olması beklenilir.  
PPP yöntemi ile finanse edilmeye en uygun projeler hem ekonomik hem de finansal yapılabilirliği yüksek olan 
projelerdir. Bu tip projeler kamu tarafından sınırlı destek ile kimi zaman destek dahi almadan yapılabilir. 
Diğer taraftan ekonomik yapılabilirliği yüksek ancak finansal yapılabilirliği olumlu olmayan projelerin kamu 
yararına gerçekleştirilmesi mutlaka gerekiyor ise bu takdirde kamunun projenin finansal yapılabilirliğini pozitif hale 
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getirmek için destek sağlaması gerekir. Bu destek genelde proje gelirlerine garanti getirmek sureti ile veya vergisel 
teşvikler sağlanmak sureti ile bazı durumlarda da finansman sağlayıcıları rahatlatacak sair garantiler ile sağlanır.  
 

4. Temel Esaslar:  

• Kamu yapan ve işleten konumundan düzenleyen ve denetleyen konumuna geçer. 

• Sözleşme ile imtiyaz belli bir süre için özel sektöre devredilir. Bu sürenin sonunda altyapı projesi kamuya devir 
olur. 

• Özel sektör üstlenmiş olduğu hizmetler ve almış olduğu riske paralel olarak bir tarife/gelir elde eder. 

• Özel sektör tarafından verilen hizmetin bedeli devlet ya da kullanıcılar tarafından karşılanıyor olabilir.  

• Kamu PPP sözleşmesi kapsamında tanımlanan ürün ve hizmetlerin zamanında ve arzu edilen kalitede 
sağlanmasını arzu eder. Projenin zamanında, belirlenen kapasitede ve performans kriterlerine uygun olarak 
tamamlanması da sözleşme hükümlerinde yer alır. 

• Ürün ve hizmetlerin, sözleşme süresince ülke menfaatlerine uygun maliyetlerle tedarik edilmesi önemlidir. 

• Kalite ile ilgili standartlar belirlenir ve kamu otoritesi tarafından uygunluk düzenli aralıklarla kontrol edilir. 

• Hizmet ve ürün kalitesinin proje süresince iyileştirilmesi, verimliliğin arttırılması ile maliyetlerin düşürülmesi 
talep edilebilir. 

• Kamu tarafında projenin teknik özelliklerinden çok projenin üretim kapasitesi, verimliliği ve kalite standartları 
önemlidir. Odak nasıl yapıldığından çok proje çıktıları üzerindedir. 

 
5. Kullanım Alanları 

PPP yöntemi ile oto yol, köprü, hastane, köprü, liman, havalimanı, boru hatları, spor kompleksleri, enerji üretim 
ve dağıtımı, su ve kanalizasyon gibi hemen her tip altyapı yatırım projesi finanse edilebilir. Hapishaneler ile 
konsoloslukların bile bu yöntem ile finanse edildiği örnekler mevcuttur ve her geçen gün kapsam genişlemektedir. 
 

6. Kullanım Çeşitleri 
Bir projenin tamamlanması için tasarım, finansman, inşaat, işletme, bakım onarım gibi fonksiyonların yerine 
getirilmesi gerekir. PPP projelerinde bu fonksiyonların bir kısmını veya tamamını özel sektör üstleniyor olabilir.  
Yap işlet devret (BOT) ve Yap Kirala Devret (BLT) en yaygın kullanım şekillerinden biridir. Bazı yanlış söylemlerin 
aksine Yap İşlet Devret (BOT) PPP projelerinin uygulanmasında kullanılan bir yöntem olup PPP uygulaması dışında 
kalan farklı bir tedarik yöntemi değildir. Ayrıca Yap Devret (BT), Yap Sahip Ol İşlet (BOO) ve Yap Transfer Et İşlet 
(BTO) de kullanılan diğer yöntemler arasındadır.  
 

7. Uygulama 
Kamu bir projeyi PPP yöntemi ile finanse etmeye karar vermeden önce ilgili projeyi kendi imkanları ile finanse edip 

tamamlamış olsaydı projenin maliyeti ile faaliyet gelir ve giderlerini tahmin ederek bir finansal analiz 

gerçekleştirmesi gerekir. Unutulmaması gereken önemli husus bu takdirde proje ile ilgili inşaat ve faaliyet 

dönemindeki tüm risklerin kamu tarafından taşınacağıdır.  

Kamu projeyi kendi başına yapmanın analizini tamamladıktan sonra projeyi PPP yöntemi ile finanse etmesi 

durumunda projedeki hangi riskleri özel sektöre devredeceği ile bu takdirde sağlayacağı avantaj ve dezavantajları 

dikkate alarak karşılaştırma yapmak durumundadır. Analiz nakit giriş ve çıkışlar üzerinden yapılması gerektiği gibi 

özel sektöre devir edilen risklerin parasal karşılığı da mutlaka dikkate alınmalıdır. Akabinde her iki analiz 

karşılaştırılır ve PPP yöntemi ile projenin gerçekleşmesi için kamunun projeyi kendi başına yapmasına göre hangi 

farklı koşulların sağlanması gerektiği belirlenir. Amaç PPP yöntemi ile çıkılacak ihaledeki koşulların kamu yararına 

daha fazla fayda sağlıyor olmasını güvence altına almak olmalıdır.  
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Kamu ihaleye çıkmadan önce örneğin bir köprü ihalesi ise daha önce yaptığı analizlere göre verebileceği maksimum 

geçiş ücreti ile günlük geçiş sayısı garantisi miktarlarını ve garanti süresini hesaplamış olmalıdır. İhalede verilecek 

tekliflerin tespit edilen  eşikleri aşıyor olması durumunda projenin kamu tarafından yapılması tercih edilebilir.  

Gözlemlerime göre Türkiye’de bahsettiğim karşılaştırma ve hesaplama yapma ile ilgili kamu tarafında önemli bir 

gelişim alanı olduğunu ifade edebilirim.  

PPP projeleri için çıkılan ihalelerin şefaflığı, tüm katılımcılara eşit mesafede olunması ve son olarak ihale sonrası 

şartnamelerde ihaleyi alacak konsorsiyum lehine değişiklikler yapılmaması da kamu menfaati ile uzun vadeli 

başarılı ve sürdürülebilir bir ülke PPP programı için kritik önemdedir.  

8. Kamu Garantileri 
Türkiye’de kamu oyunda en çok eleştiri konusu olan hususlardan bir tanesi projelerin gerçekleşmesi için verilen 

garantilerdir. Garantiler daha çok inşaat aşamasında projenin tamamlanmaması durumunda borç üstlenimi ve 

faaliyet döneminde ise gelirlerin güvence altına alınması ile ilgilidir.  

Daha önce bahsedildiği üzere bir proje için ekonomik analiz başta olmak üzere yapılabilirlik analizi pozitif tespit 

edilmiş ve alternatif diğer altyapı projelerinden daha öncelikli ise kamu menfaatine ilgili projenin gerçekleştirilmesi 

gereklidir. Proje Kamu Özel Ortaklığı modeli ile yapılmaz ise bu defa kamu kaynakları ile finanse edilmek 

durumundadır ve bu takdirde de kamunun cebinden para çıkışı olacaktır. Yapılabilirlik analizleri gerçekleştirilmiş 

ve kamunun kendi başına yapmasına göre PPP’nin daha avantajlı olduğu tespit edilmiş projelerin yine daha önce 

bahsettiğimiz gibi uygulaması da layıkı ile tamamlanmış ise projenin PPP yöntemi ile finansmanı kamu 

finansmanına göre daha fazla fayda sağlayacaktır diyebiliriz.  

Unutulmaması gereken hususlardan biri de kamu tarafından verilen garantilerin önemli kısmının projeyi finanse 

edecek finansal kuruluşları rahatlatmaya yönelik olduğudur. Bu sayede projelere daha uzun vadeli ve düşük 

maliyetli finansman sağlanması ile kredi kullanım koşullarının ihaleye katılacak şirketlerin daha rekabetçi fiyatlar 

vermelerine imkan sağlayabilecek daha uygun şekilde olması da sağlanabilir. Başka bir deyişle rekabetçi bir ihale 

ortamında kamu garantilerinin sağlanıyor olması projenin maliyetini kamu lehine azaltabilecektir.  

Özetle kamu tarafından ev ödevi layıkı ile yapılmış, uygulamada ise şeffaf ve tüm katılımcılara eşit mesafede ihale 

ortamı yaratılmış projelere garanti verilmesinin kamu menfaatine olduğunu ifade edebiliriz.  

9. Çevresel Faktörler 
Kamu pek çok faktör arasında çevresel olanları da dikkate alarak hangi projelerin yapılacağına karar verir. 3. Köprü, 

Hasan Keyf, İstanbul Havalimanı ve son olarak da Kanal İstanbul projelerinin olumsuz çevresel etkileri ile ilgili 

kamuoyunda olumsuz yorumlar olsa da tepkiler PPP ile ilgili değil projenin kendisi ile ilgilidir. Unutulmamalıdır ki 

PPP sadece kamu tarafından uygulanabilecek tedarik yöntemlerinden bir tanesidir ve her hangi bir projenin 

yapılmasına veya yapılmamasına karar verilmesi ile direkt ilişkisi yoktur.  

10. PPP’nin Avantajları 
Yapılabilirlik analizleri ile karşılaştırmalar özenle yapılmış ve uygulama aşamasını da layıkı ile tamamlamış altyapı 

yatırım projelerinin maliyeti kamu tarafından finanse edilecek, yapılacak ve işletilecek projelere göre daha düşük 

olacaktır. Bu özelliklere sahip PPP projelerinin kamu açısından değeri yüksektir.  

PPP yatırım projelerinde genelde inşaat dönemindeki oluşabilecek maliyet aşımı, performans ve gecikme gibi 

riskler özel sektör tarafından üstlenilir. Uygulamada özel sektör tarafından gerçekleştirilen projelerde daha düşük 

maliyet aşımı olduğu ve gecikme riskininin de çok daha az olduğu gözlemlenmiştir. Ülkemizde kamu tarafından 
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yapımı 10 yıldan fazla süren Bolu tüneli projesi bu duruma  çok iyi uyan kötü bir örnektir. Yine 3. Köprü gibi bazı 

PPP projelerinin özel sektör eli ile başlangıçta öngörülenden daha önce tamamlanabildiği gözlemlenmiştir.   

İşletme döneminde projenin arzu edilen kalite ile miktarda ürün ve hizmet üretmesi de genellikle özel sektör 

yükümlülüğündedir. Dünya genelinde uygulamada genel olarak özel sektör tarafından verilen hizmetlerin 

kalitesinin daha yüksek olduğu da gözlemlenmektedir. Ayrıca genelde hizmet kalitesinin sözleşme süresince özel 

sektör tarafından arttırılması beklentisi de kamu açısından olumlu başka bir durumdur. 

PPP projelerinde (özellikle büyük projelerde genelde kısmen veya tamamen kamu garantisi ile olsa dahi) 

borçlanmanın kamu tarafından değil özel sektör tarafından yapılıyor olması kamunun orta ve uzun vadede 

borçlanma kapasitesine olumlu etki yapacaktır.  

11. PPP’nin Dezavantajları 
Kamunun direkt borçlanma yapmıyor olsa da genelde gelirler ile ilgili özel sektöre garanti veriyor olması uzun 
vadede kamunun bütçesi üzerinde önemli bir baskı kurabilir ve esnekliği sınırlar. Bu bakımdan yaılabilirlik 
analizinde hem ekonomik hem de finansal yapılabilirliği yüksek olan projelere önecelik verimesi bu olumsuz 
durumun önüne geçebilir. Finansal yapılabilirliği yüksek projelerin tercih edilmesi kamu projeye garanti vermiş 
olsa dahi ilgili garantiye rücu edilme riskini minimize edecektir. 
 

12. Örnekler 
 

• 3. Köprü 
PPP projesi ile ilgili günlük 135.000 geçiş garantisi verilmesi zaman zaman tenkitlere maruz kalmaktadır. İhaleye 
daha önce 100.000 geçiş üzerinden çıkıldığı ve teklif gelmediği dikkate alındığında ihaleye yatırımcıların ve finanse 
edecek kuruluşların iştihanı arttırmak amacı ile bu rakamın arttırıldığı söylenebilir. Günlük geçişlerin 135.000 
adedin oldukça altında kalması aradaki farkın kamu tarafından finanse edilmesini gerektirdiğinden bütçede ekstra 
yük oluşturmaktadır. Dünyada da pek çok otoyol projesinde projelerin beklenen seviyelere gelmesinin 3-4 yıl 
alabildiği düşünülürse zaman içinde projenin kamuya yükünün hafifleyeceği tahmin edilebilir. Diğer taraftan 
pandemi nedeni ile her türlü dolaşımın azalmasının projeye olumsuz etki yapması da beklenebilir. 
  

• İstanbul Havalimanı ve Ekonomisi 
29 Ekim 2018 tarihinde açılan İstanbul Havalimanı devreye girmesi ile birlikte dünyanın en modern ve işlek 

havalimanlarından biri olan Atatürk Havalimanı’nın kapatılacak olması milli varlıkların israfı olarak görülerek bazı 

eleştirilere maruz kalmakta. Oysa dünyanın en pahalı ve en yüksek kapasiteli havalimanlarından biri olan İstanbul 

Havalimanı’nın beklenen yolcu adedi performansını sağlaması Atatürk Havalimanı’nın kapanmasına bağlıydı. 

İstanbul Avrupa yakasında tek havalimanı olarak kalacak olması dolayısı ile beklenen yolcu hedeflerinin 

gerçekleşme olasılığı arttırılmış oldu. Projede işletmeciye verilen 12 yıl süre içinde toplam 6.3 Milyar Euro yolcu 

gelir garantisi bulunmakta. Şartnameye göre yıllık gelirlerin garanti edilen tutarların altında kalması durumunda 

aradaki gelir farkı işletmeciye ödenmek mecburiyetinde. Gelirlerin beklenen düzeyde olması da direkt yolcu 

sayılarına bağlı. Yolcu başına dış hat giden yolcu için 20 Euro, dış hattan gelip dış hata giden transit yolcu için 5 

Euro ve iç hattan gelip dış hata giden transit yolcu için 3 Euro servis ücreti üzerinden hesaplama yapılmış durumda. 

Bu nedenle İstanbul Havalimanı projesinin başarılı olabilmesi için Atatürk Havalimanı’nın kapanmasından başka 

çare yoktu. 

İstanbul Havalimanı, Yap İşlet Devret Modeli (YİD) ile gerçekleştirilen bir mega proje olma özelliği taşıyor. Bu tip 

projelerin finansal olarak başarılı olabilmesi için beklenen yolcu potansiyeline ulaşması zaruri. Aksi takdirde 
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beklenen ile gerçekleşen arasındaki gelir farkı devlet bütçesine ekstra bir yük olarak yansıyacaktır. Olası bir kötü 

senaryoda ilgili bedel Türkiye’de vergi mükellefi olarak hepimizin cebinden çıkacaktır. Bu tip mega projelerdeki en 

önemli risklerden biri hemen her zaman yapılan gelir projeksiyonları ile reailitenin uyuşmamasıdır. İstanbul 

Havalimanı projesinin önemli avantajlarından biri halihazırda dünyanın en işlek havalimanlarından biri olan Atatürk 

havalimanının kapanarak Avrupa yakasındaki uçak seferlerinin tamamının bu yeni havalimanına kaydırılmış 

olmasıdır. İhalede verilen gelir garantisi rakamlarına bakıldığında kademeli bir artış olduğu ve özellikle de 5. yıldan 

sonra verilen garanti tutarlarının büyük ölçüde arttığını gözlemliyoruz ki bu durumun nedeni de ilgili yıl itibari ile 

havalimanının yolcu kapasitesinde ve yolcu adetlerinde beklenen artıştır. Dolayısı ile gelir projeksiyonları itibari ile 

en riskli dönem olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Pandemi döneminde düşen yolcu adedinin bu riski daha da 

arttırdığını da ifade etmemizde fayda var.  

1.  Yıl  316.351.370 €       
2.  Yıl  333.847.140 €       
3.  Yıl  350.793.880 €       
4.  Yıl  367.279.855 €       
5.  Yıl  540.582.936 €       
6.  Yıl  563.060.583 €       
7.  Yıl  585.105.273 € 
8.  Yıl  606.750.008 € 
9.  Yıl  628.020.180 € 
10.Yıl  648.935.580 € 
11.Yıl  669.511.824 € 
12.Yıl  689.761.373 € 
 
İstanbul havalimanı projesi İstanbul’un coğrafi avantajlarından faydalanmak sureti ile dünyanın en büyük 

havalimanlarından birini Avrupa yakasına konumlandırmayı hedeflemiştir. Projenin başarıya ulaşması doğrudan 

hedeflenen yolcu sayısına ulaşılmasına bağlıdır. Yolcu sayısı denince Türkiye’ye gelen veya Türkiye’den yurt dışına 

çıkacak olan yolcular kadar Istanbul üzerinden bağlantılı sefer yapacak yolcuları da dikkate almak gerekir. Bu da 

yolcuların seçimleri kadar havayollarının da seferlerini yeni havalimanına kaydırıp kaydırmayacağına da çok bağlı 

olacaktır. Bu bağlamda bulunduğumuz coğrafyada en büyük rakiplerimizden biri de Dubai’dir. Son yıllarda Air 

France, Iberia, Swiss, Alitalia, Delta ve Air Canada gibi bazı önemli uluslararası havayolu şirketlerinin Türkiye’ye 

direkt uçuşlarını durdurmuş olması bağlantılı sefer yapmak isteyecek yolcu kapasitesi açısından olumsuz bir durum 

teşkil etmiştir. Yeni havalimanının açılması sonrası, özellikle 5. yıldan sonraki yolcu sayısı hedeflerin 

tutturulabilmesi için, İstanbul’un havayolları için tekrar bir cazibe merkezi olmasını sağlayacak tedbirlerin alınması 

yerinde olacaktır. Aksi takdirde beklenen yolcu sayılarına ulaşılamaması durumunda beklenen gelirler 

gerçekleşmeyecek ve aradaki farklar devlet bütçesinden karşılanmak durumunda kalacaktır.  

• Mega Şehir Hastaneleri Projeleri 
 
Türkiye’de PPP kavramının daha güncel hale gelmesi sağlık sektörüne yönelik 6428 sayılı Kamu Özel Ortaklığı 
kanununun 9 Mart 2013 tarihinde yasalaşması ile olmuştur. Bu sayede ilk defa PPP ile ilgili özel bir kanun 
Türkiye’de yasalaşmıştır. Daha önce Türikiye’de yapılan PPP projeleri Yap İşlet Devret (YİD) şeklindeyken bu yeni 
kanunla sağlık sektöründe yapılacak olan yatırımlar Yap Kirala Devret(YKD) şeklindedir.  
Bu yeni kanun kapsamında Türkiye’de çok sayıda mega hastane için ihalesi açılmış ve büyük ölçüde 
tamamlanmıştır. Özellikle İstanbul, Ankara vb. metropollerde binlerce yatak sayısına sahip çok sayıda hastane 
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yatırımının yapılmıştır. İhale kapsamında alınan hastane projelerinin 3 yıl içinde özel sektör tarafından inşa 
edilmesi ve yine özel sektör tarafından 25 yıl süre ile işletilmesi beklenmektedir. Bu mega hastanelerin faaliyete 
geçmesi sonrası mevcut kamu hastanelerinin çoğu faaliyetlerine son verecek ve hizmet sadece yeni mega 
hastaneler üzerinden yürüyecektir.  
Yatırımcılar yaptıkları yatırım karşılığında gelir olarak ‘kullanım bedeli’ ve ‘hizmet bedeli’ şeklinde 2 ayrı gelir elde 
edeceklerdir. Kullanım bedeli yatırımcının maliyetini üstlendiği inşaatın karşılığında kira geliri şeklindedir. 25 yıl 
boyunca belli yıllara sair arttırımlar ve düzeltmelerle kamu tarafından kira öder gibi ödenecek ve 25 yıl sonra da 
hastane kamuya devir olacaktır. Hizmet bedeli ise hastanelerin faaliyete geçmesi ve faaliyetine devam etmesi için 
yapılacak yatırımlar ve verilecek hizmetlere karşılık olarak ‘hizmet bedeli’ şeklinde ödenecektir. Hizmet 
sözleşmelerinin süresi ise sadece 5 yıldır ve her 5 yıllık süre sonunda verilen hizmet bedellerinin piyasa fiyatlarını 
yansıtıyor olmasını güvence altına almak için ihaleler yenilenecektir. 
Sağlık sektöründe yapılan PPP yatırımlarının bugüne kadar Türkiye’de gerçekleştirilen farklı sektör 
uygulamalarından en büyük farkı hastanelerin işletilmesi ile ilgili kısmın son derece kompleks, görece zor ve 
uzmanlık gerektiren yapısıdır. Hastaneler dünya ölçeğinde bile çok büyük olup kimi örneklerde 3-4 Bin yataklıdır 
ve birbirinden farklı 20’yi aşkın hizmetin bütünleşik bazda düzenli olarak sağlanması gerekmektedir. İhalenin yapısı 
gereği Kamu sadece doktor ve hemşire gibi temel sağlık personelini sağlayacak ve hastanede faaliyetin sağlanması 
tamamen özel sektör tarafından gerçekleştirilecektir. Hizmet performansı ile ilgili olarak da özel sektör tarafından 
sağlanması gereken yüksek standartlar ve bu standartların gerçekleştirilememesi durumunda da ağır cezai koşullar 
bulunmaktadır. Hastane yönetimi gibi insan sağlığı açısından hayati önem arz eden bir alanda bu yönetim daha da 
kritik hale gelmektedir.  
Mevcut pek çok devlet hastanesinin kapanacak olması ve sağlık hizmetlerinin bundan böyle metropollerde bir kaç 
mega hastane özelinde gerçekleştirilecek olması da özellikle etkin ve verimli ulaşımın nasıl sağlanabileceği ile ilgili 
ek kaygılar yaratmaktadır. Hastaların ve yakınlarının, hastanelere zamanında ulaşmasını sağlayacak altyapı 
yatırımlarının zamanında tamamlanması bu projelerin başarısı için temel kriterlerden biri olacaktır.  
 

• Kanal İstanbul 
Bu büyüklükteki Ultra Mega bir projenin İstanbul gibi Türkiye’nin kalbi tarihi bir şehre çevresel etkileri üzerine, 
şahsen de deneyimlediğim derin kaygıları, konunun uzmanı olmadığım için bir yana bırakırsak projenin ekonomik 
analizini yapabilmek için halen elimizde çok sınırlı veri bulunmakta. Finansal bir analiz yapabilmek için elimizde 
kanalın maliyeti, getireceği gelir ve gider kalemleri ile tutarları hakkında daha detay bilgi sahibi olmamız gerekiyor.  
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HAKKIMIZDA 

 
Dinamo Danışmanlık Ltd. Şti. 2006 yılında İstanbul’da kurulmuş ve 2016 yılında da aynı ortaklık yapısı ile Dinamo 
Consulting Inc. olarak Kanada’da da şirketleşmiştir. Danışmanlık verdiğimiz alanlar şirket finansal performans 
yönetimi ve geliştirme, proje ve yatırım finansmanı, PPP, Şirket satın alma ve birleşmeleri (M&A), finansal ve 
operasyonel kiralama, finansal modelleme ve ileri fiyatlama teknikleridir.  
Türkiye’de yerleşik bankaların ve leasing şirketlerinin hemen tamamı ile pek çok yerel ve çok uluslu şirketler hizmet 
verdiğimiz kurumlar arasında yer almaktadır. Dinamo Orta Doğu, Avrupa, Afrika ve Orta Asya’da faaliyette olup,  
bugüne kadar Türkiye’nin yanı sıra İtalya, Almanya, Litvanya, Romanya, Abu Dhabi, Dubai, Katar, Ürdün, Lübnan, 
Ukrayna, Sırbistan, Irak, Pakistan, Özbekistan, Türkmenistan ile muhtelif Afrika ülkelerindeki projelerde 
danışmanlık hizmetleri vermiştir.  
1. Kurulduğu günden bu yana Türkiye’deki en büyük 500 şirketin % 70 ile muhtelif çalışmalar gerçekleştirdi.  
2. Türkiye’de yerleşik bankaların ve diğer finans kurumlarının yaklaşık % 80’i ile proje finansmanı ve PPP ile ilgili 

çalışmalar yaptı. 
3. DEİK PPP çalışma komitesi üyesi. 
4. Türk Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından üyelerine önerilen finansal danışman şirket.  
5. Bahçeşehir Üniversitesinde Coop modeli ile PPP ve Mega Projeler Programı düzenleyicisi. 

https://bau.edu.tr/icerik/12931-baudan-bir-ilk-ppp-ve-mega-projeler 

 
HİZMETLERİMİZ 

 
DANIŞMANLIK ALANLARIMIZ 

1. Yatırım Bankacılığı Hizmetleri 

• Proje ve Yatırım Finansmanı Danışmanlığı 

• Finansal Modelleme ve Fizibilite Çalışmaları 

• Şirket Değerleme (Valuation) 

• Refinansman 

• Şirket Satın Alma ve Ortaklıkları (M&A) 
2. PPP (Kamu Özel Sektör İş Ortaklıkları) Danışmanlığı 
3. EPC+Finansman Danışmanlığı 
4. Nakit Akış Tahmini ve Yönetimi 
5. Kurumsal ve Proje Risk Analizi ile Yönetimi 
6. Finansal Check-up 
7. Finansal Performans Yönetimi Danışmanlığı 
8. İş Modeli Yeniden Yapılandırma ve Geliştirme 
9. Leasing 

• Finansal Kiralama 

• Operasyonel Kiralama 

• Filo Kiralama 

• Sat ve Geri Kiralama (Sale and Leaseback) 
 

https://bau.edu.tr/icerik/12931-baudan-bir-ilk-ppp-ve-mega-projeler
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FİNANS ve PPP EĞİTİMLERİ   

A- PROJE FİNANSMANI VE PPP EĞİTİMLERİ   

• Proje Finansmanı – Excel Destekli 

• PPP Projeleri ve Finansmanı- Excel Destekli 

• Excel’de Proje Finansmanı Modellemesi  

• Bankalar için Proje Finansmanında Kredi Heykeltıraşlığı ‘Debt Sculpting’ Metodolojisi (Excel Uygulamalı)  

• Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi (Banka, leasing şirketi vb. bakış açısından)  

• Yatırım Projelerinde Büyük Hatalar ve Önemli Dersler   

 

B- LEASING EĞİTİMLERİ   

• Temel Leasing (Leasinge Giriş)  

• Leasing Matematiği ve Uygulamaları (HP veya Excel Uygulamalı)  

• Excel’de İleri Leasing Matematiği ve Uygulamaları 

• Operasyonel Kiralama ve Fiyatlaması (HP veya Excel Uygulamalı) 

• Excel’de Filo Kiralama ve Fiyatlaması 

• Neden Operasyonel Kiralama Yapmalısınız?  

• Leasing Satış ve Farklılaşma Teknikleri   

 

C- DİĞER FİNANS EĞİTİMLERİ   

• Nakit Akış Tahmini ve Yönetimi Eğitimi (Excel Destekli)  

• Excel’de Finansal Matematik  

• Bankacılar için HP Finansal Hesap Makinesi Kullanımı (HP 17 B II +, HP 10 B II, HP 12 C)  
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