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Türkiye’de Kamu – Özel Ortaklık Modeli
 Bir yatırım ve hizmet modelidir.
 Bu modelin amacı topluma daha hızlı ve iyi hizmet sağlanmasıdır.
 Hastaneler, otoyollar, altyapı, havaalanları gibi birçok faaliyet alanında bu
modeller kullanılmaktadır.

Koşullu yükümlülükler – Devlet
Garantileri
 KÖİ projelerinin finansmanında kamu garantileri, yatırımın gerçekleşme
sürecinde meydana gelen ve gelebilecek risklerin ortadan kaldırılması için
ilgili kamu idaresinin verdiği dolaylı desteklerdir.
 Dolaylı devlet destekleri birtakım koşullara
yükümlülükler” olarak adlandırılmaktadır.

bağlandığı

için

“koşullu

 Koşullu yükümlükler gerçekleştiğinde, yatırımların sürdürülebilirliği için kamu
idaresinin üstlenmiş olduğu yükümlülükler garanti niteliğini taşımaktadır
(Bülbül & Atabey, 2010: 63-66).
 Bu garantiler uzun vadelidir ve bu da uzun vadeli olarak devletin önceden
belirlenmesi zor yeni kamu borçları ile karşılaşabileceği anlamına gelir.

Koşullu yükümlülükler nasıl olur ?
 Finansman aşamasında kamu idaresinin özel sektör yatırımcısına borç
üstlenim taahhüdünde bulunması şeklinde olabilir.
 Hizmet satın alma garantisi (talep garantisi) vermesi
veya hizmet
kapsamında üretilen bina, makine ve ekipmanların özel sektör
yatırımcısından kiralanması şeklinde de olabilmektedir (Yusufoğlu, 2017:
165)0.
 Bunların dışında kamulaştırma maliyetlerinin üstlenilmesi, enflasyon ve kur
riski üstlenimi gibi konularda da kamu garantileri sağlanabilmektedir (Kamu
Özel İşbirliği Özel İhtisas Komisyonu, 2018: 43).

Türkiye’ de Uygulanan KÖO Modelleri
 Yap – İşlet (Yİ): elektrik enerjisi üretiminde Yap-İşlet modeli kullanılmaktadır.
Sözleşmenin sonunda tesis özel sektörde kalmaktadır.
 Yap – İşlet – Devret (YİD): özel sektöre kamuya ait bir arazide tesis kurma
hakkı verilir ve riskler özel sektör ile kamu arasında paylaşılır.
 Yap – Kirala – Devret (YKD): özel sektör kurduğu tesisin fiziki donanımını
sağlar, belirtilen süre boyunca işletir ve son olarak tesisi kamuya devreder.
Kamu her yıl özel sektöre kira ödemesi yapar.
 İşletme Haklarının Devri (İHD): tesisin işletme hakkı belli bir süre için özel
sektöre devredildiği halde, mülk kamuya ait kalmaya devam eder.

Türkiye’ deki KÖO’ların Yasal Çerçevesi
 Yürürlükte KÖO modeline veya sektörüne yönelik birçok yasal düzenleme
mevcuttur.
 Türkiye’deki KÖO modelleri PPI Veritabanı’ nın son güncellemesine göre
dünya çapında ikinci sırada yer almaktadır.
 Bu projeler üzerinde Türkiye, AB ülkelerine kıyasla daha girişimci bir portre
çizmektedir.

Sağlık Sektöründe KÖO Uygulamaları
Hakkında Türk Mevzuatı
 Özel sektörün KÖO modelini kullanarak sağlık sektörüne katılımı sürekli bir artış
göstermektedir.

 Dünya çapında gerçekleşen özelleştirme hareketinden Türkiye de etkilenmiştir.
 Devlet İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
 Tasarrufun Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun
 3096 sayılı Kanun

 Sağlık sektöründe önem arz eden ve bu sektörün KÖO modelleri ile gelişmesine hizmet
eden 6428 sayılı Kamu Özel Ortaklık Modeli ile Hizmetlerin Kurulması ve Yenilenmesi,
Hizmeti, İdaresi ile ilgili özel Kanun 21.02.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 6428 sayılı Kanuna tabi olan projelere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu uygulanmaz.
 Yapılan
sözleşmeden
mahkemelerindedir.

doğabilecek

uyuşmazlıklarda

yargı

yetkisi

Türk

 4686 sayılı Türk Uluslararası Tahkim Kanununun yürürlükteki yasa olarak seçilmesi
şartıyla, uyuşmazlıkların çözümü için tahkim konusunda da anlaşabilir. Anlaşmazlıkların
çözümü için “tahkim yeri Türkiye'de olacaktır” diyen hükmün, KÖO'lar için çok daha
tarafsız bir alternatif uyuşmazlık çözümü sistemi ağlamak amacıyla Kanun'dan
kaldırıldı.

 Özel taraf, sözleşme süresi boyunca üçüncü tarafların zararlarından sorumludur.
 Özel taraf 6248 sayılı kanunca belirtilen şartları taşıyan özel tüzel kişiliğe ya da kişiye
sözleşmeyi devredebilmektedir.
 Belirlenen inşaat süresi boyunca özel taraf yükümlülüklerini yerine getirmediyse, işleri
tamamlamak için özel tarafa yazılı bir bildirim yapılır, borç verenler haberdar edilir.
 Belirlenen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, mali
destekçiye, kalan işleri tamamlamak için özel şirketin ortaklık yapısında bir değişiklik
teklif edilir. Bu gerçekleşmezse, sözleşme idare tarafından feshedilecektir.

 Ancak, özel tarafın başarısızlığı nedeniyle projenin devam etmesi imkansız ise, o
zaman, yukarıdakilerden herhangi birini sunmadan, işler özel taraf adına başkasına
yaptırılır.

İhale Süreci Tamamlanmış KÖO Modeliyle
Kurulan Sağlık Tesisi Projeleri


Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 20 şehir hastanesinin sözleşmesi imzalanmış̧
olup, bu şehir hastanelerinden 13'u açılmıştır. Bunlardan 2020 yılında Konya Karatay, Tekirdağ̆,

İstanbul Başakşehir İkitelli şehir hastaneleri hizmete girmiş iken, Gaziantep, Kütahya, Kocaeli, İzmir
Bayraklı, şehir hastaneleri ile Şanlıurfa Sağlık Kampüsü’nün 2021 yılında açılması planlanmaktadır.


Ülkemizde 1986 yılından 2017 yılı sonuna kadar 191 tanesi (Aralık 2017 envanter verileri dahilinde)
işletme aşamasına geçmiş̧, 34 tanesi yapım aşamasında olmak üzere toplam 225 KÖİ projesinin
uygulama sözleşmesi imzalanmıştır. 2017 yılı içerisinde uygulama sözleşmesi imzalanan KÖİ
projelerinin sayısı 10 olarak kaydedilmiştir.

NO

PROJE ADI

1
2
3
4
5
6
7
8

Adana Şehir Hastanesi
Mersin Şehir Hastanesi
Isparta Şehir Hastanesi
Yozgat Şehir Hastanesi
Kayseri Şehir Hastanesi
Manisa Şehir Hastanesi
Elazığ Şehir Hastanesi
Ankara Bİlkent Şehir
Hastanesi
Eskişehir Şehir Hastanesi

1.550
1.294
755
475
1.607
558
1.038
3.711

HİZMETE GİRDİ
HİZMETE GİRDİ
HİZMETE GİRDİ
HİZMETE GİRDİ
HİZMETE GİRDİ
HİZMETE GİRDİ
HİZMETE GİRDİ
HİZMETE GİRDİ

1.081

HİZMETE GİRDİ

1.355
2.682

HİZMETE GİRDİ
HİZMETE GİRDİ

838 (1.250 Kapasiteli)

HİZMETE GİRDİ

13

Bursa Şehir Hastanesi
İstanbul Başakşehir Şehir
Hastanesi
Konya Karatay Şehir
Hastanesi
Tekirdağ Şehir Hastanesi

486

HİZMETE GİRDİ

14
15

Kocaeli Şehir Hastanesi
Kütahya Şehir Hastanesi

1.210
610

2021
2021

16

Ankara Etlik Şehir Hastanesi

3.624

2021

17

Gaziantep Şehir Hastanesi

1.875

2021

18

İzmir Bayraklı Şehir
Hastanesi

2.060

2021

9
10
11

12

Yatak Kapasitesi

Hedeflenen Bitim Tarihi

TÜRKİYE'DE YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE KARAYOLU PROJELERİ

1- YİD Modeli ile Yapılan Otoyol Projelerine Bazı Örnekler
 Kınalı - Odayeri Kuzey Marmara Otoyolu'nun (Avrupa Yakası) Bölümü:

 Kurtköy - Akyazı Kuzey Marmara Otoyolunun bir kısmı (Asya Yakası):
 Ankara - Niğde Karayolu Projesi:

2-Kalkınma Bakanlığı Onay Sürecinde Yapım İşletmesi Devir Modeli
ile Yaklaşan Otoyol Projeleri
 Ankara - Kırıkkale - Delice Otoyolu Projesi:

 Çiğli - Aliağa - Çandarlı Karayolu Projesi:
 Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale - Balıkesir Karayolu Projesi:

3- 2023 Vizyonunda Yap İşlet Devret Modeli ile Yapılması Hedeflenen Otoyol Projeleri

● Yalova – İzmit Otoyol Projesi(91 km)
● Antalya – Alanya Otoyol Projesi(187 km)
● Ankara – Sivrihisar Otoyol Projesi(164 km)
● Mersin – Silifke (Taşucu) Otoyol Projesi(98 km)
● Şanlıurfa – Diyarbakır – Habur Otoyol Projesi(454 km)
● Aydın – Denizli – Burdur Otoyol Projesi(315 km)
● Delice – Samsun Otoyol Projesi(447 km)
● Sivrihisar – İzmir Otoyol Projesi(408 km)
● Afyonkarahisar – Burdur – Antalya Otoyol Projesi (350 km)
● Sivrihisar – Bursa Otoyol Projesi(231 km)
● Gerede – Merzifon Otoyol Projesi(336 km)
● Merzifon – Gürbulak Otoyol Projesi(919 km)

Türkiye'nin Orta Vadeli Programda Kamu Özel
Ortaklığına İlişkin Politikaları (2019-2021)

HEDEFLER

ÖNLEMLER

Hedefler
 Temel amaç kamu yatırımlarını, özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve
ticaretini destekleyecek ve vatandaşlarımızın refahını ve mutluluğunu artıracak
öncelikli altyapı alanlarına yönlendirmektir.
 Kamu yatırım harcamalarından maksimum tasarruf sağlanırken, kalkınma
potansiyelini destekleyen ekonomik ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik
verilecektir.
 Kamu altyapı yatırımları; Özel sektördeki üretim maliyetlerinin azaltılmasını, yeni
üretim kapasitelerinin yaratılmasını ve böylece üretimin yenilikçi ve rekabetçi
gelişimini destekleyecek şekilde planlanacak ve yürütülecektir.
 Kamu
yatırım
projelerinin
planlanması,
uygulanması,
izlenmesi
ve
değerlendirme süreci güçlendirilecek, buna bağlı olarak kamu kurum ve
kuruluşlarının kapasiteleri artırılacaktır.

Önlemler
 Evaluation Bütçe değerlendirme sistemi ile daha güçlü bir ilişki
kurmak için KÖO
 Projelerinin izlenmesi güçlendirilecektir.

 KÖO alanında faaliyet gösteren kamu kurumlarını kapsayan
kapasite geliştirme projesi tamamlanacaktır.
 KÖO uygulamaları için çerçeve mevzuat hazırlıkları yapılacaktır.

Avrupa Birliğin de Kamu
Özel Ortaklıkları
Yaygın eksiklikler ve sınırlı faydalar

Avrupa Birliğin de PPP’ler
 Kamu-özel ortaklık projeleri(PPP) , kamu sektörü tarafından geleneksel
olarak sağlanan mal ve hizmetlerin temini için hem kamu hem de özel
sektörleri harekete geçirmektedir.
 Kamu Özel ortaklıklarını cazip gösteren bir diğer husus ise Kamu
harcamalarının tabi olduğu bütçe kısıtlamalarını hafifletiyor olmasıdır.
 1990'lardan bu yana AB'de toplam 336 milyar € değerinde 1.749 KÖİ
tamamlanmıştır.
 2016 yılında ulaşım sektöründe PPP'ler yatırımların üçte birini oluşturdu.
Bunun hemen arkasında, sağlık ve eğitim KÖİ’ leri yer almıştır.

 Avrupa Birliğinin Komisyon politikası birkaç yıldır PPP’lere yönelmenin, projelerin etkili
bir şekilde yürütülmesinde etkili bir araç olabileceğini savunmaktadır.
 Bu sebeple örneğin Avrupa 2020 stratejisinin bir parçası olarak belirlenmiştir KÖİ’ları.
 Buna rağmen 2000-2014 döneminde toplam maliyeti 29,2 milyar € olan 84 PPP,
sadece 5,6 milyar € tutarında AB finansmanı almıştır.

Başarılı PPP projeleri için Gerekli olduğu
belirlenen özellikler
 PPP uygulaması deneyimleyecek olan ülkede uygun kurumsal ve yasal
çerçeveler gerekmektedir
 Önemli idari kabiliyetler : Bu önemli idari kabiliyetler ise sadece uzun süreli
deneyim ile sağlanabilmektedir
 Çok sınırlı sayıda Avrupa ülkesi bu özelliklere sahip
 Sınırlı sayıda ülkede gerekli özelliklerin mevcut olması AB’nin daha fazla fonu
PPP’ler için kullanma isteğine engel olmaktadır

 PPP projeleri ile diğer projeler arasındaki fark risk paylaşımıdır Özel ve Kamu kişiliği
arasında.
 Genel olarak Özel kişi risk, tasarım, inşaat, finansman, projenin bir süre hem işletmesi
hem de bakımı ile sorumludur.
 Kamu kişiliği ise politik riskler ile hukuki riskleri taşımaktadır.

Avrupa Birliğinde kullanılan PPP şekilleri
 En bilinen PPP sözleşmesi ile en kullanılan PPP sözleşmeleri farklıdır.
 En çok bilinen PPP sözleşmesi BOT : Build , Operate, Transfer yani Yap İşlet
Devret modelidir.
 Ancak uygulamada AB de en çok kullanılan sözleşme tipi DBFMO dur. Yani
Design/ tasarım, Build / Yap, Finance / Finansman , Maintain /Bakım,
Operate /İşlet’dir.
 DBFMO ile özel aktör projenin tasarımından başlayarak, finansman buluşuna
kadar tüm etaplarında aktif bir rol oynar.

Kamu aktörleri neden PPP'leri uygulamakla
ilgileniyor?
 Projelerin daha hızlı sonuçlanmasını sağlamakta. Bunun sebebi ise genel
olarak PPP olarak yürütülen projelerde bütçeler daha yüksektir.
 Bu projelerin daha hızlı hayata geçmesi toplam verimliliğin artmasını
sağlamaktadır.
 Risklerin Özel sektör ile Kamu sektörü arasında paylaşımı

 Yapılan harcamaların daha optimize bir şekilde kullanılması
 Projenin tüm ömrünce yapılacak bakımı ve hizmetleri sadece Kamu
sektörünce yapılan bakım ve hizmetlerden daha yüksek bir seviyede
olacak.
 Hem kamu sektörünün hem de Özel sektörün uzmanlıklarını ve tecrübelerini
en iyi şekilde kullanılma şansını sağlamaktadır

Blended / Karma PPPs
 Hem AB fonlarının hem de özel sektör fonlarının kullanılmasına verilen isim Blended
PPPs dir.
 Blended PPPs ler ile Kamu sektörü mali bakımdan daha ekonomik projeler
yapabilmektedir, finansmanın bir kısmının Avrupa Birliğince yapılması sayesinde.

AB de 2000 ile 2014 yılları arasında PPP’ler lehine verilen Avrupa Birliği fonları
Fonların büyük kısmı Ulaşım ve bilişim &iletişim teknoloji alanlarındaki KÖİ için kullanılmaktadır.

PPP ile Projeler daha hızlı bitmektedir
 Normal proje yürütmelerinde Kamu sektörünün kısa sürede yüksek miktarda
finansman sağlaması gerekmekte. Yeterli bütçe sağlanamadığı için
genellikle projenin bir çok kamu tüzel kişiliği arasında paylaşılmak zorunda
kalıyor bu da prosedürleri bir hayli zorlaştırıyor.
 PPP’ler ile muhatap sayısı azaldığı için ve finansman sorunu ortadan kalktığı
için proje çok daha hızlı başlatılıp çok daha hızlı bitiriliyor.

PPP projelerinin Haksız rekabet yaratması
 PPP projelerini yerine getirmesi için Özel sektör tüzel kişiliğinin hem yüksek
finansmanlar sağlama gücü olmalı, hem tasarım, onarım ve bakım, işletme
kabiliyeti, inşaat kabiliyeti, gibi çok fazla kabiliyete sahip olması gerekmektedir.
 Özel sektörün üzerinde çok yönlü beceriler gerektirmesi sebebiyle PPP projelerini
yapmaya aday olabilecek şirket sayısı bir hayli düşük.
 Proje zamanında bitmesi için ve kişilerin hizmetlerden bir an önce faydalanması
için Özel sektör tüzel kişiliğine yüksek miktarda teşvikler sağlanmakta genelde .
Bu da zaten güçlü olan şirketin daha uygun fiyata daha yüksek kar elde ederek
iş yapmasını sağlamaktadır.
 Bu teşviklere rağmen PPP projeleri genelde zamanında tamamlanmamaktadır.

AB ülkelerinin bir çoğunda gerekli Kurumsal
ve Hukuki çerçeveler oluşturulmamaktadır
 FRANSA : Merkezi seviyede sadece birkaç tip sözleşme için Kamu Özel ortaklıkları
kullanılıyor. Fransa da PPP kullanımlarının asıl amacı belirlenmedi sadece birkaç teşvik ile bu
tip sözleşmeler öne atılmıştır.
 İRLANDA : Merkezi seviyede sadece birkaç tip sözleşme için Kamu Özel ortaklıkları
kullanılıyor. Genel olarak ek finansman şekli olarak görülmektedir PPP sözleşmeleri.
 YÜNANİSTAN :Sadece inşaat bedeli 500 milyon Euro altındaki projelere PPP mevzuatları
uygulama buluyor. Bu sebeple daha yüksek bedelli projelerde öngörülen mecburi
değerlendirmeler yapılmamaktadır. Genel olarak ek finansman şekli olarak görülmektedir
PPP sözleşmeleri.
 İSPANYA : PPP anlaşmalarını yürütmekte olan ve bunların uygulamasının düzgün yapılması
için görevli birim yok. Bu sebeple var olan standartlanmış sözleşmelerden ve diğer yardımcı
araçlardan faydalanmıyorlar genelde.
 Genel olarak ülkelerin çoğunda PPP ler ile ilgili belirgin bir politika ve işleyiş şekli halen
belirlenmemiş.

Avrupa’da PPP ler neden yeterince yaygın
değil?
 AB Sayıştay’ının 2018 tarihli bir raporunda Avrupa’da birkaç farklı ülke de
yapılan12 tane PPP incelemiş ve anlaşmalarının aslında gerekli faydayı
sağlamadığı bildirilmiş.
 Bu rapora göre yapılan PPP’lerde ciddi anlamda verimlilik sorunu yaşanıyor,
bu da inşaatlarda gecikmeler ve proje fiyatlarının artması anlamına geliyor.
 Tamamlanan 9 PPP’den 7 sinde 2 ila 52 ay arasında gecikmeler yaşanmış.
 Bu verimlilik ve gecikme problemleri de PPP’leri daha az ilgi çekici hale
getiriyor.

 Bazı kesimlerce PPP’ler eleştiriliyor ve bunun da dolaylı olarak PPP’ye başvuruyu azalttığı
düşünülebilir. PPP’lere karşı bazı uluslararası organizasyonlar eleştiride bulunmakta ve bu
eleştiriye göre aslında devletler PPP’leri kamu borçlarının üstüne kapatmak ve gizlemek için
kullandıkları bir araç. Böylece doğrudan kendileri borçlanmak yerine özel kişilerin borçlanıp
normalde devlet haznesine yazılacak borçların özel kişilerin üzerinde gibi gözükmesine sebebiyet
vermesi.
 Bu konuda Greenwich Universitesi Uluslararası Kamu Hizmetleri Araştırma Birimi (PSIRU (Unité de
recherche internationale sur les services publics) )kurucusu olan David Hall’ın hazırlamış olduğu
kapsamlı bir rapor vardır. Bu rapor Uluslararası Kamu Hizmetleri (l'Internationale des services
publics (ISP)) tarafından talep edilmiştir.
 Projelerin PPP ile yapılmasının projenin doğrudan kamu kişisi kontrolünden yapılmasından daha
pahalıya mal olduğu hakkında eleştiriler mevcut.
 Rapor dan çıkarılabilecek sonuç ise kamunun finansmanını kendi kendine sağlaması kamu için
daha avantajlı olduğu yönündedir.

1. https://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/rapport_fr_56pages_a4_lr.pdf

Diğer eleştiriler
 PPP’lerin kamu tarafını belirsiz borçlar ve belirsiz riskler altına soktuğu
yönünde de eleştiriler var. Bu eleştirilere göre özel tarafın iflas etme,
veya borçlarını yerine getirmeme riski her zaman mevcut.
 PPP ile yürütülen projelerin genelde çevre bakımından en optimal
çalışma şekillerinin yapılmasına engel olabileceği yönünde eleştiriler
mevcut. Bu da aslında çevre bakımından alınabilecek diğer
teşviklere engel olduğu gibi ülkelerin bir çoğunun taahhüt ettikleri
temiz çevre çabaları ile ters düşeceği durumlar yaratıyor.

Eurodad tarafından sipariş edilen Ekim 2018 tarihli, «Comment les partenariats publicprivé
échouent-ils» adlı bir raporda1 ise PPP’lerin neden başarısız olduğu ele alınmış
 Avrupa Borç ve Kalkınma Ağı ( EURODAD), demokratik olarak kontrol edilen, cinsiyet adaleti ve
insan haklarına dayalı mali ve ekonomik sistemleri savunan bir sivil toplum ağıdır.
 4 kıta da 10 PPP projesi incelenerek yapılan bir rapor olduğu bildirilmiş. İnceleme yapılan ülkeler
sadece Avrupa ülkeleri değil ancak PPP’ler hakkında yapılan eleştirileri anlamak için faydalı olacağı
için uluslararası bir bakış ile bu eleştirilere de dikkat edilmeli. İncelemelerin yapıldığı ülkeler :
Kolombiya, İspanya,, Fransa, Hindistan, Endonezya, Lesoto, Liberya, Peru ve İsveç. PPP’lerin
yapıldıkları sektörler eğitim, enerji, sağlık, ulaşım, su ve sanitasyon.
 Rapor da projelerin kamu bütçesi üzerindeki kısıtlamaları bertaraf etmek için ve vergi bakımından
mali külfeti geciktirmek için PPP’lere başvuru yapılması tespiti yapılmış. Burada daha önce de
gördüğümüz üzere muhasebe uygulamaları yöntemi ile hükümetlerin proje maliyetini bilanço dışı
tutmak için yaptıkları bir işlem olduğu eleştirisi yine gündemde.

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/eurodad/pages/508/attachments/original/1590679733/C
omment_les_partenariats_publicprive%CC%81_e%CC%81chouent-ils.pdf?1590679733

 Yapılan PPP’ler hakkında çıkarılan ortak sonuçlar şunlar :
 Bu projelerin kamu finansı için yüksek bir külfet yarattığı
 Kamu tarafı üzerinde aşırı bir risk yarattığı
 Ve sonuç olarak vatandaşlar üzerinde PPP’lerin yüksek bir yük olduğu.
 Örnek olarak Lesoto PPP’si Lesoto hükümetinin ve Dünya bankasınca öngörülen fiyatın
tam 2 katı bir maliyeti olduğu kamu için.
 Diğer bir örnek İsveç’in Nya Karoinska Solna (NKS hastanesi), başta belirlenen maliyet
1,4 milyar Euro iken, 2,4 milyar euroluk bir maliyet ile inşaa edildi, ve üstelik hastanede
birçok teknik sorun olduğu da not edilmiş. Bu hastaneye dünyanın en pahalı hastanesi
ünvanı verilmiş.
 İncelenen her PPP kamu bakımından daha külfetliydi zira beklenmedik durumlarda
maddi külfetin kamu tarafından karşılanması sözleşme ile öngörüldüğü maddelere yer
erilmiş.

 Bir diğer örnek Endonezya da yapılan 2 tane PPP ile ilgili , şu kamu hizmeti ile ilgili bir çalışma yapılmış.
2011 de kamu adına 18 milyon Amerikan doları zarar hesaplanmış, öngörüldüğü gibi 2022 yılına
kadar proje devam ettiği takdirde ise devletin toplam zararının 2,4 milyon Amerikan doları olması
bekleniyormuş.
 Daha ağır eleştiriler ve saptamalar da mevcut. PPP’ler sebebiyle beklenmedik maddi külfetlerin
Kamu tarafı için doğabileceğinden bahs etmiştik, ancak örnekler ile bunun aslında ne anlama
geldiği açıkça gözler önüne serilmiştir. PPP’ler de yaşanan problemler sebebiyle zengin olmayan
halkın durumunda kötüleşmeler oluşabildiği gösterilmiştir.
 Lesotho da Queen Mamohato hastanesi yapımında yine beklenmedik ve sürekli yükselen maddi
zararlar vuku bulmuş bu da kamu’nun aslında kırsal bölgelerde birincil ve ikincil sağlık hizmetleri
için yapacakları yatırımların yapılamamasına sebebiyet vermiş. Bu kırsal alanlarda halkın ¾ ünün
yaşadığı ve yükselen bir ölüm oranı olduğu da belirtilmiş.
 Diğer bir örnek ise Jakarta da, özel bir şirket su dağıtımını yaptığı ve fiyatın çok fahiş olması
sebebiyle birçok ailenin artık su faturalarını ödeyemeyecek durumda olduğu tespit edilmiş.

 Çevre bakımından PPP’lerin kötü etkileri olabileceği bu çalışma ile de tespit edilmiş. Örnek
olarak Hindistan Mundra /Gujarat da yapılan bir termik santral sonrası su ve balık kalitelerinde
gerilemeler olduğu tespit edilmiş.
 PPP’lere demokratiklik bakımından da eleştiriler yapılmış, ve yerel halkın görüşü alınmadığı
gibi bazen bilgi bile verilmediği tespit edilmiştir.
 Projelerin müzakerelerinin kompleks olduğu ve sonrasında da sonuçlanmama riski sebebiyle
de PPP’lere eleştirilerde bulunumuş. Castor Projesi örneği verilmiş. Bu proke İspanya da en
büyük deniz gazı depolama alanı projesi başladıktan sonra yaklaşık 1000 deprem yarattığı
için durmuş, ancak o aşamaya kadar topalm 3,28 milyar Euro harcama yapılmış. Bu yapılan
harcamaların da gaz faturalarında zam olarak yansıtılacağı bekleniyormuş o zaman.

FRANSA’DA Özel Kamu
İşbirlikleri

Genel bilgiler
 PPP bilinse bile 2015 e kadar kanunda Partenariats Public Prive kelime olarak hiç kullanılmadı.
Bunun yerine özel finansmanlı uzun süreli sözleşmeler veya ertelenmiş kamu ödemeleri gibi
formüller kullanılmıştır.
 Projelerin minimum bedeli : 2018-1075 sayılı 3 Aralık 2018 tarihli yönetmeliğe göre PPİ değeri 20
milyonu geçen projeler için mümkün. Ancak başka özel kanun ve yönetmeliklerde projenin
niteliğine göre 2 ila 10 milyon arasındaki projeler için de PPP ler mümkün kılınıyor.

 PPP şeklinde proje yürütmeye karar vermeden özel sektör kişisinin bu projeyi başka türlü nasıl
hayata geçirebilir bunun değerlendirmesini yapması gerekmektedir. Projenin PPP olarak
yapılmasının başka tarzda bir sözleşmeden daha karlı olacağına dair projeyi yapacak olanın (
özel sektör kişisinin) bir kanıtlama çalışması yapması gerekmektedir. Bunun için finansal olarak
daha karlı olacağını, ve kamu tüzel kişisi bu projeyi tek başına yürüttüğü benzer projelerde
karşılaşılan zorluklardan faydalanılmaktadır.

2004-559 saylı 17 Haziran 2004 sayılı Mülga
yönetmelik
 Bu yönetmelik şu an yürürlükten kaldırıldı
 Bu yönetmeliğe göre aşağıdaki şartların ikisinin aynı anda bulunması
gerekmektedir.
 1. Eksiklik şartı : Kamu kişisinin sayılacak olan 3 eksiklikten en az birine sahip olması gerekir :
 1. tek başına ve önceden teknik ihtiyaçları belirleme kapasitesi olmaması
 2. Projenin finansal veya hukuki yönlerini tek başına çözme kapasitesi olmaması
 3. Projenin aciliyeti gereği tek başına başaramaması

 2.şart : Diğer bir şart ise projenin ekonomik, finansal, hukuki ve idari sebeplerden dolayı
özel kamu ortaklığının daha faydalı olması gerekmektedir. Bunun için karşılaştırmalı
olarak fiyat, risk paylaşımı gibi etkenler de dikkate alınarak bu projenin Kamu Özel
ortaklığı olarak ele alınması faydalı olur mu değerlendirilmeli.

1 Nisan 2019 tarihli kamu ihale kanunu
 Bu kanunun L 1112-1 Sayılı maddesi KÖİ şu şekilde açıklamış : Bir ortaklık sözleşmesi,
amacı bir ekonomik operatöre veya bir grup ekonomik operatöre küresel bir misyonu
emanet etmek olan bir kamu sözleşmesidir; amacı, inşaat, dönüştürme, yenileme, sökme
veya imha etmeyi amaçlamaktadır. Kamu hizmeti için veya genel çıkar misyonunun
yerine getirilmesi için ve bunların finansmanının tamamı veya bir kısmı için gerekli olan
işler, teçhizat veya maddi olmayan mallar.
 Ortaklık sözleşmesi sahibi, yürütülecek operasyonun proje yönetiminden sorumludur.

 Bu küresel misyon şunları da içerebilir:
 1 ° İşlerin, ekipmanın veya maddi olmayan mülkün tamamının veya bir kısmının tasarımı
 2 ° İşlerin, ekipmanın veya maddi olmayan mülklerin veya bu unsurların bir
kombinasyonunun geliştirilmesi, bakımı, yönetimi veya işletilmesi;
 3 ° Bir kamu hizmeti misyonunun yönetimi veya sorumlu olduğu kamu hizmeti
misyonunun kamu kuruluşu tarafından uygulanmasına katkıda bulunan hizmetlerin
sağlanması.

 Fransa hukukunda tüm kamu kurumları PPİ imzalamaya yetkili değiller. Kamu ihale
kanunu madde L 2211-1 bu kısıtlamaya tabi kurumlar hakkında bilgi veriyor.
 Aynı kanunun L 2211-6 madesine göre mülga yönetmelikte olduğu gibi PPİ ‘nin
gerekçelendirilmesi hk hükümler mevcut. Bu maddeye göre ancak kamu tarafı,
öngörülen projenin özelliklerini, kamu hizmeti gerekliliklerini veya projenin özellikleri, kamu
hizmeti gereksinimleri, genel menfaat misyonunu dikkate alarak, bu projenin PPİ şeklinde
yürütülmesinin çok daha avantajlı olduğunun ispati getirilmedi. Bu ispat getirilirken
finansal avantajlar önemlidir. Vadeli ödeme şansı tek başına PPİ ye başvuruyu haklı
göstermemekte.

PPP anlaşmalarının uyması
gereken prensipler
 İhaleye Açık erişim
 Adaylara eşit muamele
 Prosedürlerin tarafsızlığı
 Projenin önceden tanıtımı yapılması

PPP’ler neden yeterince yaygın değil Fransa’da ?
 Fransa da yakın zamanda Paris adalet sarayının gibi birkaç önemli PPP ye imza
atıldı.
 Ancak genel olarak Fransa da PPP’lerin yeterince yaygın olmadığını söylemek
mümkün.
 İlk olarak en büyük engel PPP’lere başvurmak için değişik eksper ve kurumlardan
izin ve onaylama raporları alınması gerekmesi. Bu prosedürler PPP’lerin cazibesini
azaltabilir.
 Fransız Sayıştay’ı (Cour des Comptes) 2015 yılındaki raporunda bu ortaklıklar
hakkında eleştirilerde bulunmuştur. Bu eleştiriler fiyatlarının fahiş olması ve belirsiz
olması ile ilgili idi. Ayrıca kurum yerel yönetim birimlerinin bu kontratların getirdiği
borçlandırmayı doğru bir şekilde bölgelerinin muhasebelerinde borç haznesinde
bazen göstermemesini eleştirmiştir.

 Fransız Sayıştay'ı ayrıca PPP ‘lere başvurmanın, bölgesel kamu birimlerinin
bütçelerinin çok üstünde projelere imza atmalarını beraberinde getirmesini
eleştirmiş.
 Senatonun 16 Temmuz 2014 tarihli bir raporunda iki senatör bu PPP’leri
gelecek jenerasyonlar için bütçe anlamında saatli bomba olduğunu
söylemiştir.
 Fransız Sayıştay’ ı ayrıca yapılan PPP lerin başarısızlığı için birkaç örnek
vermiş. Örnek olarak Haziran 2014 de ağır vasıtalar için bir ecotaxe
öngörülüp sonrasında devlet tarafından son anda ertelenmiş. Veya
Vincennes hayvanat bahçesi yenilenmesi projesi için finansal anlamda
projenin tehlikeliliği ve net olmayışının altı çizilmiş.

Covid 19 sonrası PPP’ler

 PPP ye başvurma kararı alındığında bu kararlar ile ilgili mahkemelerin de
PPP’ler aleyhine kararlar aldığı görülüyor.
 Örnek olarak 2019 sonunda istinafta olan bir dosya mevcut. Marseille şehri 31
okulun yıkımı ve 34 okulun yapıma hakkında bir PPP yapma kararı alıyor
16.10.2017 tarihinde. Marseille idare mahkemesi bu kararı iptal etti. Sonrasında
istinafa gidildi.

 Ayrıca Conseil d’Etat da Fransız kamu kişisi ile yabancı bir tüzel kişi arasında
kurulan bir PPP akabinde alınan bir tahkim kararının Fransız kamu düzenine
uygunluğunun denetlenmesi hakkında da bir dava vuku bulmuş 2016 da.

Sektörden görüşler


Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda enerji ve altyapı yatırımları alanları düşünüldüğünde genel olarak
başarılı olduğunu söylemek doğru olur. Özellikle devlet garantili PPP’ler çok yoğun idi.



2019 yılından itibaren yani Covid 19 ile birlikte proje pazarında çok daha düşük faaliyet görüldü.



Projelerin azlığı PPP’lerin bittiği anlamına gelmiyor, hem özel sektörün hem kamunun ekonomiye
güveni devam ediyor : Örnek olarak
 iki tane otoyol projesi ihaleye açıldı : Aydın - Denizli ve Nakkaş - Başak şehir.
 Hızlı tren projesi



Bu projelere hem Türk firmaları hem de yabancı firmalar ilgi göstermeye devam ediyor.



Proje geliştirme aşaması için bir öneri, projenin potansiyel risklerini geliştirmek için daha fazla
zaman harcanması gerektiğidir. Olası riskler geniş bir perspektifle değerlendirilmelidir.



Kamu ve özel aktörler arasında daha fazla iletişim ve özel sektöre şeffaf şekilde haklarının teslim
edilmesi gerekiyor.



Sigorta sözleşmeleri bundan sonra daha büyük bir rol oynayacak.

TÜRKİYE'DEKİ ALTYAPI YATIRIMLARININ KARLILIĞI
 Son 10 yılda projelerin boyut ve kalitelerinde büyük bir gelişme görülmüştür.
 PPP’lere ilgi devam etse de PPP yerine EPC+F projelerine doğru bir kayma
gözlemleniyor.
 EPC+F projeleri enerji sektöründe, müteahhit firmanın tüm mühendislik,
üretim, teslim ve montaj işlemlerini kendisinin üstlenmesi anlamına
gelmektedir.

 Ancak buna rağmen PPP’lerin EPC+F projeler sebebiyle kaybolacağı
söylenemez. Bunun sebebi iki sözleşmenin farklı olması, ve PPP kültürü ve
alışkanlıkların mevcut olması. Ayrıca PPP’lerin ihale usulü yapıldığı ve ihale
usulü çalışmaların idare hukuku bakımından uygunluğu da unutulmamalı.

 Devlet garantileri ve devletin bu garantilere uyması sebebiyle uluslararası
aktörler PPP sektöründe güçlü bir geri dönüş beklemektedir.

 Yabancı firmaların Türkiye de faal şekilde proje işletmeleri ile ilgilenmeleri
bekleniyor.
 İlk jenerasyon PPP’ler Türk inşaat şirketleri tarafından yapıldı ancak bu
şirketlerin işletme konusunda fazla tecrübesi bulunmamaktadır.
 Çin de ise birçok işletme firması var ve yeni Pazar arayışındalar.
 PPP projelerindeki yavaşlama sebeplerinden biri karantina sebebiyle bu
projelerin karlılığının azalacağı değil düşünülenin aksine, finansman sıkıntısı. Yüz
yüze görüşmeler olmaması görüşmeleri daha uzun sürelere yayıyor.

TÜRKİYE'DEKİ PPP FIRSATLARI NEREDE?
 Türkiye’nin 30 yıllık KÖO tecrübesi vardır.
 Webinar da alınan bilgiye göre Türkiye’de yaklaşık 252 sözleşme imzalanmış
olup, bunun yatırım değeri 78 milyar ABD doları ve sözleşme değeri 158
milyar ABD dolarıdır.
 Türkiye’de var olan PPP projeleri başarılıdır çünkü genelde zamanında bitip
ve sorunsuz işletilmektedirler.
 Geliştirilmesiyle fırsat sağlayabilecek alanlar: yumuşak ve dijital altyapılar,
eğitim.

Başka finansman araçlarına ihtiyaç
 Türkiye hastane KÖO projelerinde yoğun olarak yer almış ve bunlardan 8'ini
EBRD finanse etmiş ve hastane KÖO modellerinde kullanılan proje
sözleşmelerinin iyileştirilmesinde de görev almıştır.
 20 hastane projesinden 12-13’ü, uluslararası finans kuruluşları ve uluslararası
ticari bankalar gibi uluslararası araçlarla finanse edilebilir.
 Aslında finansman bakımından finansman yapmak için doğru fırsatı
bekleyen birçok finansör mevcut.

Projelerin önündeki mevcut engeller
 Pandemi döneminde yaşanan en büyük sıkıntı projelerin zamanında
teslimine ilişkin. Hızlı ve kalabalık bir iş ortamına göre öngörülen sürelerde iş
yapılırsa işçilerin sağlığı tehlikeye atılır.
 Bu pandeminin yarattığı bir diğer sorun da, evrak işlerinin hastalık veya işe
gidememe sebebiyle yavaşlatılmasıdır.
 COVID-19, işgücünde, uzman tahsisinde, süpervizör planlamasında bazı
sorunlara neden oldu.
 Yüz yüze görüşmelerin yapılamaması da büyük bir sorun.

SAĞLIK VE ALTYAPI YATIRIMININ GELECEĞİ
 EBRD özellikle hastane projelerinde finansman sağlıyor, ve PPP modelinde
kurulan hastanelerin karlı olduğunun farkındalar.
 Türkiye de mevcut durumda hastane yatakları yanı sıra birçok tıbbi
malzemeye ihtiyaç duymaktadır. Bunun için EBRD tarafından 130 milyon USD
finansman elde edildi. AIB, EBRD ile birlikte 70 milyon, Dünya Bankası ise 100
milyon finansman ile yatırımlarını devam ettirdi.
 ICBC Çin Endüstri ve Ticaret Bankası 5 tane hastanenin finansmanına katılım
sağladı.
 Şu anda hükümet, pandemiyle savaşmak KÖO şeklinde 29-30 hastane
kurmayı hedefliyordu ancak bu sayıyı 20'ye düşürdüler. Ancak bunun yanı
sıra, sağlık bakanının gelecekte bir süre hastanede PPP'lere devam etme
niyetinde olmayabileceği gözlemlenmiştir.

Dünya bankasının Covid sonrası PPP’ler
hakkında açtığı görüş alma platformu
 Amaç sektörün aktörlerinden görüş elde etmek idi.
 Dünya bankasına göre coronavirüs pandemisi sonrası
devletlerin bütçesinde yaşanan gelir azalmaları sebebiyle,
yeni bütçeler daha kısıtlı olacak bu sebeple de özel sektör ile
birlikte çalışmak son derece önemli.
 Amaç ülkelerin özel sektörden finansman alabilmeleri için
yardımcı olmak ve uzun vadeli projelerin imzalanmasında
destek olmak.

Dünya bankası aktörlerinin bekledikleri
etkiler
 İlk aşamada projelerin gecikmesi sebebiyle yaşanan müspet
zarar var. Müspet zarar borçlunun sözleşmeden kaynaklanan
borcunu hiç veya gereği gibi ifa etmemesi nedeniyle
alacaklının uğradığı zarardır.

 Orta vadede beklenen etkiler : mevcut projelerden elde
edilen gelirlerin düşmesi, finansmana erişimde sıkıntılar, ve
mevcut çalışma planlarının daha uzun vadeye yayılması.

Mevcut projelere etkisi
 Kısa vadeli kayıplar, mevcut sermaye rezervleri ve fiks ödemeler
sayesinde zarar beklenilenden az olacak.
 Fiks ödemeler uzun vadeli hizmet ve üretim satış içeren projeler için
mevcut.
 Olmazsa olmaz
yavaşlatılacak.

nitelikte

olmayan

ve

geciktirilebilecek

projeler

 Sözleşmede öngörüldüğü durumlarda, teslimi takvime bağlı projeler
için, yeniden takvim düzenlenmesi müzakereler ile mümkün olacaktır ve
böylece gecikme sebebiyle cezai şart vs ödenmeyecektir.
 Sözleşmede maddeler buna izin veriyorsa yaşanan beklenmedik durum
için finansman değişiklikleri, sermaye enjeksiyonu, ana proje
parametrelerinin
yeniden
müzakere
edilmesi,
performans
göstergelerine ilişkin düzenlemelerin gevşetilmesi gibi kararlar ile
yumuşatma sağlanabilir.

 Ülkelerin kendi bünyelerindeki riskli sektörleri belirlemek ve o sektörde
yaşanan sorunları gidermek ve bu konuda sözleşmelerde iyileştirmeler
yapmaları kamu hizmetinin devamlılığını sağlamak için gereklidir.
 Kısa ve orta vadede devletin şirketlere finansman sağlaması gerekir.
 Sözleşmelerde özel tarafı zora sokan maddeler için gerekli olan esneklik
sağlanmalı.

 Devletlere yardımcı olmak için The Public – Private Infrastructure Advisory
Facility yani Kamu - Özel Altyapı Danışmanlık Tesisi devletlere kendi ülkeleri
nazarında yaşanan özel sıkıntıları belirlemek adına bir program başlatıldı.
 Bu program
belirlenecek :

kapsamında

aşağıdaki

yollar

ile

 sözleşmelerin genel incelemesi,
 fon ve yardım için gerekli altyapı hakkında çalışmalar
 sonuç vermeyecek projelerin belirlenmesi
 PPP yapıları üzerinde rezistans testi yapmak

ülkenin

ihtiyaçları

İMF’nin tavsiyeleri ( Proje iptal
edilsin mi ? İleri tarihe alınsın mı ?)

Kolay karar verme tablosu

İleri tarihe
alma

İptal etme

Proje onaylandı, başlatılmadı

evet

Evet

Proje başlatıldı, harcamaların % 10'undan azı yapıldı

Evet

hayır

Devam eden proje, tamamlamanın fayda-maliyet oranı > 1.5

hayır

Hayır

Devam eden proje, tamamlamanın fayda-maliyet oranı < 1.5

Evet

hayır

Devam eden proje, tamamlamanın fayda-maliyet oranı < 1

evet

Evet

Proje çok fazla iş yaratacak

Hayır

hayır

Farklı projeler ile yüksek sinerji

evet

Hayır

Projeyi iptal etmenin yüksek maliyeti (fayda-maliyet oranının
ötesinde)

evet

hayır

file:///C:/Users/people/Downloads/fr-special-series-on-covid-19-managing-public-investment-spending-during-the-crisis.PDF

Afrika’da KÖO
 Afrika’da borçlanma yolu ile alt yapılar, hastaneler ve havaalanlarının
devlet tarafından finanse edilmesi daha yaygın.
 Bu kapsamda Afrika da devlet bütçeleri Covid sonrası büyük oranda düşüş
yaşadı ve covid sürecinde çok fazla borçlanan ülke oldu.
 Bunlar sebebiyle devlet altyapı finansmanını kendisi üstlenmekte
zorlanacağı için altyapı finansmanı için değerlendirilmesi gereken bir yol
olarak PPP’leri gündeme getirmektedir
 Yani PPP’leri çok fazla kullanan ülkeler ’de PPP'lerde gerileme beklerken,
PPP’leri çok fazla kullanmayan yeni pazarların , özellikle Afrika ülkelerinde (
Yeni Gine , Nijerya , Fas, Etiyopya, Mısır, Gana vs ) PPP’lere ilgisi beklenebilir.

H. SONUÇ

KÖO projeleri, devam eden ekonomik program kapsamında ek finansman ihtiyacından
kaynaklanmaktadır.
Bu
yöntemle
projelerin
uygulanması
çok
daha
hızlı
gerçekleştirilmekte, işletme ve inşaat maliyetleri düşecek ve geliştirilmiş kamu yönetim
sistemi sağlanacaktır. Ayrıca, özel sektörün yönetim becerisi kamu hizmetlerine
aktarılmaktadır.
KÖO yöntemi de devletin hizmet sunma kapasitesi azaldığı, kamu fonlarının boşa
harcandığı ve tüm bunların toplumun hükümete karşı güveninin azalmasına neden
olduğu için eleştirilmektedir. KÖO yöntemi bazen toplum tarafından alternatif ve cazip bir
özelleştirme yolu olarak yorumlanmaktadır. Ancak, bu önyargıların KÖO projelerinin
sonuçları hakkındaki belirsizlikten kaynaklandığı da ileri sürülmektedir. Şu anda insanların
endişelerini
azaltacak
hiçbir
KÖO
projesi
bulunmamaktadır.

 Türkiye'deki KÖO başvurularının temel sorunu merkezi yönetimden yoksun
olmasıdır.
 KÖO genel çerçevesini belirlemek amacıyla 6428 sayılı “Kamu Özel Ortaklık
Modu ile Hizmetlerin Yapımı ve Yenilenmesi ve Hizmet Alımı” Kanunu yürürlüğe
girmiştir. Ancak, sadece sağlık tesisleri için KÖO projelerini kapsamaktadır. Bu
nedenle, bu yasa KÖO ile ilgili genel düzenleme boşluğunu dolduramaz.
 Uygulanabilir KÖO modelleri ve sektörleri açısından kapsamı genişletmek için
yeni bir kapsamlı KÖO yasası çıkarılması ve KÖO sürecinin koordine
edilmesinden, politika belirleme ve uygulamanın kurumsal kapasitesinin
geliştirilmesinden sorumlu merkezi bir kamu organının oluşturulması önerilebilir.
Örgütler insanların KÖO ile ilgili endişelerini çözecek ve KÖO projelerinin daha
güvenli yürütülmesine yardımcı olacaktır.
 Sonuç olarak, KÖO modeli, şu ya da bu şekilde, kamu hizmetlerinin sunumunda
verimliliğin son kullanıcı olarak yararlanacağı toplumun çok daha hızlı ve çok
nitelikli sonuçlarını temin etmesini sağlayacaktır.

