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G‹R‹ﬁ
Kamu özel sektör ortakl›klar› (PPP), uzun ihale süreçlerine yay›lm›ﬂ, yüksek dan›ﬂmanl›k ve ihale maliyetlerini kapsayan,
uygulaman›n gerçekleﬂmesi aç›s›ndan da karmaﬂ›k süreçler içeren, kamu kadar özel sektörün de duruma göre 20 ile 49 y›l gibi uzunca
bir süre yükümlülük alt›na girdi¤i bir tedarik yöntemidir. Kamu aç›s›ndan, finansman›n sa¤land›¤› özel sektör kaynaklar› ile riskin
da¤›t›ld›¤› bir sistemin tesis edilmesi oldukça önemlidir. ‹hale sürecinde rekabetin temin edilmesi ve özenli haz›rlanm›ﬂ bir hukuki
zeminin oluﬂturulmas› sa¤land›¤›nda, kamu-özel iﬂbirli¤i yöntemiyle geleneksel kamu projelerinden daha yüksek fayda elde edilebilir.
Merkezi yönetimler ve di¤er kamu idareleri ile birlikte, sosyal güvenlik kurumlar›, yerinden yönetim idareleri ve kamu iktisadi
teﬂebbüsleri ile kamu kayna¤› kullanan di¤er kurum ve kuruluﬂlar taraf›ndan yürütülen baz› adalet, araﬂt›rma geliﬂtirme, bilgi
teknolojileri, çevre, e¤itim, enerji, genel idare altyap›s›, güvenlik, haberleﬂme, imalat, kentsel dönüﬂüm, kentsel ve k›rsal altyap›,
konut, kültür, madencilik, sa¤l›k, sulama, tar›m, turizm, ulaﬂt›rma ve sair yat›r›m ve hizmetlerin kamu ve özel sektör iﬂbirli¤i modelleri
çerçevesinde gerçekleﬂtirilmesi eni konu tart›ﬂ›l›r hale gelmiﬂtir.
Son on y›lda bütün dünyada oldukça fazla kullan›lan ve kamu hizmet sunumunu daha etkin bir hale getirece¤i öngörülen bir kamu
hizmeti finansman yöntemi, daha ziyade kamu kurumlar› ile özel sektör aras›nda finansman temini, inﬂaat, onar›m, iﬂletme ya da
altyap› veya sa¤l›k, e¤itim gibi alanlarda yap›lan iﬂbirliklerini ifade etmektedir. K›saca PPP olarak adland›r›lan kamu ile özel sektör
aras›nda gerçekleﬂtirilen ortakl›klar› do¤uran bir anlaﬂmadan söz edilmektedir. Bu anlaﬂma, kamu hizmetlerinin tesisinde her iki
sektörün kaynaklar›n› paylaﬂt›rmakta; ayn› zamanda kamu hizmetinin gerçekleﬂmesi ve sunumunda ortaya ç›kabilecek risk ve
kazan›mlar da öngörülmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
PPP'ler vas›tas›yla, eskiden beri devlet taraf›ndan yap›lmas› beklenen yollar, tüneller, hastaneler, içme suyu ve kanalizasyon gibi
büyük altyap› projelerinin yap›m› veya iﬂletmecili¤i özel sektöre aç›lm›ﬂ bulunmaktad›r. Muhtemel riskleri taﬂ›makla beraber Yasal
ve politik ortamdan organizasyonel yap›lara, iﬂ ak›ﬂ›ndan gelir ak›ﬂ›na, paydaﬂ deste¤inden dikkatli ortak seçimine baﬂar›y› etkileyen
pek çok unsurdan söz edilebilir.
Bu finansman yöntemi konusunda savunulan en önemli gerekçe, bütçe imkans›zl›klar› nedeniyle hizmet bekleyen alanlarda, vatandaﬂ›n
bekledi¤i hizmetin ivedilikle sunulmas› gösterilebilir. ﬁüphesiz bu konuda da olay› bir “imtiyaz” olarak tan›mlay›p, hak devri olarak
gören karﬂ›t görüﬂlüler bulunmaktad›r.
Tebli¤ kapsam›nda, konunun teorik arka plan›n›n de¤erlendirilmesinden ziyade; PPP olgusuna iliﬂkin yaklaﬂ›mlar, dünyadan
örneklemelerle Türkiye özeli, baﬂar› faktörleriyle ele al›nacakt›r.
1. KAPSAM
PPP kavram›, Public-Private Partnerships kelimeleri için kullan›lan bir k›saltmad›r. Bütün dünyada yayg›n olarak bu baﬂ harflerle
kullan›lmas› ve böyle de bilinir olmas›, bu tebli¤ kapsam›nda bu tarz kullanmam›z konusunda bizi cesaretlendirmiﬂtir. Türkçe literatürde
PPP için, Kamu Özel Ortakl›¤›, Kamu Özel Sektör ‹ﬂbirli¤i gibi kavramlar da kullan›lmaktad›r.
PPP, her türlü kamusal mal ve hizmetin, özel sektör dinamizmi ve yetenekleri ile temin edilerek sunulmas› uygulamalar›n› içeren ve
son y›llarda dünyada geniﬂ ve çok çeﬂitli uygulama alanlar› bulunan, böylece bünyesinde alternatif f›rsatlar› bar›nd›ran bir modeldir.
PPP çal›ﬂma sahas› olarak çok geniﬂ bir finansman alan›n› kapsamaktad›r. Bu anlamda, hastaneden otoyola, altyap›dan enerjiye,
savunmadan hava alan›na, okuldan cezaevine pek çok alanda uygulanmas› mümkün olan her türlü kamusal mal ve hizmeti kapsam›na
almaktad›r. Bu hizmet türüyle kamusal mal ve hizmet üretiminin söz konusu oldu¤u, kamu taraf›ndan hizmet verilecek bir alan özel
sektörün kullan›m›na aç›lmaktad›r. Özel sektör bu alanda bir imtiyaz elde etmekte ve elde etti¤i bu imtiyaz› kamu idaresiyle aras›nda
gerçekleﬂtirece¤i bir sözleﬂmeye ba¤lamaktad›r. Sözleﬂme ihtiyac› tan›mlamakta, özel sektörün yükümlülüklerini aç›klamakta ve
nihayetinde maliyet ve bunun karﬂ›lanmas›na iliﬂkin imtiyaz ve haklar› ortaya koymaktad›r.
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Ortakl›k olarak aç›klanan bu iliﬂki, kamusal bir ihtiyac›n karﬂ›lanmas›n›n mümkün olmad›¤›, idarenin mali kaynaklar›n›n yetersiz
kald›¤› durumlarda gündeme gelmektedir. Elbette bu süreçte özel sektör dinamizmi tercih nedenidir. Fiziki ortam›n sa¤lanmas›,
ekipmanlar›n temini ve hizmete haz›r, kullan›ﬂl› bir kurumun ivedilikle ortaya ç›kmas›, bu ortakl›¤›n baﬂ nedenleri aras›nda say›labilir.
Özel sektör kendisine tan›mlanm›ﬂ alanda birtak›m kamusal faaliyetleri yürütebilmektedir. Fakat devlete ayr›lan alana özel bir
imtiyazla girmesi ve burada imzalad›¤› hizmet anlaﬂmas›n›n içeri¤i, ona yeni bir alan daha kazand›rmaktad›r. Bu durum örgütlenme
ve yönetim aç›s›ndan birtak›m avantajlar taﬂ›yabilece¤i gibi hizmeti sunmak zorunda oldu¤u kalite seviyesi ve imtiyaz›n süresi de
ilgili iﬂletmenin leh ve aleyhinde ortaya ç›kabilecek geliﬂmeler konusunda belirleyicidir.
ﬁüphesiz bu kontratlar ve imtiyazlar›n tesisinde ülkenin ekonomik ve siyasi yap›s›na ba¤l› duyarl›l›klardan (NHS, 2007; 11) sözetmek
yerinde olacakt›r. Beraberinde birtak›m riskler de kaç›n›lmaz olacakt›r. Temelde üç alanda oluﬂabilecek riskleri aktard›ktan sonra
uygulamaya iliﬂkin örneklerin irdelenmesine geçilecektir.
i. Tercih riski, Farkl› isteklilerin farkl› nitelikleri, birini tercih etme konusunda kurumu zorlayacakt›r. Burada zaman bask›s›yla birlikte,
bazen düﬂük maliyetli teklifin faydas› da az bulunacak; yüksek maliyetlinin de faydas› fazla ç›kabilecektir. Temel sorun, teklifin
de¤erine odaklanmakla birlikte ilave maliyetlere ve maliyetlerin görülüp hesaplanmas›n› gözden uzak tutmamaktad›r. Elbette
de¤erlendirme kriterleri, maliyet öngörme yöntemleri ve benzeri ﬂekilde fayday› tespit biçimleri önem arz edecektir. Sonuçta sadece
fiyat veya maliyet esasl› yaklaﬂ›m kurumu yan›ltabilecektir (NHS, 2007: 36).
ii. Tesis riski, fiziki altyap›n›n sa¤lanmas› ile ilgilidir. Söz konusu kamu idaresi veya hazinece özel sektör orta¤a tahsis edilen arazi
veya bak›m onar›mdan geçecek binan›n/fiziki ortam›n, ihtiyaca veya projeye iliﬂkin düzenlenmesini kapsamaktad›r. Bu hususta
ihtiyac›n yüksek veya düﬂük belirlenmesi kaynak israf›na yol açabilece¤i gibi iﬂin uzamas›na; öngörülemeyen zaman ve finans
unsurlar›ndan kaynaklanabilecek gecikmelere yol açabilecektir. Nihayetinde bir kamu taﬂ›nmaz› tesis veya bak›m onar›m amac›yla
da olsa özel sektör bir kurumun müdahalesine aç›lm›ﬂt›r. Buradaki her tür gecikme kamusal hizmetin aksamas› anlam›na gelecektir.
Müteahhitlik konular›n› içeren bu risk için gecikmeli teslimat, düﬂük kalitede malzeme kullan›m› ve ek maliyetler her zaman
gündemdedir. Dolay›s›yla buradaki zararlar, vergi mükelleflerine maliyet taﬂmas› olarak yans›maktad›r. Ortaya ç›kan negatif
d›ﬂsall›klar›n yönetilmesi ek maliyetlere neden olmaktad›r.
iii. ‹ﬂletme riski, süreç ve maliyetlerin yönetilmesi ile ilgilidir. Ülkenin geliﬂmiﬂlik düzeyi, mevzuat, altyap› imkanlar› ve personelin
yetkinli¤i bu tür risklerin yönetilmesinde etkilidir. Kamu-Özel sektör ortakl›¤›na esas teﬂkil eden hukuki düzenlemeler kadar siyasi
iradenin bu süreçlerde etkin ve kararl› duruﬂu önemlidir. Zaman en büyük bask› unsuru olmakla birlikte proje finansman› ve bunun geri
dönüﬂ mekanizmalar› karmaﬂ›kl›klar içermektedir. Sonuçta bahse konu edilen 25 y›l ile 49 y›l gibi birbirinin iki kat› bir imtiyaz bulunmaktad›r.
Her bir maliyeti sözleﬂmede gerçekçi hesaplayabilmek devleti zarara sokmayaca¤›, vergi mükelleflerinin haklar›n› da koruma alt›na
alacakt›r. Bir baﬂka konu olarak da bir özel kesim müteﬂebbisin hata yapmas›na mani olunacakt›r. Bütün bu iﬂler ehliyetli personel
gerektirmektedir. Buna bir de özel sektörün kendi iç rekabeti ve kamu - özel rekabeti eklendi¤inde ek maliyetler kaç›n›lmaz olacakt›r.
2. NEDENSELL‹K
Dünyada kamusal hizmetten yararlanmak isteyen nüfus kadar, nitelikli kamu hizmetlerine ulaﬂmak isteyenlerin say›s› da artmaktad›r.
Kamu idareleri mevcut kaynaklar›yla sürdürülebilir bir kamu hizmetini sa¤laman›n güçlü¤ünü yaﬂamaktad›r (Marty vd., 2006'dan
aktaran Karahano¤ullar›, 2011: 181). Yeni kamusal mal ve hizmet taleplerinin getirece¤i ek finansman yükünün vergi mükelleflerine
yüklenmesi çeﬂitli nedenlerden ötürü kolay görünmemektedir. Mevcut gelir düzeyleri, tasarruf ve yat›r›m al›ﬂkanl›klar›, talep edilen
kamu hizmet düzeyini karﬂ›lamada yetersizdir.1
Burada belirtilen gerekçelere ek olarak Birleﬂmiﬂ Milletlerin belirlemiﬂ oldu¤u “Biny›l Kalk›nma Hedeflerine”2 ulaﬂma konusunda
ülkelerin, 2015 y›l›na kadar vaat ettikleri taahhütlerin gerçekleﬂtirilmesi konusunda, hala daha almas› gereken çok mesafeler
bulunmaktad›r.3 Yoksullukla mücadeleden, e¤itim ve sa¤l›k alanlar›na, yaﬂanabilir bir çevreden kalk›nma için küresel iﬂbirliklerine
uzanan bu sekiz baﬂl›k konusunda iktidarlar›n tek baﬂlar›na kamu kesimi imkanlar›yla sorunun çözümünü gerçekleﬂtirme kapasitesi
s›n›rl›d›r (DPT, 2010: 8).4 Sonuçta ülkelerin kamu kaynaklar›yla gerçekleﬂmesini istedikleri proje potansiyelleri ile hayata geçen,
fiili projeler aras›ndaki farklar 1/10 seviyelerine kadar aç›labilmektedir.
1

PPP Anglo-Sakson ülkelerde yeni kamu iﬂletmecili¤inin bir uygulamas› olarak geliﬂtirilmiﬂ ve finans çevrelerinin de etkisiyle yay›lm›ﬂt›r . Yeni Kamu
‹ﬂletmecili¤i ya da Yeni Kamu Yönetiminin sözleﬂmeye dayal› imtiyazlar›nda yeni ve tercihe ﬂayan bir uygulama olarak görülmektedir (Endicott, 2009: 564),
(Karasu, 2009). Karahano¤ullar›, aksak Anglo-Sakson uygulamas›n›n yerine “Frans›z Usulü PPP” ile farkl› çözümler geliﬂtirilebilece¤ine dikkat çekmektedir
(Apelbaum, 2004'ten aktaran Karahano¤ullar›, 2011:183).

2

1.Aﬂ›r› yoksullu¤un ve açl›¤›n yok edilmesi. 2.Evrensel ilkö¤retimin sa¤lanmas›. 3.Cinsiyet eﬂitli¤inin teﬂvik edilmesi ve kad›nlar›n güçlendirilmesi. 4.Çocuk
ölüm oran›n›n azalt›lmas›. 5.Anne sa¤l›¤›n›n iyileﬂtirilmesi. 6.HIV/AIDS, s›tma ve di¤er hastal›klarla mücadele edilmesi. 7.Çevresel sürdürülebilirli¤in
sa¤lanmas›. 8.Kalk›nmaya yönelik küresel iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesi.

3

DPT. Biny›l Kalk›nma Hedefleri Raporu. http://www.undp.org.tr/publicationsDocuments/TR%202010%20MDG%20Report_TR.pdf

4 Kamusal hizmetlerin art›ﬂ›n› aç›klayan ve Kamu Maliyesinde önemli bir hacim tutan görüﬂler, biliniyor varsay›larak, konu d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur. Elbette
hizmetlerin geliﬂmesi sözkonusu oldu¤unda hizmet sunucusunun da yetenekleri tart›ﬂmaya konu edilmektedir.
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Kamu otoriteleri ve siyasi iktidarlar›n artan kamu hizmetlerine iliﬂkin talepleri vergilerle çözme konusunda isteksiz davranmas›
özellikle son yirmi y›lda yeni çözümleri zorunlu ve meﬂru hale getirmiﬂtir. 1980'li y›llar›n baﬂ›ndan itibaren özelleﬂtirme ve kamunun
faaliyetlerine s›n›r getirme anlay›ﬂ› kamunun hizmet araçlar›nda da yetersiz kalmas›na yol açm›ﬂt›r. Ancak kamusal talepler yükselmeye
devam etmektedir. Önceleri yap-iﬂlet ve yap-iﬂlet-devret ﬂeklinde geliﬂen sürecin bugün ald›¤› son ﬂekil kamu-özel ortakl›¤› halini
alm›ﬂt›r. Kamu hizmetlerinin özel kiﬂilere gördürülmesinde ve hizmetlerin örgütlenmesinde, özel finansmandan yararlanmada
sözleﬂme esast›r (Auby,2007: 56 ).
Bütün bunlar›n yan› s›ra PPP'nin ortakl›k olarak aktar›lmas› konusunda birtak›m s›k›nt›lar mevcuttur. En baﬂta kamu ve özelin finansman
kaynaklar› ve hizmet saiklerinin farkl› oluﬂu eleﬂtirilmektedir (OECD, 2008:16-18).
Konunun ülke özelinde bir uygulamas›na dayanak teﬂkil etmesi aç›s›ndan, Türkiye kredi notu derecelendirmesine iliﬂkin, Bloomberg'de
yer alan haber önemlidir. Çin' le birlikte dünyan›n en h›zl› büyüyen ülkelerinden olan ve ortalamada son on y›lda %5,9_luk büyüme
performans› yakalayan Türkiye bu verilerle ﬂimdiki kredi notundan daha fazlas›n› hak etmektedir. Gerçek ﬂu ki mevcut tasarruf
oran›yla da notunun yükselmesi bir handikap olarak de¤erlendirilmektedir. Bu yüzden Türkiye kendi ekonomisinin 12_de 1_i büyüklükte
olan Guetamala, S›rbistan gibi ülkelerle ayn› kredi notuna sahip olmuﬂ oluyor. Yurtd›ﬂ› borçlanmalarda her 1 milyar dolarl›k borçlanma
için Rusya'n›n ödedi¤inin 8 milyon dolar fazlas›n› ödemektedir.
Grafik: 1. Ülkeler Düzeyinde Tasarruf Oranlar› (%)

ﬁubat 2012 sonuna ait Goldman Sachs'›n Türk bankalar› ile ilgili raporunda da bu konuya de¤inilmiﬂ. Rapor Rusya ile k›yaslamalar
içermekte ve son 10 y›lda tasarruflar Rusya'da 12 kat artarken Türkiye'de sadece 4 kat artm›ﬂ. ‹ki ülkenin kredi büyüme oranlar›nda
da Türkiye ufak farkla önde, %37’ye %33. “Aﬂil'in Topu¤u”na dikkat çekerek Türkiye'nin zaaflar› aç›klanm›ﬂ.5 Kullan›lan tüm kredilerin
%85'ini, geliri $1200 düzeyinin alt›nda olan vatandaﬂlar kullanm›ﬂt›r. Bu konu tasarruf yapamayan, hala tüketime aç ve genç bir
nüfusa dikkat çekmesi aç›s›ndan önemlidir.
Böyle bir yap›dan, yat›r›m/tasarruf dengesinin yat›r›mlar lehine geliﬂtirmesini beklemek iyimserlik olacakt›r. Bu yüzden yurt içi
tasarruflar›n yat›r›ma yöneltilmesini sa¤lamak önemlidir. Ayn› zamanda yurtd›ﬂ› yerleﬂiklerin tasarruflar›n› kamu yat›r›mlar› ve ortak
giriﬂimler sayesinde çekebilmek önerilmektedir. BM Biny›l Kalk›nma Hedefleri kadar, AB uyum süreci ve bölgesel anlamda ortaya
ç›kan geliﬂmeler Türkiye özelinde kamu harcamalar› vas›tas›yla orta ç›kan kamu hizmetlerini daha de¤erli k›lmaktad›r. Beklenen,
kamu yat›r›mlar›n›n da milli gelirin belirli düzeylerine ç›kart›labilmesidir. Bu oran nitelikli altyap› hizmetleriyle mümkündür. Orta
Vadeli Programda yer ald›¤› gibi Yat›r›m Bütçeleri GSYH'nin %4'leri düzeyindedir. 2012 için planlanan %4,3'tür. ‹deal olan› bu
rakam›n %7'ler düzeyinin alt›na düﬂmemesidir. Sonuçta kamunun yat›r›m aç›¤› sürdü¤ü müddetçe etkinlik beklenmemelidir (Hall,
2008). Özel sektör yat›r›mlar›n›n milli gelirin %20'lerine ulaﬂabilme ihtimali özel sektörden beklenen dinamizmi göstermesi aç›s›ndan
önemlidir (Tablo: 1).

5

http://www.bloomberg.com/news/2012-02-28/slowdown-spurs-confidence-as-bonds-rally-most-in-18-months-turkey-credit.html (01.03.2012)
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Yat›r›m, gelecekteki üretim kapasitesini artt›r›c› bir faaliyettir (IMF, 2002;4'ten aktaran; Kesik, 2006; 187). Yat›r›m bu anlamda mevcut
dengeye müdahil olmakt›r ve bu durumu de¤iﬂtirme iddias›ndad›r. Tablo 1 verileri kaynak ve harcama dengesine yönelik imkan/f›rsat
ve imkans›zl›klar›n görülmesi ve de¤erlendirilmesi aç›s›ndan önemlidir.

2012-2014 Dönemi Yat›r›m Program› Haz›rlama Rehberi'nde son döneme iliﬂkin sektör, bölge ve proje bazl› önceliklere dikkat
çekilmiﬂtir. Rehber ayr›ca, Kamu-Özel ortakl›klar›n›n bir çözüm olarak kullan›labilece¤ine de iﬂaret etmektedir. Türkiye'de, DPT
verilerine göre 2002 y›l›nda, 4414 olan kamu yat›r›m stokunun ortalama tamamlanma süresi 8,5 y›l iken; 2005 y›l›nda, s›ras›yla, 2627
proje ve 6,6 y›la düﬂürülmüﬂtür. 2010 y›l› için bu rakam 2425 proje 5,6 y›ld›r. En uzun proje dönemi tar›m alan›ndaki projelerdir.
Bunlar di¤er sektör projelerinin iki kat›n› bulan bir sürede tamamlanabilmektedir (2010 için 12,3 y›ld›r). E¤itim ve sa¤l›k alan› s›ras›yla
2,5 y›l ve 3,4 y›l ile nispeten daha h›zl› bir proje tamamlanma süresine sahip görülmektedir.* Türkiye gibi geliﬂmekte olan bir ülkenin,
kamunun yetersiz yat›r›m imkanlar›n› s›k›ﬂ›p kalmamas› aç›s›ndan, de¤erlendirmesi gereken araçlar›n en önemlilerinden birisi
ﬂüphesiz PPP'ler olacakt›r. Ancak bilindi¤i gibi uzun y›llardan bu yana bütçeler sosyal güvenlik aç›klar›, faiz yükü ve (özellikle 2008
y›l›na kadar) yüksek faiz d›ﬂ› fazla hedeflerini ciddi ciddi tutturma bask›s› alt›ndad›r (Kesik, 2006: 187). Bu nedenledir ki yat›r›mlar›n
kamu harcamalar› içindeki önem ve öncelik s›ralamas› daha alt s›ralara düﬂebilmektedir. Mesela 2012 Y›l› Bütçe Gerekçesi'nde
Sosyal Güvenlik Kurumlar›na yap›lan transfer 2010 y›l› için 55 milyar TL olarak belirtilmekte (s.231); bu rakam da GSYIH içinde %5
ve bütçe giderleri içinde de %18'e karﬂ›l›k gelmektedir. Ayn› y›l faiz giderlerinin GSYIH içindeki pay› %4,4 iken (s.5); üstte Tablo
1'de yer alan verilerde de görüldü¤ü gibi toplam kamu yat›r›mlar›n›n GSYIH'ye oran› %4'tür.
PPP sistemi, özellikle son on y›lda tüm dünyada etkin kullan›lmakla birlikte ülkemiz için hala yenili¤ini ve “temkinli iyimserli¤ini”
korur niteliktedir. Bu yüzden kullan›ﬂl› olup olmad›¤› ve kamusal hizmet sunumuna etkisini de¤erlendirmek yerinde olacakt›r.
3. KULLANILAB‹L‹RL‹K
Altyap› yat›r›mlar› önemli bir finansman ihtiyac›n› gerektirmektedir. Kamu sektörü için öz finansman sözkonusu de¤ilse, PPP ciddi bir
alternatiftir. Bu alternatif özel sektörün kamuya göre daha üstün oldu¤u isletmecilik, yenilikçilik ve risk yönetimi gibi hususlardaki
kabiliyetlerinden kamu projeleri için de yararlan›labilmesi hususunda faydal› olabilir. Ülkemizde mevcut kamu yat›r›m bütçesi ile altyap›
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilmek zaman zaman uzun y›llar alabilmektedir. Türkiye'de yat›r›mlar›n ortalama büyümesi
%4,4 düzeylerindedir (Tablo: 1). Elbette bu rakamlar Türkiye gibi geliﬂmekte olan bir ekonomi için oldukça s›n›rl› bir miktard›r. Yat›r›mlar›n
ortalama tamamlanma süreleri ise hala daha 5 y›l›n alt›na indirilememektedir6. Üstte verilen iki de¤er dahi kamu sektörünün muhtaç
oldu¤u bir özel sektör dinamizmine iﬂaret etmeye yetmektedir. Mesela Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n uzun vadeli yat›r›m plan› çal›ﬂmalar›na göre
2010 y›l› itibariyle Bakanl›¤›n yat›r›m ihtiyac› 14 milyar TL olup Merkezi Bütçeden ald›¤› yat›r›m ödene¤i yaklaﬂ›k 1 milyar TL'dir.
Bu rakamlarla hizmetin niteli¤ini sorgulamak bir yana, hizmetin sunulabilmesi için yeterli kaynak temininde bile k›s›tlar bulunmaktad›r.
Altta yer alan ﬂekilde düﬂük ve orta düzey ülkelerin PPP ile çözdükleri yat›r›m projelerinin dolar cinsinden de¤erleri görünmektedir.
20 y›ll›k periyod içerisinde PPP kullan›m›n›n miktar olarak nas›l yükseldi¤ini göstermesi aç›s›ndan altta yer alan ﬂekil önemlidir.
Geliﬂim trendlerine bak›ld›¤›nda telekomünikasyon, içme suyu ve kanalizasyon yat›r›mlar› y›llar itibariyle önemli miktarlarda yat›r›m
alan alanlar olarak dikkat çekmektedir. En yüksek yat›r›m›n gerçekleﬂti¤i y›llar baz al›nd›¤›nda, bir y›ll›k yat›r›m miktar› 200 milyar
dolar düzeyine ulaﬂm›ﬂt›r.
* Sektörlerin s›ras›yla proje tamamlayabilme süresi 2o1o y›l› için Tar›m 12,3 y›l; Enerji ve Ulaﬂt›rma 6,8 y›l; Turizm 5,2 y›l; Sa¤l›k 3,4 y›l; E¤itim 2,5 y›l;
Haberleﬂme ve Konut alan›ndaki projeler 1,9 y›l; Madencilik ve ‹malat 1,3 y›l olarak hesaplanm›ﬂt›r.
6

Proje artt›, yat›r›m süresi k›sald›: http://www.ntvmsnbc.com/id/25045452/ (01.03.2012)
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AB ülkeleri PPP modelini etkin bir ﬂekilde uygulamaktad›r. Özellikle sa¤l›k alan›ndaki yat›r›mlar›n finansman› son y›llarda yayg›nd›r.
Ülkeler konuya dair yasal birtak›m düzenlemeler yapm›ﬂ olmakla birlikte, ‹spanya'da mesela, di¤er ülkelerde yayg›n olarak oluﬂturulan
PPP koordinasyon merkezi bulunmamaktad›r. Ancak ‹ngiltere, ‹spanya ve ‹talya'da çok ciddi miktarlarda altyap› hizmetleri bu sistemle
gerçekleﬂtirilmektedir (Güngör, 2011; 79 - 81).

‹ngiltere öncülü¤ünde yayg›nlaﬂan PPP modeli ile özel sektörün yat›r›mc› olarak yer ald›¤› kamu projelerinin AB ülkelerinde; 2008
sonu itibar›yla; € 63.7 milyar ile ‹ngiltere, € 16.5 milyar ile ‹talya, € 12.5 milyar ile ‹spanya ve € 12.0 milyar ile Fransa'da oldu¤u
görülmektedir. Ayn› dönemde hayata geçirilen proje say›s› 200 civar›ndad›r (UKTI,2009; 16).
PPP uygulamalar›nda ilgili birimlerin üst yönetiminin kararl›l›¤› ve sürdürülebilir bir sözleﬂme oluﬂturmas› esast›r. Bu konuda deneyimli
ve istekli bir özel teﬂebbüsün olmas› handikaplar›n azalmas›na katk› sa¤layacakt›r. Kamu yat›r›m ve hizmet sunumlar›nda alternatif
aray›ﬂ› ve özel sektör isteklili¤inin bir göstergesi olarak TÜS‹AD'nin 1995'te yay›mlad›¤› “Optimal Devlet” raporu dikkat çekicidir.
Mal ve hizmet üretiminde alternatif yöntemlerden birisi olarak ortak giriﬂim ya da yap-iﬂlet-devret gibi çeﬂitli türdeki kamu-özel ortakl›¤›
uygulamalar›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›n›n gereklili¤i aktar›lmaktad›r (TÜS‹AD, 1995; 116-117).
Sektörler baz›nda PPP modellerinin merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin görev alanlar›ndaki her alanda uygulanmas› mümkün
bulunmaktad›r. Ancak, dünyada yayg›n olan PPP alanlar›n›n bir k›sm› aﬂa¤›da verilmiﬂtir.
E¤itim
Baﬂta ‹ngiltere ve Almanya olmak üzere birçok AB ülkesi e¤itim sektöründe PPP'lere baﬂvurmaktad›r. K›s›tl› bütçeleri nedeniyle
özellikle yerel yönetimler için PPP'ler önem arz etmektedir. PPP sayesinde yerel yönetimler daha rahat okul inﬂaat edebilmekte veya
onarabilmekte ve böylece verilen e¤itim hizmeti aksamamaktad›r. Ülkemizde de PPP modeli okullar ve yurtlar için uygulanmas› son
derece kolay ve verimli olabilecek alanlard›r.
Enerji
Ülkeler için stratejik önem taﬂ›makta olan enerji sektöründe sürekli artan talepler ve de¤iﬂen çevresel koﬂullar nedeniyle devaml› yüksek
maliyetli, inovatif çözümler geliﬂtirmelidir. PPP sayesinde yeni santrallerin kurulmas›nda enerji hatlar›n onar›lmas›nda ve tüketiciye
da¤›t›lmas›nda hem özel finansmana baﬂvurulabilmekte hem de devlet bunun giriﬂimlerde denetim ve kontrol yetene¤ini kaybetmemektedir.
Sa¤l›k
Dünya nüfusunun giderek artmas› sa¤l›k ihtiyac›n› da art›rmaktad›r. Bu ihtiyac› karﬂ›lamak amac›yla PPP sayesinde kamu kesimi
vatandaﬂlar›n talebini daha iyi karﬂ›lamak amac›yla yeni sa¤l›k tesislerin kurulmas›nda veya yenilenmesinde özel sektörle ortak
hareket etmektedir. ‹ngiltere'de en çok PPP yat›r›m› bu sektörde gerçekleﬂmektedir. Ülkemizde var olan bu ihtiyac› karﬂ›lamak
amac›yla Sa¤l›k Bakanl›¤› da PPP'yi uygulayabilmek amac›yla yak›n geçmiﬂte çal›ﬂmalar baﬂlatm›ﬂt›r. Kalk›nma Bakanl›¤›'n›n yeni
teﬂkilat yap›s›nda Kamu Özel ‹ﬂbirli¤i Dairesi ad›nda bir daire baﬂkanl›¤› oluﬂturulmuﬂtur.
Savunma
Milli güvenlik ve global terör alt›nda artan d›ﬂ tehditler nedeniyle devletler savunma sektöründe devaml› yat›r›ma kaynak ay›rmak
zorundad›r. Ancak PPP sayesinde yeni çözümlerin üretilmesi ve ulus-üstü ortakl›klar›n kurulmas›nda, devlet kontrolü alt›nda özel sektörün
bilgi birikimine baﬂvurulabilmekte, daha etkin ve düﬂük maliyetli çözümler üretilebilmektedir.
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Ulaﬂt›rma
Dünya giderek küçülmekte ve mesafeler k›salmaktad›r. Avrupa Birli¤i, üye ülkeleri aras›nda daha iyi ulaﬂ›m› sa¤lamak için yaklaﬂ›k 400
milyar € de¤erindeki Avrupa Devletleri Aras› Ulaﬂ›m A¤› projesinde PPP yap›s›n› kullanacakt›r. ‹ster otoyollar›n isterse havaalanlar›n
yap›m›, onar›m› veya iﬂletilmesi olsun PPP kamu sektörüne bu tür hizmetlerin verilmesinde geniﬂ çapta faydalar sa¤lamaktad›r.
Yerel Yönetimler
Yerel yönetimlerin yapmas› gereken hizmetlerin çok büyük bir k›sm› PPP projelerine konu olabilecek niteliktedir. Yerel yönetimler,
hukuken ve siyaseten sunmakla yükümlü olduklar› kamu hizmetlerini finanse etmek, yat›r›m yapmak ve yönetmek gibi faaliyetler
ile meﬂgul olmak yerine bu hizmetleri profesyonellere yapt›rarak daha kaliteli hizmeti daha az maliyetle ve ço¤u zaman da maliyetsiz
olarak elde edebilmektedir.
Ancak ülkemizde hukuki çerçeveye iliﬂkin çal›ﬂmalar belirli bir seviyeye gelmiﬂ olmakla beraber, sonuçlanmam›ﬂt›r.
SONUÇ
PPP uygulamas› proje finansman› konusunda çözüm üretemeyen kamu örgütlenmesine yeni bir aç›l›m getirmiﬂtir. Elbette modelin
kullan›lmas›ndan beklenen faydalara ulaﬂ›labilmesi baz› koﬂullar› gerektirmektedir: Bunlar, harcama getirisinin öncelikli amaç olarak
ele al›nmas›, ﬂeffafl›¤›n ve hesap verebilirli¤in sa¤lanmas› ve riskin optimum oranda özel sektöre devredilmesi olarak söylenebilir.
PPP modelinde bir di¤er dikkat edilmesi gereken husus harcama getirisinin yan› s›ra Karﬂ›lanabilirlik yani projenin kendi kendini
finanse etmesi ve hizmet alanlar üzerinde aﬂ›r› bir yük oluﬂturmamas› göz önünde tutulmal›d›r.
‹darelerin yetenekleri ve kendilerine tan›nan yetkileri kullan›rken gösterecekleri beceri ve riskleri yönetme kapasitesi proje etkinli¤i
aç›s›ndan önemlidir. Eksiklik ve deneyimsizlik iyi bir projede bile beklenmedik olumsuzluklara neden olabilir. Özellikle Türkiye'de
farkl› sektörleri kapsayan PPP yöntemlerine iliﬂkin yasal düzenlemelerin da¤›n›kl›¤›, tamamlanmay›ﬂ› hem idareler hem de özel sektör
için önemli bir sorundur. Burada sürece ve dolay›s›yla iﬂlemlere katk› sa¤layacak en dikkat çekici nokta sürecin ﬂeffaf ve hesap
verebilir bir biçimde yönetilmesi gerçe¤idir.
Kalk›nma Bakan›n›n 2012 y›l› bütçe sunuﬂ konuﬂmas›nda dikkat çekti¤i hususlar Türkiye'de PPP'nin yasal ve uygulanabilir bir zemine
oturtulmas› ve kurgulanmas› aç›s›ndan önemli bulunmuﬂtur. Ülkenin orta ve uzun vadede yüksek büyüme performans› göstermesi
aç›s›ndan yat›r›mlar›n önemini kavramak; kamu ve özel sektörü bütüncül bir bak›ﬂ aç›s›yla ele almak gerekmektedir. Bu çerçevede,
kamu ve özel sektör yat›r›mlar› birbirlerini tamamlayacak alanlara yönlendirilmeye çal›ﬂ›lmakta, kamu yat›r›mlar›, özel sektör
taraf›ndan gerçekleﬂtirilemeyecek alanlarda yo¤unlaﬂt›r›l›rken, özel sektörün etkin yönetim ve finansal imkânlar›ndan yararlanmaya
yönelik çabalar sürdürülmekte ve iﬂbirliklerinin önemine dikkat çekilmektedir. Zaten bu konuda Bakanl›k bünyesinde çal›ﬂmalar›n
yürütülüyor olmas›7, uzmanl›k tezlerinin haz›rlanmas›8 ve ilgili birimlerin ihdas edilmesi yürütmenin, konunun fark›nda ve geliﬂimine
müdahil olabilece¤ine dair önemli ipuçlar› sunmaktad›r.
Baﬂlang›ç düzeyindeki hukuki çerçevenin bir ad›m ötesi proje analizlerini kapsamaktad›r. Bu konuda detayl› analiz yapabilecek bir
ekibin oluﬂturulmas›, modellemeler ve simülasyonlar›n yap›labilmesi konusu ciddi risk içermektedir. Böylesi ekip veya gruplar›n
oluﬂturulmas› zaman maliyeti ve e¤itimi gerektirmektedir. Bunun için d›ﬂ dan›ﬂmanl›k al›nmas›n›n hem risk hem de yeni ve baﬂka
bir maliyet içerdi¤i bilinen bir gerçektir.
Sözleﬂme safhalar› baﬂka bir bilgi birikimi ve tecrübeyi gerektiren bir durumdur. Özellikle belirli bir zamana iliﬂkin imtiyaz içermesi nedeniyle
müzakere yetene¤ine sahip uzmanlar ya da bunlar›n istihdam edildi¤i belirli merkezi kurumsal yap›lar›n tesis edilmesi önem kazanacakt›r.
Proje analiz yetenekleri ve müzakere kapasitesi geliﬂen personelin kamu kurumlar›nda “tutulabilmesi” bir baﬂka temel sorundur.
Mecburi hizmet düzenlemeleri belki bu konuda etkili bir raç olarak kullan›labilir. Yüklenici özel sektör firmas›n›n yükümlülük ve riskleri
tan›mlan›rken gelir unsurlar›n›n analizi, bu akarlar›n da do¤ru tan›mlan›p akçelendirilmesi kiralama süreleri üzerinde etkili olacakt›r.
‹hale süreçlerine iliﬂkin do¤ru bedellerin oluﬂturulmas›, salt fiyata ba¤l› unsurlar›n etkili olmamas› daha nitelikli kamu hizmeti
üretilmesinde etkili olabilecektir. Bu itibarla tip sözleﬂmelerin haz›rlanmas› ve haz›rlanan sözleﬂmelerin merkezi ön izleme birimlerince
kontrol edilmesi hem ﬂeffafl›k hem de hesap verebilme sürecine katk› sa¤layacakt›r. Alt yükleniciler sorunu tüm taahhüt iﬂlemleri
için geçerli bir durumdur. Onlar›n çal›ﬂma ﬂekilleri, kullan›lan malzemeler ve iﬂçilik sonras›nda ciddi sak›ncalar do¤urabilir. Bu aç›dan
idarenin sürekli izleme mekanizmas›n› iﬂletmesi ﬂartt›r.
7

Kamu Özel ‹ﬂbirli¤i Dairesi
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Bu alanda son tezlerden birisi uzmanlardan H. Güngör'e aittir (2011).
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