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VII- KÖSİ KURULU VE KÖSİ BAŞKANLIĞI KURULMASI 
Bu yeniden yapılanmada TBMM’ye karşı siyasi sorumlu olarak KÖSİ uygulamalarının 
çerçevesini tespit ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak, Devlet Planlama Teşkilatı 
(DPT)’nin, Hazine Müsteşarlığı’nın ve Yüksek Planlama Kurulu (YPK)’nun ülkemizdeki 
kısmi KÖSİ uygulamaları olan Yap-İşlet Devret (YİD) ve Yap-İşlet (Yİ) ile ilgili 
görevlerini de devralmak üzere Başbakan’ın başkanlığında, yeterli sayıda ilgili bakan ve 
müsteşarlık statüsünde kurulması önerilen merkezi idari KÖSİ biriminin başkanından 
teşekkül ettirilecek bir “KÖSİ Yüksek Kurulu” oluşturulması önerilmektedir.  Bu 
Kurul’un sekretarya görevini, siyasi ve bürokratik tercihlerden arındırılmış kalifiye 
personelden teşkil edilecek olan “KÖSİ Başkanlığı” yürütmelidir. Bu Kurul KÖSİ 
uygulamalarına yön vermeli ve kurumlar ve birimler arası eşgüdümü en üst seviyede 
sağlamalıdır. Bu öneride, KÖSİ uygulamalarının değerlendirildiği ve onaylandığı nihai 
karar mercii siyasi otoriteyi temsilen KÖSİ Yüksek Kurulu’dur. Kurul, KÖSİ ile ilgili 
olarak tüm sektörleri kapsayacak şekilde siyasi sorumluluğu üstlenecek, alacağı her kararı 
bir bütün içinde değerlendirerek hareket edecektir.  
Böylece, tüm toplumsal kesimleri doğrudan ilgilendiren KÖSİ uygulamalarına hükümet 
politika, program ve stratejileri çerçevesinde geniş toplum kesimlerinin temsilcisi olan 
Bakanlar Kurulu içinden oluşturulan bu Kurul karar verecektir. Bu Kurul, kamu 
hizmetlerinin özel sektöre de gördürülmesi için belirlenen yöntemlerin uygunluğunu 
aleniyet içinde değerlendirecek ve ihalelerin ve işlemlerin sonuçlarını onaylayacaktır. 
Böylelikle KÖSİ uygulamaları hususunda açıklık ve şeffaflık tesis edilerek spekülasyonların 
da önüne geçilebilecektir.  
Şekil-2: KÖSİ Yüksek Kurulu’nun Önerilen Yapısı 

 
Kaynak: Ayhan SARISU, “Kamu ve Özel Sektör İşbirlikleri - Türkiye İçin Bir Model Önerisi”, Yayımlanmamış 
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Kıt kamu kaynakları ile finanse edilmesi mümkün olmayan altyapı projelerinin uygulanmasına 
imkan veren KÖSİ modellerinin geliştirilerek yaygınlaştırılması ve yaşanan idari ve hukuki 
sorunların zamanında ve etkili bir şekilde bertaraf edilebilmesi için kamu idari yapılanmasında; 
bir merkezi KÖSİ birimi teşkil edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Sadece KÖSİ uygulamalarını geliştirecek ve uygulamalardan münhasıran sorumlu olacak, AB 
ülkeleri ve diğer ülkelerin ilgili birimleriyle uyum tesis edecek, Başbakanlığa bağlı müsteşarlık 
düzeyinde, yasa ile güvence altına alınmış idari ve mali yapıya sahip bir KÖSİ Başkanlığı 
kurulmalıdır. Bu başkanlığın kuruluşu sonrasında; KÖSİ uygulamaları özelinde “örgütsel 
ölüm”ü tadacakları düşünülen DPT, Hazine Müsteşarlığı, ÖİB ve bakanlıkların kamu 
hizmetlerinin gördürülmesinde, YİD ve Yİ uygulamaları ile görevlendirilen ilgili birimleri ortadan 
kaldırılarak-lağvedilerek, bunların insan kaynaklarından da yararlanarak karma bir model ile hem 
yeni personel istihdamı hem de mevcut kamu personelinden yararlanma yoluna gitmek olasıdır. 
  
VIII- YASAL DÜZENLEME YAPILMALIDIR 
Çağın gereği yasal dayanaklar ve KÖSİ’den sorumlu idari otorite yeniden oluşturulmalıdır. 
Kamu karar alma süreçlerinde etkili olabilecek bir yaklaşım ve uygulama bütünlüğünün temin 
edilmesi ancak tüm kurumlara talimat veren bir yasa ile mümkündür. Bu yasanın temelini, 
ulusal çıkarlar açısından temel kriterlerin ve ölçütlerin ortaya konulduğu akılcı bir yaklaşım 
tarzı ve fayda/maliyet analizi oluşturmalıdır. 
Şekil 3 - KÖSİ Uygulamaları İçin Önerilen Teşkilatlanma Yapısı 
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 Bu nedenle ülkemizdeki YİD, Yİ gibi KÖSİ uygulamaları ve imtiyaz hukuku (ki 
Ülkemizdeki imtiyazların hukuki zeminini oluşturan başlıca mevzuat 10 Haziran 1910 tarihli 
ve 1910 sayılı “Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun”dur(2) yeniden 
düzenlenmeli; 3096 ve 3996 sayılı Kanunlar başta olmak üzere ilgili mevzuat birleştirilerek 
ve sadeleştirilerek KÖSİ’ye imkan veren, sistem yaklaşımının bütünlük ve etkileşim ilkeleri 
uyarınca tutarlı ve sağlıklı bir çerçeve yasa hazırlanmalı ve yürürlüğe sokulmalıdır. 
Hem diğer ülke uygulamalarında, hem de ülkemiz uygulamasında disiplinler-arası bir yapıda olan 
Yİ, YİD ve benzeri diğer KÖSİ modellerinin geliştirilerek uygulanabilmesi için yürürlükteki 
dağınık ve karmaşık mevzuat basitleştirilmeli ve çerçeve bir yasa çıkartılmalıdır. İlgili mevzuatın 
KÖSİ çerçevesinde günün ihtiyaçları karşısında yeniden yorumlanması zorunludur.  
KÖSİ’ye ilişkin siyasi ilginin yoğun, ancak kurumsal yapılanmanın ve tecrübenin zayıf 
olduğu ülkemizde, diğer ülke uygulamaları ışığında temel idari KÖSİ yapılanmasının 
bütünlük içinde, sağlıklı ve şeffaf bir sistem yaklaşımı ile ele alınması zorunludur.  
  
IX- KURULMASI ÖNERİLEN KÖSİ BAŞKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ 
Kurulması önerilen bu başkanlığın başlıca görevleri; ortak amaçlar için ortak prensipler 
geliştirilmesi, KÖSİ projelerinde kamu kurum veya kuruluşlarının yetki kullanmasını 
kolaylaştıracak tedbirlerin alınması, KÖSİ projelerinin objektif kurallara dayalı olarak kısa 
sürede değerlendirilmesine imkan verecek modellerin geliştirilmesi, hem toplumsal maliyet 
hem de işletmeler için dışsal ekonomiler üzerinde önemli etkileri olan KÖSİ projelerinin 
öncelik sırasını sağlıklı ve tarafsız olarak tespit ederek uygulamaya geçirecek mekanizmaların 
kurulması, sözleşme ve şartlaşmalarda standart uygulamaların hayata geçirilmesinin 
sağlanması, güncel idari ve yasal sorunlara acil ve pratik çözümler bularak hayata geçirilmesi, 
yetersiz veri parametrelerine ve sağlıksız/olumsuz yapılabilirlik çalışmasına dayanan 
projelerin uygulamaya konulmasına mani olunması, KÖSİ uygulama modellerinin çağın 
gereklerine göre güncellenmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının koordine edilmesi olacaktır. 
KÖSİ Başkanlığı’nın organizasyon yapısı, matriks örgütlenme yöntemine uygun, kendi içinde 
“Sektörel KÖSİ Daire Başkanlıkları” şeklinde teşkil ettirilebilir. Bu Daire Başkanlıklarının 
teşkilinde KÖSİ hizmet alanlarının içinde bulundukları ekonomik sektörler baz alınarak 
gruplandırılmalı ve her sektör için, örneğin “Enerji KÖSİ Daire Başkanlığı”, “Ulaştırma 
KÖSİ Daire Başkanlığı”, “Sağlık KÖSİ Daire Başkanlığı” vb. ayrı Daire Başkanlıkları 
kurulmasının yararlı sonuçlar vereceği değerlendirilmektedir. Böylelikle her Daire Başkanlığı 
sektörel sorunlar ve çözümler özelinde kendi sektörü konusunda uzmanlaşacak ve yoğunlaşarak 
uygulama pratiği kazanacaktır. 
Yerel yönetimler ve ilgili bakanlıklar bünyelerinde KÖSİ birimleri kurulmalı ve bunların ilgili 
sektörel KÖSİ Daire Başkanlıkları ile koordinasyonu da sağlanmalıdır. KÖSİ biriminin 
sağlayacağı standartlaşma ve eşgüdüm nedeniyle; bilgi tabanı oluşturularak, başarılı anlaşmalar, 
emsaller, tedarik uygulamaları ve riskler hakkında bilgi sağlayabilen merkezi bir kaynak haline 
gelinecektir. Sözleşme çalışmalarını hızlandırarak ve piyasada bir emsalin zaten bulunduğu 
alanlarda tartışmaları ortadan kaldıracak standart yaklaşımların uygulanması sağlanacaktır. 
Tedarikçi kamu birimlerine işlemler, sözleşmeler, piyasadaki oyuncular ve finansörlerin şartları 
ile ilgili tecrübe birikimi sağlanacaktır. Dünya ülkelerinde giderek artan KÖSİ faaliyeti ve 
girişimlerinde olduğu gibi, merkezi KÖSİ birimi olarak bu faaliyetlerin mümkün olduğu kadar 
eşgüdümde olması temin edilecektir. Kamu birimlerinin projenin ödenebilirliği konusunda 
gerçekçi bir fikir sahibi olması için, projeye başlanmadan önce yaşam döngüsü maliyetleri ve 
finansman maliyetleri dahil muhtemel bir gölge özel sektör teklifinin hazırlanması 
sağlanabilecektir. KÖSİ yaklaşımının tam ve iyi anlaşılmasını sağlayarak AB nezdindeki KÖSİ 
yatırımları finansman fırsatlarının kullanılması ve eşgüdümü de sağlanabilecektir. 



 X- SONUÇ 
Bu çalışmada, çağdaş gelişmeler karşısında özellikle yatırımcı kamu kesiminin yeniden 
yapılandırılmasına kuvvetle ihtiyaç duyulduğu şu günlerde KÖSİ konusu ele alınarak ussal, etkili ve 
çağdaş KÖSİ uygulamaları için konu ile ilgili merkezi idari otoritenin kurulmasına yönelik bir model 
oluşturmaya çalışılmıştır. Kamu altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde önemli bir etkisi görülecek 
olan KÖSİ uygulamalarının kararlılıkla uygulanabilmesi için gerekli hukuki ve idari değişikliklerin en 
kısa zamanda gerçekleştirilmesinde büyük yarar vardır. 
Standard & Poor’s firması tarafından Avrupa ülkeleri, ABD, Kanada, Latin Amerika, Afrika, Avustralya 
vb. 22 ülkeyi kapsayan ve 2007 yılının Mart ayında sonuçlandırılan bir araştırmada katılımcılar; “KÖSİ 
uygulamalarının geleneksel tedarik yöntemlerinden daha iyi sonuç verip vermediği”ne ilişkin kapalı uçlu 
soruya % 91’i KÖSİ uygulamalarının geleneksel tedarik yöntemlerinden daha iyi sonuç verdiğini, % 9’u 
da olumsuz görüş bildirmişlerdir. Aynı soru, açık uçlu olarak yöneltildiğinde ise katılımcılardan % 61’i 
“olumlu”, % 30’u “projesine bağlı”, % 9’u da “olumsuz” olarak değerlendirdiğini bildirmiştir.  
Aynı araştırmada, “KÖSİ bütçelemesi ve iş programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlara” 
ilişkin açık uçlu soruya verilen cevaplar; kamu bürokrasisindeki değişiklikler, yatırım bütçesinin 
atılgan ve çok iddialı olması, arazi şartları, izin ve onay sürecinde yaşanan gecikmeler, atılgan ve 
iddialı iş programları hazırlanmış olması, alt taşeronlar ile yaşanan sorunlar, başlangıçtaki proje 
tasarımının yetersiz olması, yüklenici şirketlerin yetersizliği ve deneyimsizliği, mevcut taşınmazların 
uygun olmaması ve fikir uyuşmazlıkları, olarak sıralanmıştır(3).  
KÖSİ uygulamalarına ilişkin gerek siyasi iktidarların kararsız tavırları, gerekse bürokrasinin 
yeniliklere karşı isteksiz duruşu nedeniyle Türkiye’de bu türden örgütlenme değişiklikleri 
maalesef çabuk gerçekleşmemektedir.  
Değişim çabalarının çeşitli engellerle karşılaşılması kaçınılmazdır. Mevcut durumun değişmesini 
istemeyenlerin bu durumun korunması için çok çalışacakları bilinmektedir.  
Geçmiş dönemdeki kararsız uygulamaları nedeniyle, bu çalışmanın konusunu oluşturan KÖSİ işlevini 
yerine getirmesinden ümit kesilen, küresel gelişmeler ve değişime karşıduruş sergilemekte olan mevcut 
siyasi ve bürokratik yapıların KÖSİ için uyumlaştırılmaya çalışılmasından ziyade belirli alanlarda özerk 
hareket etme yeteneğine sahip yeni bir kurum oluşturulması yerinde olacaktır. 
Ancak, Türkiye’deki bazı uygulamaların ülke dışından yönlendirildiğinde daha çabuk 
hayata geçirildiği de bilinmektedir. İstekli olarak kendiliğimizden ya da dış etmenlerin 
yönlendirmesiyle de olsa sabit sermaye yatırımlarında KÖSİ uygulamalarının 
geliştirilmesi için özel hukuk kişilerinin olanaklarından yararlanılması kaçınılmazdır.  
Küreselleşmenin de etkisiyle örgüt ve çevresel şartlardaki değişmeler, diğer ülke uygulamaları ve AB 
ile uyum sürecindeki gelişmelerin ülkemiz KÖSİ alanındaki değişim ve yeniden yapılanma sürecini 
hızlandıracağı düşünülmektedir.  
Kıt kamu kaynakları ile finanse edilmesi mümkün olmayan altyapı projelerinin uygulanmasına olanak 
veren KÖSİ modellerinin geliştirilerek yaygınlaştırılması ve yaşanan yönetsel ve hukuki sorunların 
zamanında ve etkili bir şekilde bertaraf edilebilmesi için Türk kamu idari yapılanmasında; 
- Ortak amaçlar için ortak ilkeler geliştirecek,  
- Kamu kurum veya kuruluşlarının yetki kullanmasını kolaylaştıracak önlemleri alacak,  
- KÖSİ projelerinin nesnel kurallara dayalı olarak kısa sürede değerlendirme olanağı sunacak 
modelleri geliştirecek,  
- Hem toplumsal maliyet, hem de işletmeler için dışsal ekonomiler üzerinde önemli etkileri olan KÖSİ 
projelerinin öncelik sırasını sağlıklı ve tarafsız biçimde tespit ederek uygulamaya geçirecek 
mekanizmaları kuracak, 
- Sözleşme ve şartlaşmalarda standart uygulamaların hayata geçirilmesini sağlayacak,  
- Güncel yönetsel ve yasal sorunlara acil ve uygulamaya dönük çözümleri bularak hayata 
geçirebilecek,  
- Yetersiz verilere ve parametrelere dayanan projelerin uygulamaya konulmasına engel olabilecek 
güce sahip olacak,  



- KÖSİ uygulamalarını çağın gereklerine göre güncelleyecek,  
- Kamu kurum ve kuruluşlarını eşgüdümleyecek yetkinlikte ve yeterlilikte liyakatli uzman personelle 
donatılmış bir merkezi KÖSİ birimi kurulması veya halihazırda gerekli donanıma büyük oranda sahip 
olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın KÖSİ uygulamaları için de görevlendirilmesine büyük ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
Yukarıda arz edildiği şekilde KÖSİ uygulamaları için müstakil hareket etmek üzere yeni bir bürokratik 
yapılanmaya gidilmeyecek ise, özelleştirme uygulamaları ile KÖSİ uygulamaları arasındaki 
benzerlikler ve paralellikler, ülkemizin idari ve hukuki yapısı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 
mevcut personel kapasitesi ve son yıllarda sergilenen uygulama tecrübesi, performansı ve bilgi 
birikimi ile “iyi yönetişim” kültürü açısından mevcut kamu birimleri arasında KÖSİ uygulamalarını 
yaygınlaştırmak, geliştirmek ve koordine etmek açısından en uygun yapıya sahip kamu biriminin 
Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın olduğu yadsınamaz bir gerçek 
olarak karşımızda durmaktadır. 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın mevcut bilgi birikimi ve uygun idari kapasitesinin KÖSİ 
için uyarlanması yerine KÖSİ uygulamalarının yeni kadrolar verilerek planlamacı bir başka 
kamu kurumu bünyesinde gerçekleştirilmeye çalışılmasının diğer ülke uygulamaları ve ülkemiz 
tecrübeleri karşısında “eşyanın tabiatına uygun olmayan”, sonu hüsran ve israf ile 
sonuçlanacak bir tercih olabileceği düşünülmektedir. 
  
*         Dr., T.C. Hacettepe Ünv. İİBF Öğretim Görevlisi ve T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığı Grup Başkanı 
(1)         (Bu çalışmada belirtilen görüşler yazarına ait olup Kurumu’nu bağlamaz.) 
(2)         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, … v.b. 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. 

             - “Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında 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. 

             -  Bu 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 Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat 
Hakkında Kanun bugün de yürürlüktedir. 

(3)         Standard & Poor’s, “The Anatomy of Construction Risk: Lessons from A Millennium of PPP Experience”, Infrastructure 
Finance, 5 Nisan 2007, s.2, 6, vd.. 

 


