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I- GİRİŞ 
Her türlü kamusal mal ve hizmetin özel sektör marifeti ile temin edilerek sunulması 
uygulamalarını içeren ve son yıllarda dünyada geniş ve çeşitli uygulama alanları bulan kamu 
ve özel sektör işbirlikleri - KÖSİ(2) geleneksel olarak sadece kamunun yapması beklenen 
hizmetlerin-yapıların, planlanması ve yapılmasının özel girişimciler ile birlikte 
gerçekleştirilmesi veya finanse edilmesi ya da işletilmesidir. Özellikle son yıllarda Avrupa 
Ülkeleri ve Amerika’da çok yaygın olarak uygulanmaktadır. Kamu ve özel sektör arasında 
yapılan 15-30 yıl süreli bir anlaşma ile risklerin, sorumlulukların, getirilerin, yararların, başarı 
ya da başarısızlığın paylaşıldığı modellerdir(3). 
Dünya’da 1990’ların başlarından beri yoğun olarak kullanılıyor olmasına rağmen bugüne 
kadar genel kabul gören tek bir tanıma kavuşturulamamış olan Kamu ve Özel Sektör İşbirliği 
(KÖSİ) kavramı, genel olarak kamu sabit sermaye (altyapı) yatırımlarının gerçekleştirilmesi, 
kamusal hizmetlerin sağlanması için kamu ve özel sektör arasındaki çok geniş bir yelpazedeki 
işbirliği uygulamalarını ifade etmektedir.  
KÖSİ uygulamaları; işbirliğindeki taraflar (kamu ve özel sektör) arasında yatırım, risk, 
sorumluluk ve kazancın paylaşılması ile bilinmektedir. Bu işbirliklerinin varlık sebepleri 
değişik olmakla birlikte, KÖSİ’lerde genel ortak amaç; kamu altyapı ve hizmetlerinin 
tasarlanması, finanse edilmesi, inşa edilmesi, işletilmesi ve bakımının sağlanması için en iyi 
finansal kaynağın en uygun finansman imkanı ile temin edilmesidir.  
AB ülkelerinde; 2001-2003 arasında ortalama 1 milyar € tutarında olduğu görülen KÖSİ 
uygulamaları,  2004’te 5,6; 2005’te 9,3; 2006’da 7,7 milyar € büyüklüğe ulaşmış olup diğer 
ülkelerde olduğu gibi hızla gelişmekte ve artış göstermektedir. İmzalanmış bulunan KÖSİ 
sözleşmelerinin, 2006 sonu itibarıyla; 6,5 milyar € ile İtalya; 2,5 milyar € ile İspanya; 2,0 milyar € 
ile Fransa ve 63,7 milyar € ile İngiltere’de olduğu görülmektedir. 2006’da imzalanan 137 KÖSİ 
sözleşmesine ilaveten yaklaşık 55 milyar € tutarındaki 189 yeni KÖSİ sözleşmesinin henüz ihale 
aşamasında olduğu bilinmektedir. Uygulamadaki KÖSİ sözleşmeleri açısından 27,7 milyar € ile 
İngiltere’yi, İtalya’nın 19,8 milyar €, Almanya’nın 8.3 milyar € ve Yunanistan’ın da 6 milyar € ile 
takip ettiği(4) görülmektedir. En büyük tutara sahip KÖSİ sözleşmeleri ulaştırma sektöründedir. 
Bunların başında paralı otoyollar ve demiryolları gelmektedir. Köprü, tünel vb. projeleri de ikinci 
sıradadır.  
AB ülkelerinin genelinde KÖSİ uygulamaları hakkında rehberlik ve politika sağlayan merkezi 
bir birim bulunduğu ve merkezi bir KÖSİ birimi kuran ülkelerin standartlaşmayı da 
beraberinde getiren bu durumdan avantaj sağladıkları dikkatten kaçmamalıdır. Amaçları 
kamuoyunca iyi bilinen ve sağlıklı bir yasal zeminde gerçekleştirilecek KÖSİ uygulamaları 
tartışma ve eleştiriye çok az yer bırakacaktır.  
KÖSİ için en önemli gerekçe, yüksek nitelikli ve daha kaliteli kamu hizmetinin etkili, daha 
az maliyetli ve özel sektör aracılığıyla temin edilerek kamu finansmanı açısından diğer 
kamusal altyapı yatırımları için fırsat ve imkan yaratılmasıdır. Böylece, kamunun milli 
güvenlik ve adalet gibi asli kamu hizmetlerini daha verimli ve etkili sunması 
sağlanabilmektedir.  



Kamu yatırımlarının, elinde daha hızlı ve etkili karar alma mekanizmaları bulunan özel hukuk 
kişilerince gerçekleştirilmesi uygulamaları hem dünyada hızla genel kabul görmekte ve 
yaygınlaşmakta, hem de ülkemiz kamuoyunun ilgili kesimleri tarafından yoğun olarak 
tartışılmaktadır. 
Çağdaş gelişmeler ışığında günümüzde kamu hizmetlerinin bizzat kamu idaresi tarafından 
yürütülmesinin bir zorunluluk olmaktan çıktığı ve bazılarının özel hukuk kişileri ile birlikte 
yürütülmeye başlandığı izlenmektedir. Kamu hizmetlerinin bizzat idare tarafından görülme 
usulü “emanet” olarak tanımlanmaktadır. Bunun yanında, kamu hizmetlerinin; “izin-
ruhsat”, “müşterek emanet”, “iltizam”, “imtiyaz” ve “yap-işlet-devret” usulleri ile özel 
hukuk kişileri eliyle de sunulduğu bilinmektedir. 
II- ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDAN FARKI 
KÖSİ’lerin konusu, özelleştirmede olmadığı biçimde kamu hizmetlerinin kamu adına özel kesime 
ait şirketler tarafından tasarlanıp finanse edilerek, işletilerek ve kamunun tarif ettiği şekilde ve 
kalite standardında, bir bedel karşılığında ve belirli bir süre ile özel hukuk kişileri tarafından 
kamuya sunulmasıdır.  
Türkiye gibi gelişme sürecindeki ülkelerde en çok eleştirilen husus özelleştirmeye konu edilen 
ulusal kamu malları ve şirketlerinin mülkiyetinin çoğu zaman yabancı özel sektör şirketleri 
tarafından süresiz olarak devralınması ve devletin bunlar üzerindeki otoritesini kaybetmesi 
olmaktadır.  
Fakat KÖSİ uygulamalarında ulusal varlıklar veya kamusal malların mülkiyeti özel sektör 
kuruluşuna ya hiç devredilmemekte ya da daha önceden sözleşme ile belirlenen süre sonunda 
devlete iade edilmektedir. Devlet bunlar üzerinde tam otoriteye sahip olmaya devam 
etmektedir. KÖSİ uygulamasına konu edilen ulusal varlıkların kaybedilmesi de söz konusu 
edilememektedir. Bu husus en temel fark olarak karşımıza çıkmaktadır.  
III- KÖSİ UYGULAMALARINDAN SAĞLANAN FAYDA 
A- KAMU SEKTÖRÜNE FAYDASI 
Yeniliklerin hızla uygulanması, özel sektör becerilerinden azami yararlanılabilmesi, projelerin 
daha az maliyetle geliştirilmesi, bütçenin kesinliği, ödemelerin sunulan hizmete bağlı olması, 
yaşam döngüsü maliyeti riskinin özel sektöre bırakılabilmesi, risklerin onları en iyi 
yönetebilecek tarafa bırakılabilmesi, KÖSİ işlemlerinin kamu bilançosunda gösterilmemesi, 
kamu varlıklarının daha iyi kullanılmasının sağlanması, sorumlulukların en uygun biçimde 
paylaşılmasını sağlamasıdır. 
B- ÖZEL SEKTÖRE FAYDASI 
Özel sektörün sonuca ve avantaja odaklanmasının sağlanması, özel becerilerin 
geliştirilmesinin özendirilmesi, özel sektörün sermayeye iştirak etmesinin teşvik edilmesi. 
C- VATANDAŞA FAYDASI 
Ödenen paranın karşılığının alınması, alınan hizmetin kalite standardının korunması. 
IV- ÜLKEMİZDEKİ ALTYAPI YATIRIM İHTİYACI 
Ülkemizin altyapı yatırımlarındaki yetersizlik ve uygulamada karşılaşılan başarısızlıkların 
başlıca temel nedenleri; hızlı nüfus artışı, kırdan kente göç, artan altyapı ihtiyacına karşılık 
kamu kaynaklarının kıtlığı, siyasi müdahaleler, plansızlık, kaynak israfı ve alternatif finansman 
araçlarının yetersizliğidir. Hızlı nüfus artışı ve iç göç ile birlikte kent büyüklüklerinde de artışlar 
olmakta, başta yerel yönetim hizmetleri olmak üzere ekonomik, sosyal ve kültürel donanımların 
yanı sıra kentsel altyapı ihtiyacı büyüyerek artmaktadır. 



Ülkemizde son 50 yılda kent nüfusu iki kat artarak 2000 yılındaki toplam nüfusun % 65’ini 
oluşturmuştur. Kent nüfusunun yaklaşık yarısı 16 büyük şehirde yerleşiktir. Aynı dönemde 
belediye sayısı 1.700’den 3.200’e yükselmiştir. Toplam nüfusun yaklaşık %35’ini oluşturan 
kesim ise yaklaşık 35.000 kasabada yerleşiktir(5). Bu büyüme, başta yerel yönetim hizmetleri 
olma üzere ekonomik, sosyal ve kültürel donanımların yanı sıra hızla artan kentsel altyapı 
ihtiyacına da sebep olmaktadır. Kamu sabit sermaye yatırım projeleri, toplam yatırım 
projelerinin yaklaşık % 80’ini(6) oluşturmaktadır. Bugünkü bütçe imkanları ile büyük kamu 
yatırımlarının orta vadede bile gerçekleştirilmesi mümkün görülmemekte, çözüm olarak da iyi 
düzenlenmiş KÖSİ uygulamalarına ihtiyaç olduğu belirtilmektedir(7).  
Ülkemizdeki kamu yatırımları; KİT statüsündeki kurum ve kuruluşlar, merkezi hükümet 
(Bakanlıklar) ve yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilmektedir. Toplam kamu altyapı 
yatırım harcamalarının yaklaşık % 45’i bütçeden karşılanmakta, kalan miktarın yaklaşık % 
20’si KİT’ler, % 35 oranındaki bakiye harcamalar ise yerel yönetimler tarafından yapılmaktadır.  
V- KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ GENEL SORUNLARI 
Kamu yatırım ödeneklerinin bütçeye oranı 1990’ların başında %15 iken, 2006 ve 2007 
yıllarında bu oran %6 civarında(8) tahmin edilmektedir. Yatırım ödeneklerinin çeşitli 
projelere dağıtımında akla ve tekniğe uygun olmayan siyasi tercihlerin egemen olması 
sonucunda geri dönüşü olmayan, tabiat şartlarının etkisinde yıpranan, terk edilen binlerce 
yarım kalmış ya da yapıldığı halde kullanılmayan ve pistlerini otlar saran havaalanları vb. 
kamu yatırımları da bir diğer sorun olarak masada durmaktadır.  
Kıt kamu kaynakları ile çok sayıda yatırım projesinin, yapılabilirlik çalışmaları ve bütçe kısıtları 
gözetilmeden yatırım programına alınması, finansal yetersizliklerden dolayı mevcut yatırımlara 
ayrılan ödeneklerin de azalması ile birlikte projelerin tamamlanma sürelerinin uzaması ve 
maliyetlerinde artışlar görülmesi nedeniyle 2001/30 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı(9) ile 
kamu yatırım programının gözden geçirilerek rasyonelleştirilmesi öngörülmüştür. 
Rasyonelleştirme çalışmaları halen devam etmektedir(10). Rasyonelleştirme çalışmaları 
sonucunda; 2001’de 5.047 adet olan projelerin sayısı, 2006 yılında 2.525’e indirilmiştir. Yatırım 
programından çıkartılan ve artık uygulanma şansı kalmayan projelerin planlanan bedeli, 2004 
rakamlarıyla 53.4 milyar ABD Doları, bunların gerçekleşen kısmı için yapılan harcamalar ise 
yaklaşık 5.5 milyar ABD Doları seviyesindedir.  
Alanyazında “proje döngüsü” olarak adlandırılan; projenin fikir olarak doğuşundan öneri haline 
getirilmesi; yapılabilirlik raporunun hazırlanması; proje seçimi, analizi ve finansman temin 
edilmesi; projenin uygulanması ve denetlenmesi; projenin sonuçlandırılması ve değerlendirilmesi 
aşamaları, birbirleriyle sıkı bir ilişki içinde olduklarından doğru ve tutarlı projelerin üretilmesinde 
bu aşamalardan hiçbirinin gözden uzak tutulmaması zorunludur. Projelerin olgunlaşması bu 
aşamalardan sağlıklı geçilmesine bağlıdır. Ancak, kamu yatırım projelerinin oluşturulmasından, 
kamu yatırım projelerine kaynak tahsisinden ve uygulamaların takip edilmesi görev ve 
sorumluluğuna sahip idari otorite olan DPT’de dahi kamu yatırım projelerinin hangi aşamalarda ve 
ne şekilde inceleneceği, hangi yöntemlerle analiz edileceği, hangi koşullarda kabul veya 
reddedileceği, uygulanma sürecinde ve projenin tamamlanması sonrasında nasıl değerlendirileceği 
ve izleneceğinin kurumsal düzeyde tanımlanmamış olduğu bilinmektedir. Aynı hususlar DPT 
haricindeki kamu kurumları için de geçerlidir(11). 
Kurumsal eksiklikler ve yapısal sorunların yanı sıra; ekonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçları 
her geçen gün artan genç nüfus yapısı, altyapı sorunlarını çözememiş kentleşme, siyasi etkiye 
açık popülist uygulamalar(12) nedeniyle etkililik ve verimlilikten uzaklaşan kamusal 
yatırımlar ile sıklıkla karşılaşan Türkiye, dünyada nüfusu en hızlı artan ülkelerdendir. 1990-
2004 arasında yıllık ortalama %1,7 nüfus artış oranı ile Hindistan’ın da önünde yer almış, 
İspanya ve İrlanda’dan sonra nüfusu en hızlı artan üçüncü Avrupa ülkesi olmuştur. Hızlı 



nüfus artışı ve iç göç ile birlikte kent büyüklüklerinde de artışlar olmakta, İstanbul nüfusu her 
üç yılda, Eskişehir kadar büyümektedir(13).  
Finansman problemleri, uygulama hataları, kurumlar arası eşgüdüm eksikliği, ekonomik 
istikrarsızlığın siyasi belirsizlikle birleşmesi, sık değişen hükümetlerle birlikte değişen politik 
tercihler sonucunda projelerin sektörel önceliklerinden sapmalar, fizibilite çalışması 
yapılmamış da olsa bazı projelerin siyasi baskılarla yatırım programına alınıyor olması, 
mevcut sorunları daha da büyütmektedir. 
Dolayısıyla; siyasi tercihlerle başlatılan, yetersiz ödeneklerden dolayı tamamlanamayan kamu 
yatırımlarından kaynaklanan kamusal israfın boyutları büyüktür. Bu sorunun temel nedeni 
plansızlık ve sektörel politika yokluğudur.  
Mevcut sorunların aşılması ve kıt kamu kaynaklarının akılcı kullanılmasında temel arayış, kamu 
hizmetlerinin özel sektör kaynakları ile de finanse edilebilmesini sağlayan KÖSİ uygulamalarının 
geliştirilmesi, yasal, idari ve kurumsal çerçevenin kurulması olmalıdır. 
Sadece ülkemiz enerji sektöründe 2020 yılına kadar yapılması gereken yatırım miktarı 
yaklaşık 130(14) milyar ABD Dolarıdır. Enerji Bakanlığı’nın 2007 yılı bütçesinin 5,7 milyar 
YTL olduğu düşünülürse bu yatırımların nasıl ve hangi kaynaklarla gerçekleştirileceği 
belirsizdir. Dolayısıyla, bu alanda da özel sektör yatırımcılarına ve yabancı sermayeye 
duyulan ihtiyaç sürekli artış göstermektedir. 
KÖSİ’nin en hassas noktası risklerin dengeli aktarılmasıdır. Her risk onu en ekonomik 
maliyetle çözebilecek tarafa bırakılmalıdır. Kuvvetli politik destek, KÖSİ’nin olmazsa olmaz 
şartıdır. Sürdürülebilirlik çok önemlidir. Geliştirilmiş yasal ve idari temeller ise elzemdir. 
Kamuda; KÖSİ uygulamalarını kurup geliştirecek ve koordine edecek, KÖSİ sözleşmelerini 
takip edip denetleyecek, piyasayı düzenleyecek, liyakat sahibi kadrolardan oluşturulan, 
hukuki, siyasi ve ekonomik alt yapısı iyi planlanmış bir merkezi KÖSİ birimine büyük ihtiyaç 
vardır. 
Örnek ortadadır. Sadece özelleştirme yapmak üzere, yasal ve kurumsal altyapı ile birlikte 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın kurulması sonrasında, ekonomik ve siyasi istikrarın birlikte 
varolduğu dönemlerde büyük sıçramalar yapan uygulamalar sonucunda, 1985 yılından 2006 yılı 
sonuna kadar sadece  Özelleştirme İdaresi’nce gerçekleştirilen uygulamalar yaklaşık 26 milyar 
ABD $’dır.  
Özelleştirmede olduğu gibi, başarılı KÖSİ uygulamalarının ilk ve en önemli koşulu siyasi 
sahiplenme ile kamuoyu desteği ve ilgisinin temin edilmesidir. Hükümetlerin ve siyasi partilerin 
KÖSİ uygulamalarının gerekçelerini iyi anlayarak kamuoyuna açık ve kolay anlaşılabilir bir 
şekilde anlatmaları ve uygulamaların da aleniyet içinde kamuoyu önünde yapılması zorunludur. 
VI- SİSTEM YAKLAŞIMI VE BÜTÜNLÜK 
Bugüne kadarki hatalı uygulamalardan dolayı birbirimizi suçlamak yerine, hiç zaman 
kaybetmeden, yapılan hatalardan dersler de alarak, bilimsel yaklaşımlarla konunun sistematik 
bütünlük(15) içinde ele alınıp yeni çözümler geliştirilmesi bir mecburiyettir. 
KÖSİ uygulamaları “sistem yaklaşımı” ile ele alınmalıdır. Örgüt yönetiminde sistem yaklaşımı 
bütünlük sağlamak ve amaca yönelik olmak üzere başlıca iki temel özelliğe sahiptir. Bunlardan 
biri “stratejik”, diğeri de “taktik” unsurdur. Burada sürekli bir yenilik söz konusudur. Ancak, 
uygunluğu ve gerekliliği karara bağlanan KÖSİ uygulaması kararlı bir şekilde hayata 
geçirilmelidir. Bunun için, önerilen sistematik yaklaşımın kısa dönemde değişmeyecek tutarlı bir 
ana yapısı ve stratejisi, bir de sosyo-ekonomik ortamın şartlarına ve KÖSİ uygulamasının 
özelliklerine göre değişkenlik arz eden taktiği şeklinde iki temel alt sistemi vardır.  



Stratejik unsurda kısa dönemde değişiklik göstermeyen hukuki, siyasi ve örgütsel yapı bir 
bütünlük içerisinde ele alınmaktadır. KÖSİ politikaları ve stratejisinin amacına, iktisadi 
şartlara, çevreye ve her KÖSİ uygulamasının yapısına göre değişiklik gösterebilen taktik 
bileşende hedef her KÖSİ uygulaması için ayrı bir KÖSİ taktiği geliştirmektir. Sonuçta tespit 
edilen strateji ve taktik çerçevesinde uygulamaların sağlıklı ve kararlı bir biçimde yürütülmesi 
en önemli hususlardandır. 
Sistem yaklaşımı, toplumun geniş bir kesimini ilgilendiren, çeşitli menfaat grupları arasında 
denge sağlanmasını gerektiren, pek çok faktörden etkilenen ve etkileyen KÖSİ uygulamaları 
için uygun bir yaklaşımdır. KÖSİ uygulamaları gibi karmaşık bir konunun kapsadığı 
unsurlardan birinde yapılacak bir değişiklik, diğer unsurların işleyişini de etkileyecektir. 
Sistem yaklaşımındaki genel hareket noktası tespit edilen amaç çerçevesinde toplam sistemin 
en iyileştirilmesinin sağlanmasıdır. 
Şekil-1: KÖSİ İçin Sistematik Yaklaşım Önerisi 
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Kaynak: Ayhan SARISU, Kamu ve Özel Sektör İşbirlikleri - Türkiye İçin Bir Model Önerisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 
Ankara Ünv., S.B.E., İşletme Anabilim Dalı, Nisan 2007, Şekil 12, s.249. 
Bu yaklaşımın ilk aşamasında, sürekli değişiklik gerektirmeyen, KÖSİ uygulamalarının 
hukuki, siyasi ve örgütsel temeli ortaya konmaktadır. Bu yapıya dayalı olarak geliştirilecek 
politika ve stratejiler çerçevesinde, güncel sosyo-politik ve ekonomik ortamın şartları ve 
KÖSİ uygulamasının özelliklerine göre değişkenlik gösterebilecek olan KÖSİ modelleri geri 
besleme süreci ile desteklenen bir döngü içerisinde tespit edilmektedir.  
Özel sektörün ekonomik büyümenin motoru haline getirilmesinde Başbaka’nın siyasi ağırlığı, 
sorunların daha hızlı ve zamanında çözülmesindeki etkisini güçlendireceğinden, önerilen bu 
yapıda KÖSİ uygulamalarında inisiyatifin bizzat Başbakan tarafından üstlenilmesi gereklidir. 
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