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I- GİRİŞ 

Yatırımcı kamu kesiminin yeniden yapılandırılmasının tartışıldığı şu günlerde birçok alanda alışılmış 
kalıp ve davranışları önemli ölçüde değiştirmekte olan(1) “Küreselleşme” sürecinin dışında kalması 
olanaksız olan Türkiye’de sınırlı sayıdaki Yap-İşlet-Devret (YİD), Yap-İşlet (Yİ) ve İşletme Hakkı 
Devri (İHD) gibi kısmi kamu ve özel sektör işbirliği (KÖSİ)(2) uygulamalarının, tüm kamusal 
hizmetlerin temini için gereken temel yatırım ve hizmetlerin hayata geçirilmesi ve işletilmesinde 
kullanılan örnek uygulama modeli niteliği kazandığını söylemek imkansızdır. Ancak, özellikle kimi 
gelişmiş ve bazı gelişmekte olan ülkelerde kamusal yatırım ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde ve 
işletmeciliğinde yeni ve farklı KÖSİ modellerinin de giderek hızla yaygınlaştığı(3) görülmektedir. 

AB ülkelerinde imzalanan sözleşmelerin tutarı; 2001-2004 arasında yaklaşık 30 milyar € tutarında 
olduğu görülen KÖSİ uygulamaları,  2005’de 21.4, 2006’da 18.0, 2007’de 73.8 milyar € büyüklüğe 
ulaşmış olup diğer ülkelerde olduğu gibi hızla gelişmekte ve artış göstermektedir. İmzalanan KÖSİ 
sözleşmelerinin 2007 sonu itibarıyla; 4.1 milyar € ile İspanya, 3.5 milyar € ile İtalya, 2.9 milyar € ile 
İrlanda, 2.8 milyar € ile Fransa, 2.4 milyar € ile Yunanistan ve 42.2 milyar € ile İngiltere’de olduğu 
görülmektedir. En büyük tutara sahip KÖSİ sözleşmelerinin ulaştırma (paralı otoyollar ve 
demiryolları) ve sağlık (hastane) sektöründe olduğu görülmektedir(4). 

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay gibi yüksek mahkemelerin konuyla ilgili kararları ışığında benzer 
uygulamaların Türkiye’de de hayata geçirilebilmesi amacıyla, geçmişteki tecrübeler, çağdaş 
gelişmeler ve diğer ülke uygulamaları da gözönünde bulundurularak, öncelikle “kamu hizmeti”, 
“imtiyaz sözleşmesi” … vb. kavram ve modeller yeniden tanımlanarak(5) kamu hizmetinin özel 
hukuk kişilerince sağlanması amacıyla değişik sözleşme türleri geliştirilmesi, bu kamusal hizmetleri 
ve yatırımları üretmekle görevli kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarında da değişiklik 
yapacak şekilde, çeşitli açılardan ortak bir temel hukuki zemine kavuşturacak yasal düzenlemelerin 
yapılması zorunlu hale gelmiştir.  

Kamusal karakterli hizmetlerin özel sektör aracılığıyla temininde izlenen yeni ve çağdaş yöntemlerin 
klasik idari faaliyet şekillerinden faklı ve sistematik bütünlükten yoksun olması, uygulamada çok 
farklı ve çeşitli karışıklığa sebebiyet vermektedir. Uygulamada karşılaşılan sorunların ve karmaşanın 
ortadan kaldırılması amacıyla yasa koyucunun bu konuları ele alarak köklü bir düzenleme yapması ve 
çağdaş uygulama modellerinin hayata geçirilmesine ilişkin hukuki zemini sağlamlaştırması 
gerekmektedir. Bu yasal eksikliğin giderilmesi sonrasında ikincil mevzuat oluşturulup geliştirilerek 
uygulama modellerine ilişkin şartlaşma ve sözleşmelerin hazırlanması ve yürütülmesinin sağlanması 
ile bunların eşgüdümünde yetkili bir idari otoritenin görevlendirilmesi önemlidir(6). 

Kıt kamu kaynaklarının nasıl kullanılması gerektiğini, kamusal hizmet ve yatırım harcamaları 
konularını Friedman Matrisi denilen aşağıdaki şekiller yardımıyla daha basite indirgeyerek 
açıklayabiliriz(7). 

II- FRIEDMAN MATRİSİ VE “KİM, KİMİN PARASINI NASIL HARCAMALI?” 

Kamu yatırımları çoğu zaman gereksiz masraf, israf ve savurganlıkların ortaya çıkışındaki en önemli 
sebep olmaktadır. Kamu mülkiyeti, her ne kadar “toplumsal mülkiyet” olarak ifade edilse de kamu 
mülkiyetine konu edilen varlıklar üzerinde vatandaşların bireysel sahipliği, mülkiyeti söz konusu 
değildir.  



Doğasından kaynaklanan özellikler nedeniyle bireyler kendilerine ait bir malı veya hakkı kullanırken 
ya da parayı harcarken kendilerine sağlayacağı yararı da dikkate alarak azami dikkat sarfederken, 
mülkiyeti kendilerine ait olmayan mal, mülk, hak ya da para konusunda bu kadar dikkatli 
olmayabilmektedirler. 

Mülk sahipliği ve tasarruf edebilme yeteneği açısından kamusal mülkiyete konu edilen varlıklar ile 
özel mülkiyete konu edilebilen varlıklar arasındaki fark çok önemlidir. Özel mülkiyete konu edilebilen 
varlıklar için bir “mal veya hak sahibi” vardır. Bu sahiplik nedeniyle tasarruf yetkisine sahip olan 
kişi kendi parası, mülkü veya hakları üzerinde tasarruf edebilme iktidarına da sahiptir. Birey olarak 
eğer kendisine ait mal, para veya haklar ile ilgili olarak yanlış kararlar verir ise veya müsrif hareket 
ederek zarara uğrarsa bunun bedelini de şahsen kendisi üstlenir.  

Kamusal mülkiyete konu edilen varlıklar için özel mülkiyetteki gibi gerçek bir “mal veya hak sahibi” 
yoktur. Burada kamusal mülkiyetten dolayı herkese ait olan ve herkesin kullanmasının söz konusu 
olduğu varlıklar ve haklar vardır. Bu haklar ve varlıklar üzerinde tasarruf edebilme yetkisi, kamu 
kurum ve kuruluşları nam ve hesabına hareket etme yetkisine sahip olan bürokratlar ve siyasi 
temsilcilerdedir. Kamusal alanda özel mülkiyetin olmaması nedeniyle bu mülkiyet hakkının kötüye 
kullanıldığı durumlarda, israf ve yanlış kararlar sonucunda uğranılan zararların bedelini, bireysel 
olarak zarar verenler değil halk ödemektedir.  

Şekil 1’de; savurganlık ve israf açısından kamusal harcamalar ile özel harcamalar arasındaki 
farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Matrisin (A) bölümünde kişi, en düşük fiyata en kaliteli mal veya hizmeti satın almak için kendi 
parasını kendisi için harcamaktadır. Yani burada hem kalite, hem de fiyat kişi için önemli bir karar 
parametresidir. Kişi, hem en düşük fiyat vererek maliyetini en alt düzeye indirmeye, hem de en yüksek 
kaliteyi elde ederek bireysel faydayı en üst düzeye çıkarmaya çalışmaktadır. Böylece kendisine ait 
parayı kullanırken ekonomik etkililiği de en üst seviyeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu bölümün, 
herkesin kendi işinin başında olduğu müteşebbisleri simgelediğini ifade etmek mümkündür.  

(B) bölümünde kişi, başkasının parasını kendisi için harcamaktadır. Yani maliyetine başkası 
katlanmakta ama işin sağladığı faydadan kişinin kendisi yararlanmaktadır. Bu durumda kişi fiyata 
değil, kaliteye önem vermektedir. Burada kişi için önemli olan husus harcanan para değil en kaliteli 
mal veya hizmete sahip olabilmektir. Nasıl olsa para başkasından çıkmaktadır. Ya çok para harcanacak 
ya da en yüksek kalite tutturulacaktır.  

(C) bölümünde kişi, kendi parasını başkası için harcamaktadır. Yani maliyetine kendisi katlanacak 
ama işin sağladığı faydadan başkası yararlanacaktır. Bu durumda kişi kaliteye fazla önem vermeden 
harcamasını en alt düzeyde tutmayı amaçlamaktadır. Şahıs için önemli olan en düşük fiyata ulaşmak 
olduğundan düşük kaliteye göz yumabilmektedir. Burada kişi için önemli olan kalite değil, fiyattır. 
Bireyin eşi, çocukları, dostları ve arkadaşları için yaptığı harcamaların yer aldığı bu bölüm çok geniş 
bir alan değildir. 

(D) bölümünde ise kişi, başkasının parasını başkası için harcamaktadır. Yani kişi burada birey olarak 
ne işin maliyetine katlanmakta, ne de işin sağladığı faydadan yararlanmaktadır. Bu durumda kişi ne 
fiyata önem vermekte, ne de kaliteye. Katlanılacak maliyet ve elde edilecek fayda, birey özelinde hiç 
önemli değildir. 



 
Acaba A bölümü rekabetçi bir piyasada faaliyet gösteren özel sektör şirketlerinin, (D) bölümü ise bir 
kamu işletmecisinin hareket tarzını ve davranışlarını yansıtmıyor mu? Azami ekonomik etkililik (A) 
bölümünde sağlandığına göre kaynakların akılcı ve verimli kullanımı için (D) bölümünden ayrılıp (A) 
bölümüne geçmek gerekmiyor mu? Başka bir ifade ile kamusal mal ve hizmet üretimi ve sunumunun 
kamu işletmeleri eliyle değil de özel sektör eliyle gerçekleştirilmesi daha verimli ve ekonomik açıdan 
kaynak kullanımında daha etkili sonuçlar elde edilmesini sağlamıyor mu? 

İsraf ve savurganlıkların en az olduğu bölüm ise (A) ve (C) bölümleridir. Bu iki bölümde de bireyler, 
kendi paralarını kendileri için (eş, çocuklar, anne-baba … vb.)  harcamaktadırlar. Bu bölümde bireyler, 
paralarını harcarlarken elde edecekleri faydayı çoğaltmaya çalışmakta, mümkün olduğu ölçüde daha 
kaliteli mal ve hizmeti en düşük bedeli ödeyerek satın almak için gayret sarf etmektedirler. Bireyin 
sadece çok yakınında bulunan eş, çocuklar, yakın akraba ve yakın dostları için para harcadığı (C) 
bölümünün çok geniş olmadığı da dikkate alınmalıdır. 

III- FRIEDMAN MATRİSİNİN KAMU YATIRIM HARCAMALARINA UYGULANMASI 

Friedman matrisi, ülke ekonomisi üzerinde uzun dönemli ve kalıcı etkiler bırakan, gelecek kuşaklara 
kalan varlıklara yapılan kamu yatırım harcamalarına uyarlandığında aşağıdaki durum oluşmaktadır 
(Bkz. Şekil 2).  

Şekil 2’nin (D) bölümünde durumun vahim olduğu görülmektedir. Burada birileri, başkasının, yani 
devletin ve milletin parasını yine başkaları için harcamaktadır ve bütçe aşımları ve yüksek maliyetler 
ile karşılaşılmaktadır. Bu bölümü “kamusal bölüm” olarak adlandırabiliriz. Örnek vermek gerekirse 
siyasi erk sahipleri kendi paralarını kendileri için değil, kamunun paralarını yine kamu için 
harcamaktadırlar. İşte savurganlık, israf, maliyet aşımları … vb. sorunların asıl kaynağı da bu 
bölümdür. 

Şekil 2’de; israf ve savurganlıklar açısından özel kesim yatırımları ve kamu kesimi yatırımları 
arasındaki farklılık ortaya konulmaya çalışılacaktır. Şekilden de görüleceği üzere, burada da 
savurganlık ve israfın en fazla olduğu bölüm diğer tüm bölümlere kıyasla (D) bölümüdür. Bu bölümde 
kamuya ait yatırımlar halkın seçtiği siyasi temsilciler ve bu temsilciler tarafından atanan bürokrat ve 
teknokratlar eliyle gerçekleştirilmekte ve idare edilmektedir.  



(A) bölümü savurganlık ve israfın en az olduğu bölümdür. Bu bölümde bireyler (özel sektör)  kendi 
yatırımlarını kendileri gerçekleştirmekte ve idare etmektedirler. 

 
(B) bölümü savurganlık ve israfın ikinci derecede en az görüldüğü bölümdür. Bu bölümde özel kesim 
yatırımları bizatihi mal/işletme sahibi tarafından ve/veya liyakat sahibi profesyonel şahıslar 
aracılığıyla gerçekleştirilmekte ve idare edilmektedir. Buradaki profesyoneller de yatırım maliyetlerini 
en aza indirmek ve kârlılığı en fazla olacak şekilde çalışmaktadırlar. Aksi durumda, işletme/mal sahibi 
olarak profesyonelleri başkaları ile değiştirme yolunu kullanabilmektedir. 

(D) bölümü ile (A) bölümü arasında iki temel farklılık vardır:  

(D) bölümünde kamusal mülkiyet ve kamu yatırımları söz konusudur. Yatırımların gerçekleştirilmesi 
ve idaresi halkın seçtiği siyasi temsilciler tarafından atanan kamu görevlileri aracılığıyla 
yapılmaktadır. 

(A) bölümünde ise, özel mülkiyet söz konusudur ve yatırımlar bizzat mülk sahipleri (özel sektör) 
tarafından gerçekleştirilmekte ve idare edilmektedir. 

(C) bölümünde de özel mülkiyet yapısı ve yatırımlar söz konusu ise de mülk veya hak sahibi bunları 
bizzat kendisi değil, liyakat sahibi profesyonel yöneticilere emanet etmiştir.  

IV- ÜLKEMİZ KAMU ALTYAPI YATIRIMLARINDA İSRAF  

Kurumsal eksiklikler ve yapısal sorunların yanısıra; ekonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçları her geçen 
gün artan genç nüfus yapısı, altyapı sorunlarını çözememiş kentleşme, siyasi etkiye açık popülist 
uygulamalar(8) 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(9).  

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(10). Bu büyüme, başta yerel yönetim hizmetleri olmak 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(11) 
oluşturmaktadır. Bugünkü bütçe imkanları ile büyük kamu yatırımlarının orta vadede bile 
gerçekleştirilmesi mümkün görülmemekte, çözüm olarak da iyi düzenlenmiş KÖSİ uygulamalarına 
ihtiyaç olduğu belirtilmektedir(12).  

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.  

Kamu yatırım ödeneklerinin bütçeye oranı 1990’ların başında %15 iken, 2006 ve 2007 yıllarında bu 
oran %6 civarında(13) 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(14) ile kamu yatırım 
programının gözden geçirilerek rasyonelleştirilmesi öngörülmüştür. Rasyonelleştirme çalışmaları 
halen devam etmektedir(15). 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 Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)’nda 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(16). 

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. 

 



V - SONUÇ 

Kamusal ortak mülkiyetin gerçek sahibinin olmayışı nedeniyle kamusal bölümde özel bölüme göre 
daha fazla savurganlık ve israfın olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla herkese ait 
olduğu ileri sürülen bir mal veya yatırım aslında hiç kimseye ait değildir denilebilir. Hiç kimseye ait 
olmayan bir malın veya yatırımın da insanlar tarafından kendilerine ait mal veya yatırımlar ölçüsünde 
korunacağını söylemek doğru olmayacaktır.  

Dolayısıyla savurganlıklar ve israfın en aza indirilebilmesi için özel mülkiyet alanının genişletilerek 
kamusal mülkiyet alanının daraltılmasında büyük yarar görülmektedir. Bu suretle işlerlik sağlayan bir 
piyasa ekonomisinde ülkenin sınırlı ve kıt kaynakları daha rasyonel bir şekilde kullanılabileceğinden, 
böyle bir mekanizmanın kurularak tüm kural ve kurumları ile birlikte ve sağlıklı bir şekilde 
işletilmesinin sağlanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

  
 

(*)        Dr., T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı, Hacettepe Ünv. İİBF, Öğretim Görevlisi 
(!)          Bu çalışmada belirtilen görüşler yazarına ait olup Kurumu’nu bağlamaz. 
(1)         Halil Bader ARSLAN, Bulmacanın Eksik Parçası: Birleşme ve Satınalmalarda İnsan Kaynakları, Siyasal Kitabevi, Ankara 

2004, s.1 
(2)         Kamu ve Özel Sektör İşbirliği (KÖSİ) konusu ile ilgili merkezi idari otoritenin kurulmasına yönelik model önerimiz ile ilgili olarak 

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)         Seema MANGHEE, Prospects for PPP Schemes in the Transport Sector, Uluslararası KÖSİ (PPP) Zirvesi ve Sempozyumu, 
Tebliğ sunumu, 15.09.2006, Ankara, s. 6-7 

(4)         IFSL, (2008), PFI in the UK & PPP in Europe 2008, Araştırma Raporu, s.3 
(5)         Yahya ZABUNOĞLU, Yap-İşlet-Devret (YİD) Konusunda Yasal Düzenleme Örnekleri ve Yargı Kararlarının Işığında Yeni Bir 

Düzenleme Modeli, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yap-İşlet-Devret Modelinin Uygulanmasında Ortaya Çıkan 
Sorunlar ve Öneriler Sempozyumu-Bildiriler-Panel, içinde s. 45-54, Ankara, 19 Haziran 1996 

(6)         Ayhan SARISU, “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Kamu Kesimi ile Özel Sektör İşbirliği Modelleri Çerçevesinde Gerçekleştirilmesine 
İlişkin Kanun Taslağı Tasarısının Değerlendirilmesi”, Yaklaşım, Mart 2008, Sayı:183, s. 214-222. Ayrıca 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.246-263 

(7)         Bu matris, Milton FRIEDMAN’ın Free to Choose, (1980, s. 116) adlı eserinden Coşkun Can AKTAN tarafından alınarak özel ve 
kamusal mülkiyete uyarlanmıştır.  
Bkz. www.canaktan.org/ekonomi/ozellestirme/aktan-makaleler-ceviriler/aktan-mazdekizm. pdf, Giriş Tarihi: 20.11.2006. Friedman 
matrisi için ayrıca Bkz. Tamer MÜFTÜOĞLU, Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler: Sorunlar, Öneriler, 2. Baskı, 
Ankara 1991, s.298-400 

(8)         DPT, Kamu Yatırımlarının Planlanması ve Uygulanmasında Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara 2001, DPT: 
2557-ÖİK: 573, s.22-23 

(9)         Erdal EREN, Kamu Altyapı Yatırımlarının Sermaye Piyasaları Aracılığıyla Finansmanı, SPK 7. Arama Konferansı tebliğler 
kitabı, Ankara, 26.12.2006, s.38-46 

(10)       Dünya Bankası, Turkey Public Expenditure Review, Aralık 2006, Washington, D.C., s.74-75 
(11)       Türkiye’deki kamu yatırımları; merkezi hükümet (bakanlıklar), KİT statüsündeki kurum ve kuruluşlar ve yerel yönetimler tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Toplam kamu altyapı yatırım harcamalarının yaklaşık % 45’i bütçeden karşılanmakta, kalan miktarın 
yaklaşık %20’si KİT’ler, % 35 oranındaki harcamalar ise yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Bkz. 
Dünya Bankası, (2006), age, s.73, dipnot no.53 

(12)       Dünya Bankası, (2006), age, s. 81, 84, vd. 
(13)       EREN, agt, s.38-39 
(14)       Yılmaz ILGIN, “Kamu Sabit Sermaye Yatırım Stratejileri ve 2002 Yılında Kamu Proje Stoku”, Planlama Dergisi, Özel Sayı-

DPT’nin Kuruluşunun 42. Yılı, 2002, s.369-370 
(15)       Dünya Bankası, age, s.76 
(16)       DPT, age, s.56 
 


