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Kamu Hizmeti Kavramı

■ Günümüzde kamu hizmeti kısaca; toplumun ihtiyaç duyduğu, siyasi organlar

tarafından kamuya yararlı olarak kabul edilen, gereği gibi yerine getirilememesi

halinde toplum içinde huzursuzluğa yol açacağı varsayılan sürekli ve genel

nitelikteki bir ihtiyacın tatminine yönelik etkinlikler olarak tanımlanabilir. Bir

hizmetin kamu hizmeti olup olmayacağında belirleyici parametre hizmetin kimin

tarafından yürütüldüğü değil, hizmetin kapsamı olarak değerlendirilmelidir.

■ Dolayısıyla söz konusu özelliklere sahip bir hizmet İdare tarafından da, özel hukuk

tüzel kişisi tarafından da yürütülse kamu hizmeti olarak sayılmaktadır ve bu

bağlamda Türkiye'de de dünyadaki diğer devletlerde olduğu gibi özellikle 21.yy'da

KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ kavramı KAMU HİZMETİNİN görülmesi amacıyla literatüre

girmiş bulunmaktadır.



Kamu Özel İşbirliği Kavramı ''PPP''
Public Private Partnership
■ Kamu ile özel sektörün kamu hizmetlerini birlikte sunabilmesi konusunda neredeyse

yarım yüzyıla yaklaşan bir süredir Türkiye ve dünya genelinde çok çeşitli yasal

düzenlemeler yapılmıştır. Günümüzde özel sektörün çok çeşitli başlıklar

altında, kamunun mal ve hizmet sunumuna katıldığı uygulamalar için uluslararası

literatürde kısaltması PPP olarak bilinen “Public Private Partnership”, ülkemizde ise

kısaltması KÖİ olarak tercih edilen “Kamu Özel İşbirliği” kavramları

kullanılmaktadır.

■ Public Private Partnerships; kamu özel işbirliğinin açıkça kabul edilen bir tanımı

olmamakla birlikte, kamu özel işbirliği kavramının tanımlanması noktasında görüş

ayrılığı da yaşanmaktadır.

■ Avrupa Birliği düzeyinde kapsayıcı bir PPP tanımına yer verilmeyip, altyapı

yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve/veya hizmetlerin sunulması konusunda kamu

idareleri ile özel sektör arasında gerçekleştirilen farklı sözleşme türlerini içine alan

bir çeşit “şemsiye kavram” olarak kullanılmıştır.



■ Bir başka ifadeyle, kamu özel ortaklığı modeli kamu hizmetlerinin devletçe klasik yollardan

temini ile tüm hizmet temininin özel sektör aracılığı ile yapılması arasındaki yelpazede yer

alan, devlet ve özel sektörün birlikte katılımını içeren tüm mal ve hizmet sağlama

modellerini içeren bir “üst kavram” olarak tanımlanabileceği ifade edilmiştir.

■ Uluslararası alanda da kamu özel ortaklığı şu şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Uluslararası

Para Fonu’na (IMF) göre kamu özel ortaklığı, “… geleneksel olarak kamu tarafından

sağlanan altyapı varlıklarının ve hizmetlerin özel sektör tarafından sunulmasına yönelik

düzenlenmeler”

■ Avrupa Yatırım Bankası’na göre (EIB) “… genellikle özel sektör kaynaklarının ve/veya

uzmanlığının kamu sektörü varlıklarının ve hizmetlerinin sunulmasında kullanılabilmesi

amacıyla özel sektör ve kamu sektörü arasında oluşan ilişkiler”,

■ Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ne (OECD) göre ise kamu özel ortaklığı “devletle bir

veya daha fazla özel ortağın (işletmecileri ve finansman sağlayıcıları kapsayabilir), devletin

hizmet sunum amaçları ve özel sektörün kâr etme amacıyla uzlaştırarak hizmetin özel

sektör tarafından sunulmasının düzenlendiği ve bu uzlaşmanın etkinliğinin özel sektöre

yeterli risk transferine bağlı olduğu bir anlaşma” olarak ifade edilmektedir.



■ Kamu yatırım ve hizmetlerinin Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) ile gerçekleştirilmesinde

Türkiye'de İmtiyaz, Yap-İşlet-Devret (YİD), İşletme Hakkı Devri (İHD), Yap-İşlet (Yİ), Yap-

Kirala-Devret (YKD) gibi modeller günümüze kadar uygulanmış ve uygulanmaya devam

edilmektedir. Bu çerçevede 1980’li yıllardan itibaren çeşitli yasal düzenlemeler yapılarak

KÖİ modellerinin yasal altyapısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Söz konusu hukuki

düzenlemelerle birlikte KÖİ alanındaki Kanun ve yönetmeliklerin sayısındaki artış ve

çeşitlilik, mevzuatta dağınıklığa ve farklı uygulamalara yol açmış ve bu sebeple idari

uygulamalarda belirli bir standart oluşması sağlanamamıştır.

■ Söz konusu modele ilişkin Türkiye literatüründeki ilk tanımlama, daha sonra Kalkınma

Bakanlığı olarak yeni bir kurumsal kimlik kazanan Devlet Planlama Teşkilatı’nın 2007

yılında başlattığı Kamu Özel İşbirliği çerçeve kanun çalışmasında yer almıştır (10.

Kalkınma Planı OİK KÖİ Raporu, 2012). Bu tanımlamaya göre kamu özel işbirliği modeli,

bir sözleşmeye dayalı olarak, yatırım ve hizmetlerin projeye ilişkin maliyet, risk ve

getirilerinin kamu ve özel sektör arasında paylaşılmasını öngören anlaşmalar şeklinde

dile getirilmiştir. Ancak bu taslak kanunlaşamamıştır.



■ KÖİ modeli “kamu kesiminin altyapı yatırımlarının ve bağlı hizmetlerinin doğru

tasarımlarının yapıldığı, en karlı finansman yönteminin seçildiği, etkin uygulama yöntemi

ile işletildiği ve sürekli bir performans denetiminin var olduğu uzun süreli sözleşmelerin

ortaya konduğu yapı” olarak anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, model kapsamında özel

sektör; sermaye, yetenek, deneyim, teknoloji, bilgi birikim ve proje geliştirme becerilerini

üstlenirken, buna karşılık kamu sektörünün sunulan kamu hizmetlerinin ekonomik-

sosyal kalkınmaya ve hayat kalitesinin artmasına katkı sağlayan taraf olması

beklenmektedir.

■ Yukarıda detaylı şekilde tanımlanan model ile hayata geçirilen altyapı hizmetleri olarak

sırasıyla otoyollar, köprüler, tüneller, havaalanları, limanlar, enerji boru hatları, enerji

santralleri, su ve atık su sistemleri; kalkınma projeleri olarak ise, hastaneler, eğitim

kurumları, stadyumlar, hapishaneler ve kamu binaları uygulama alanlarına örnek olarak

gösterilebilirler.

Geniş Anlamda KÖİ Tanımı



Kamu-Özel İşbirliğinde Finansman 
Sağlayıcılar 

■ Kamu Özel İşbirliği modeli projelerinin başarılı bir şekilde uygulamaya geçmesi için tüm

paydaşların uyum ve çerçevesi net belirlenmiş bir ilişki içinde olmaları gerekmektedir. Yine

işbirliği modelinin üçüncü ve en önemli paydaşlarından olan finansman sağlayıcıların,

kurgu içindeki önemine değinmek gerekir. Finansman sağlayan kurumlar, uygulamada

modelin iki tarafını oluşturan kamu ve özel sektör arasındaki ilişkinin temel yapı

taşlarından birisi olma özelliği taşırlar.

■ Bu temel yapı açısından, KÖİ modelinde üçlü bir ortaklık yapısı olduğunu söylemek yanlış

olmayacaktır. Proje ana sözleşmelerine imza koyan taraflardan birisi olmamalarına

rağmen, finans sağlayıcılarının kamu kesimi ile yapılan “doğrudan anlaşmalar ve/veya

garanti anlaşmaları” ile KÖİ projelerinin içine bizzat dahil oldukları örnekler uygulamada

görülmektedir.



■ Günümüzde KÖİ uygulamaları, özel sektörün verimli işletmecilik becerilerinden yararlanılan,

kamunun ise yatırımların koordinasyonu, genel planlama, denetleme ve politika belirleme gibi

alanlarda odaklanmasının sağlandığı bir model olarak kabul edilmektedir. Geleneksel kamu

projelerinden temel fark olarak KÖİ modelinin ayrıştırıcı yanı, kamunun özel sektör ile işbirliği

sürecinin yalnızca inşaat aşamasında değil, tasarım, inşaat, uygulama ve denetim süreçlerinin

tamamında işbirliği sürecinin devam ediyor olmasıdır. (Kalkınma Bakanlığı, 2016)

■ Hemen hemen bütün Kamu Özel İşbirliği modellerinde kamunun asli görevi, işin mahiyetini

belirlemek, öncelikleri, hedefleri ve çıktıları saptamak ve özel sektör eliyle sunulan hizmetlerin

ölçülmesi için performans yönetim mekanizması oluşturmak olarak kabul edilmektedir. Kamu

kesimi, optimum fiyat ve zamanda sunulacak hizmeti hazır hale getirme ve kullanıcılar için en

elverişli fiyattan hizmetin sunulmasını hedeflerken, özel sektör bu hizmetleri iyi sunmak için

çabalamakta ve bu sunumdan kar elde etmeyi amaçlamaktadır.

Kamu-Özel İşbirliği Modelinin 
Genel Özellikleri



■ Genellikle projelerin doğasında bulunan uzun sureli sözleşmelerle iki kesimin

ortaklık kurması, taraflardan özel sektörün uzun ve detaylı fizibiliteler yapmasını

zorunlu kılmaktadır. Özel sektör, tüm yatırımının getirisini sözleşme süresi boyunca

hesaplayarak, net bugünkü değer üzerinden projenin yatırım yapılabilirliğini ölçmeyi

istemektedir. Böylesi kritik bir kesişim kümesinde, kolaylıkla anlaşılabileceği gibi,

projelerin hazırlık ve olgunlaşma sürecinin her zaman beklenilenden daha uzun

zaman alma olasılığı bulunmaktadır.

■ Uluslararası alandaki başarılı deneyimlere bakıldığında, uluslararası ölçekte tanınan,

tercih edilen ve sürdürülebilir başarıya sahip bir KÖİ modeli için, kamu kurumları ile

özel sektörün birbirlerine üstünlük kurmadan, denk statü ve ortak hedefler

doğrultusunda birbirlerinin ihtiyaçlarını “ortaklık ruhu” içinde anlayarak hareket

etmeyi ilke edinmeleri gerekmektedir.



■ Kamu ve özel sektörün geleneksel olarak birbirlerine karşı tutumlarını göz

önünde bulundurulduğunda, Kamu Özel İşbirliği projelerinin hayata geçirilmesi süreci

iyiden iyiye uzamakta ve zorlaşmaktadır. Ancak tüm bu zorlukları karşın, kamunun

altyapı yatırımını gerçekleştirmek zorunda olması, özel sektörün ise uzun sureli bir

sözleşme ile kamu kesiminden imtiyaz sağlaması gibi etmenler, tarafların proje yapma

isteklerini artırmaktadır

■ Başarılı bir Kamu Özel İşbirliği modelinin hem kamu hem özel sektörün birlikte hayata

geçirecekleri bir dizi reform sürecine ihtiyacı vardır. (Devletin kamu gücünden imtiyaz

vererek, özel sektörün ise kamu gücünden yararlandığını düşünerek; kamu hizmetinde

maksimum yararı gözetmesini sağlayacak düzenlemeler gerekir.)



KAMUNUN ROLÜ;
PROJELERIN 

BELIRLENMESI/ÖNCELIKLENDI
RILMESI (PLANLAMA) -

PROJENIN ORTAK 
GELIŞTIRILMESI 

(KOORDINASYON) -
PERFORMANS KONTROL VE 

DEĞERLENDIRMESI 
(DENETLEME)



Özel Sektörün 
Rolü

■ Finansmanın sağlanması

(Finansör)

■ Projenin ortak geliştirilmesi

(İşbirliği aktörü)

■ Hizmet sunumuna ilişkin altyapı

yapımının gerçekleştirilmesi

(Yüklenici)

■ Hizmetin sağlanması ve işletilmesi

(Proje Uygulayıcısı)



■ İdari bir sözleşmeden bahsedilebilmesi için taraflardan en az birisinin idare olduğu,
kamu hizmetinin yürütülebilmesine yönelik ve özel hukuk hükümlerini aşan hükümlerin
bulunduğu bir sözleşmenin varlığı gerekir.

■ Kamu özel ortaklığı kavramının tanımı dikkate alındığında söz konusu sözleşmenin idari
sözleşme özelliklerini taşıdığından bir idari sözleşme olarak kabul edilmesi gerektiği bazı
yazarlarca vurgulanmaktadır. Bu sebeple idari sözleşme olarak bahsedilen kamu özel
ortaklığı sözleşmelerine idare hukuku hükümlerinin uygulanacağı ve bu sözleşmelerden
kaynaklanan uyuşmazlıkların da idari yargıda karara bağlanacağı ifade
edilmektedir. GÖZLER / KAPLAN, s. 464; KARAHANOĞULLARI, s. 199; GÜNEŞ, Ahmet M., “Kamu Hizmetlerinin

Yürütülmesinde Yeni Bir Yöntem Kamu Özel Ortaklığı”, Güncel Hukuk, Şubat 2009 / 2-62, s. 59; KERMAN / ALTAN / AKTEL /
EKE, s. 3.

■ Kamu özel ortaklığı sözleşmesinin idari makamlar tarafından imzalanan özel hukuk
sözleşmesi olduğu ve söz konusu uyuşmazlıklara ilişkin olarak adli yargının görevli
olduğu da ifade edilmektedir. UZ, s. 1181; GÜZELSARI, Selime, “Kamu Özel Sektör Ortaklığı Üzerine
Eleştirel Bir Değerlendirme”, Kamu Yönetimi: Yapı İşleyiş Reform, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yayın No.
598, s. 46.

Kamu-Özel İşbirliğinin Hukuksal 
Statüsü



■ 21.02.2013 tarih ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis

Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile sağlık hizmetine ilişkin olarak

yapılacak kamu özel ortaklığı sözleşmesinin özel hukuk hükümlerine tabi olacağı

düzenlenmiştir. 6428 sayılı Kanun 4. madde: “Sözleşme özel hukuk hükümlerine tabi olup

süresi, tesisin özelliklerine ve fizibilite raporuna bağlı olarak sözleşmede belirtilen sabit

yatırım dönemi hariç otuz yılı geçmemek üzere idarece belirlenir”

■ BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI

HAKKINDA KANUN Sözleşme başlıklı 5. maddesine göre; "Yüksek Planlama Kurulunca

belirlenen idare ile sermaye şirketi veya yabancı şirket arasında yapılacak sözleşme, özel

hukuk hükümlerine tabidir".



■ ANCAK ÖRNEK OLARAK; 3096 sayılı TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ

KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE

GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN ile 3465 sayılı KARAYOLLARI GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (OTOYOL)

YAPIMI, BAKIMI VE İŞLETİLMESİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUNLAR

ile ilgili olarak yapılacak olan KÖİ modelindeki sözleşmeye özel hukuk hükümlerinin

uygulanacağına ilişkin herhangi bir hüküm konulmamıştır.

■ Yukarıda bahsedilen bu iki kanuna göre akdedilmiş olacak sözleşmelere

uygulanacak hükümler; ilgili kanunlara istinaden çıkarılan yönetmeliklerde kazuistik

bir şekilde düzenlenmiştir.



Türkiye'de Kamu Özel İşbirliğine Dair 
Mevzuat



T.C.'de KÖİ'ye İlişkin Mevzuatta Son
Yıllarda Yapılan Başlıca Değişiklikler

1. “Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet
Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması hakkında
Kanunun” 4. Maddesinin 11. Fıkrasında yer alan, “Sözleşmenin Uygulanması sırasında taraflar
arasında doğabilecek hukuki ihtilaflarda Türk hukuku uygulanır ve ihtilafların çözümünde T.C
mahkemeleri görevli ve yetkilidir. Ancak, taraflar ihtilafın esasına Türk hukukunun uygulanması ve
davanın Türkiye’de görülmesi kaydıyla ihtilafın 21.06.2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim
Kanunu çerçevesinde çözümlenebileceği kararlaştırabilirler” ifadesinde bulunan “…ve davanın
Türkiye’de görülmesi” ibaresi kanun metninden çıkartılmıştır. Böylece sözleşme uyuşmazlıklarında
Türkiye dışında da tahkim yerinin belirlenebilmesi olanağı sağlanmıştır.

2. “3996 sayılı bazı yatırım ve hizmetlerin Yap-İşlet- Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında
Kanuna” göre Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin kullanımında alınacak geçiş
ücretlerindeki KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

3. “Bu maddenin yürürlük tarihinden önce Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından erişme kontrolü
uygulanan karayollarında yapılan, işletilen, işlettirilen veya Yap-İşlet-Devret modeli esas alınarak
yaptırılan ve işlettirilen binalar ile hizmet tesisleri ve bakım işletme tesisleri, erişme kontrolü
uygulanan karayolunun müştemilatı sayılır. Bu bina ve tesislerin Devlet ormanlarında bulunması
halinde Orman ve Su işleri Bakanlığınca Karayolları Genel Müdürlüğüne devrine bedelsiz olarak izin
verilir” 6831 sayılı Orman Kanunu'na geçici madde olarak eklenmiştir.



■ “İdare, yüklenicinin sözleşme kapsamına giren faaliyetlerini bütün aşamalarda denetler veya denetletir.
Bakanlık, yüklenicinin performans denetimini ve işin yönetimine ilişkin olarak bir denetim ve yönetim
sistemi kurabilir. Denetimle yetkilendirilecek isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik
yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak gerekli bilgi ve belgeler istenir. BU amaçla isteklinin,
bankalardan temin edilecek mali durumu ile ilgili belgeler, ilgili mevzuat uyarınca yayımlanması zorunlu
olan bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri, iş hacmini gösteren toplam
cirosu veya ihale konusu işin niteliğine göre yeterlik değerlendirilmesinde kullanılmak üzere, ihale
dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilen diğer belgeler istenir.
Denetimle yetkilendirilen yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak
yerine getirmesi veya işi sürecinde bitirmemesi halinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme
cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı
durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek
kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Denetimle yetkilendirilen yüklenici, hazırladıkları raporlardaki yanlış ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler sebebiyle
doğabilecek zararlar ile sözleşme kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla idare ve üçüncü kişilere verecekleri
zararlardan ve denetime ilişkin olarak idareye sunacakları bilgi ve belgelerin, mali ve teknik tablo ve
raporların sözleşmesine ve ilgili mevzuatına uygunluğu ve doğruluğundan, genel kabul görmüş denetim
ilke ve esaslarına göre denetiminden on beş yıl süreyle sorumludur”

KÖİ Tanımına Uygun 6428 sayılı
Kanunda Yapılan En Önemli Değişiklik



■ Vergi Kanunları ve Harçlar Kanunu'nda değişikliğe neden olan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile

Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 5 Aralık 2017 tarihli ve

30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, Kamu Özel İşbirliği Projelerinde kanunda öngörülen

şartlar altında Damga Vergisi ve Harç Muafiyeti sağlanmıştır.

■ Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tabloya “54 - Kamu özel işbirliği projelerinin finansmanı

için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymet karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel

amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak

düzenlenen kâğıtlar ile bunların teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemler nedeniyle

düzenlenen kâğıtlar” bendi eklenerek söz konusu kâğıtlar için damga vergisi istisnası

sağlanmıştır.

■ Harçlar Kanunu’nun 123’üncü maddesine “kamu özel işbirliği projelerinin finansmanı için

yurtdışında ihraç edilen menkul kıymet karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı

kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin işlemler ile bunların

teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemler, yargı harçları hariç” ifadesi eklenerek bu suretle söz

konusu işlemler belirtilen harçlardan muaf tutulmuştur.



■ Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelik 7

inci maddesinin birinci fıkrası itibarı ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; “Sözleşmenin

feshine ilişkin olarak verilen fesih hali bildiriminin bir örneği idare tarafından Müsteşarlığa

bildirilir. Bildirim süresi borç üstlenim anlaşmasında kararlaştırılır ve otuz günü aşamaz.

Fesih hali bildiriminin şirket veya kreditör tarafından düzenlendiği hallerde, ilgili örneğin

idare tarafından süresinde Müsteşarlığa iletilmesi durumunda, şirketin veya kreditörün

Müsteşarlığa ilettiği fesih hali bildirimi örneği, idare tarafından gönderilmiş gibi sonuç

doğurur. Nihai üstlenim tutarı, ödemeye esas teşkil etmek üzere kreditör tarafından

Müsteşarlığa bildirilir.”

■ Değişiklik olmamakla birlikte kısaca Borç Üstleniminden de bahsetmek gerekirse; kamu

ile özel hukuk kişi/kişileri arasında yapılan borç üstlenim sözleşmesinde belirlenen

usullere göre verilecek fesih bildirimi ilgili idarece Hazine Müsteşarlığına bildirilir. Buna

müteakip nihai üstlenim tutarı, ödemeye teşkil etmek üzere kreditör tarafından

müsteşarlığa bildirilir, müsteşarlık bu tutarı Devlet Dış/İç borç kaydı oluşturur ve

sözleşmeye göre öder. Yukarıda bahsedilen değişiklikte idarenin sözleşmenin feshine

ilişkin bildirimi şirket veya kreditör de yaptığında idare tarafından gönderilmiş gibi sonuç

doğuracağına ilişkin değişiklik yapılmıştır.



T.C.'de Kamu-Özel İşbirliği

■ Türkye'de KÖİ alanında Yap-İşlet-Devret (YİD),Yap-Kirala-Devret (YKD), Yap-İşlet (Yİ)

ve İşletme Hakkı Devri (İHD) gibi modeller uygulanmaktadır.

■ Yap-İşlet modeli ülkemizde elektrik enerjisi üretiminde kullanılmıştır. Bu modelde,

özel sektöre mülkiyetleri kendilerine ait olmak üzere termik santral kurma ve işletme

izni verilmekte, üretilen elektriği devlet satın almaktadır. Sözleşme bitiminde ise tesis

özel sektörde kalmaktadır. Model 1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanunla düzenlenmiş̧

olup, toplam beş̧ adet doğal gaz elektrik santrali projesi gerçekleştirilmiştir.

■ Yap-İşlet-Devret modelinde kamuya ait bir arazi üzerinde özel sektöre tesis inşa etme

hakkı verilmekte, riskler özel sektör ile kamu arasında paylaşılmak üzere özel sektör

belirli bir süre tesisi işletmekte, bakım-onarımını yapmakta ve süre sonunda kamuya

devretmektedir. Model; köprü, tünel yapımından tabiat parkı, toptancı hali yapımına

kadar birçok farklı alanda uygulanabilmektedir.



■ Yap-Kirala-Devret modelinde özel sektör tesisi yapmakta, fiziksel donanımını

sağlamakta, belirlenen süre boyunca sözleşmede belirlenen alanları işletmekte ve

sonunda tesisi kamuya devretmektedir. İdareler ise her yıl şirkete kira ödemesi

yapmaktadır. Şehir hastaneleri projeleri bu model ile uygulanmaktadır.

■ İşletme Hakkı Devri modelinde devletin mevcut bir tesisinin işletme hakkı belirli bir

süreliğine özel sektöre devredilmektedir. Bu model tam olarak bir özelleştirme yöntemi

özelliği taşımamaktadır. Zira tesis sadece belli bir süreliğine devredilmekte, mülkiyet

kamuda kalmaktadır.

■ Türkiye'de 1986 yılından Mayıs 2019'a kadar bu yana 243 adet KÖİ projesi

imzalanmıştır. (T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KAMU-ÖZEL

İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN PROJELER VER İTABAN I YALN IZCA UYGULAM A SÖZLEŞM ES İ

İMZALANMIŞ PROJELERİ KAPSAMAKTADIR. )
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