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“KÖSİ”, ana kalkınma stratejilerinden biri 
olarak benimsenmeli
BT alım yöntemleri oturumunda eğitim, enerji, sağlık, savunma, ulaştırma ve yerel yönetimlerde 
yaygın olan kamu-özel sektör işbirliğinin (KOSİ) Türkiye’nin ana kalkınma stratejilerinden biri 
olarak benimsenmesi ve geliştirilmesi önerildi.

Etkinliğin son günü öğleden sonra 
gerçekleştirilen “Kamu Özel Sektör 
İşbirliği Çerçevesinde BT Alım 
Yöntemleri” oturumunu, ODTÜ 

Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 
başkanlığında yapıldı. Satın almada, özellikle 
istisnalarda ciddi sıkıntılar olduğunu anlatan 
Çağıltay, ODTÜ’nün BT altyapısıyla ilgili olarak 
5-5 milyon dolarlık bir satın alma yapmaları 
gerektiğini ancak “denetlemenin kılıcı”nın 

kurumları iş yapamaz hale getirdiğini söyledi.  
Kamuda,  BT alımlarında yaşanan sorunları 
ortaya koymak, kamu-özel sektör işbirliği ile 
kamu hizmetlerinin en ekonomik, verimli ve 
etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla 
düzenlenen toplantılar sonucu hazırlanan 
raporu, Kamu-BİB, 3. Çalışma Grubu Başkanı 
Üveyiz Ünal Zaim sundu.
Sunumda satın almanın tarihçesi, kamu 
alımlarında mevcut durum, kamu-özel 
sektör işbirliği (KOSİ-PPP: Public-Private 

Partnerships)  ile öneri ve yapılması gerekenler 
ele alındı. Buna göre, kamuda BT alımları, 
halen kurumun kendisinin ihale yapması, 
Devlet Malzeme Ofisi (DMO) alımları, TÜBİTAK 
Destek Programları, TÜRKSAT, Dünya Bankası 
ve Avrupa Birliği (AB) kapsamındaki projeler 
şeklinde gerçekleşiyor. 
Kamu ihale mevzuatında 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu (KİK) ile 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu’nun yanı sıra toplam 
13 adet yönetmelik bulunuyor. 4734 Sayılı 

Kamu İhale Kanunu’nda İstisnalar oldukça 
fazla olduğu ve gün geçtikçe yeni istisnalar 
eklendiği belirtilirken 17 düzenleme yapıldığı 
ve yaklaşık 40 kamu kuruluşunun istisnalar 
kapsamına alındığına dikkat çekildi. İstisnaların 
toplam kamu alımlarındaki payı yaklaşık yüzde 
27 olduğu, 2010’da 120.451 ihaleden 32.475’inin 
istisnalar kapsamında yapıldığı ve bu ihalelerin 
toplam maliyetinin 69.510.284 bin olduğu 
bildirildi.
TÜRKSAT kanalıyla yapılan alımlarda; KİK’e 
tabi olmaması, alt yüklenici firma seçim 
kriterlerinin belirsizliği ve yapacakları 
alımlardan hesap verme gibi hukuki bir 
sorumluluklarının bulunmaması gibi sorunlar 
yaşandığı belirtildi. Sunumda ayrıca DMO, 
TÜBİTAK, Dünya Bankası ve AB Fonları’ndan 
yapılan alımlarda yaşanan sorunlara değinildi. 
Oturumda BT alımlarında önemli bir model olan 
Kamu Özel Sektör İşbirliği - KÖSİ (PPP: Public-
Private Partnerships) konusunda ayrıntılı bilgi 
verildi.
Dünyada eğitim, enerji, sağlık, savunma, 
ulaştırma ve yerel yönetimlerde yaygın olan 
KÖSİ alanlarına ilişkin dünya ve Türkiye’den 
örnekler anlatıldı. Toplumun ihtiyaç duyduğu 
hizmetlerinin ve altyapının hızla ve makul 
şartlarla sağlanması için KÖSİ modelinin 
Türkiye’nin ana kalkınma stratejilerinden biri 
olarak benimsenmesi ve geliştirmesi önerildi. 
Modelin başarısı için politik destek ve sahip 
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çıkmanın ana koşul olduğu vurgulanırken 
gerekli yasal altyapının iyileştirilmesinin önemli 
olduğunun altı çizildi. Başbakanlığa bağlı veya 
bağımsız merkezi bir KÖSİ biriminin öncelikle 
oluşturulması istenirken standardizasyon, kamu 
sektörü karşılaştırması ve fizibilitenin önemine 
dikkat çekildi. KÖSİ projelerinde yer alacak 
yatırımcı /işletmeci özel sektör kuruluşlarının 
alanında deneyimli, finansal açıdan güçlü ve 
etik değerlere bağlılığını kanıtlamış kuruluşlar 
olmasına özen gösterilmesi istenirken mevzuat 
ve/veya sözleşme ile getirilecek hükümlerle alt 
gelir grubu veya yoksullara KÖSİ konusu hizmet 
sunumunun güvence altına alınması önerisinde 
bulunuldu. Ayrıca raporun bir başlangıç olarak 
kabul edilip grup çalışmalarının devam edeceği 
bildirildi. 
Oturumu izleyen katılımcılar TÜBİTAK ve 
Türksat’ın alımları durdurmasını isterken 
IPv6’da bir başarı elde edilemeyeceğini iddia 
ettiler. Ayrıca kayıtlı elektronik posta (KEP) 
yetkisinin PTT’ye tekel olarak verilmesi 
halinde Türkiye’nin kaybedeceği, sektörün 
gelişmeyeceği ve ücretlerin yüksek olacağını 
vurguladılar. 

KİK’te BT ile ilişkili bir üye bulunmuyor 

KİK kapsamında yapılan kamu alımlarında 
yaşanan sorunlar şöyle sıralanıyor:

•	 KİK’te	istisnaların	çok	fazla	olması,
•	 2003’te	yürürlüğe	giren	KİK’e	ait	çıkarılan	uy-
gulama yönetmelikleri ve uygulama yönetmelikler-
inde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliklerin ve 
tebliğlerin çok sık değişmesi,
•	 Bilişim	teknolojilerinin	(BT)	mal	ve	hiz-
met alımlarının dışında faklı bir kategoride 
değerlendirilmemesi,
•	 BT	lisan	alımları	ile	BT	bakım	anlaşmalarının	
uzun yılları kapsayacak şekilde yapılamaması,
•	 İhale	dosyasına	veya	ihale	sonucuna	her	istek-
linin veya yüklenicinin itiraz etmesi,
•	 KİK	Kurul	üyeleri	içerisinde	BT	ile	ilişkili	bir	
üyenin bulunmaması,
•	 Bütçenin	sadece	yıllık	ihaleye	izin	vermesi.	
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