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Öz 
Kamusal mal ve hizmet tedarikinde son yıllarda kamu–özel işbirliği modeli uygulaması gittikçe yaygınlaşmaktadır. 
Kamu-özel işbirliği modeli, doğru uygulandığı takdirde kamu hizmetlerinin üretilmesinde özel sektör 
girişimciliğinden faydalanılarak kamu hizmetlerinin nicel ve nitel olarak arttırılmasını sağlarken, kamu ile yapılan 
işbirliği sözleşmesinin risk ve maliyet paylaşımı konusunda dikkatli olunmaması halinde hem kamu bütçesi 
üzerine olumsuz etkiler yaratabilecek ve hem de halkın daha pahalıya kamu hizmetine ulaşabilmesine neden 
olabilecek bir modeldir.   
Bu çalışmada, kamu hizmetlerinin tedarikinde kamu özel işbirliği modeli önce dünyada ve Türkiye’de teorik olarak 
incelendikten sonra, Türkiye’de sağlık alanındaki kamu-özel ortaklığı projeleri analiz edilmekte ve çalışmada elde 
edilen bulgular ışığında, Türkiye'de sağlık alanındaki kamu-özel ortaklığı projelerinin merkezi yönetim bütçesi 
üzerindeki etkilerinin neler olabileceği ile konuya ilişkin öneriler ortaya konulmaktadır. 
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Abstract 
In recent years, implementation of the public-private partnerships model is becoming increasingly common in the 
supply of public goods and services. Public-private partnerships model, if applied correctly,  public service 
quantity and quality can be increased by using private entrepreneurs in the production of public goods and 
services. If not to be very careful in the risk and cost sharing in the public-private partnership contract, it could 
lead to more expensive public's access to public goods and service and as well as it could create excessive 
burden on the public budget . 
In this study, firstly the provision of public goods and services by used public-private partnership model are 
examined theoretically in the world and in Turkey, later, Turkey's public-private partnership projects in the health 
sector are analyzed. In light of the finding in this study, the effects on the central government budget of the public-
private partnerships projects in the health sector application in Turkey are analyzed. 
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