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1. G‹R‹ﬁ
Son y›llarda genel bir e¤ilim olarak kamusal mal ve hizmetler alan›nda, Kamu-Özel Sektör Ortakl›klar›n›n (KÖSO) giderek artan
oranda yer buldu¤u görülmektedir. Kamusal faaliyetlerin neredeyse her aﬂamas›nda bu uygulamalar yayg›nlaﬂmaktad›r. Liberal
rejimler yan›nda, toplumcu rejimlere sahip ülkeler de bu e¤ilime ayak uydurmaktad›r. Özellikle üçüncü yol olarak bilinen sosyal
demokrat rejimler KÖSO'lara neredeyse liberal rejimler kadar sahip ç›kmaktad›rlar. Dolay›s›yla liberalizmin bir arac› olarak ortaya
ç›kan KÖSO'lar günümüzde hemen her ülkede kamusal mal ve hizmet sunumunda kamu kesimi yan›nda önemli bir aktör olarak
yükselmektedir.
KÖSO'lar›n neden bu kadar revaçta oldu¤u üzerinde ciddiyetle düﬂünmek gerekir. Bunun sebebi sadece özel firmalar›n baﬂar›l› lobicilik
faaliyetleri ya da kamusal hizmet sunumundaki üstün baﬂar›lar› m›d›r? Bir baﬂka deyiﬂle, KÖSO'lar gerçekten günümüz devletlerinin
devasa sorunlar›na çözüm olma yolunda etkili mekanizmalar m›d›r yoksa sadece retorik bir araç m›d›r? Daha da ötesi, KÖSO'lar belki
de küresel kapitalizmin ortaya ç›kartt›¤› sorunlar› perdelemeye çal›ﬂan Truva Atlar›d›r. Nedeni ne olursa olsun ya da etkili olsun ya da
olmas›nlar KÖSO'lar, küresel ça¤›n en önemli aktörlerinden birisi haline gelmiﬂtir.
KÖSO'lar›n artan etkisi ve bu ortakl›klarla beraber devletin de¤iﬂen rolleri çeﬂitli sonuçlar› do¤urmuﬂtur. Bu etkilerin ortaya ç›kmas›
elbette Türkiye gibi geliﬂmekte olan ülkeler aç›s›ndan önemli f›rsatlar› ve tehditleri de beraberinde getirebilecektir. Kamu maliyesi
görece daha s›k›nt›l› olan geliﬂmekte olan ülkeler, kamu mali reformlar› içerisinde KÖSO mekanizmalar›na daha fazla bel ba¤larken;
bu sonuçlar› lehlerine çevirebilecek mekanizmalar oluﬂturabilirler. Bunun için KÖSO'lar akademik çal›ﬂmalarda ve politik tart›ﬂmalarda
daha ciddiyetle ve yo¤unlukla ele al›nmal›d›r.
Bu çal›ﬂmada KÖSO'lar›n kamu maliyesine ne gibi etkilerde bulundu¤u irdelenmiﬂtir. Öncelikle KÖSO'lar›n kavramsal çerçevesi ve
karakteristik özellikleri k›saca anlat›lm›ﬂt›r. Piyasalaﬂma sürecinin aktörleri olarak KÖSO'lar›n kamu maliyesi üzerine olas› etkilerinin
neler olabilece¤i de¤erlendirilerek kamu maliyesinin sürdürülebilirli¤inin sa¤lanmas›nda KÖSO mekanizmalar›yla ilgili önermelerde
bulunulmuﬂtur. KÖSO mekanizmalar›n›n olumlu yanlar›n›n yeterince ortaya ç›kmas› ve olumsuzluklar›n bertaraf edilebilmesi için
ne gibi önlemler al›nmas› gerekti¤i ortaya konulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
2. KÖSO'LARIN KAVRAMSAL ÇERÇEVES‹ VE KARAKTER‹ST‹K ÖZELL‹KLER‹
KÖSO'lar›n temel felsefesi Arthur SCHOPENHAUER'in gözlemlerine dayal› olarak “kirpi problemi” diye bilinen olguya dayand›r›larak
izah edilebilir. SCHOPENHAUER'in gözlemleri Ruth HUBBART ve Gilles PAQUET taraf›ndan KÖSO'larla iliﬂkilendirilmiﬂtir. Buna göre;
so¤uk k›ﬂ günlerinde çok say›da kirpi ›s›nmak amac›yla s›k›ca birbirlerine sokulurlar. Bununla birlikte bir süre sonra kirpilerin dikenleri
birbirine batmaya baﬂlar. Bu yüzden kirpiler birbirlerinden uzaklaﬂmaya baﬂlarlar. Fakat so¤uk onlar› tekrar bir araya getirir. Kirpilerin
so¤uk karﬂ›s›ndaki makul çözümleri, birbirlerine güvenilir mesafede kalarak yak›nlaﬂmakt›r. KÖSO'lar, sorunlar›n çözümünde Kirpi
Problemine benzer çeliﬂkiler yaratabilirler. Çünkü KÖSO'lar özel, kamu ve sivil sektörlerin temelini oluﬂturdu¤u farkl› koordinasyon
mekanizmalar› ve mant›¤›yla etkileyici bir sinerji, innovasyon ve yüksek üretkenlik yarat›rken, ayn› zamanda enerjileri boﬂa harcayan
bir mekanizmaya da dönüﬂebilir. KÖSO'lar›n en iyi kullan›m› kirpilerin çözümündeki gibi en fazla s›cakl›k/ en az i¤ne bat›rma oran›n›
sa¤layacak ﬂartlarla gerçekleﬂtirilebilir (HUBBARD ve PAQUET, 2007: 254).
KÖSO'lardan beklenen yararlar›n ortaya ç›kmas›, ortaklar›n en düﬂük maliyetle en fazla yarar sa¤layabilmeleri için KÖSO felsefesi
iyi anlaﬂ›lmal›d›r. Bu temelde sa¤lam bir çerçeve ortaya konulmal›d›r. KÖSO'lar, gerekli koﬂullar oluﬂturulup uygulama alan› ve
etkinli¤i artt›r›ld›kça kamu maliyesi üzerinde de önemli etkilere neden olurlar. Bu etkiler olumlu ya da olumsuz sonuçlar do¤urabilir.
Bu olas› etkilerden hangisinin daha bask›n olaca¤›n› ise zaman gösterecektir. Bununla birlikte olas› risklere karﬂ› önlem al›n›r, olas›
getiriler için teﬂvik mekanizmalar› oluﬂturulursa uzun dönemde kamu maliyesi aç›s›ndan KÖSO'lar ciddi katk›lar sunan mekanizmalara
dönüﬂebilirler. Kamu maliyesi üzerindeki bask›lar›n kald›r›lmas› ya da en az›ndan hafifletilmesi bu yolla mümkün olabilir.
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KÖSO'lara iliﬂkin en aç›k tan›mlama ABD Genel Muhasebe Ofisi taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Bu tan›ma göre KÖSO'lar, kamu hizmeti
sunan bir sistem ya da tesisi k›smen ya da tamamen yenilemek, inﬂa etmek, iﬂletmek, bak›m›n› sa¤lamak ve/veya yönetmek için
kamu ve özel sektör ortaklar› aras›nda oluﬂturulmuﬂ sözleﬂmeye dayal› anlaﬂmad›r (PFLUG, 2002: 6). Tan›mdan da anlaﬂ›laca¤› üzere
KÖSO çerçevesi oldukça kapsaml›d›r. Bu nedenle ço¤unlukla KÖSO'lar özelleﬂtirme, outsourcing, yar›ﬂma usulü ihale gibi di¤er
yöntemlerle kar›ﬂt›r›labilmektedir. Oysa KÖSO'lar›n bu ve benzer di¤er yöntemlere göre önemli farkl›l›klar› vard›r. Di¤er yöntemlerinden
tek tek fark›n› vermek yerine KÖSO'lar›n temel karakteristikleri belirlenerek daha do¤ru anlaﬂ›lmalar› sa¤lanabilir.
KÖSO'lar›n temel karakteristik özellikleri ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir (GRIMSEY ve LEWIS, 2004: 13):
O Kat›l›mc›lar: Bir KÖSO iki veya daha çok taraf› içerir ve onlardan en az birinin kamu kuruluﬂu olmas› gerekir. Tüm taraflar
ortakl›k için örgütsel yükümlülükte bulunmak zorundad›r.
O ‹liﬂki: Ortakl›k sürekli ve iliﬂkisel olmal›d›r. Hükümetler mal ve hizmetleri sat›n al›r, ba¤›ﬂta bulunur, vergiler ve para cezalar›
koyar. Bu iﬂlemlerden hiçbiri gerçek bir davran›ﬂ süreklili¤i göstermez. Kamu sektörü her y›l ayn› firmay› kullansa bile bu
durum, bir ortakl›k olarak görülemez.
O Kaynak Sa¤lama: Kat›l›mc›lardan her birinin ortakl›¤a bir de¤er katmas› gereklidir. KÖSO'lar en iyi kaynaklara, yeteneklere
ve bilgiye sahip olmaya çal›ﬂ›r ve kamusal altyap› hizmetlerinin sa¤lanmas›nda paran›n karﬂ›l›¤›n› verme çabas›ndad›r. Bunu
gerçekleﬂtirmek için her ortak bu düzenlemeye kaynak (para, mal, otorite, sayg›nl›k) transfer etmek zorundad›r.
O Paylaﬂma: KÖSO'lar iﬂbirli¤ine dayal› olarak sonuçlara yönelik riskleri ve sorumluklar› paylaﬂma amac›na sahiptirler (finansal,
ekonomik, çevresel ve sosyal sonuçlar). Bu ortak sorumluluk, kamu kuruluﬂunun özel sektör kuruluﬂundan tavsiye almas›ndan
sonra da siyasi kararlar üzerindeki hakimiyetini devam ettirdi¤i kamu sektörü ve özel sektör aras›ndaki iliﬂkilerle çeliﬂmektedir.
Ayn› zamanda do¤as› gere¤i sözleﬂmesel olan ve emir-komuta iliﬂkilerini kapsayan kamu ve özel sektör aras›ndaki iliﬂkilerle de
çeliﬂmektedir. Müﬂterek ç›kar ve yükümlülük olmak zorundad›r.
O Süreklilik: Ortakl›¤›n temelini oluﬂturacak olan ﬂey, oyunun kurallar›n› koyan ve ortaklara k›smen de olsa güven sa¤layan
çerçeve anlaﬂmas›d›r. Bu anlaﬂman›n mevcudiyeti taraflar›n karar alma sürecine dahil olmalar›n› sa¤lar. KÖSO sözleﬂmesi
düzenlemenin temel yap›s›n› oluﬂtururken ister istemez eksiktir, tüm unsurlar› belirtmez ve tüm ç›kt›lar› göz önüne almaz.
Paylaﬂ›lan de¤erler, öncelikler ve politik amaçlara yönelik ortak anlay›ﬂ ve güven mutlak olmal›d›r.
Yukar›da say›lan temel karakteristik özellikler göz önüne al›nd›¤›nda KÖSO'lar›n di¤er yöntemlerden fark› ve önemi ortaya ç›kar.
K›saca KÖSO'lar, Kamu ve Özel sektörün (hatta sivil toplum örgütlerinin) bir araya gelerek, kamusal bir hizmeti görmek üzere uzun
süreli bir ortakl›k kurmas› temeline dayan›r. Fakat bu ortakl›k da ortaklardan her biri bir ﬂekilde de¤er katmal›, ortaklar hem risk
hem de getirileri paylaﬂmal› ve ortakl›k uzun süreli ve iliﬂkisel olmal›d›r.
Özelleﬂtirmeye göre farkl› bir yöntem olmas›na ra¤men KÖSO'lar da kamusal hizmetlerin piyasalaﬂt›r›lmas›n›n bir yöntemidir. Kamusal
hizmet ve mülkiyet tamamen özel sektöre devredilmeden özel sektörün belirli ilkeler ve kurallar çerçevesinde bu hizmetlerin sunumuna
kat›lmas› temel amaçt›r. Bu nedenle KÖSO'lar›n kamu hizmetlerinin piyasalaﬂma sürecindeki yeri ortaya konulmal›d›r.
3. KÖSO'LARA AÇILAN KAPI: KAMU H‹ZMETLER‹N‹N P‹YASALAﬁMASI
1970'li y›llardan itibaren keynesyen iktisad›n ve sosyal devlet anlay›ﬂ›n›n içine düﬂtü¤ü bunal›m ve neoliberal politikalar›n egemen
hale gelmesiyle kamusal hizmetlere bak›ﬂ aç›s› da kökten de¤iﬂmiﬂtir. Bu kapsamda Almanya eski baﬂbakan› Schröder de¤iﬂen
devlet anlay›ﬂ›n› ﬂu ﬂekilde ifade etmektedir: “Modern bir devlet gelecekte öngörülen hizmetlerin hepsini kendisi yerine getirmek
zorunda de¤ildir. Fakat politika bu görevlerin yerine getirilmesini garantiye almak zorundad›r (Çimen, 2003: 66).” Bu temel düﬂüncenin
genel kabulü ile son y›llarda kamusal sunuma alternatif yollar aray›ﬂ› baﬂlam›ﬂ ve böylelikle kamusal hizmetlerin özel sektöre
gördürülmesinin yolu da aç›lm›ﬂt›r. Bu kapsamda öncelikle özelleﬂtirmelere baﬂvurulmuﬂtur. Özelleﬂtirmelerin s›n›r›na yaklaﬂ›lmas›,
ortaya ç›kartt›¤› sorunlar›n giderilmesi ve karﬂ› duruﬂlar›n yumuﬂat›lmas› için KÖSO yöntemleri geliﬂtirilmiﬂtir. Özellikle yeni proje
ve hizmetlerde KÖSO'lar öncelikli seçenek halini alm›ﬂt›r. Kamu hizmetlerinin piyasalaﬂma süreci bununla da kalmam›ﬂt›r. Süreç
özelleﬂtirmelerle baﬂlam›ﬂ, KÖSO'larla yayg›nlaﬂm›ﬂt›r. Daha da ötesi kamusal sunum da piyasaya benzetilerek son aﬂamaya
geçilmiﬂtir. Bu süreçte KÖSO'lar rollerini henüz tamamlamam›ﬂt›r. Tam tersine bundan sonraki süreçte KÖSO'lar›n daha farkl›
biçimlerde giderek yayg›nlaﬂaca¤› beklenmektedir.
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Küreselleﬂme süreci de kamusal hizmetlerin piyasalaﬂmas›nda ve KÖSO'lar›n yayg›nlaﬂmas›nda önemli rol oynam›ﬂt›r. Küreselleﬂmeyle
beraber sermayenin, hammaddenin ve nihai mallar›n kolayca elde edilebilmesi ve ﬂirketler aras›ndaki rekabetin uluslararas› bir
boyut almas› sonucunda ﬂirketlerin daha etkin ve etkili ﬂekilde çal›ﬂma bask›s› artm›ﬂt›r. Benzer etkiler kamu sektöründe de görülmeye
baﬂlam›ﬂt›r. Bununla beraber, kiﬂilerin daha yüksek hayat standard›na ulaﬂmaya baﬂlamas› onlar›n e¤itim, sa¤l›k gibi alanlarda kamu
sektörü yerine daha verimli çal›ﬂt›¤›n› düﬂündükleri özel sektör sunumunu tercih etmesine yol açm›ﬂt›r. Böyle düﬂünen ve tercihlerini
bu yönde kullanan kiﬂiler, kamusal hizmetler için daha çok vergi ödemek istememekte ve vergi yüklerinin azalmas›n›n yollar›n›
aramaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu ba¤lamda kamu alan›nda bir iyileﬂtirme ve reform iste¤i hatta gereklili¤i ön plana ç›km›ﬂt›r (Barber, 2007:
20). Vergi verenler ve kamusal hizmetleri kullananlara yüksek kalitede kamusal hizmetlerin en düﬂük maliyetle nas›l sunulabilece¤i
önemli bir sorundur. Bu soruna çözüm bulma çal›ﬂmalar›nda hem geliﬂmiﬂ hem de geliﬂen ekonomilerde KÖSO'lar›n büyümesi ilginç
bir son geliﬂme olarak görünmektedir (Maskin ve Tirole, 2007: 1).
KÖSO'lar kamu sektörü, özel sektör ve/veya kar amaçs›z üçüncü sektör bünyesindeki çeﬂitli kurum ve kuruluﬂlardan bir kaç›n›n bir
araya gelip ortakl›k kurmas› sonucunda oluﬂur. Bu ortaklar finansman, sunum ya da gözetim-denetim gibi rollerden birini veya bir
kaç›n› üstlenirler. Devlet vergiler veya sosyal sigorta gibi yollarla finansal katk›da bulunabilirken, özel sektör nakit para transferleri
veya özel sigorta yoluyla finansman sa¤lar. Projenin riskleri ve getirileri ortaklar aras›nda bölüﬂülür. Bir KÖSO projesi; inﬂa
aﬂamas›ndan, yenileme, iﬂletme, yönetim süreçlerine kadar birçok aﬂamay› içerebilir. Tüm bu aﬂamalar bir sözleﬂme ile belirlenir.
KÖSO'lar›n bu ﬂekilde büyümesi ve ço¤almas›n›n çok say›da ekonomik, sosyal ve politik neden ve motivasyonlar› vard›r. Bunlar› iki
temel baﬂl›kta toplayabiliriz. Bunlardan mikro ekonomik faktörler kamu harcamalar›n›n etkinlik ve etkilili¤i ile ilgili olan iddialard›r.
Makro ekonomik faktörler ise bütçeler ve kamu yat›r›m kaynaklar›n›n bulunabilirli¤i ile ilgilidir. Elbette her ikisi de çok önemlidir
(McQuaid ve Scherrer, 2010: 28-29).
Kamu hizmetlerinin piyasalaﬂmas›na ve KÖSO piyasas›n›n büyümesine paralel olarak KÖSO'lar›n etkinlikleri ve iﬂlevleri de h›zla
artm›ﬂt›r. KÖSO'lar›n artan etkisi ve devletin de¤iﬂen rolleri çeﬂitli sonuçlar› do¤urmuﬂtur. Bu sonuçlar devletten devlete, her bir
devlette zamanla ve devlet düzeyleri aras›nda de¤iﬂmektedir. Bununla ilgili olarak genel bir gözlem olarak ﬂu hususlar belirtilebilir
(Carrol ve Steane, 2000: 42):
O Geçen yüzy›lda baz› OECD ülkelerinde KÖSO'lar önemli bir büyüklü¤e sahip olmuﬂtur ki, bu da ortakl›klardan beklentilerin
pozitif oldu¤unu ortaya koyar.
O 1970'lerden beri, ortakl›klar›n say›s›nda h›zl› bir art›ﬂ olmuﬂtur. Bu geliﬂme, 1945'ten beri refah devletin büyümesine olumsuz
yaklaﬂan ve ço¤unlukla muhafazakâr hükümetlerin oldu¤u ülkelerde daha bask›n olarak görülmektedirler.
O Bazen yasal engellerden kaç›nmak bazen de pragmatik nedenlerle, en uygun örgütsel yap›n›n benimsenmesini sa¤lamak
için, yarat›lan ortakl›k türlerinde art›ﬂ görülmüﬂtür.
O Ulusal hükümetlerce teﬂvik ve finanse edilmesine ra¤men, ortakl›klardaki bariz art›ﬂ ulusal düzeyde de¤il yerel ve bölgesel
düzeyde olmuﬂtur.
Ülkeler bu genel çerçeve içerisinde kamu sektörü reformlar›nda KÖSO'lara farkl› ﬂekillerde yer vermiﬂlerdir. Alternatif kamu sektörü
reformlar›na göre KÖSO'lardan beklentiler de farkl› olmuﬂtur. Tablo 1'de alternatif kamu sektörü reformlar› ve bu reformlar›n
beklenen ekonomik etkileri gösterilmiﬂtir. Görülece¤i üzere KÖSO'lara yer verilmesi durumunda; artan etkinlik bask›lar›yla istihdam›n
düﬂmesi, maliyetin etkili biçimde yans›t›lmas› nedeniyle hizmetlerin fiyat›n›n aﬂa¤›/yukar› ayarlanmas› ve daha iyi yönetim nedeniyle
hizmet kalitesinin geliﬂmesi beklenir. Ayn› zamanda KÖSO uygulamas› görülen sektörde sübvansiyonlar›n azalmas›, sat›ﬂ gelirlerinin
artmas›, vergi gelirlerinin artmas› ve hizmete eriﬂimin kolaylaﬂmas› KÖSO'lardan beklenen önemli katk›lard›r.
Gelecek y›llarda dünya genelinde kamusal mal ve hizmet sunumunda muazzam sorunlar olacakt›r. Ço¤u ülkedeki kemer s›kma önlemleri
hedeflenen alanlar aras›nda sermaye bütçeleriyle birlikte kamu harcamalar›nda daralmay› zorunlu k›lacakt›r. Özel sektör yat›r›mlar›n›n
kamu harcamas›ndaki kesintilerle ortaya ç›kacak boﬂlu¤u dolduraca¤› tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, gelecek altyap› ve hizmet
yaﬂam döngüsü talebini karﬂ›lamak için KÖSO'lar etkili bir kanal olabilir. KÖSO finansman›n› garantiye almak için, ulusal hükümetler
çap›nda, innovasyon ve kapasite inﬂa ile ilgili olarak bir ihtiyaç mevcuttur (Adair vd, 2011: 90).
Di¤er yandan KÖSO'lardan beklenen katk›lar konusunda ciddi tart›ﬂmalar da söz konusudur. Bu tart›ﬂmalar›n bir k›sm› sadece
ideolojik olmakla birlikte, önemli bir k›sm› da mevcut durumda ortaya ç›kan ve ç›kmas› muhtemel sorunlarla ilgilidir. ﬁu ana
kadar yaﬂanan KÖSO uygulamalar› ayn› zamanda ciddi sorunlar› da içerisinde bar›nd›rmaktad›r. KÖSO'lar ayn› zamanda beklenmedik
yeni sorunlara da kaynakl›k etmektedir. Bu sorunlar özellikle kamu maliyesi aç›s›ndan büyük önem taﬂ›r. Bu nedenle, KÖSO'lar›n
kamu maliyesi üzerine olas› etkileri (olumlu ya da olumsuz) net olarak ortaya konulmal›d›r.
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4. KÖSO'LARIN KAMU MAL‹YES‹ ÜZER‹NE OLASI ETK‹LER‹ HAKKINDA TARTIﬁMALAR
KÖSO'lar›n yararlar› ya da tehlikeleri konusunda tart›ﬂmal› bir gündem söz konusudur. Her iki yönde de çeﬂitli kan›tlar sunulmaktad›r.
Özellikle kamu maliyesi yönünden bu tart›ﬂmalar daha uzun süre söz konusu olacak gibi görünmektedir. Bir yandan da KÖSO
uygulamalar› son h›zla devam etmektedir. Peki kamu maliyesi aç›s›ndan KÖSO'lar›n olas› olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir? Aﬂa¤›da
baﬂl›klar halinde bu konu tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
4.1. KÖSO'lar Yeni Mali Alan Yarat›r m›?
Mali alan kavram›, hükümetin finansal pozisyonunun sürdürülebilirli¤ine zarar vermeksizin, gerçekleﬂtirilmek istenen bir amaca
yönelik olarak hükümete kaynak sa¤layan bütçe olanaklar›n› ifade eder. Mali alan yaratma düﬂüncesi önemli hükümet harcamalar›na
yönelik ek kaynak oluﬂturulmas› anlam›na gelmektedir. Hükümetin böyle mali alan yaratmas›n›n çeﬂitli yollar› vard›r: ‹lk olarak,
vergisel önlemlerle veya vergi yönetiminin güçlendirilmesiyle ek gelirler sa¤lanabilir. ‹kinci olarak, öncelikli olmayan harcamalar
daha arzu edilir olanlara imkân yaratmak için k›s›labilir ya da tamamen kesilebilir. Üçüncü olarak, iç veya d›ﬂ kaynaklardan borç
kaynak temin edilebilir. Son olarak, hükümet senyoraj gücünü kullanabilir (Heller, 2005: 3).
KÖSO'lar›n ek mali alan yaratt›klar› iddia edilmektedir. Gerçekten mali alan yarat›rlar m›? KÖSO'lar›n kamu maliyesi aç›s›ndan belki
de en önemli iddias› mali alan yaratma ile ilgili olan›d›r. Çünkü KÖSO'lara yönelmenin ana gerekçelerinden birisi -belki de ilki- ciddi
kaynak s›k›nt›s› çeken hükümetlerin yeni mali operasyonlar için ek olanak yaratma aray›ﬂ›d›r. E¤er bu baﬂar›labilirse, mevcut mali
durumun sürdürülebilirli¤ine zarar vermeksizin, daha fazla kamu hizmeti görmek mümkün olabilir demektir.
Elbette KÖSO'lar yeni gelir kaynaklar› yaratabilirler. Özellikle endüstriyel geliﬂimi destekleyerek, dolayl› yoldan mali geliri artt›rabilirler
(United Nations -Economic Commission for Europe, 2008: 8). Bunun d›ﬂ›nda da mali alan yaratma potansiyelleri mevcuttur. Bütçe
olanaklar›n›n s›n›rlad›¤› altyap› yat›r›mlar›n› finanse etme konusunda hükümetler, KÖSO'lar›n özel sektörü teﬂvik eden bir mekanizma
oluﬂturduklar›na inanabilirler. E¤er altyap› ve kamu hizmetlerini oluﬂturma ve iﬂletme konusunda özel sektör kamu sektörüne göre
daha etkin ise bu durum do¤ru olabilir. Bu etkinlik kazançlar› ek mali alan yaratabilir fakat özel sektör ço¤unlukla sermaye maliyetini
yat›r›mla iliﬂkili olan kiralama maliyetine dâhil etti¤inden dolay›, altyap› harcamalar›na yönelik tasarruflar gelecek y›llarda telafi
edilmektedir. Asgari düzeyde, hükümetin gelecek y›llarda daha yüksek giderleri absorbe etmek için kapasitesini garanti alt›na almas›
ve özel sektörün iflas› sonucunda ortaya ç›kabilecek potansiyel riskleri dikkate almas› gerekmektedir (Heller, 2005: 13).
Görüldü¤ü üzere KÖSO'lar›n mali alan yaratma iddialar› dolayl› ve tart›ﬂmal›d›r. Buna ra¤men gerekli ﬂartlar oluﬂturulur ve ek mali
alan yarat›labilirse bu, özellikle geliﬂmekte olan ülkelerin kamu maliyesi üzerinde ciddi rahatlama sa¤layacakt›r. Bu ülkeler kalk›nma
yolunda zaten yeterince mali bask› alt›ndad›rlar. Mali sürdürülebilirlik ve kalk›nma yolunda yeni altyap› ve hizmetlerin baﬂar›lmas›
ba¤lam›nda KÖSO'lar, borçlanmaya ve para basmaya göre daha sa¤l›kl› bir yol olacakt›r.
Özel sektör finansman›na dayanma, geliﬂmekte olan ülkeler için makro ekonomik aç›dan oldukça yarar sa¤lamaktad›r. Bu da uluslararas›
sermayeyi çekerek, sermaye piyasas›nda ülkenin imaj›n› güçlendirerek ve büyük ve tan›nan iﬂletmecilerden yararlanarak uluslararas›
finansal piyasalara giriﬂi geliﬂtirecektir. Ayn› zamanda uzun dönemde, yerel finansal piyasan›n geliﬂmesini de sa¤layacakt›r (Namblard,
2000: 22). Bununla birlikte yabanc› sermayeye dayal› KÖSO finansman›n›n ciddi bir tehlikesi de söz konusudur. Yabanc› sermaye konusu
KÖSO'lar›n gelece¤ini belirleyecek en önemli etkenlerden birisidir. Bu anlaﬂmalar kriz zamanlar›nda ülkelerin ellerini kollar›n›
ba¤layabilmektedir. Çünkü yabanc› sermayeyi çekebilmek için hükümetler uluslararas› kuruluﬂlarla anlaﬂmalar imzalamaktad›rlar.
Ani bir kriz an›nda da bu anlaﬂmalar nedeniyle politika de¤iﬂikli¤ine gitmekte zorlanabilmektedirler.
4.2. KÖSO'lar Mevcut Kaynaklarla Yeni Altyap› ve Hizmetlerin Meydana Gelmesini Sa¤layabilir mi?
KÖSO'lar, gerekli koﬂullar oluﬂturulup uygulama alan› ve etkinli¤i artt›r›ld›kça, mevcut kaynaklarla yeni altyap›lar ve yeni hizmetlerin
meydana gelmesini sa¤lar. Mevcut kaynaklar›n daha rasyonel, daha yarat›c› ve daha verimli kullan›m› söz konusu olabilir. Örne¤in,
yoksullu¤un azalt›lmas› konusunda KÖSO'lar yeni araçlar olarak kullan›labilirler. Yoksullu¤un azalt›lmas› giriﬂimlerine yeni kaynaklar
temin edebilirler. Etkilili¤i bak›m›ndan, KÖSO'lar yoksullukla mücadelede hükümete farkl› yollarla katk› sunabilirler. Bunlar› ﬂu ﬂekilde
s›ralayabiliriz (Panggabean, 2006: 22):
O Hükümetlere sosyal programlar için ek finansman olanaklar› üretebilirler.
O Hizmet teslim maliyetlerini düﬂürerek, yoksullar›n hizmete eriﬂimini kolaylaﬂt›rabilirler.
O Kar amaçs›z ﬂirketler ve sivil toplum kuruluﬂlar› (STK) taraf›ndan sunulan sosyal hizmetleri, temel kamu hizmetleriyle
ba¤layarak yoksullu¤u önlemede eﬂgüdüm sa¤larlar
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O Yerel yönetimler için öncelikli hizmetlere, etkili finansal teﬂvikler sa¤layarak, yerel olarak belirlenmiﬂ hizmet
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilirler.
O Kapsam› tedricen geniﬂleyen pozitif teﬂviklerle birlikte, yoksulluk yanl›s› düzenleyici bir rejimi yerleﬂtirmeye yard›mc›
olabilirler.
O Daha önce kamusal tekel olan hizmetlerin tesliminde, do¤rudan yoksullu¤u kapsama alabilirler.
O Piyasaya rekabet enjekte ederek hizmet sunumunun maliyetlerini düﬂürebilirler.
O Yoksul tüketicilerin özel ihtiyaçlar› için ›smarlanm›ﬂ innovasyonla, yeni hizmetlerin yarat›lmas›n› sa¤layabilirler.
KÖSO'lar mevcut kaynaklarla yeni altyap›lar›n ve hizmetlerin oluﬂturulmas› ve h›zlanmas›n› sa¤layabilirler. Ayn› ﬂekilde mevcut
tesislerin ve hizmetlerin iyileﬂtirilmesine katk›da bulunabilirler. Bu konularda, kamunun yetersiz kaynak s›k›nt›s›ndan kaynaklanan
sorunlar› aﬂmaya yard›mc› olabilirler. Çünkü özel sektör belli bir amaca ulaﬂmada yeni teknikler ve araçlar geliﬂtirmede kamuya
göre daha avantajl›d›r. Bu yeni teknik ve araçlar kamunun yöntemlerinden daha farkl› ve yarat›c› olabilir.
Bir di¤er önemli iddia da, KÖSO projelerinde kamu sektörüne göre proje/hizmet verimlili¤inin artm›ﬂ olmas›d›r. Buna göre KÖSO'lar,
mevcut kaynaklarla projelerin daha k›sa zamanda ve daha az maliyetle gerçekleﬂtirilmesini sa¤larlar. Kamu sektöründe görülen hantall›k
ve kaynak israf›, bu projelerde en aza inecektir. Ço¤unlukla kabul edildi¤i üzere; KÖSO'lar, proje sözleﬂmesinin baﬂlang›c›ndan itibaren,
mümkün olan en k›sa zamanda tamamlan›r. Yap›mdaki gecikme ve t›kanma riski s›n›rlanm›ﬂ olur. Çünkü özel sektör, çal›ﬂmalar› zaman›nda
bitirmeye zorlanacakt›r. Ayr›ca projenin iﬂletme ve sermaye safhalar›n›n birleﬂtirilmesinden kaynaklanan, iﬂletme tasarruflar› sa¤lan›r.
Bu tasarruflarla hizmetin daha önce say›lan kalite iyileﬂtirmeleri eﬂanl› olarak ortaya ç›kt›¤›nda daha az kaynakla daha çok kamusal
hizmet sunulmuﬂ olacakt›r. Böylelikle bu tür projelerde verimlilik daha fazla olacakt›r.
4.3. KÖSO'lar Kamu Bütçelerinin Daha ‹yi Yönetilmesini Sa¤lar m›?
KÖSO'lar sayesinde kamu bütçelerinin daha iyi yönetildi¤i iddia edilmektedir. ﬁöyle ki, kamu yat›r›m giderlerinin azalmas› ve özel
sektörle risk paylaﬂ›m› sonucunda KÖSO'lar, kamu bütçeleri üzerindeki bask›y› azalt›rlar. Böylelikle kamu bütçeleri daha kolayl›kla
yönetilebilirler. Bütçeler daha esnek hale gelebilir. Uzun vadeli büyük yat›r›mlar bütçe d›ﬂ›na al›narak; di¤er projeler, mali
sürdürülebilirli¤e zarar vermeksizin bütçeler içerisinde kontrol edilebilirler. Bununla birlikte bu iddia uzun dönemde geçerlili¤ini
koruyamayabilir. K›sa dönemde KÖSO'lar kamu bütçeleri üzerindeki bask›y› azaltabilirler. Fakat uzun vadede bu esneklik kaybolabilir.
KÖSO'lar›n ilk olarak harcama kontrollerinden ve bütçe aç›klar›ndan kaç›nmak amac›yla oluﬂturulduklar› belirtilmektedir. Bunlar,
devletin yat›r›m harcamalar›n›n tümünü, gerçekleﬂtirilen y›l›n bütçesine de¤il de, gelecekteki bütçe y›llar›na yaymas›na ve mevcut
bütçe aç›klar›n› gelecek y›llar bütçe aç›klar›na dönüﬂtürmesine olanak sa¤larlar (Sadka, 2007: 488). Böylelikle uzun vadede bütçelerin
daha iyi yönetilece¤i tart›ﬂmal› hale gelecektir.
Halen KÖSO'lar için kabul edilmiﬂ ortak mali muhasebe ve raporlama standartlar› mevcut de¤ildir. Bu ise KÖSO'lar›n harcama
kontrollerini bypass etme al›ﬂkanl›klar›n›, yani, bütçesiz kamu yat›r›m› ve kamu bilançosuz borç yürütme, önlemeyi zorlaﬂt›r›r. Hatta
güvenli özel finansman için garantilerin kullan›lmas›, hükümetin gizli kirli çamaﬂ›rlar›n› ortaya ç›karabilir ve s›kl›kla geleneksel kamu
maliyesinden daha maliyetlidir. Oysa uluslararas› ölçüde kabul edilmiﬂ bir muhasebe ve raporlama standard› KÖSO'lar›n mali
sonuçlar› hakk›nda saydaml›¤› destekleyebilir (Akitoby, 2007: 13).
Bu kapsamda KÖSO'lar bir tak›m sak›ncalar› ve tehlikeleri de içermektedir. Bütçe üzerinde demokratik kontrolün kaybedilmesi bunlar
içerisinde belki de en ciddi olan›d›r. Günümüz demokrasilerinde bütçelerin iyi yönetilmesi kadar halk›n bütçe süreçlerine kat›l›m› ve
demokratik kontrolü de büyük önem taﬂ›r. Halk›n ve onun temsilcilerinin kontrolünden kaç›r›lan projeler demokrasilerin gelece¤i aç›s›ndan
ciddi bir tehdit oluﬂturur. Bütçeleme ilkeleri bu yolla çi¤nenmiﬂ olur. Bu üzerinde ciddiyetle düﬂünülmesi gereken bir sorundur.
4.4. KÖSO'lar Kamu Borcunun Azalmas›n› Sa¤layabilir mi?
Kamusal hizmetleri yerine getirmek için bütçe kaynaklar›n›n gittikçe k›s›tl› hale gelmesi ve kamusal hizmetlerin daha etkin, ekonomik
ve etkili biçimde sa¤lanmas› için KÖSO'lar bir araç olarak görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bu durum özellikle, kamusal hizmetlere yönelik
ihtiyaçlar›n yüksek; ama finansman olanaklar›n›n k›s›tl› oldu¤u ülkeler için daha çok tercih edilmektedir. Çünkü son y›llarda kamusal
hizmetlerin geniﬂlemesine paralel olarak daralan bütçe olanaklar›yla birlikte kamu borcunda da ciddi art›ﬂlar olmuﬂtur.
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Kamu borcunun h›zl› art›ﬂ›, kamu bütçeleri üzerinde ciddi bask›lar oluﬂturmuﬂtur. ﬁekil 1'de görüldü¤ü üzere son elli y›ll›k süreçte
(OECD ülkelerinde) kamu borcunun art›ﬂ›na paralel olarak kamu yat›r›m harcamalar›n›n pay›nda ciddi düﬂüﬂler yaﬂanm›ﬂt›r. Artan
kamu borcu harcama olanaklar›n› da azaltm›ﬂt›r. Bu nedenle kamu borcunun düﬂürülmesi ve sürdürülebilirli¤i tüm ülkeler için daha
önemli hale gelmiﬂtir.
ﬁekil 1: Kamu Borcu ve Altyap› Harcamalar›n›n Geliﬂim Trendi

Kaynak: Poschmann, Finn (2003). “Private Means to Public Ends: The Future of Public-Private Partnerships”, C.D. Howe Institute Commentary
No. 183 (June), Toronto/Canada: C.D. Howe Institute, http://www.cdhowe.org/pdf/commentary_183.pdf (Eriﬂim Tarihi: 20.01.2012).s. 3

Chung'a (2008) göre; KÖSO'lar görünen kamu borcunun üstü kapal› bir ﬂekilde kald›r›lmas› için baﬂlat›lm›ﬂt›r. Geniﬂ ölçekli altyap›
hizmetlerinin yerine getirilmesine yönelik özel sektör ç›karlar› yönlendirilerek özel finansmandan yararlanma ve böylece kamu borç
düzeyinin azalt›lmas› amaçlanmaktad›r. Kamu borç düzeyinin azalt›lmas›n›n ﬂiddetle talep edildi¤i görülmektedir. Fakat ne yaz›k
ki, dikkatler sadece devletlerin bilançolar›nda görünen borçta toplanmaktad›r. KÖSO'lar bu gizlenen amaç için uygun teknik bir hesap
arac›d›r. Bu tür bir hizmet sunum mekanizmas›na daha çok altyap› hizmetlerinde baﬂvurulmaktad›r. Çünkü yap›mlar› için yüklü bir
sermaye gerekir ve özel sektörün giriﬂimiyle devlet önemli bir finansman deste¤inden kurtulmuﬂ olur. Ayr›ca, KÖSO'lar kamu sektörü
bilançolar›nda yeni bir varl›k görünmesine yol açmam›ﬂ olurlar. Bu ortakl›klar›n gündeme gelmesinde, devletin sermaye birikiminin
sa¤lan›p korunmas› ile kamusal hizmetlerin uygun bir ﬂekilde sa¤lanmas›na yönelik sadece düzenleyici bir role sahip olmas›n›
savunan kapitalist görüﬂün egemen olmas› ve bu ba¤lamda da kamu borcunun azalt›lmas›n›n temel mali amaçlardan biri haline
gelmesi yatmaktad›r. KÖSO'lar sayesinde devletler bilançolar›nda görülen borç düzeyini makul bir düzeye getirmiﬂ olacakt›r.
Elbette ihtiyatl› görünmek isteyen her hükümet borç oran›n› düﬂürmek isteyecektir. Uluslararas› antlaﬂmalar ve kredi kuruluﬂlar›
da borç oranlar›n›n makul seviyelere çekilmesini ﬂart koﬂmaktad›r. Örne¤in, Avrupa Birli¤i'nde Maastricht Kriterleri kapsam›nda
kamu borcunun Gayr› Safi Yurtiçi Has›laya (GSY‹H) oran›n›n yüzde 60'›n alt›nda olmas› ve bütçe aç›klar›n›n GSY‹H'ye oran›n›n da
yüzde 3'ü aﬂmamas› istenmektedir. Bu kriterleri sa¤lamak ad›na ülkeler, ço¤u yat›r›mlar›n› bütçe d›ﬂ›na alarak, kamu borcunu da
en az›ndan görünümde azaltman›n yollar›n› aramaktad›rlar. Bu geliﬂmeler de KÖSO'lar› teﬂvik etmektedir. Bu sayede kamu borç
oranlar› makul seviyelere çekilmektedir.
4.5. KÖSO'lar Hizmet Kalitesini ve Paran›n Karﬂ›l›¤›n› (Value for Money) Artt›r›r m›?
KÖSO'lar proje uygulamas›n› h›zland›rarak ve yeni teknolojiler kullanarak ekonominin modernizasyonunun canland›r›lmas›na yard›mc›
olurlar. Hizmet kalitesi odakl› uygulamalarla, projeler talebe daha iyi yan›t verebilir ve talepteki de¤iﬂimlere h›zl›ca adapte olabilir.
Bu durumda ekonominin daha dinamik olarak modernize olmas›n› sa¤larlar (Namblard, 2000: 21). Bunlar›n yan›nda KÖSO'lar›n
finansman›nda ve bunlar› geliﬂtirme tekniklerinde her iki taraf›n da varl›klar›ndan ve becerilerinden yararlan›larak, her iki taraf daha
yarat›c› hale gelebilir (Stainback, 2000: 14). Sonuç olarak, finansman yöntemleri ve sunum teknikleri yan›nda hizmet kalitesi de
geliﬂebilir. Hizmetler daha modern tekniklerle yürütülür. Ayn› ﬂekilde hizmetler kullan›c› ihtiyaçlar›na göre farkl›laﬂt›r›l›r, ﬂekillendirilir.
Geleneksel kamusal sunumdan farkl› olarak kullan›c› ihtiyaçlar›na göre ürün farkl›laﬂt›r›lmas› mümkün hale gelir. Vatandaﬂ memnuniyeti
ve hizmetlere kat›l›m oran› artar.
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Bu argümanlarla ba¤lant›l› olarak, KÖSO'lar›n kullan›c› ihtiyaçlar›na yönelik piyasa bilincini ve yan›t›n› geliﬂtirdi¤i de iddia edilmektedir.
Kullan›c› kavram› üzerinde dikkatle durulmal›d›r. Çünkü çeliﬂkili bir kavramd›r. Vatandaﬂlar hem seyyah hem de yerleﬂik rolünü
oynarlar. Bu ikisini birleﬂtirmek zor fakat bir o kadar da gereklidir. Ayn› zamanda ciddi f›rsatlar sunar. Bu ba¤lamda özel sektörün
her iki rolü idare edebilece¤i ﬂüphelidir (Teisman ve Klijn, 2000: 174). Yani kullan›c› olarak vatandaﬂ ile müﬂteri aras›ndaki ayr›m›
yapabilmek zordur. Ço¤unlukla da bu ikisi birbiriyle kar›ﬂt›r›lmaktad›r. Hatta ciddi bir tehlike olarak sürekli vatandaﬂ odakl›l›k yerine
müﬂteri odakl›l›¤a vurgu yap›lmaktad›r. KÖSO'lardan ödünç al›nan müﬂteri odakl›l›k kavram›, kamu sektöründe de gittikçe yerleﬂmektedir.
Oysa kavramlar göründükleri kadar masum de¤ildir. Bu ay›r›ma dikkat edilmelidir.
KÖSO'lar arac›l›¤›yla bir yandan kamusal hizmetlerin kalitesi geliﬂirken di¤er yandan bu hizmetlerde paran›n karﬂ›l›¤› (Value for
Money) da artacakt›r. Çünkü özel sektör deneyim ve dinamikli¤iyle hizmet sunumunda, hem daha düﬂük maliyetler hem de daha
yüksek kalitede hizmet sunumu söz konusu olabilir. Böylelikle hizmet için ödenen paralar karﬂ›l›¤›nda daha yüksek fayday› elde etme
mümkün hale gelebilecektir. Ödenen paran›n karﬂ›l›¤› daha fazla al›nm›ﬂ olur.
Kamu finansman›na yeni bir bak›ﬂ getiren paran›n karﬂ›l›¤› yaklaﬂ›m›nda, hizmet veya faaliyetten beklenen ç›kt› ile bu ç›kt›y› elde
etmede kullan›lan kaynaklar›n bütçe hedeflerini ve politik amaçlar› garanti etmesi gerekti¤i ileri sürülür. Eﬂitlik, mükemmellik,
giriﬂimcilik, uzmanl›k ve seçebilirlik gibi di¤er faktörler de paran›n karﬂ›l›¤› zincirinin parçalar›d›r ve de¤er kavramlar›yla iliﬂkili olan
karmaﬂ›k süreçleri ifade ederler (Shoeman, 2007: 72). Paran›n karﬂ›l›¤›na, risklerin özel sektör ve kamu sektörü aras›nda etkin ﬂekilde
da¤›t›lmas›yla ulaﬂ›labilir. Bu risk da¤›l›m› etkin ﬂekilde gerçekleﬂtirilmez ise paran›n karﬂ›l›¤›n›n artt›r›lmas› iddias› temelsiz kalacakt›r.
Özellikle KÖSO baﬂar›s›zl›klar›na karﬂ› kamunun özel orta¤a garanti ödemelerde bulunmas› yönündeki uygulamalar bu aç›dan titizlikle
gözden geçirilmelidir.
Sosyal ve çevresel hedefleri baﬂarabilmenin yan›nda KÖSO'lar, toplumun yaﬂam standartlar›n› yükseltmek için etkili bir mekanizma
olarak ortaya de¤erlendirilebilir (Levinson vd., 2006: 301). E¤er hizmet kalitesi yükselir, kullan›c› odakl› hizmet sunumu baﬂar›l›r ve
paran›n karﬂ›l›¤›n›n artt›r›lmas› sa¤lanabilirse, KÖSO'lar toplumun yaﬂam standartlar›n› ve vatandaﬂlar›n yaﬂam kalitelerini
iyileﬂtirebilirler. Bu ise KÖSO'lara yönelik olarak tabandan gelen deste¤in artmas› ve KÖSO'lara karﬂ› mevcut olan direncin k›r›lmas›
için oldukça önemlidir.
4.6. KÖSO'lar Kamu Sektörünü Islah Edebilir mi?
Geleneksel olarak kamu sektörünün hantal, dura¤an, verimsiz ve etkinsiz oldu¤u genel kabul görür. Yenili¤e daha az aç›k, daha az
yarat›c› ve daha az innovatif oldu¤u düﬂünülür. Buna karﬂ›n özel sektörün kar› maksimize etmek amaçl› olarak daha yarat›c› oldu¤u,
verimli ve etkin çal›ﬂt›¤›, yenilikçi ve innovatif oldu¤u, daha esnek oldu¤u alg›s› hâkimdir. KÖSO'lar arac›l›¤›yla özel sektörün bu
dinamizmi ve yarat›c›l›¤›n›n kamu sektörünü de etkileyece¤i düﬂünülür.
KÖSO'lar kanal›yla, özel sektörün edindi¤i deneyimleri kamu sektörüyle paylaﬂmas› sa¤lan›r. Yeni ticari yetenekler, sermaye
k›s›tlamalar›ndan ve politik bask›lardan ba¤›ms›zlaﬂt›r›lm›ﬂ düﬂünceler ve en son teknik bilgiyle çal›ﬂman›n kamu sektörüyle paylaﬂ›m›
nedeniyle, kamu sektörü de ›slah edilir (Grimsey ve Lewis, 2004. 222). Elbette bunun olmas› bir yandan da kamu sektörünün
piyasalaﬂmas› demektir. Çünkü asl›nda kamu ve özel sektörün çal›ﬂma mant›¤› farkl› temellere dayan›r. Kamu sektörünü özel sektörle
benzeﬂtirmenin yararlar› kadar riskleri de oldu¤u göz ard› edilmemelidir.
Kamusal hizmetlerin görülmesinde KÖSO'lar özellikle geliﬂmekte olan ülkelerin kullan›m ihtiyaçlar› için baz› avantajlara sahiptir. Hizmet
sunum maliyetlerini düﬂürme, riskleri azaltma, daha büyük ve potansiyel olarak daha sofistike proje sponsorlar›n› kullanabilme, teknoloji
ve bilgi transferini teﬂvik etmede bütünleﬂmiﬂ çözümler için hükümetlere yeni olanaklar sunar. Bu sürdürülebilir sonuçlar› baﬂarabilmek
için, sözleﬂmeye dayal› ve legal çerçeveler, ekonomik istikrar, sosyo-politik çevre ve optimum alanlarda yat›r›mlara odaklanan bir KÖSO
stratejisi gibi uygun bir çerçeveye ihtiyaç vard›r (Akintoye, 2009: 141). Bunlar baﬂar›lamaz ise KÖSO'lar›n kamu sektörünü ›slah etmesi
bir yana, kendileri de yeni sorun alanlar› olarak kamu sektörünün gelecekteki baﬂ a¤r›lar› olabilirler.
KÖSO'lar üzerinde yap›lan çal›ﬂmalarda hesap verebilirlik ve bürokratik davran›ﬂ gibi klasik kamu uygulama ilkelerinin bu ortakl›klarda
de¤iﬂme u¤rad›¤› saptanm›ﬂt›r. Kamu yarar›n› negatif yönde etkileyen bu de¤iﬂimin önemli bir nedeni de bu iki ilkenin içerdi¤i “karar
verme üzerinde ﬂeffafl›k” ilkesinin bu ortakl›klarda özel sektörün iﬂine gelecek ﬂekilde göz ard› edilmesinden kaynaklanmaktad›r.
Ayr›ca iki taraf›n yaﬂad›¤› ç›kar çat›ﬂmalar› ve güvensizlik de bu ilkelerin y›prat›l›p de¤iﬂtirilmesinde rol oynam›ﬂt›r. Bu ortakl›klardaki
kamu kesiminin özel sektör tekniklerini benimsemeyerek hesap verebilme ve bürokratik davranma de¤erlerini kaybetmeleri de kamu
sektörünün ›slah edilme yerine bozuldu¤unun göstergesidir (Hebson vd., 2002).

154

27. TÜRK‹YE MAL‹YE SEMPOZYUMU
KAMU MAL‹YES‹NE ETK‹LER‹ AÇISINDAN KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIKLARI ÜZER‹NE B‹R DE⁄ERLEND‹RME

4.7. KÖSO'lar Ahlaki Riziko Yarat›r m›?
KÖSO'larda ciddi ﬂeffafl›k problemleri ortaya ç›kar. Ticari gizlilik kayg›s›yla, özel orta¤›n önemli bilgileri kamudan saklamas›na dayal›
olarak, böyle bir problem görülür. ﬁeffafl›¤›n azalmas› nedeniyle KÖSO'larda hesap verilebilirlik ciddi ﬂekilde ortadan kalkabilir. Çünkü
hesap verilebilirlik için ﬂeffafl›k ve aç›kl›k, temel gerekliliktir ve bu ortakl›klarda ço¤unlukla eksik olan yöndür. Bu temelde kamu maliyesi
aç›s›ndan KÖSO'larda ortaya ç›kan bir di¤er önemli tehlike de ahlaki riziko sorunudur.
Ahlaki riziko temelde asimetrik enformasyondan kaynaklan›r. Ajan sorunlar›n›n kayna¤› olan asimetrik enformasyon, izleme
maliyetlerinin yüksek ve kamu orta¤›n›n özel sektör orta¤›n› kontrol etmek için yeterli enstrüman ve kayna¤a sahip olmama temeline
dayan›r. Bu ba¤lamda, taraflar aras›nda asimetrik enformasyonun varl›¤› imtiyaz› yapan›n ç›kar›na z›t ﬂekilde imtiyaz sahibinin gizli
eylemlerini yükseltebilir. Ço¤u durumda proje, iﬂin kalitesi ve üretim maliyetleri konusunda özel sektör orta¤›n›n daha bilgili olmas›
ve kamu taraf›ndan kontrol ve ispatlaman›n zor olmas› nedeniyle, özel ortak bu tür ola¤and›ﬂ› davran›ﬂlar sergileyebilir (Raganelli
ve Fidone, 2007: 13-14).
Elbette asimetrik enformasyon ahlaki riziko için temel ﬂart olmakla birlikte tek baﬂ›na yeterli de¤ildir. Ahlaki rizikonun ortaya
ç›kabilmesi için asimetrik enformasyonun yan›nda bilgiye sahip olan taraf›n bu bilgiyi ahlaki olmayan tarzda kullan›m›n›n mümkün
olmas› ve bu davran›ﬂ›n›n belli bir güvenceyle desteklenmesi de esast›r. Yani belli garantiler alt›nda ahlaki rizikonun daha kolay
iﬂlemesi mümkün olur.
Bu ba¤lamda özel orta¤›n, tedarikin etkinli¤inin hükümet için önemli oldu¤unu bilmesi gerekir. Alternatif tedarikçilerin ya da hükümet
üstleniﬂinin (devralmas›n›n) düﬂünülmedi¤i durumda, özel ortak finansal aç›dan kötüye gitti¤inde hükümetin kendisini mali olarak
destekleyece¤ini bilecektir. Bu düﬂünce, etik aç›dan tehlike yarat›r. Çünkü özel sektör orta¤›, KÖSO anlaﬂmas›n›n maddeleri neyi
içerirse içersin, gerçekte riski üstlenmeyebilece¤ini bilmektedir. Oysa KÖSO'lar›n mant›¤› büyük oranda risk paylaﬂ›m›na dayan›r.
Bu durum, ahlaki riziko olarak tan›mlad›¤›m›z etkin olmayan yönetsel davran›ﬂ› teﬂvik edebilir ya da bu davran›ﬂa olanak tan›yabilir
(Fourie ve Burger, 2000: 313).
5. KAMU MAL‹YES‹N‹N SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹⁄‹ ‹Ç‹N KÖSO'LAR ÜZER‹NE ÖNER‹LER
Kamusal hizmetlerin yeterli miktar ve kalitede sunulmas› ve mali olarak sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan KÖSO'lar ciddi alternatifler olarak
de¤erlendirilebilir. Bununla birlikte KÖSO'lar kanal›yla piyasalaﬂma sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:
O Partnerlik her derde deva olan bir mekanizma/araç olarak görülmemelidir. Partnerli¤in formülsel bir yaklaﬂ›m -yeni bir dogmaolarak görülmemesi yaﬂamsal önemdedir (HM Treasury, 2000: 45). Bu aç›dan özel sektör kat›l›m›n›n yararlar› üzerine aﬂ›r›
ideolojik vurgulardan kaç›n›lmal›d›r. Ayn› ﬂekilde KÖSO'lara karﬂ› ç›k›ﬂlar da göz ard› edilmemeli fakat nesnel temellerden
yoksun s›rf ideolojik yaklaﬂ›mlar kuﬂkuyla karﬂ›lanmal›d›r.
O Özel sektör kat›l›m›nda kamusal hizmetlerinin karmaﬂ›k yap›s› dikkate al›nmal›d›r. Bunlardan kamusall›k derecesi görece
daha düﬂük olanlar KÖSO sunuma aç›labilir. Paket ﬂeklinde (bundling) tüm hizmetlerin toptan, özel sektöre aç›lmas› do¤ru
de¤ildir. Bunun yerine, yeni KÖSO yaklaﬂ›mlar›nda öne ç›kan hizmetlerin ayr›larak ihale edilmesi (unbunding) öncelikli tercih
olmal›d›r.
O KÖSO piyasas›nda sosyal yönün güçlendirilerek KÖSO'lar›n özelleﬂtirmeler gibi s›rf piyasa ekonomisi araçlar› olmad›¤›,
toplumsal öncelikleri ve duyarl›l›klar›n›n da olmas› gerekti¤i belirginleﬂtirilmelidir. Özel sektörün kar anlay›ﬂ› ve kamu
sektörünün geleneksel sorunlar› dikkate al›narak, KÖSO'lara mutlaka sivil toplum kuruluﬂlar› da paydaﬂ olarak dâhil edilmelidir.
Konunun sosyal yönü göz önüne al›narak, bu sektördeki ortakl›klar Kamu-Özel-Sosyal Ortakl›klar olarak sürdürülmelidir.
O KÖSO'lar taraf›ndan kamusal hizmetlerin fiyatlamas›nda, mal›n niteli¤i ve hizmet kullan›c›lar›n›n talep ve gelir esneklikleri
göz önüne al›nmal›d›r. Mal›n fiyatlamas›nda fiskal amaçlar kadar sosyal boyutlar da göz önüne al›nmal›d›r.
O Bakanl›klarda merkezi bir KÖSO birimi kurulmal›, bu merkezi birim alt birimlere ve belediyelere dan›ﬂmanl›k görevi sunmal›d›r.
O Bakanl›klar düzeyinde ve özellikle belediyelerde KÖSO uygulamalar›n›n baﬂlat›lmas›, yürütülmesi, denetlenmesi ve kapat›lmas›
konular›nda uzman personel istihdam edilmelidir.
O Yolsuzluk iddialar›n›n önüne geçebilmek için ayr›nt›l› bir hukuki KÖSO çerçevesi oluﬂturulmal›d›r.
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O Özellikle belediyelerde KÖSO uygulamalar› ve özelleﬂtirmeler için mutlaka halk›n deste¤i ve onay› aranmal›d›r.
O KÖSO'lar için yeni bir muhasebe sistemi kurulmal›d›r. Bu yeni muhasebe sistemin, özel sektör muhasebesi ile sosyal boyutlar›
göz önüne alan bir sistem olmal›d›r.
O Yabanc› sermayenin KÖSO uygulamalar› çerçevesinde iliﬂkilerinde gizli birtak›m niyetleri uygulamas›n›n önüne geçmek için
gerekli önlemler al›nmal›d›r. Bu önlemler yabanc› sermayeyi toptan ürkütüp kaç›racak özellikte olmamal›d›r. Sözleﬂme ve
ihale süreçlerinde saydaml›k artt›r›lmal›d›r.
O Sözleﬂmelerde, vatandaﬂlar›n kamusal hizmetlere eriﬂimini kolaylaﬂt›ran ve yayg›nlaﬂt›ran, bedavac›l›¤› zorlaﬂt›ran, hizmetin
verimlili¤ini ve etkinli¤ini artt›ran teknolojilerin geliﬂtirilmesini öngören maddelere yer verilmelidir. Sözleﬂmelere konulan
bu türden yapt›r›mlar›n yerine getirilmesini temin etmek için gerekli mekanizmalar kurulmal›d›r.
O Kamuoyu genel olarak kullan›c› ücretlerini çifte vergilendirmenin bir biçimi olarak alg›layabilir. Kullan›c› ücretleri vas›tas›yla
daha önce hissetmedikleri vergileri hizmetler için ödeme yaparken hissedebilirler. Bu özellikle ücretli yollar örne¤inde dikkat
çekici olabilir. Örne¤in, önceki kamusal sunumda mevcut olmayan ve kullan›c›ya maliyeti hissedilmeyen yol geçiﬂ ücretleri
KÖSO sunumunda hissedilir (The International Institute for Sustainable Development (IISD), 2012: 7). Bu nedenle kullan›c›
ücretleri belirlenirken bu husus göz ard› edilmemelidir. Bu tür alg›lamalar KÖSO'lara karﬂ› direnci artt›racakt›r.
O KÖSO'lar her zaman pozitif yönlü etkiler sunmaz. Bünyesinde bir tak›m sak›ncalar› ve tehlikeleri de içermektedir. Özellikle,
devlet kat›l›m›n›n azalt›lmas›yla birlikte gerçeklesen daha fazla özel sektör rolü dolay›s›yla birçok sosyo-politik tehlikeler
oluﬂabilir. Bunun yan›nda, KÖSO'lara iliﬂkin bir di¤er tehlike taraflar aras›nda çeﬂitli anlaﬂmazl›klar ya da uyuﬂmazl›klar›n
meydana gelmesinden kaynaklan›r. Bu durum ortakl›¤›n gelece¤ini tehlikeye sokarken hizmetlerin sunumu da belirsiz bir
sürece girer. Bu durumlar için alternatif çözüm yöntemleri en baﬂtan hesaba kat›lmal›d›r.
O Hükümetler KÖSO taahhütlerinin ne ölçüde ve ne ﬂekilde gerçekleﬂti¤i, ne gibi fayda ve maliyetler getirdi¤ini izlemeden
önce bu taahhütler üzerine belirli s›n›rlamalar koymal›d›r. Örne¤in Macaristan'›n kamu maliyesi kanunu, herhangi bir y›lda,
çok-y›ll› KÖSO taahhütlerinin toplam nominal de¤erini, o y›lki toplam devlet harcamas›n›n tahmini yüzde ikisi olarak
s›n›rland›rmaktad›r. Ayn› ﬂekilde Brezilya'n›n KÖSO'lar konusundaki federal kanunu; benzer s›n›rlay›c› hükümler içermektedir.
KÖSO taahhütlerinin mevcut de¤erinin, cari GSY‹H'n›n yüzde X'i kadar s›n›rland›r›lmas› ve toplam s›n›r tutar›n›n departmanlara
da¤›t›lmas› ve böylece her departmana kendi KÖSO programlar›n› planlamalar›na yard›mc› olunmas› da mümkündür. Bu tarz
s›n›rlar tam olarak tatmin edici de¤ildir. E¤er KÖSO'lar kamu taraf›ndan finanse edilen projelerden daha ucuzsa ve bunlar›n
yerini al›yorsa, bunlar neden di¤er kamu harcamalar›ndan ba¤›ms›z bir ﬂekilde s›n›rland›r›lmal›d›r? Hükümet, KÖSO'lar
konusunda makul kararlar alma konusunda kendinden ﬂüphe duyarsa, bu tarz s›n›rlar KÖSO program›n›n çok k›sa sürede,
çok çabuk büyümesini önleyebilir. Bunun yan›nda, uzun dönemde, KÖSO taahhütlerini daha kapsaml› mali hedefler kapsam›na
almak daha iyi olabilir. Örne¤in KÖSO taahhütlerinin ﬂimdiki de¤eri üzerindeki bir s›n›r, ekonomik yükümlülüklerin (borcu
ve KÖSO taahhütlerini de kapsayarak) ﬂimdiki de¤eri üzerindeki bir s›n›r içine al›nabilir (Irwin, 2007: 19).
O KÖSO'lar, kamusal faaliyetin ikamesi ya da göz ard› edilmiﬂ sorumluluklar olarak düﬂünülmemelidir. Özellikle vatandaﬂlar
ihtiyaçlar› olan hizmet ve ürünleri uygun bir ﬂekilde kullan›rlarken; kamu sektörü standartlar koymay› ve ürün güvenli¤ini,
ürünün yararl›l›¤›n› ve kalitesini denetlemeyi ve sistemler oluﬂturmay› sürdürmelidir. Bir di¤er deyiﬂle KÖSO'lar, daha az
kamu sektörü de¤il, daha farkl› bir hükümet rolü anlam›na gelmektedir. Özel sektör orta¤›n›n güçlü pozisyonu nedeniyle,
genellikle daha vas›fl› kamu sektörü kat›l›m›na ihtiyaç duyulmaktad›r (Jamali, 2004: 419).
O Sa¤l›kl› bir demokrasi, vatandaﬂlar için tam bilgiye, vatandaﬂlar taraf›ndan tam kat›l›ma, kamu görevlilerinden ba¤›ms›z
düﬂünce ve de¤erlendirmelere, parlamento ve seçmeler için hesap verilebilirli¤e dayan›r. KÖSO'lar bunlar›n hepsinin alt›n›
oyar, demokrasinin temel de¤erlerine zarar verir, iﬂlevselli¤ini yok eder. Kamusal alan konusunda daha dikkatli olan, artan
bir vizyona sahip ve ilelebet sa¤l›kl› bir demokrasiyi kurmak isteyen bireyler olarak bizler, kazançl› bir baﬂlang›ç için KÖSO
önerilerine daha dikkatli yaklaﬂmal›y›z. Bu nedenle kamuyu tam ayd›nlatma, tam kamusal kat›l›m, seçilmiﬂ görevliler taraf›ndan
karar alma ve kamu görevlilerinin hesap verebilirli¤i konular›nda istekli ve ›srarc› olmal›y›z. Ancak bu ﬂekilde Kamu hizmetlerinin
sunumunda KÖSO'lara daha fazla güvenebilir, kamusal mal ve hizmetleri yeterli miktar ve kalitede temin etmek için
ideallerimize daha fazla yaklaﬂabiliriz (Redlin, 2004: 5).
Görülece¤i üzere KÖSO'lardan beklenen yararlar karﬂ›l›¤›nda ciddi tehditler de söz konusudur. Devletler yukar›da say›lan önlemlere
dikkat etmezlerse KÖSO mekanizmalar› uzun dönemde kamu maliyesinin sürdürülebilirli¤ini tehlikeye atabilirler. Hatta bunun da ötesinde
toplum için sa¤l›ks›z yap›lar haline dönüﬂebilirler. Bu gerçekten hareketle, KÖSO'lara önyarg›s›z ﬂekilde fakat dikkatlice yaklaﬂ›lmal›d›r.
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6. SONUÇ
Küresel neoliberalizmin yükselen aktörleri olarak KÖSO'lar, tüm dünyada gittikçe yayg›nlaﬂmaktad›r. Hem merkezi hem de yerel
kamusal hizmetler, KÖSO'lara daha çok aç›lmaktad›r. Bu geliﬂmenin önemli bir nedeni, hükümetlerin kamu maliyesi üzerindeki
bask›lar› azaltmak istemesidir. KÖSO'lar kamu maliyesi üzerinde önemli etkilerde bulunurlar. Bu etkiler her zaman beklenen sonuçlar›
vermeyebilir. Bunun için KÖSO'lara baﬂvurulurken gerekli önlemler al›nmal›d›r.
Bu ba¤lamda KÖSO'lar evliliklere benzetilebilir. Nas›l ki iyi bir evlilik insanlar›n mutluluk ve refahlar›n› artt›r›rsa, baﬂar›l› KÖSO'lar
da baﬂta kamu kesimi olmak üzere tüm toplumun refah›n› ve mutlulu¤unu artt›rabilir. Bunun için baﬂar›l› bir evlilikte gerekli olan
kurallar, KÖSO'larda da temin edilmelidir. ‹lk olarak partnerler do¤ru seçilmeli, her iki taraf kurallar› baﬂtan bilmeli ve ona göre
hareket etmelidir. Ayr›ca partnerler birbiri hakk›nda ve evlilik hakk›nda yeterli bilgiye sahip olmal› ve birbirini aldatmamal›/aldatamamal›d›r.
Getiriler ve sorumluluklar her iki taraf aras›nda adaletli bir ﬂeklide bölüﬂülmelidir. S›rf evlenmek için evlenilmemelidir. KÖSO'larda
ayn› ﬂekilde uygun ortaklarla, hukuki çerçevesi iyi çizilmiﬂ bir zeminde, ortak ç›karlar ve ortak sorumluluklar temelinde kurulmal›d›r.
Sa¤l›kl› oluﬂturulan KÖSO'lar mali alan yaratarak kamu maliyesi üzerindeki bask›lar› azaltabilir, bütçeleri daha iyi yönetilebilir hale
getirebilir, kamu borcunun azalt›lmas›n› sa¤layabilir, mevcut kaynaklarla daha etkili ve daha kaliteli kamusal hizmetler üretilmesini
garanti alt›na alabilir ve kamu sektörünü ›slah ederek daha etkin ve etkili k›labilir. ﬁayet gerekli önlemler al›nmaz ve KÖSO'lar
baﬂar›l› ﬂekilde kurulmazlarsa, bu olas› etkiler olumsuz ﬂekilde kendini gösterebilir. Baﬂta ahlaki riziko sorunu olmak üzere, kamu
borcundaki azalman›n görünüﬂte kalarak uzun dönemde tekrar artmas›, uzun dönemde bu projelerin beyaz filler olarak kamunun
elinde kalmas›, bütçeler üzerinde kamu kontrolünün kaybolmas›, kullan›c› fiyatlar›n›n artmas›, demokrasinin iﬂlerli¤ini ve iﬂlevini
yitirmesi gibi birçok olumsuz sonuca katlanmak gerekebilir.
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