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I- GİRİŞ 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT), “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Kamu Kesimi 
İle Özel Sektör İşbirliği Modelleri Çerçevesinde Gerçekleştirilmesine İlişkin Kanun 
Taslağı Tasarısı”nı hazırlayarak ilk taslak metnini Ekim 2006 ayı içinde, ikinci taslak metnini 
ise Kasım 2007 ayı içinde kurum ve kuruluşların görüş ve önerisine sunmuştur. Güncel 
gelişmeler karşısında özellikle yatırımcı kamu kesiminin yeniden yapılandırılmasına kuvvetle 
ihtiyaç duyulduğu şu günlerde Kamu ve Özel Sektör İşbirliği (KÖSİ)(1) konusu ele alınarak 
ussal, etkili ve çağdaş KÖSİ uygulamaları için konu ile ilgili merkezi idari otoritenin 
kurulmasına yönelik bir model önerimiz iki bölüm halinde Yaklaşım Dergisi’nde 
yayımlanmıştır(2). Bu çalışmamızda ise DPT’ce hazırlanan bahsekonu Kanun Taslağı ele 
alınmaktadır. 
  
II- KAMU YATIRIM VE HİZMETLERİNE ÖZEL SEKTÖRÜN İŞTİRAKİ 
Kamu hizmetlerinin belirli ilkelere uyularak hayata geçirilmesi asli, sunulma şekilleri ise tali 
unsurdur. Bu ilkeler; toplumun ve bireylerin, toplumsal hayatın zorunlu kıldığı genel ve ortak 
nitelikteki; baraj, köprü, tünel, arıtma tesisi, içme suyu, kanalizasyon, demiryolu, otoyol, deniz 
ve hava limanları yapımı ve işletilmesi … vb. kamusal ihtiyaçların karşılanması amacına 
yönelik, kural olarak kamu kurum veya kuruluşları tarafından yöresel, bölgesel ya da ülkenin 
bütününe yönelik, nesnel, eşit, düzenli ve sürekli olarak temin edilmekle birlikte, kamusal 
denetim ve gözetim altında özel sektör kuruluşları tarafından da sağlanabilir olmalarıdır. 
Kamu hizmetlerinden yararlanmadaki eşitlik, matematiksel ve mutlak bir eşitlik değil, eşit 
şartlarda bulunan şahıslara eşit davranmaktır. Buradaki eşitlik, kanunlar ve düzenleyici 
işlemlerle belirlenen nesnel koşul ve niteliklere sahip olanlar arasındaki eşitliktir(3). 
KÖSİ uygulama modelleri başlangıçta, ülkelerin altyapı yatırımlarının karşılanması için ihtiyaç 
duyulan finansmanı sağlamak üzere başvurulan bir yol olarak görülürken,  günümüzde özel 
sektörün verimli işletmecilik becerilerinden yararlanılacağı, kamunun ise yatırımların 
koordinasyonu, genel planlama, denetleme ve politika belirleme gibi alanlarda odaklaşmasının 
sağlanacağı bir model olarak kabul edilmektedir.  
Geleneksel anlayışta kamu hizmetlerinin ve bazı malların kamu tarafından üretilmesi anlayışı 
hakimken, bu faaliyetlere özel sektörün katılımı son yıllarda artarak hızlanmıştır. Özel sektör bu 
faaliyetlere çeşitli şekillerde katılabilmektedir. Bu katılım, en basit anlamıyla, yemek hizmeti 
veya personel servisleri gibi bazı hizmetlerle sınırlı olabildiği gibi, finansmanının özel sektör 
tarafından sağlandığı, inşaatının özel sektör tarafından yapıldığı ve yine özel sektör tarafından 
işletilen yatırımlara kadar uzanmaktadır. Özel sektörün çeşitli başlıklar altında kamunun mal ve 
hizmet üretimine destek olduğu bu uygulamalar dünyada KÖSİ olarak adlandırılmaktadır.  



Bahsekonu kanun taslağı tasarısının genel gerekçesinde de belirtildiği üzere; kamu hizmetlerinin 
sunumuna özel sektörün iştirak etmesinde imtiyaz, iltizam, Yap-İşlet-Devret (YİD), Yap-İşlet (Yİ), 
İşletme Hakkı Devri (İHD), Yap-Kirala (YK) gibi yöntemler günümüze kadar uygulana-gelmiştir. 
Ülkemizde KÖSİ uygula-maları Osmanlı İmparatorluğu döne-mine kadar uzanmaktadır. Ülkemizde 
uygulanmakta olan YİD, Yİ, İHD ve YK gibi modeller aslında KÖSİ uygulamalarının birer örneğidir. 
Ka-mu hizmetine ilişkin imtiyazlar 10 Haziran 1326 (1910) tarihli “Menafii Umumiyeye Müteallik 
İmtiyazat Hakkında Kanun”(4) ile yasal statüye kavuşturulmuştur. 1910 tarihli Kanun bugün de 
yürürlükte olup genel olarak kamu hizmeti imtiyaz yönteminin yasal çerçevesini oluş-turmaktadır. 
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kamu hizmetleri daha çok devlet eliyle gerçekleştirilmiştir. 
Ancak zamanla duyulan ihtiyaçla birlikte kamu hizmetlerinin nitelik ve nicelik olarak gösterdiği 
artış, devlet tarafından yatırımlara ayrılan kaynakların yetersiz kalmasına sebep olmuştur. Kamusal 
kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasında görülen eksiklikler ile klasik yönetim anlayışından 
dolayı kamu hizmetlerinin istenen kalite ve düzeyde gerçekleştirilememesi sebebiyle alternatif 
model arayışları ve uygulamalarının söz konusu olduğu bilinmektedir. 1980’li yıllardan itibaren 
çeşitli yasal düzenlemeler yapılarak kamu hizmetlerinin özel sektör eliyle fakat imtiyaz 
yönteminden farklı modellerle gerçekleştirilmesine de çalışılmıştır. Ancak bu yasal düzenlemelerin 
önemli bir kısmı Anayasa Mahkemesi’nce Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiştir(5). 
Ülkemizde halen kamu yararı, kamu hizmeti ve kamu hizmetinin hangi yöntemlerle özel sektör 
ile işbirliği içinde gerçekleştirilmesi gerektiği gibi konular net bir şekilde anayasal ve yasal 
olarak belirlenmemiştir. Bu nedenle; proje seçiminden, proje uygulamasından ve projeye 
verilen garantilerden kaynaklanan sorunlar devam etmektedir. Özel sektör ile projeleri 
yürütecek ve koordine edecek merkezi bir birimin bulunmayışı gibi çeşitli hukuki, iktisadi ve 
idari sebeplerle ülkemizde bu sürecin istikrarlı bir şekilde işleyemediği malumdur. Bu 
doğrultuda ülkemizde yapılmış olan çeşitli yasal düzenlemeler ve KÖSİ’ye yönelik bu yasal 
düzenlemelerin dağınıklığı, belli bir sistematik çerçevede bulunmayışı nedenleriyle Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay tarafından çeşitli dönemlerde verilen iptal kararlarından dolayı söz 
konusu alan Anayasa’ya uygun olarak çerçeve bir kanunla düzenlenme ihtiyacı içindedir. KÖSİ 
sürecinin sağlıklı işleyebileceği istikrarlı bir yasal zeminin oluşturulması elzemdir. 
Türkiye KÖSİ modelini ilk uygulayan ülkelerden biri olmasına rağmen, modelin farklı şekillerde 
uygulandığı yaklaşık son yirmi yıllık dönem incelendiğinde, özel sektör katılımının istenen 
seviyelere ulaşamadığı, hayata geçirilen KÖSİ projelerinde ise başta risk paylaşımı olmak üzere 
çeşitli nedenlerle genelde sorunlar yaşandığı görülmektedir. Enerji ve havayolu ulaşımı 
sektörlerinde gerçekleştirilen uygulamalar haricinde, KÖSİ projelerinin yaygın bir şekilde 
uygulandığı başka bir sektör yoktur. 
Günümüzde altyapı yatırımları, yatırımlara ayrılan geleneksel kamu fonlarının büyük bir 
kısmını tüketmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin altyapı yatırımlarını 
gerçekleştirmek için gerekli olan finansman ihtiyacı, son yıllarda kullanımı yaygınlaşan KÖSİ 
uygulamalarına olan ilgiyi artırmakta, devletin bu yolla en azından mali imkansızlıklar 
nedeniyle gerçekleştiremediği yatırımların yapılmasının yolu açılmaktadır. 
Altyapı projeleri için kullanılması gereken fonların büyüklüğü, finansmanı, projelerin tasarımı, 
inşaatı ve işletilmesi konularında karşılaşılan güçlüklerin yanı sıra bu tür projelerin sahip olduğu 
karmaşık yapılar kamu yönetiminin karar ve uygulama aşamalarında önemli bir çalışma 
altyapısının kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Çeşitli ülkeler mevzuatlarını KÖSİ’ye uygun 
şekilde güncelleştirme yoluna gitmekte ve sadece KÖSİ projelerine yönelik faaliyet gösteren 
özel birimler kurmaktadırlar.  
Avrupa Komisyonu, KÖSİ modellerinin sunduğu daha düşük ömür boyu proje maliyeti, daha 
etkin risk dağılımı, yatırımların gerçekleşme hızında artış, artan hizmet kalitesi, kaynakların 
kullanımında etkinlik, yeni gelir kaynaklarının yaratılması, daha etkin kamu yönetimi anlayışı 
gibi olumlu özellikler ışığında, KÖSİ uygulamalarına  



“-İlave sermaye sağlamak,  
- Alternatif yönetim ve uygulama becerileri geliştirmek,  
- Tüketiciye ve toplumun geneline daha yüksek değer sağlamak,  
- İhtiyaçların daha doğru şekilde belirlenmesini ve kaynakların daha etkin 
kullanılmasını sağlamak gibi” dört temel rol biçmiştir.  
Bu özelliklerinin yanı sıra birçok KÖSİ modeli ile toplumun tamamından toplanan vergilerin, 
toplumun bir kısmının faydalanacağı mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmasının toplumsal 
açıdan yaratabileceği adaletsiz uygulamaların önüne geçilmektedir. Yatırımın bedeli esas olarak o 
hizmetten yararlananlarca karşılanmakta ve daha adil bir görünüm sergilenmektedir. 
  
III- BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN “KÖSİ” İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE 
İLİŞKİN KANUN TASLAĞI TASARISI 
Bahsekonu tasarının yasalaşması ile birlikte aşağıdaki konu başlıklarına yönelik yeni 
düzenlemeler uygulamaya geçirilecektir. 
A- KÖSİ KAVRAMININ TANIMLANMASI 
Halen çeşitli adlar altında özel sektörün kamu hizmetlerinin sunumuna iştiraki ülkemiz için yeni 
bir kavram olan KÖSİ adı altında düzenlenmektedir. 
B- KÖSİ MEVZUATININ YEKNESAKLAŞTIRILMASI 
Dağınık bir yapıya sahip olan KÖSİ mevzuatı bir yasa çerçevesinde toplulaştırılmakta, 
sadeleştirilmekte, uygulamadaki farklılıklar önlenerek hepsi için geçerli tek bir süreç 
geliştirilmektedir. Özellikle 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdareleri 
Kanunu’nda yer alan YİD ve Yİ ibareleri KÖSİ ibaresi ile değiştirilmektedir. Ayrıca, bu kapsamda 
yapılacak yatırımların ilgili mevzuatına tabi olacağı, KÖSİ projelerinin kendine özgü ihale 
süreçlerini içermesi ve 4734 sayılı KİK hükümlerinin uygulanmasına elverişli olmaması nedeniyle 
bu Kanun kapsamında yapılacak ihalelerin de 4734 sayılı KİK dışında tutulacağı belirtilmektedir. 
C- KÖSİ MODELLERİNİN TANIMLANMASI VE MODELLERE ESNEKLİK 
GETİRİLMESİ 
Ülkemizde halen uygulanan YİD, Yİ, YK ve İHD modelleri tek bir kanun çerçevesinde 
tanımlanmakta ve bu modellerin değişik türlerinin uygulanmasına da imkan sağlanmaktadır. 
Ancak bu modeller taslakta tadat edildiğinden çağdaş ve güncel gelişmeler neticesinde 
ihtiyaçlar gereğince geliştirilmesi muhtemel yeni modellerin uygulanabilmesine imkan 
vermeyeceği değerlendirilmektedir. 
D- YENİ SEKTÖRLERİN EKLENMESİYLE KAPSAMIN GENİŞLETİLMESİ 
Mevcut KÖSİ mevzuatı ile düzenlenmeyen eğitim, kültür ve genel idare altyapısı gibi alanlar 
bu tasarı ile kapsama alınmaktadır. 
E- KÖSİ SÜRECİNE İLİŞKİN OBJEKTİF KRİTERLER GETİRİLMESİ 
Proje seçiminde yapılabilirlik etüdü şartı getirilmekte ve karar alma süreci mevcuda göre daha 
tanımlı ve rasyonel kılınmaktadır. 
F- KÖSİ PROJELERİNDEN SORUMLU MERKEZİ BİR BİRİM KURULMASI VE 
EŞGÜDÜM 
KÖSİ sürecini, proje seçimi aşamasından projelerin kamuya devrine kadar geçen süreçte bu 
projeleri koordine edecek, izleyecek ve değerlendirecek, kamunun finansal yükümlülüklerini 
dikkate alacak merkezi bir birimin olmaması, bu sebeple uygulamada bazı aksaklıkların görülmesi 
ve uluslararası örneklerde merkezi bir birimin varlığı gibi nedenlerle bu süreci etkin bir şekilde 



yönetmek üzere DPT bünyesinde KÖSİ projelerinin koordinasyonundan sorumlu bir birim 
oluşturulmakta ve bu birimde ihtiyaç duyulacağı düşünülen çeşitli kadrolar ihdas edilmektedir. 
Kanun’un uygulanması amacıyla düzenlenecek yönetmeliğin oluşturulmasında DPT’nin 
eşgüdümünde görev alacak bakanlıklar ve kuruluşlar belirtilmiştir. Söz konusu kuruluşların 
belirlenmesinde daha çok yatırımcı bakanlıklar ile KÖSİ projelerinde deneyimi olan bakanlıklar ve 
kuruluşların tercih edildiği belirtilmekte ancak sübjektif bir değerlendirme yapılarak bu konuda 
büyük deneyim sahibi olan ÖİB’e yer verilmediği görülmektedir. 
G- KÖSİ PROJELERİNDE RİSK KAVRAMININ GETİRİLMESİ VE GARANTİLERİN 
TANIMLANMASI 
Başarılı KÖSİ projelerinin temel unsuru olan etkin risk paylaşımına ilk olarak bu Kanun’da 
değinilmiştir. Kamunun garantiler nedeniyle oluşabilecek mali yükümlülüklerinin izlenmesini ve bu 
yükümlülüklerin makro ekonomik dengelerle uyumlu olmasını sağlayacak mekanizmalar 
geliştirilmeye çalışılmaktadır. 
  
IV- GENEL DEĞERLENDİRME 
İyi bir yönetişim için düzenlemelerin ne kadar dikkatli yapılması gerektiği açıktır. Kamu 
sektörü perspektif ve hedeflerinden sapmamak kaydıyla, altyapı yatırımlarına özel sektörün 
katılımı özel sektörün çalışma ve düşünme yaklaşımları da göz önüne alınarak 
gerçekleştirilmelidir. Tıkanma noktasına gelen ve kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde 
önemli bir etkisi bulunan KÖSİ uygulamaları bütünlük içinde, sağlıklı ve şeffaf bir sistem 
yaklaşımı ile ele alınmalıdır.  
Diğer ülke uygulamaları da göstermektedir ki merkezi KÖSİ birimleri genel KÖSİ yaklaşım ve 
politikalarını belirlemektedir. Maliyetleri değerlendirmektedir. Uygulamalara destek vermekte ve 
KÖSİ projelerinin gerektirdiği kapasite kullanımının asli ve tamamlayıcı bir parçası olmaktadır. 
Birçok ülkede yerel yönetimler bünyesindeki KÖSİ birimlerinin çok faal oldukları ve proje 
onaylarını kendi bünyelerinde yaptıkları fayda maliyet analizine dayalı olarak sonuçlandırdıkları 
da görülmektedir. Merkezi KÖSİ biriminin KÖSİ uygulama sürecindeki hukuki yetkileri ve mali 
ilişkileri, merkezi yönetim ve yerel yönetimler nezdinde açıkça tanımlanmaktadır. 
Dünyada her geçen gün artarak çeşitlenen KÖSİ uygulamalarında yetki sahibi olmak üzere 
asli görevleri; harcanacak kıt kamu kaynağının miktarı, bedelin hükümet tarafından karşılanıp 
karşılanmayacağı ve fayda maliyet analizinde uygun olduğu ispatlanmış sabit sermaye yatırım 
projelerinin yürütülmesi olan merkezi KÖSİ birimlerinin, genellikle Maliye veya Hazine 
Bakanlıklarının içinde örgütlendirildiği görülmektedir. Bu kurumların çoğunun ilgili ülkede 
KÖSİ’lerin maliyete dönük sorunlarını çözmek ve güçlendirmek gibi görevleri zaten üstlenen 
kurumlar olduğu da bilinmektedir. 
Başlıca görevi ilgili tüm birimlere uluslararası KÖSİ uygulamaları, sözleşme standartları … 
vb. hususlarda bilgi vermek, yol göstermek, işin gereğine uygun rehberlik ve sair hizmetleri 
sunmak olan bu birimler, nihai tüketici olan yurttaşlara daha iyi kamu hizmeti sunulmasında 
KÖSİ uygulamasına konu edilebilecek hizmetler ile ilgili özel sektörün dikkatini çekerek 
işbirliklerinin sağlanması için risk ve teşvikleri de içeren projeler üretilmesi ile yetkili ve 
görevlidir. Bu görevler ülkedeki tüm KÖSİ birimlerine, KÖSİ’lerin satın alınması, 
değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması … vb. ayrıntıları da içermektedir. 
KÖSİ sözleşmeleri, iyi sözleşme yönetimi ve projelerin uygulanma sürecinde öngörüde 
bulunabilme kapasitesi gerektirdiğinden liyakat sahibi personel istihdamının önemi de 
özellikle bu noktada ortaya çıkmaktadır. 



Merkezi KÖSİ birimlerinin tüm bürokratik işlemler ve hukuksal sorunlar ile ilgili kamu 
yönetim kademelerinde ve farklı sektörler arasında fikir birliği oluşturabilme ağırlığına sahip 
olmaları zorunludur. 
Bir KÖSİ uygulamasında başarıyı sağlayan başlıca etkenler; uzak görüşlülüğe, güçlü ve çok net 
bir politik desteğe sahip olmak olarak tanımlanabilir.  
Buna örnek olarak çok büyük başarı ve atılım kaydeden İngiltere’deki “Private Finance 
Initiative(6)(7) (PFI)”-“Özel Finans Girişimi”, programı gösterilebilir.  
Bir diğer örnek ise, ülkemizdeki özelleştirme uygulamalarında ortaya çıkmaktadır. Özelleştirme 
uygulamalarına öncelikle yarım kalmış tesislerin özelleştirilmesi ile 1985 yılında başlanmış, 
uygulamaların yapıldığı dönemdeki ülke şartlarının da etkisiyle 1990 yılına kadar önemli 
büyüklüğe sahip özelleştirmeler gerçekleştirilememiştir. Özelleştirmedeki başarı, Başbakanlığa 
bağlı Müsteşarlık statüsünde ve münhasıran bu iş ile görevlendirilen idari birim olan Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı (ÖİB)’nın oluşturulması, siyasi ve ekonomik istikrar, siyasi destek, sektörel ve 
kurumsal düzenlemeler ve hukuki altyapının kurulması sonrasında yakalanabilmiştir. 1990 yılına 
kadar gerçekleştirilen özelleştirmelerden elde edilen gelir ancak 160 milyon ABD Doları 
olabilmiştir. 1990-1999 arasındaki uygulamalardan elde edilen özelleştirme gelirlerinin toplam 
tutarı yaklaşık 4,5 milyar ABD Doları iken 1999-2007 arasındaki özelleştirme gelirleri ise 
yaklaşık 22 milyar ABD Doları olmuştur.  
Ülke ekonomisindeki yapısal reformlardan ve düzenleyici mekanizmalardan ayrı düşünülmesi 
mümkün olmayan özelleştirme uygulamalarının başarı ile yürütülebilmesinde olduğu gibi 
KÖSİ programlarının başarısı için de sağlam bir hukuki altyapı, istikrarlı bir ekonomi, güçlü 
ve istikrarlı bir siyasi irade ve desteğin varlığı kaçınılmazdır.  
  
V- SONUÇ 
DPT’nin konu ile ilgili 11.10.2006 tarihli ilk yazısı ekinde gönderilen birinci kanun taslağı tasarısı 
metni ile 13.11.2007 tarihli yazı ekinde görüş ve önerilerin bildirilmesini teminen ilgili taraflara 
gönderilen ikinci kanun taslağı tasarısı metni arasında içerik itibarıyla esasta ve özelleştirme 
uygulamalarına yönelik değerlendirmeler özelinde çok önemli farklar olmadığı görülmektedir.  
Şöyle ki;  
- Aslında, söz konusu kanun taslağının yasalaşmasından önce, KÖSİ uygulamalarının 
ülkemizde geliştirilmesine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı ile Dünya Bankası işbirliğinde 
görevlendirilen ECORYS(8) danışmanlık şirketi ile Avrupa Birliği (AB) uyum süreci 
kapsamında Maliye Bakanlığı eşgüdümünde yürütülen çalışmalar için görevlendirilen 
SİGMA(9) Programı çalışmalarının sonuçlarının beklenmesinin daha uygun olacağı,  
- Gerek bahse konu kanun taslağı kapsamında yer alan bazı kuruluşlar(10) ile 4046 sayılı 
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında yer alan bazı kuruluşların(11) 
benzerlik arz etmesi; gerekse, taslak kanunda KÖSİ modelleri arasında tanımlanmış olan YİD 
ve İHD modellerinin 4046 sayılı Kanun’da birer özelleştirme yöntemi olarak(12) öngörülmüş 
olması nedeniyle, yukarıda belirtilen kuruluşlar tarafından yürütülen ve söz konusu taslak 
kanun kapsamında nitelendirilen bazı yatırım ve hizmetlerin(13) özel sektör tarafından 
gerçekleştirilmesinde dikkate alınacak usul ve esasların(14) belirlenebilmesi bakımından 
taslağın bu haliyle kanunlaşması durumunda bu yeni kanun ve 4046 sayılı Kanun arasında 
yöntem ve yetki karmaşası yaşanılmasının kuvvetle muhtemel olduğu, 
- Bahsekonu taslak Kanun’da “4046 sayılı Kanun’un İHD ile ilgili hükümlerinin 
kaldırıldığı” ifade edilmekte ise de, 4046 sayılı Kanun kapsamında yer alan bazı 
kuruluşların(15) ancak mülkiyetin devri dışında kalan yöntemlerle(16) özelleştirilmesi 
gerektiği dikkate alındığında, söz konusu kanun taslağının bu haliyle aynen yasalaşması 



durumunda, bu düzenlemenin halen özelleştirme kapsam ve programında bulunan bazı 
kuruluşlar(17) ile ileride özelleştirme kapsam ve programına alınacak olan bir çok kuruluşun 
özelleştirilmesini imkansız hale getireceği, 
- Taslaktaki yaklaşım ve önermeler dikkate alındığında; YİD, Yİ, … vb. modellerin 
Türkiye’deki uygulamasının değişik aşamalarında olduğu gibi KÖSİ uygulamalarında da 
Danıştay, DPT Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Orman 
Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, ilgili Belediyeler … vb. çok sayıda kamu 
otoritesinin görev üstleniyor olması, iş ve işlemlerin karmaşık hukuki ilişkileri ve süreçleri 
içeriyor olması ve yetkili karar organlarının farklılığı ile öngörülen KÖSİ yöntemlerinin 
ülkemizde uygulanmasından arzu edilen seviyelere ulaşılamayacağı  
sonuç ve kanaatine varılmıştır.  
Bu itibarla; 
- Şayet KÖSİ için müstakil hareket etmek üzere yeni bir bürokratik yapılanmaya(18) 
gidilmeyecek ise, özelleştirme uygulamaları ile KÖSİ uygulamaları arasındaki benzerlikler, 
paralellikler, ülkemizin idari ve hukuki yapısı, özel sektör ve kamu kesiminin iletişiminde 
etkin bir platform görevi üstleniyor olması ve “iyi yönetişim” kültürü açısından mevcut kamu 
birimleri arasında KÖSİ uygulamalarını yaygınlaştırmak, geliştirmek ve koordine etmek 
açısından en uygun yapıya sahip kamu biriminin ÖİB olduğu, 
- Kanun tasarısı taslağındaki yaklaşım ve öneriler ile özelleştirme uygulamalarının KÖSİ 
uygulamalarına benzerliği, bu konuda ÖİB bünyesinde içselleşmiş bulunan bilgi ve liyakat da 
dikkate alınarak bu kanun taslağı kapsamındaki iş ve işlemlerin de ÖİB tarafından 
gerçekleştirilmek üzere ÖİB’in müstakilen yetkilendirilmesinin yerinde olacağı, 
- Öte yandan, ÖİB’nin uzun yıllardır yürütmekte olduğu özelleştirme uygulamalarına 
yönelik(19) iş ve işlemler  nedeniyle edinmiş olduğu bilgi birikimi ve tecrübe nedeniyle, taslak 
kanun anlamında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri 
tarafından yürütülen bazı yatırım ve hizmetlerin(20) özel sektör tarafından İHD veya YİD 
yöntemiyle gördürülmesi (özelleştirilmesi) hususundaki ÖİB bünyesinde toplanan yetki ve 
görevin devamında kamu yararı ve kamu hizmetinin aynen ve daha iyi koşullarla devamı 
yönünden yarar bulunduğu, 
- ÖİB’nin mevcut bilgi birikimi ve uygun idari kapasitesinin KÖSİ için uyarlanması yerine 
KÖSİ uygulamalarının yeni kadrolar verilerek asli görevi planlama olan DPT bünyesinde 
oluşturulacak bir Genel Müdürlük eliyle gerçekleştirilmeye çalışılması durumunda diğer ülke 
uygulamaları ve ülkemiz tecrübeleri karşısında ve nihai tahlilde istenen hedeflerin 
yakalanmasına yardımcı olmayacağı, 
- Bu yeniden yapılanmada çağdaş gelişmeler de dikkate alınarak geleneksel “kariyer temelli” 
personel yapılanması yerine Kanada, İzlanda, İngiltere, Yeni Zelanda, İsveç, İsviçre … vb. 
ülke uygulamaları da dikkate alınarak “pozisyon temelli”(21) insan kaynakları yapılanmasının 
tercih edilmesinin yerinde olacağı 
düşünülmektedir. 
  
(*)       Dr., Hacettepe Ünv., İİBF, Öğr. Gör., T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Grup 

Başkanı 
(•)          Bu çalışmada belirtilen görüşler yazarına ait olup Kurumunu bağlamaz. 
(1)         İngilizce alanyazında “Public and Private Partnerships/Participations”, kısaca “PPP” veya “P3” olarak kullanılmaktadır. 
(2)         Bkz. Ayhan SARISU, “Altyapı Yatırımlarında Kamu ve Özel Sektör İşbirlikleri-I”, Yaklaşım, Ocak 2008, Sayı: 181, s. 199-205; Ayhan 

SARISU, “Altyapı Yatırımlarında Kamu ve Özel Sektör İşbirlikleri-II”, Yaklaşım, Şubat 2008, Sayı: 182, s. 221-227 
(3)         Anayasa’nın 10. maddesi; “Herkes, … kanun önünde eşittir. … Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde 

eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” hükmünü amirdir. Her kanun, kişilerin, şeylerin veya durumların bazı özellikler 
yönünden benzerlikleri ve/veya farklılıkları üzerine kuruludur. Dolayısıyla yalnızca düzenlediği hukuki durumla ilgili, ilişkili kimseleri 



hedefler, onlara yönelir. Böylece kanun yapma veya kanun şeklinde kural yapma, hemen daima kişilerin veya durumların bazı özellikler 
yönünden benzerlikleri ve/veya farklılıklarına dayanan sınıflandırmaları gerektirebilir. Sınıflandırma kanun yapma veya kanun şeklinde 
kural yapma faaliyetinin zorunlu bir parçasıdır. Bu anlamda, yasama organı da kanun koyarken kişiler, şeyler ve durumlar arasında birçok 
sınıflandırmalar, ayrımlar yapabilir. Öte yandan, Anayasa Mahkemesi’nin, kanunların genel eşitlik ilkesine uygunluk koşullarını esas 
olarak “haklı neden” kavramı ile formüle ettiği görülmektedir. Mahkemenin yerleşik içtihatlarında, “… “kanun önünde eşitlik ilkesi” … tüm 
yurttaşların mutlaka her yönden, her zaman aynı kurallara bağlı tutulmaları zorunluluğunu içermez …. Birtakım yurtdaşların başka 
kurallara bağlı tutulmaları haklı bir nedene dayanmakta ise böyle bir durumda kanun önünde eşitlik ilkesine ters düşüldüğünden söz 
edilemez. …” denilmektedir. Başka bir deyişle, Anayasa’nın 10. maddesindeki eşitlik, mutlak anlamda bir eşitlik olmayıp, ortada haklı 
nedenlerin bulunması halinde, farklı uygulamalara imkan veren bir ilkedir. Şu halde Anayasa Mahkemesi’ne göre, yasama organının 
eşitlik ilkesi konusundaki takdir yetkisi, kanuni sınıflandırma ve farklılaştırmaların haklı nedenlere dayanması koşuluyla sınırlıdır. Kanun 
koyucu, kanuni farklılaştırma ve bazen de farklılaştırmama için hiçbir haklı nedenin bulunmadığı, bulunamayacağı yerde takdir yetkisinin 
sınırlarını aşmış olur. Mahkemeler, kanun koyucunun eşitlik ilkesi konusundaki takdir yetkisinin sınırlarını her somut olay bakımından ayrı 
ayrı belirlerler. Kanuni sınırlandırma ve farklılaştırmaların haklı nedenlere dayanıp dayanmadığı da, soyut olarak değil, somut olay 
bakımından araştırılıp tartışılabilir. Böylece kanunların eşitlik ilkesine uygunluğunun yargısal denetiminde sonucu Anayasa Mahkemesi’nin 
kanuni sınıflandırma veya farklılaştırmaları destekleyen haklı nedenler bulup bulmaması tayin eder. Ancak, Anayasa Mahkemesi, haklı 
nedenlerin varlığı halinde kanuni eşitsizliklerin genel eşitlik ilkesine aykırı düşmeyeceğini söylemekle, yargı denetimi için somut ve açık bir 
denetim ölçütü formüle etmiş olmamaktadır. Çünkü Mahkemenin, somut olayda kanuni eşitsizliklerin haklı nedenlere dayanıp 
dayanmadığını nasıl belirleyeceği yeterince açık değildir. Burada Anayasa Mahkemesi’nin “haklı neden” kavramını, genellikle kanuni 
sınıflandırmaları veya ayrımları haklılaştıran, yani haklı, savunulabilir veya desteklenebilir kılan her türlü nedeni içerecek şekilde geniş 
yorumlandığına dikkat edilmelidir. Nitekim Mahkeme’nin çeşitli kararlarında, kanuni sınıflandırma ve farklılaştırmaların haklı nedenlere 
dayanıp dayanmadığını belirlerken “gereklilik”, “zorunluluk”, “işin özelliklerine ve ereklerine uygunluk”, “kamu yararı amacıyla veya başka 
bir haklı nedenle”, “dengeli ve makul görülebilecek ölçüler”, “adaletli ve eşit ölçüler”, “zorunlu bir nedene, anayasal bir gereğe dayanma” 
gibi haklı neden kavramını somutlaştırıcı ölçülere de yer verdiği görülmektedir. Anayasa Mahkemesi 12.01.1989 tarih ve E.1988/4, 
K.1989/3 sayılı Kararı’nda “…eşitliği bozduğu iddia edilen kural haklı bir nedene dayanmakta veya kamu yararı amacıyla yürürlüğe 
konulmuş ise bu kuralın eşitlik ilkesini zedelediğinden söz edilemez…” şeklinde hüküm vermiştir. Bkz. Anayasa Mahkemesi Kararlar 
Dergisi (AMKD), Sayı: 25, s.6 

             Ayrıca, Anayasa Mahkemesi, 04.04.1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararı’nda; KİT’lerde çalıştırılan sözleşmeli personeli için öngörülen, 
siyasi ve ideolojik beyanda ve eylemde bulunma yasağının kamu hizmetinin işleyişinde tarafsız davranmayı temin amacıyla getirildiği gerekçesiyle 
Anayasa’ya uygun bulmuştur. Bkz. Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi (AMKD), Sayı: 27/1, s. 229. Danıştay 10. Dairesi’nin 28.05.1996 tarih ve 
E.1995/1839, K.1996/3048 sayılı Kararı’nda “Kamu hizmeti niteliğindeki telefon hizmetini yürüten idare, ... toplum içinde gördükleri hizmet itibariyle 
bazı meslek grupları ve kişiler için telefon ücretinden indirim yapmaya, bu indirim esaslarını da belirlemeye yetkilidir” diyerek, kamu hizmetlerinden 
alınacak bedelin tespitinde, kullanıcılar arasında farklılaştırma yapılabileceğini kabul etmiştir. Söz konusu Karar için Bkz. Danıştay Dergisi, Sayı: 
92, 1997, s.754. Ayrıca bu ilkenin hukuki uygulamalara yansıması ile ilgili olarak Bkz. A. Şeref GÖZÜBÜYÜK - Turgut TAN, İdare Hukuku, C. I, 
(Genel Esaslar), Güncelleştirilmiş 3. Baskı, Ankara, s.631 vd. 

(4)         Takvim-i Vekayi ile neşir ve ilanı: 24 Haziran 1326, s.576. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, herhangi bir yasal düzenlemeye ihtiyaç 
duyulmadan 19. yüzyılın ortalarından başlayarak; liman, fener, rıhtım, demiryolu, su, elektrik, telefon, havagazı, … vb. kamusal nitelikli 
hizmetlerin kurulması ve işletilmesi, imtiyazlar yoluyla ve genellikle yabancılar marifetiyle, devletin egemenlik yetkisi kullanılarak 
sağlanmıştır. 10 Haziran 1910 tarihinde, 1910 sayılı “Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun” kabul edilmiş ve 
imtiyaz yöntemi yasal dayanağa kavuşturulmuştur. Bu Kanun gereğince; vergi veya resim muafiyeti içeren ve gelecek yılların 
bütçelerinden ödeme yapılması gereken imtiyaz sözleşmeleri meclis onayına sunulmakta, kamu yararına yönelik diğer üretim 
imtiyazları ise Bakanlar Kurulu tarafından verilmekte idi. 25 Haziran 1932 tarih ve 2025 sayılı “Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat 
Hakkında Kanun’un Bazı Maddelerinin İlgasına Dair Kanun” ihdas edilerek; 1910 sayılı Kanun’un 3, 4 ve 6. maddeleri yürürlükten 
kaldırılmış, diğer maddeleri ise 2025 sayılı Kanun’un maddeleri olarak düzenlenmek suretiyle ve ilk hali ile yürürlükte bırakılmıştır. Söz 
konusu Kanun, 4 Aralık 1984 tarihine kadar bir kamusal hizmet üretimine ilişkin imtiyaz kurulması veya bu hizmeti görmek üzere özel 
hukuk gerçek veya tüzel kişilerinin yetkisine verilmesi suretiyle bir tür özelleştirme uygulamasına imkan veren ülkemizdeki ilk ve tek 
yasa olma özelliğini de bünyesinde muhafaza etmiştir. Kamu hizmeti imtiyaz usulünün genel ve yasal dayanağını oluşturan 1910 
tarihli bahsekonu Kanun bugün de yürürlüktedir. 

(5)         Ayrıntılı bilgi için Bkz. Ayhan SARISU, “Kamu ve Özel Sektör İşbirlikleri - Türkiye İçin Bir Model Önerisi”, Yayımlanmamış Doktora 
Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Nisan 2007, s.15-41 

(6)         Finn POSCHMANN, (2003), Private Means to Public Ends: The Future of Public-Private Partnerships, C.D. Howe Institute 
Commentary, No: 183. 

(7)         Mathew DUNNİGAN, (2004), The Private Finance Initiative and Public-Private Partnerships: An Evidence-Based Assessment of 
Britains Health Care Experience, Assessing the Record of Public-Private Partnerships, Proceedings of a CCPA-BC Public Forum, Ed. 
Sylvia Fuller, s. 14 

(8)         Ülkemizde altyapı sektöründe KÖSİ’nin geliştirilmesi, bu amaçla mevcut yasal ve kurumsal çerçevenin incelenerek, kamu sektöründe 
altyapı projelerinin ve hizmetlerinin satın alınmasında ve finansmanında KÖSİ’nin bir yöntem olarak kullanılmasına yönelik stratejik bir 
uygulama planı geliştirilmesi amacıyla, İngiliz ve Japon hükümetlerinin ortaklaşa finansman sağladığı Dünya Bankası yönetimindeki 
PPIAF (Public-Private Infrastructure Advisory Facility) adlı kaynaktan yaklaşık 300.000 ABD Doları tutarında bir hibe sağlanmıştır. Dünya 
Bankası aracılığı ile sağlanan söz konusu hibe kapsamında ECORYS Nederland BV liderliğinde; Call Consulting, Hergüner Bilgen Özeke, 
International Capital Patnerships Ltd. firmaları istihdam edilmiştir. Bu çalışma sonuçları henüz kamuoyu ile paylaşılmamıştır. 

(9)         Avrupa Birliği ve Türkiye arasında 5 Ekim 2005’te başlayan katılım müzakereleri sürecinde “kamu alımları” faslına ilişkin olarak Avrupa 
Komisyonu tarafından aday ülkelerin AB katılım sürecindeki genel idari kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla finanse edilen ve OECD’nin 
teknik desteği ile yürütülen SIGMA Programı’ndan yararlanılması düşünülerek, OECD-SIGMA ve Avrupa Komisyonu ile mutabakat 
sağlanarak çalışma toplantıları yapılmaktadır. Bu çalışmalar; biri kamu alımları, diğeri ise imtiyazlar ve KÖSİ alanında oluşturulan iki ayrı 
ekip halinde kamu kurum ve kuruluşlarımızı ziyaret etmektedirler. Böylece, imtiyazlar ve KÖSİ dahil kamu alımları sistemimize ilişkin 
olarak toplanan bilgi ve veriler ile kamu alımları ile imtiyazlar ve KÖSİ alanında iki ayrı rapor hazırlanmaktadır. Bu çalışma sonuçları da 
henüz kamuoyu ile paylaşılmamıştır. 

(10)       Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri. 
(11)       İktisadi devlet teşekkülleri, genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve kamu iktisadi kuruluşları. 
(12)       4046 sayılı Kanun’da; “İşletme Hakkı Modeli”, “İşletme Hakkı Devri” yöntemi olarak tanımlanırken, “Yap-İşlet-Devret Modeli” “İşin Gereğine 

Uygun Sair Hukuki Tasarruflar” yöntemi içersinde değerlendirilmektedir. 



(13)       Örneğin; madencilik, enerji, ulaştırma, haberleşme, turizm alanlarındaki yatırım ve hizmetler … vb. 
(14)       Örneğin; bu konudaki ihalelerin hangi kuruluş tarafından ve hangi yöntem kullanılarak gerçekleştirileceği … vb. 
(15)       Özellikle genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, baraj, gölet, otoyol, yataklı tedavi kurumları, limanlar 

gibi mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarının ve kamu iktisadi kuruluşlarının ve bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme 
birimleri ve varlıklarının. 

(16)       Örneğin işletme hakkı devri. 
(17)       Örneğin, TCDD’ye ait limanların, TEKEL’e ait tuzlaların ve Elektrik Dağıtım Şirketlerinin işletme hakkı verilmek suretiyle 

özelleştirilmesi … vb. 
(18)       Ayrıntılı bilgi için Bkz. SARISU, agt, s.241-267 
(19)       Özelleştirme yönteminin belirlenmesi, ihale süreci, sözleşme ve yatırım şartı … vb. 
(20)       Örneğin madencilik, enerji, ulaştırma, haberleşme, turizm … vb. alanlarındaki yatırım ve hizmetler. 
(21)       Ayrıntılı bilgi için Bkz. OECD, (2004a), Public Sector Modernisation: Modernising Public Employment, OECD Observer, 

Policy Brief, Haziran, www.oecd.org/publications/Pol_brief 
  
  
 


