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ÖZET 

Planlama Uzmanlığı Tezi 

KARAYOLU BAKIM-ONARIM HİZMETLERİNDE PERFORMANS ESASLI 

SÖZLEŞMELERİN UYGULANABİLİRLİĞİ 

Bülent GÜN 

Strateji ve performans planlama, performans yönetimi gibi özel sektörden 
devşirilen yöntemler ile özelleştirme ve dışarıdan temin son otuz yılın yeni kamu 
yönetiminin genel kabul gören uygulamaları arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, 
strateji ve performans yönetimini etkili şekilde ilişkilendiren performans esaslı 
sözleşme uygulaması yeni yaklaşımın önemli bir unsuru olarak kabul edilmektedir. 
Ayrıca performans esaslı sözleşmelerin kamu ihale sisteminin mevcut sorunlarına 
cevap bulma arayışlarına da hizmet ettiği görülmektedir. 

Kuruluşları yenilikçi sözleşme yöntemi arayışına iten temel etkenler; inşaat 
sürelerini ve maliyetlerini azaltmak, teminat ve kaliteye yönelik şartnameler 
geliştirerek ve daha da önemlisi bir takım riskleri kamu kuruluşundan özel sektöre 
aktararak kalitede iyileşme sağlamaktır. Kamu ihale sözleşmelerinde şartnamelerin 
katı şekilde malzeme ve yöntem tarifi yaptığı, tasarım sürecinin yapım sürecinden 
ayrı olarak ihale edildiği geleneksel yaklaşım, kalite, zaman ve vatandaşın istekleri 
açısından idarenin beklentilerini karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden 
kuruluşlar, geleneksel yöntemden uzun dönemli performans esaslı sözleşme 
yaklaşımlarına doğru yönelmeyi tercih etmektedirler. 

Bu çalışmada, yenilikçi sözleşme yöntemlerinden etkin bir şeklide 
faydalanmanın ilk adımlarından birisi olan karayolu hizmetlerinde performans esaslı 
bakım-onarım sözleşmeleri araştırılmıştır. Öncelikle, sonuç odaklı yönetim ve onun 
karayolu sektöründe yansımaları ele alınmıştır. Daha sonra, geniş bir şekilde ele 
alman uluslararası uygulama örnekleri çerçevesinde yenilikçi sözleşme yaklaşımları 
irdelenmiştir. Bu bilgiler ışığında ülkemizdeki mevcut durum analiz edilmiş ve bu 
çalışma kapsamında bir anket çalışması yürütülmüştür. Çalışmanın sonunda, 
performans esaslı sözleşme uygulamasının ülkemiz için faydalı sonuçlar 
getirebilmesi için atılması gereken adımlar sıralanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Performans, bakım-onarım, hizmet satın alma, ihale, 
performans esaslı sözleşme, performans esaslı bakım-onarım sözleşmesi. 
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ABSTRACT 

Planning Expertise Thesis 

THE FEASIBILTY OF THE PERFORMANCE BASED CONTRACTING ON 

HIGHWAY MAINTENANCE 

Bülent GÜN 

Outsourcing, privatization, and borrowing management practices from the 
private sector such as strategic and performance planning, performance management, 
have been a backbone of the new public management paradigm of the last three 
decades. As a new public management practice, the performance based contracting 
applications have been highly acknowledged by the public agencies in order to link 
effectively their strategy and performance management with each other. 
Additionally, it has been seen that the performance based contracting serves the new 
public procurement reforms that are claimed or assumed as a response to existing 
deficiencies stemming from traditional one. 

The main interest to the innovative contracting methods is seeking remedies 
for minimizing construction time and cost, improving quality by either providing 
specifications for quality control and inspection or warranties, and most importantly, 
transferring some risk from the public agency to the contractor. Because its 
specifications are strictly focused on materials and method, the traditional approach in 
contracting (design-bid-build) for public sector projects, in which design is carried out 
independently of the construction process, is inadequate to meet modem expectations in 
terms of quality, timeliness and customer’s expectation for the agencies. Therefore, the 
public agencies (contracting authorities) must clearly move away from their traditional 
methods to performance based long term contracting approaches. 

Performance based maintenance contracting that is appreciated as a key step for 
the innovative contracting methods in highway maintenance has been analyzed in this 
study. Firstly, the results based management and its principles, such as performance 
indicators on the road sector have been introduced. Secondly, innovative contracting 
methods and its different aspects have been analyzed by using broadly international 
perspectives and applications. Thirdly, Turkish experiences have been analyzed in the 
perspective of a survey study carried out as a part of the study. Consequently, If the 
authority must take necessary steps listed on the results section for effective use of 
performance based contracting, it has shown that it might be very promising and 
beneficial tool for the public procurement system in Turkey,. 

Key Words: Performance, maintenance, outsourcing, performance based 
contract, performance based maintenance contract. 
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GİRİŞ 

Kamu hizmetlerinin sunulmasında kullanılan yöntemler ve araçlar devletlerin 

doğuşu ve gelişimi ile paralel olarak değişim göstermiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ’nin ilk yıllarında köy ve kasaba yollarının yapımı için 

bütçe olanakları elvermediğinden, vatandaşlara yol yapma yükümlülüğü getirilmiştir. 
1925 yılında insan gücüne dayalı olarak başlatılan yol yapım çalışmaları, 50’li 

yıllarda makineli çalışma adı verilen yeni bir dönemde giderek hız kazanmıştır. Bu 
dönemde, yeni yol yapımının yanında yolların devamlı bakım altında tutulmasına da 
ayrı bir önem verilmiştir. Anadolu’nun altyapı eksikliğinin biran önce tamamlanması 

yönündeki çabaların tesiri ile altyapı hizmetlerinin özel sektöre ihale edilmesi 
öncelikle yapım işlerinde uygulanmaya başlanmıştır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967)’nda, kamu ihale 

sözleşmelerinde iş yaptırma ve fiyat tespit etme mekanizmasının teknolojik 
gelişmeyi takip edemediği, kamu tarafından ağır ve pahalı yöntemlerin kullanıldığı 
belirtilmiştir. Ayrıca, dönemin İhale Kanunu’na göre işin ucuz teklif sahibine 
verilmesinin, aslında işin pahalıya ve uzun sürede yapılmasına neden olduğu ifade 
edilmiştir. Öte yandan, tatbikat projeleri hazır olmadan ve inşaatta kullanılacak 
malzeme cinsleri tespit edilmeden inşaat ihalesinin emanet usulüyle olsa dahi 
yapılmayacağı kayıt altına alınmıştır. Aradan geçen yaklaşık 40 yıllık süre sonunda 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planfnda kamu ihale sözleşmeleri için ortaya konulan 
bir kısım tespitlerin halen geçerliliğini koruduğunu görmek dikkat çekicidir. Kısaca, 
zaman içinde kamu ihale yöntemi uygulamalarında görülen eksikliklerin ve 
sorunların çözümü kamu yönetimi açısından her zaman önceliğini korumuştur. 

Günümüz Türkiye’si erişilebilirlik açısından Cumhuriyetin ilk yıllarına oranla 
büyük ölçüde gelişim kaydetmiştir. Devlet ve il yolları karayolu ağı bütünüyle 
tamamlanmış, Başkent ve İstanbul arasında yüksek standartta otoyol bağlantısı tesis 
edilmiştir. Bugünün önceliği mevcut karayolu standartlarının iyileştirilmesi ve 
karayolu kapasitesinin bölünmüş yol ağları ile artırılması olarak belirlenmiştir. 
Ancak, geleceğin Türkiye’sini bekleyen sorun, artan kapasite ile birlikte 
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karayollarının bakım-onarım yatırımlarına olan ihtiyacının büyük bir hızla artacak 
olmasıdır. Dolayısıyla, sınırlı bütçe imkanları nedeniyle karayolu varlıklarının 
korunması için zamanında, etkin ve verimli bir bakım ve onarım politikasının 
belirlenmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, dünyada ve Türkiye’de uzun yıllar boyunca bakım-onarım 

işlerinin kamu çalışanları tarafından ve emanet usulle görüldüğü yaklaşım terk 
edilerek, özel teşebbüsten giderek daha fazla faydalanılmaya çalışılmaktadır. Bu tez 

çalışmasında, oldukça yeni bir yöntem olan performans esaslı bakım-onarım 
sözleşme yöntemi derinlemesine İncelenmekte ve bu konuda bazı öneriler ortaya 
konulmaktadır. 

Çalışmada, kamu yönetim reformu ve ilkeleri çerçevesinde kamu 
hizmetlerinin sunumunda yaşanan gelişmeler ele alınmakta, performans kavramının 

kamu harcama yönetim sistemi içindeki yeri ve sözleşme yöntemleri ile ilişkileri 
İncelenmektedir. 

Performans esaslı bakım sözleşmelerinin anlatıldığı bölümde, kamu ihale 

sözleşmelerinin gelişim süreci anlatılmakta, geleneksel sözleşme yöntemi ve bu 

yöntemin sınırları nedeniyle ortaya çıkan yenilikçi yaklaşımlar irdelenmektedir. 

Ayrıca, yenilikçi sözleşme yaklaşımlarının ortak paydalanndan birisi olarak görülen 

performans esaslı şartnamelerin ve performans esaslı bakım-onarım sözleşmelerinin 

yenilikçi yöntemler içindeki yeri İncelenmektedir. Son olarak, performans esaslı 
bakım-onarım sözleşmelerinin özellikleri detaylı bir şekilde anlatılarak, ekonomik 

açıdan değerlendirilmektedir. 

Dünya üzerinde farklı idarelerin performans esaslı bakım-onarım sözleşmesi 

uygulamalarının anlatıldığı üçüncü bölümde, karşılaştırma yapılmasına imkan 

verecek ölçüde farklı kültür ve coğrafyada yer alan geniş bir ülke yelpazesi 
İncelenmektedir. 

Mevcut durum değerlendirilmesi başlığı altında, Türkiye’nin kamu harcama 

yönetim sistemi kısaca irdelenmekte, mevcut kamu ihale ve kamu özel işbirliği 

mevzuatı yenilikçilik ve performans açısından değerlendirilmektedir. 
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Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen bir 

anket çalışması ile performans esaslı bakım-onarım sözleşmesinin uygulanabilirliği 

araştırılmaktadır. Bu bölümde ayrıca, çalışanların bilgi ve tecrübelerinden 

faydalanılarak bir analiz gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. 

Çalışmanın sonuç ve öneriler kısmında, tespit edilen bulgular özetlenmekte, 

ülkemiz için bir politika yaklaşımının ana hatları belirlenmektedir. Ayrıca, 

performans esaslı bakım-onarım sözleşmelerinin uygulanabilmesi ve elde edilmesi 

beklenen faydaların artırılması için öneriler ortaya konulmaktadır. 
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Kamu hizmetlerinde özel teşebbüsten faydalanılmasınm amacı, kapsamı ve 

yöntemleri, kamu yönetiminde görülen reform hareketleri ile uyumlu olarak değişim 
göstermiştir. 

5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun benimsediği sonuç 
odaklı yönetim anlayışının stratejik plan ve performans programı gibi unsurları, 

kamu yönetiminde köklü değişikler meydana getirmiştir. Öte yandan, sorumlu 
oldukları kamu hizmetlerinin sunumunda özel sektörden yoğun şekilde faydalanan 

kamu kuruluşlarının sözleşme ilişkilerinin de bu anlayışa uygun şekilde değişim 

göstermesi beklenmektedir. 

Nitekim bu ihtiyaca cevap verdiği düşünülen performans esaslı sözleşme 

kullanımının, kamu yönetimi reform hareketlerine paralel olarak dünyada 

yaygınlaştığı görülmektedir. Bu çerçevede, çalışmanın konusunu teşkil eden 

karayolu bakım-onarım hizmetlerinde performans esaslı sözleşme konusuna 

geçmeden önce yeni kamu yönetimi reformunun genel çerçevesi ve karayolu 

sektöründe sonuç odaklı yönetim kavramının değerlendirilmesinin gerekli olduğu 

düşünülmektedir. 

1.1. Kamu Yönetim Reformu 

Kamuda misyon, strateji ve yönetim tekniklerini değiştirme iddiasındaki 

“Yeni Kamu İşletmeciliği Reformu”, 1980’lerden başlayarak küresel bir kamu 
yönetim paradigmasına doğru evrilmiştir. İngiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni 
Zelanda’nın tecrübelerini yansıtan Westminster Modeli ile 1990’lı yıllarda Clinton-

Gore Yönetiminin bir teşebbüsü olmakla birlikte, George W. Bush Yönetimince de 

sürdürülen “Yeniden İcat Modeli”, Yeni Kamu İşletmeciliği reformunun uygulama 
alanı bulduğu iki model olarak kabul edilmektedir.1 

'Rabinat. al., 2007:1171 
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Theo A.J Toonen’a (2001:185) göre, bu iki modelin uygulanmasında öne 
çıkan ortak özellikler altı maddede özetlenebilir: 

• Kamuda işletmeciliğe yönelik yaklaşım, 

• Kalite ve performansa yönelmiş bir kamu yönetimi yaklaşımı, 

• Vatandaşa işlevsel ve iyi hizmet verme istekliliğine vurgu, 

• Hizmet talebi, hizmet sunumu ve hizmet üretimi fonksiyonlarının 

kurumsal olarak ayrıştırılması, 

• Talep, tedarik ve arz birimlerinin işlevsel araçlarla (performans yönetimi, 

şirketleştirme, hükümetler arası anlaşmalar, sözleşme, ihale) bağlanması 

ve kalite yönetimi, 

• Mümkün olan her alanda kamunun, deregülasyon, özelleştirme, 

ticarileştirme ve piyasalaştırma veya ihale gibi yöntemlerle özel sektör 

lehine geri çekilmesi. 

Bu iki ana model, başlıca ilkeler bakımından benzeşmekle birlikte, bazı 

hususlarda farklılaşmaktadır. Yeni Zelanda politik sisteminde büyük çaplı temel 

değişikliklere neden olan Westminster Modeli, daha çok yukarıdan aşağıya doğru, 

tümden gelim ve teorik esaslı bir modeldir. Diğer taraftan, Yeniden İcat Modeli ise, 
daha çok aşağıdan yukarıya, daha amprik, mevcut devlet teşkilatının temel 

dinamikleri ve süreçlerine ilişkin yapısal bir reformdan ziyade, devletin yüzleşmek 

zorunda kaldığı kendine has özellikleri olan problemlere özgü olarak geliştirilen 
reformlardan oluşmaktadır.2 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde David Osbome ve Ted Gaebler’in 

1992 yılında yayımladıkları “Yönetimin Yeniden İcadı: Girişimci Ruh Kamu 
Sektörünü Nasıl Dönüştürüyor (Reinventing Government: How Enterpreneurial 

Spirit is Transforming the Public Sector)” adlı eser Bill Clinton için esin kaynağı 
olmuş, döneminde bu kitaptan hareketle yapılacak reform çalışmalarına yol 
göstermek üzere Başkan Yardımcısı Al Gore tarafından kamuoyuna da açıklanan 

2 Rabin at al, 2007:1172 
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“Ulusal Performans Araştırması Raporu” hazırlanmıştır. Al Gore tarafından 
açıklanan yeni girişimde en dikkat çekici unsurlardan birisi de performansa dayalı 
olarak yapılandırılan icracı federal kuruluşlardır. Kamu kurumlarmı katı kurallarla 
bağlayan birçok kanun, tüzük ve yönetmelik yeniden düzenlenerek, yıllık performans 

hedeflerine bağlı olarak ücret, bütçe ve bir nevi otonomi sağlanan performans esaslı 
kuruluşlar teşkil edilmiştir. Esasen, performans esaslı bir nevi otonom kamu 
kuruluşları, ilk olarak 1998 yılında İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher tarafından 
başlatılan kamu yönetimi reformunun bir modeli olarak karşımıza çıkmıştır.3 

David Osborne ve Ted Gaebler tarafından yayımlanan “Yönetimin Yeniden 

İcadı” isimli yeni kamu yönetimi anlayışının el kitabı niteliğindeki eserde, özel 
sektör için kullanılan girişimci kavramının, devleti niteler şekilde ancak alışık 

olunmayan bir biçimde kullanılmasının bilinçli bir tercih olduğu anlaşılmaktadır. 

Eserde, ünlü Fransız iktisatçı J.B. Say’ın yaptığı tanıma uyumlu olarak girişimci 
kavramının, verimlilik ve etkinliği maksimize etmek için var olan kaynakları yeni 

usuller çerçevesinde kullanmak olduğu vurgulanarak devletin de özel sektör gibi 
girişimci addedilebileceği savunulmuştur. Çalışmanın her bir bölümüne adını veren 

on ilke kamu yönetimi reformunun genel çerçevesini çizmektedir. Çalışmada yer 
alan bahse konu on ilke şöyle sıralanmaktadır4; 

• Katalizör Yönetim: Günümüz dünyasının oldukça karmaşık ve hızla 

değişim gösteren koşullarında kamu yönetiminin mümkün olduğunca esnek 

olması gerekirken çeşitli nedenlerle mevcut yapı bu ihtiyaca yeterince cevap 
verememektedir. Örneğin, gelişen teknoloji ve yenilikçi yöntemler 
marifetiyle daha az personelle çok daha etkin bir şekilde kamu hizmetlerinin 
görülebilmesine rijit kamu personel rejimi engel olmaktadır. Girişimci 
devlet, hizmet sunma (kürek çekme) işleviyle politik karar alma (dümende 

yönlendirme) işlevinin birbirinden ayrıldığı bir sistemi benimsemeye 

başlamıştır. Buna göre, hizmet sunan birimler belirli seviyede bir otonomi, 

kendine özgü görev ve amaçlan ile karar alma (yönlendirme) sürecinden 

3 Roberts, 1997:465 
4 Osborne at al., 1993:9-
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ayrılmıştır.5 Karar alma organları politika oluşturma, operasyonel birimlere 
(kamu ve özel) kaynak aktarma ve performans değerlendirme işlevini 
görmelidir. Bir anlamda, kamu yönetiminin rolü katalizörlük olmalıdır.6 Bu 
çerçevede, geleneksel olarak devlet tarafından sunulan hizmetlerin bir 

kısmının etkinlik, etkililik, hakkaniyet ve hesap verilebilirlik bakımından 
daha avantajlı olan özel sektör eliyle gördürülmesi gerektiği savunulmuştur.7 

• Sahipliğin Bürokrasiden Alınıp Topluma Verildiği Yönetim: Toplum, 
hizmet sunan bürokrasiye göre kendi sorunlarını çok daha iyi kavramakta, 

daha ucuz şekilde ve yenilikçi davranarak çözüm üretebilmektedir. Bu 

nedenle, kendileri için hizmet sağlanmasında toplum yetkilendirilmelidir. 

• Rekabetçi Yönetim: Rekabetin en açık faydası daha yüksek verimlilik artışı 

sağlanması olmakla beraber, rekabet yoluyla tekel durumundaki kamu 

işletmecisini (veya özel sektörü) yenilikçiliğe zorlayarak tüketici ihtiyaçlarına 

daha etkili şekilde cevap vermek mümkündür. Rekabet, Kamu-Özel, Özel- 
Özel, Kamu-Kamu şeklindeki birçok farklı işbirliği yöntemiyle tesis 
edilebilir. Özelleştirme, ihale uygulamaları ve sözleşme kullanımı yoluyla 
hizmet satın alınması kamu hizmetlerinde rekabet oluşturmanın yaygın 
yöntemleridir. 

• Amaca (Misyona) Yönlenmiş Yönetim: Amaca yönlenmiş kuruluşlar, 

çalışanlarını kullanacakları yöntemler konusunda serbest bırakarak, amacı ön 

plana çıkarmaktadır. Amaca yönlenmiş teşkilatlar, kurala bağlı 

yapılandırılanlara göre daha etkin, etkili, esnek ve yenilikçidir. 

• Sonuçlara Odaklı Yönetim: Geleneksel kamu idaresi anlayışı girdilere 
odaklanmaktadır. Okula kaydolacak çocuk sayısına göre kaynak tahsisi 

yapılması, sosyal yardımdan faydalanması uygun görülen yoksul insan sayısı 
veya suçla mücadele için tahmini insan gücü ihtiyacına bağlı olarak 
yapılandırılan sosyal yardım ve polis teşkilatları şeklinde verilebilecek 

5 Osbome at al., 1993:34,35 
6 Osbome at al., 1993:40 
7 Osbome at al., 1993:47 
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örnekler geleneksel “girdi esaslı kamu yönetimi” politikasının ürünleridir. 
Verilen örneklerde; okul başarısızlığı, sosyal yardımların sürdürülemez 
şekilde büyümesi veya suç oranlarındaki artış gibi olumsuz sonuçlar, girdi 
esaslı yönetimin kaynak tahsisinde dikkate alınmamaktadır.8 Ayrıca, 
performans ölçümüne önem verdiği için, girdilerden ziyade sonuçlara 
odaklanan yönetim tarzı doğal olarak çok daha hesap verilebilir olacaktır. 
Sonuçlara Odaklı Yönetim, performans kıstaslarıyla belirlenmiş teşvik ve 

cezalandırma bileşenleri olan, performans esaslı bütçeye dayalı bir sistemdir. 

• Müşteri Odaklı Yönetim: Piyasada müşteri ihtiyaçlarını karşılayan aktörler 

satış gelirlerini artırırken bunu başaramayanların satışları düşmektedir. 

Serbest piyasada müşteri memnuniyeti ile özel sektörün satışları arasındaki 

bu doğrusal bağ ve piyasanın rekabetçi yapısı sayesinde müşteri memnuniyeti 

özel sektör açısından zorunlu olmaktadır. Kamu yönetiminin ihtiyaç duyduğu 

fınansal kaynaklar yasa yapıcılar (seçilmişler) tarafından tahsis edildiğinden, 

hizmetten faydalanan vatandaşlar doğrudan müşteri olarak 

algılanmamaktadır. Bu durum kolaylıkla vatandaş memnuniyetinin ihmal 
edildiği bir sistemi doğurmaktadır.9 Girişimci devlet, vatandaşı müşteri olarak 
gören, hizmetlerin sürekli olarak iyileştirildiği, çıktıların müşteriler tarafından 

oluşturulduğu bir sistemdir. Bu doğrultuda odak grup, çalıştay veya anket 
çalışması gibi yöntemler kullanılarak vatandaşın ihtiyaç ve önerileri dikkate 

alınmalı ve buna uygun faaliyetler geliştirilmelidir. 

• Harcamaktan Çok Kazanan Girişimci Yönetim: Geleneksel yönetimin tek 

harcama kaynağı vergi gelirlerinden elde edilen bütçedir. Yeni kamu 
yönetimi yaklaşımı ise sadece harcamayı değil kazanmayı da önemser. 
Girişimci devletin yöneticisi aynen bir şirket yönetiminde olduğu gibi bir 
sorunun çözümünde nasıl kar elde edebiliriz anlayışıyla hareket etmelidir. 
Girişimci yönetim için, kamu hizmetlerinden gelir elde etmenin en kolay yolu 
kullanım ücretlerinden faydalanmaktır. Ancak, bunun dışında kamu 

8 Osbome at al., 1993:139 
9 Osbome at al., 1993:167 
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yöneticileri kar getirici yatırımlar yoluyla da kurumlannın gelirlerini 
artırabilmektedir. 

• Öngören Yönetim: Bir hastalığı önlemek çoğu zaman tedavi etmekten daha 
az maliyetlidir. Bu anlayışla mevcut altyapı envanterini sağlıklı değerlendirip, 
zamanında önleyici bakım-onarım ve rehabilitasyon faaliyetlerini 

gerçekleştirmek yeniden yapmaktan çok daha ekonomiktir. Girişimci devlet, 

pasif bir yaklaşımdan uzak, dinamik bir anlayışla gelişmeleri öngörerek 

önleyici tedbirleri almalıdır. 

• Adem-i Merkeziyetçi Yönetim (Desentralizasyon): Merkezi yönetimi 

zorunlu kılan şartlar artık geçerliliğini yitirmiştir. Günümüzde kamu 

çalışanları eskiye oranla çok daha iyi eğitimlidir. Bununla beraber, bilgi ve 

iletişim teknolojileri de hızla gelişmektedir. Yeni gelişmeler, hiyerarşik 
sistemde emir ve komuta zincirini çok daha etkinleştirdiğinden artık bütün 

çalışanların mekansal olarak bir arada olduğu merkezi teşkilatlara ihtiyaç 

kalmamıştır. Diğer taraftan, merkezi yapılanmada yerel bir sorun için karar 

alma ve uygulama arasında geçen süre, günümüzün çabuk değişen dinamik 
sosyal yapısına kıyasla oldukça uzun olduğundan ve uygulanmasına karar 

verilen faaliyetler hayata geçmeden sorunun şekli ve kapsamı değiştiğinden 

üretilen çözümler etkisiz olmaktadır. Bu nedenle, etkililik ve verimlilik adma 

mümkün olan en üst düzeyde ve karar alma yetkisinde merkezden uzaklaşılan 

ademi merkeziyetçi bir anlayış benimsenmelidir. 

• Piyasaya Yönelik Yönetim: Geleneksel anlayış içinde, iskan, eğitim ve 

sağlık gibi çok çeşitli sektörel sorun alanlarına hükümet programlan ile 

çözüm aranmaktadır. Oysa kamu yönetimi idari programlar geliştirmek 

yerine piyasa mekanizmalannı kullanarak daha etkin ve verimli olacaktır. 
Örneğin, bir belediyenin park ve bahçelerinde atık şişe problemi, iade edilen 
boş şişeler için belirli bir miktar depozito ödemesi ile çok kolaylıkla 

halledilebilir. Devletin piyasayı vergiler gibi mali politik araçlarla 

yönlendirdiği makro-ekonomik sistem, başka bir çerçevede teşvik 
mekanizmalan ile kamu yönetiminde de uygulanabilir. Bu yaklaşım, bütün 
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hizmetlerin serbest piyasaya bırakılmasından ziyade, kamu yönetiminin 
çeşitli müdahaleler yoluyla piyasayı yapılandırması anlamına gelmektedir. 
Piyasa yapılandırmasının çeşitli araçlan arasında kullanıcı ücretleri, vergiler 
yoluyla talep yönetimi, özel sektörün arz riskini paylaşmak, yeni piyasa 
yapılarının oluşmasında katalizör olmak, piyasadaki boşluğu yeni piyasa 
kuruluşları yoluyla doldurmak, alıcı ve satıcı arasında komisyoncu rolünü 

üstlenmek ve sivil toplumu güçlendirmek sayılabilir. 

Özetle, Yeni Kamu İşletmeciliği, özel sektörün kullanmış olduğu stratejik 
planlama, performans esaslı yaklaşım gibi yönetim araçlarını benimsemesi, müşteri 
odaklı, farklılığı esas alan üretim yöntemlerini kullanmaya çalışması, adem-i 

merkeziyetçilik ve sonuç odaklı olma gibi unsurları bünyesinde barındırması 

nedeniyle geleneksel kamu yönetiminden büyük ölçüde farklılaşmaktadır. 

1.1.1. Stratejik planlama 

I960’lı yıllardan günümüze kadar özel sektör tarafından yaygın bir şekilde 

kullanılmakta olan stratejik planlamanın kamuya yansıması kamu yönetim 
reformunun bir sonucudur. Yeni Kamu İşletmeciliği reformu, stratejik planlamanın 
sunduğu saydamlık, katılımcılık, hesap verebilirlik, etkinlik, etkililik, kalite ve 
vatandaş odaklılık gibi araç, ilke ve kavramlarından faydalanmaktadır.10 

Poister (2010:248), kamu yönetimindeki geçmiş 25 yıllık uygulama 
tecrübesine dayanarak stratejik planlamanın önümüzdeki yıllarda da kritik rol 

oynamaya devam edeceğini savunmaktadır. Ancak, yazar, mevcut faaliyetlerin 

envanterinin oluşturulması ve geçmiş eğilimlerden geleceğin tahmin edilerek 
planlanması anlayışının ötesinde, kamunun kontrolü dışındaki faktörler, sorunlar ve 

eğilimlerle ilgili gerçekçi beklentilerin ve objektif şekilde mevcut durumun 

değerlendirildiği çok daha yaratıcı bir planlama yaklaşımının benimsenmesi 

gerektiğini ifade etmektedir. Böyle bir yaklaşımda, strateji oluşturma yalnızca nicel 
verileri değil tecrübe, sezgi ve politik yapılabilirlik gibi nitel verileri de içeren geniş 

bir bilgi kümesine dayanmak zorundadır. 

10 Erkan, 2008:1 
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Ayrıca, yöneticilerin hızla ortaya çıkan yeni sorunlarla yüzleşmesi, değişimi 

öngörmesi, süreci ustaca yönetmesi, hesap verilebilirlik ve sonuç odaklı yönetim 
yönündeki beklentilere cevap vermesi bekleniyorsa, stratejik planlama sürecinin çok 

daha etkin bir şekilde performans yönetimi süreci ile ilişkilendirilmesi 
gerekmektedir. 

1.1.2. Performans ölçümünden performans yönetimine geçiş 

Girdilerin faaliyetler yoluyla çıktılara, çıktıların da sonuçlara dönüştüğü 

nedensellik zinciri içerisinde, performans kavramı girdilere, faaliyetlere, çıktılara ve 

sonuçlara odaklanabilmektedir. Diğer bir ifadeyle performans, harcanan sermaye, 
emek gibi girdi odaklı, sürecin yasalara uygunluğu gibi faaliyet odaklı, çıktı ve 

sonuçlann miktan, niteliği gibi sonuç odaklı olacak şekilde farklı çerçevelerde 

tanımlanabilmektedir. Ayrıca performans ölçümünün, çıktıların en az girdi ile 

üretilmesi anlamına gelen etkinliğe ve sonuçların en az girdi ile üretilmesini ifade 
eden etkililiğe de yönelik olduğu görülmektedir (Bkz. Şekil 1.1). 

Şekil 1.1. Nedensellik Zinciri 

GİRDİ FAALİYET ÇIKTI 

-ETKENLİK- 

ETKİ 

-ETKILILIK-

-ETK1-

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Öte yandan, performans ölçümü ve değerlendirmesinin bakış açısına göre 
farklılaştığı görülmektedir. Genel itibanyla, icracı kuruluşların idarecileri, kontrolleri 
altındaki girdi, faaliyet ve çıktılara, politika yapıcılar ise girdilere ve sonuçlara 
odaklanmaktadır. Dolayısıyla, idareciler uyguladıkları programlara ilişkin bilgiyi 
girdi, faaliyet, ara ve nihai sonuçlar bazında performansların ölçümü ile elde 
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etmektedir. Bu kapsamda, performans ölçümü, idarenin veya uygulanan programın 
amaçlarına yönelik gelişmeleri yansıtan sayısal verinin hem toplanması hem de 
analiz edilmesidir." 

Ancak, performans ölçümünün doğrudan performansta bir iyileşme 
doğuracağı beklentisi, salt performans ölçümü uygulamasını benimseyen kamu 
yönetimi anlayışına getirilen en önemli eleştiridir. Bu nedenle performans 
ölçümünden elde edilen bilgiler kullanılarak, uygulanan program ve politikaların 
güçlendirilmesinin ve kamu hizmetlerinin faydasının artırılmasının amaçlandığı 
performans yönetim sistemi kavramı doğmuştur. 

Bununla birlikte, yetki aktarımı ve esneklik içeren sonuç odaklı hesap 
verilebilirlik yaklaşımı, iyileştirilmiş performans için teşvik oluşturma, merkezi 
yönetim sisteminin performansa odaklanmak için yeniden tasarlanması gibi, 
performans yönetim sistemi çerçevesinde ortaya çıkan uygulamalar görülmektedir12 
(Bkz. Tablo 1.1). 

Tablo 1.1. Performans Esaslı Yönetim Uygulamaları 

1. Stratejik planlama, performans ölçümü ve performans bilgisinin kullanımı 
konusunda teknik destek ve eğitim sağlamak 

2. Performansa odaklanmak için merkezi yönetim sisteminin yeniden tasarlanması 
(Bütçeleme, insan kaynakları yönetimi, ihale, mali yönetim) 

3. Performans hedeflerinin, performans tedbirlerinin ve performans teşviklerinin 
sözleşmelere derç edilmesi 

4. Sonuç odaklı hesap verilebilirlik için daha geniş yetki devri ve esneklik (Bütçe 
oluşturma, insan kaynakları ve mali yönetimde kuralların basitleştirilmesi) 

5. İyileştirilmiş program veya idare performansı için soyut teşvikler oluşturma (İdare 
veya program için iddialı olduğu kadar gerçekçi performans hedefleri tanımlama, 
düzenli performans ölçümü ve raporlama, performansa yönelik gelişmeleri 
kamuoyunun erişimine sunma, toplantılar düzenleme, yüksek performans gösteren 
idarelere insan kaynakları ve mali yönetimde farklı esneklikler tanıma) 

6. İyileştirilmiş program veya idare performansı için somut teşvikler oluşturma 
(Hizmet sağlayıcılar arasında rekabet sağlama, yüksek performans göstermek ve 
iyileşme sağlamak için kaynakları yeniden tahsis etme, performansa uygun ödeme 
yapma) 

7. İdarenin ve programın performansını iyileştirmek için kaynakları yeniden tahsis 
etme 

8. Performansı iyileştirmek için programın faaliyetlerini yeniden yönlendirme 
9. Performansı iyileştirmek için işbirliği modelleri geliştirme (kamu sektörü içinde 

işbirliği, kar amacı gütmeyen kuruluşlarla ve özel sektörle işbirliği modelleri gibi) 
Kaynak: Wholey, 1999:293 tarafından U.S GAO, 1996a, pp. 18-20, 38-40, 5l'den uyarlanmıştır. 

" Wholey, 1999:289-290 
12 Wholey, 1999:292 
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1.1.3. Stratejik planlama ve performans yönetiminin daha etkili şekilde 
bütünleştirilmesi 

Genel bir ifadeyle performans yönetim sistemi, organizasyon için hedeflerin 

belirlenmesi ve bu hedefler doğrultusunda etkili şekilde organizasyonun yönetilmesi 

ve sonunda arzu edilen sonuçların elde edilmesidir. Dolayısıyla, stratejik yönetim 

stratejik seviyede performans yönetimi olarak tanımlanabilmektedir. Ancak, büyük 

ve karmaşık teşkilat yapısına sahip kamu kuruluşlarının genellikle farklı bölüm ve 

birimlerinde çok çeşitli performans ölçüm sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler 

genellikle farklı program veya süreçlere odaklanmış, farklı amaçlara ve hedef 

kitlelerine hizmet etmek için yönlendirilmiş olabilmektedir. Bu nedenle, performans 
ölçümü ve performans yönetimi bir kuruluşun tüm birimlerinde ve birçok uygulama 
alanında gerçekleşen bir süreç yönetimidir. Dolayısıyla, performans yönetimi, 
stratejik plan veya yönetim sistemlerine göre çok daha geniş ve kapsayıcıdır.13 

Stratejik planlama ve yönetim, daha fazla önem arz eden, özenle seçilmiş 

meselelere odaklanırken, bunun dışında kalan günlük ve rutin işlerin idaresi ise 

organizasyon tarafından yürütülmek zorundadır. Stratejik planlama, organizasyonun 

geleceğine yön vermek adına bugün yapılması gerekenlere yönlenmiştir. Öte yandan, 
performans yönetimi ise, hali hazırda devam eden programlar ve işlerin yönetimine 
de odaklanmaktadır. 

Stratejik planlar, performans tedbirlerinin tanımlanması ve izlenmesi sonucu 

elde edilen bilgiyi, stratejinin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi için 

kullanmaktadır. Ancak, farklı yönetim birimlerinde ve idari seviyelerde oluşturulan 

planların doğrudan her seviyedeki performans yönetim sistemi ile ilişkilendirilmesi 
gerekmektedir.14 

Performans yönetimi açısından ise, strateji ile ilişkilendirilmemiş bir 

performans yönetimi, ancak mevcut performans ölçütlerinin sürdürülmesi ve 

iyileştirilmesinden ibaret olacak, organizasyonun uzun dönemde hangi yöne doğru 
yöneldiğinin bilinememesi açısından ise bir risk oluşturacaktır. 

13 Poister, 2010:251 
14 Poister, 2010:251 
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Özetle, performans yönetim sistemlerini gittikçe iyileştiren ve daha kapsayıcı 
nitelikteki stratejik planlama yaklaşımlarının benimsenmesi, stratejik planlan daha 

anlamlı kılacaktır. Benzer şekilde, yalnızca performans ölçümünün yeterli görüldüğü 

yaklaşımdan, stratejik yönetim süreçleri tarafından yönlendirilen performans 

bilgisinin sistematik olarak performansın iyileştirilmesinde kullanıldığı performans 

yönetim sistemi yaklaşımına geçilmesi gerekmektedir. 

Öte yandan, günümüzde yaşanan derin fınansal krizler ve durgunluğun 
yarattığı ekonomik ortam, devletler açısından ileriye dönük planlamalarda 

öngörülebilirliği gittikçe azaltmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak, devletlerin 

hizmet sunumunda giderek özel sektörle kurulan işbirliği modellerinden daha çok 

faydalanması, müşteri odaklı olma gibi yeni kamu yönetimi yaklaşımının 

benimsenmesi, hesap verilebilirliğe yönelik artan baskılar, devletleri stratejik olarak 
düşünmeye, faaliyette bulunmaya ve sonuç odaklı olmaya zorlamaktadır. 

Bu kapsamda, kamu kuruluşlarının yasal ve politik açıdan uygun hedefler 
belirlemesi ve bu hedefleri gerçekleştirmek için yeterli yürütme ve yönetim 
kapasitesine sahip olması kritiktir. Bu çerçevede, stratejik planlama yürütülen 
programların performansının iyileştirilmesini öncelemez ama elde edilmek istenen 

sonuçlan tanımlar ve bu sonuçlara ulaşılmasına yönelik stratejiler geliştirir. Bununla 
birlikte, kuruluşun ana stratejisinin değişen şartlara uygun olarak geliştirilmesi için 
yürütme düzeyinde kapsamlı bir performans yönetim sisteminin benimsenmesi 

zorunlu olmaktadır. Dolayısıyla, salt performans ölçümü ve stratejik planlama 
yapılması yeterli olmayacaktır. Bu nedenle, ortaya konulan stratejilerin etkili şekilde 
uygulanmasına, performans bilgisini kullanarak stratejinin iyileştirilmesine, yeni ve 
öngörülemeyen tehditlere karşı idarenin kapasitesinin artırılmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Kısaca, strateji ve performans yönetiminin daha etkili şekilde 
bütünleştirilmesi gerekmektedir.15 

15 Poister, 2010:253 
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1.1.4. Performans yönetiminde performans esaslı sözleşmenin yeri 

Kamu yönetiminde hizmet performansının iyileştirilmesi birbirini takip eden 

bir dizi reformun etkin şekilde uygulanabilmesi ile mümkündür (Bkz. Şekil 1.2). 

Reformun temelinde performans ölçümü ve aralarında nedensellik bağı kumlan girdi, 

faaliyet, çıktı ve sonuç olmak üzere dört boyut yer almaktadır. 

Şekil 1.2. Performans Reform Hiyerarşisi 

Kamu yönetiminde performans ölçümünün yaygın olarak kullanılmasına 

rağmen bunun doğrudan performans iyileşmesi sağlayamaması ve artan hesap 

verilebilirlik arayışları, performans yönetiminin etkin bir şekilde kullanılmasını 

gerekli kılmıştır. 

Performans ölçümü ve performans yönetim teknikleri organizasyonların 

faaliyetlerini iyileştirebilse de, kamunun teşkilat yapısı dışında olan ve doğrudan 
emir komuta zincirinde yer almayan özel sektörden, sözleşmeler yoluyla hizmet satın 
alınmasının bir yöntem olarak kullanımının giderek artması, performans kalitesini 

temin etmek için bir takım yeni mekanizmaların kullanılması ihtiyacını doğurmuştur. 

Bu çerçevede, bu alandaki tecrübeler performans esaslı sözleşmelerin bu ihtiyacı 
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karşılayabileceğini göstermektedir. Performans yönetim tekniklerinden faydalanan 
söz konusu sözleşmeler, tanımlanan performans ölçütlerine uyum oranında teşvik ve 

ceza hükümleri içermektedir. Tıpkı performans ölçümü ve yönetiminde olduğu gibi 

performans esaslı sözleşmeler de girdilere, faaliyetlere, çıktılara ve sonuçlara yönelik 

olabilir. Performans esaslı sözleşmeler, genellikle çıktılara odaklı olmasına rağmen 

sonuç odaklı uygulamaları da giderek artmaktadır.16 

Son olarak, hesap verilebilirlik ise bütçenin ve mali kaynakların nasıl 

harcanacağının yanı sıra ne tür sonuçlar üretmek için harcama yapıldığını 

kapsamaktadır. Yukarıdaki Şekil 1.2’de verilen hiyerarşi piramidine göre, tabanda 
performans ölçümü ile başlayan her bir basamak bir üst refonn basamağı için veri 

teşkil etmektedir. Hiyerarşik sistemde, kamu hizmet performansında iyileşme 

aşağıdan yukarı doğru gelişim göstermektedir. Dolayısıyla performans ölçümü 

aşamasının gerçekleştirilebilmesi için idarelerin belirli bir kapasiteye sahip olması 

gerekirken, performans esaslı sözleşmede aynı şekilde belirli bir kapasite ve birikime 

ihtiyaç duymaktadır. Kamu yönetiminde bu hiyerarşik yapının gözetilmemesi 

durumunda gerçekleştirilen reformlar başarılı olamayacaktır. Örneğin, performans 
esaslı bütçelemenin başarısı, doğru ve güvenilir performans ölçümü üzerine 

kurulmuş performans yönetim sistemine bağlıdır. Bu gerçeğin ihmal edildiği 

durumlarda performans esaslı bütçeleme uygulamalarının başarısızlıkla sonuçlandığı 
tespit edilmiştir.17 

Kamu yönetiminde uygulanan çok çeşitli performans esaslı sözleşme türüne 
rastlanmaktadır. Örneğin, ilgili Bakan ve üst düzey yöneticiler arasında belirlenmiş 
stratejik hedeflere ulaşma karşılığında tanınan bir esneklik anlaşması olarak “çerçeve 
anlaşmalar” şeklinde tanımlanan performans esaslı sözleşme bunlardan biridir. 
Benzer şekilde, kurumsal performans sözleşmeleri, üst yönetim performans 
anlaşmaları, fınansör-hizmet sağlayıcı anlaşması ve hükümetler arası performans 
sözleşmeleri gibi farklı performans esaslı sözleşme türlerinde, harcama yapan kamu 
yöneticileri ile siyasi sorumlular arasında hesap verilebilirliği artırmayı amaçlayan 

16 Smith and Grinker, 2004:9 
17 Smith and Grinker, 2004:10-11 
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sözleşmeler yapılmaktadır18. Dolayısıyla, yeni kamu yönetimi yaklaşımı hizmet 
üreten idareleri daha çok sözleşme yöneten kuruluşlar haline dönüştürmektedir. 

Bununla birlikte, performans esaslı sözleşmeler, hizmetlerin çoğunlukla özel 
sektörle yapılan kamu ihale sözleşmeleri yoluyla sağlandığı icracı kuruluşlarda 
farklılaşmaktadır. Bu bağlamda, yeni kamu yönetimi yaklaşımı çerçevesinde bu 

kuruluşlarda çalışanların görevleri, hizmet üretmek yerine, özel sektörle kurulan 

sözleşme ilişkisini yönetmek olmuştur. Doğal olarak, kamu ihale sözleşmeleri 

kuruluş için belirlenen stratejik hedefler ve bu hedeflere bağlı olarak tanımlanan 

performans göstergelerine uyumlu olmak zorundadır. Bu nedenle performans 

hedeflerine göre teşvik ve caydırma hükümlerinin kamu ihale sözleşmelerine derç 

edilmesi performans yönetim sistemi bağlamında performans esaslı sözleşmelerin bir 
türünü teşkil etmektedir. 

Dolayısıyla, özel sektörle yürütülen performans esaslı sözleşmeler, stratejik 

hedeflerle bütçe bağının güçlendirilmesini ve hesap verilebilirlik açısından beklenen 

faydaların elde edilmesini sağlamaktadır. 

Sonuç olarak, performans esaslı sözleşme yaklaşımının kamu yönetim 

reformunun sonuç odaklı yönetim aksiyomu üzerine tesis edilmiş olduğu 
görülmektedir. Öte yandan, sonuç odaklı yönetim aksiyomunun birçok sektörde, 
hizmetlerin doğasından kaynaklanan nedenlerle farklı yansımalarının olduğu 
görülmektedir. Dolayısıyla, bu çeşitliliğin performans esaslı sözleşmelerin 

uygulamalarında da görülmesi doğaldır. Bu nedenle, performans esaslı sözleşmelerin 

genel bir takım özellikleri yanında, uygulamalarda yaşanan çeşitliliğin anlaşılması 
bakımından, bu tez çalışmasmda ulaştırma sektöründe karayolu altyapı 
hizmetlerindeki uygulamalar ele alınacaktır. 

1.2. Karayolu Sektöründe Sonuç Odaklı Yönetim 

Karayolu altyapı sektörünün planlamasının tarihsel evrimi içinde, toplumun 

beklentilerinin gittikçe daha etkin şekilde rol alması, farklı düşünce ve beklentilerin 
karşılanması ihtiyacını doğurmuştur. Toplum, iş ilişkileri ve fiziksel çevre, planlama 

18 Kaplan, 2012:81-84 
17 



dönemi boyunca doğal olarak değişikliğe uğradığından, hedefler, amaçlar ve sonuca 
ilişkin değerlendirmeler de durağan kalamamaktadır. Bu çerçevede, planlamanın ilk 
dönemlerinde sonuç kavramının, ulaştırma maliyetlerini düşürmek, güvenilir 

teslimat, artırılmış hareketlilik ve daha iyi erişilebilirlik şeklinde tanımlanan 

hedeflerle birlikte anıldığı görülmektedir. Trafik kazaları gibi ikincil çıktılar dahi 

ulaştırma planlamasının ilk dönemlerinde yer edinmiştir. Ancak, hava kirliliği ve 

çevresel etkilere yönelik tedbirlerin karayolu planlamasında bir sonuç olarak 
planlama çerçevesinin kapsamına girmesi nispeten yenidir.19 

Kısaca planlamada çıktılar, sonuçlar ve etkilere yönelik odaklanma, karayolu 

altyapı çalışmalarının değerlendirilmesinde ve ulaştırma planlamasında uzun bir 

dönem boyunca yer almış ve gelişim göstermiştir. Verimlilik artışı, mühendislik 

yapısının kalitesi, sağlığa etki, adalet, piyasalar ve toplum ile arazi ve kaynak 

kullanımı gibi yeni farkındalıklar sayesinde karayolu sektöründe sonuç odaklı 

olmanın önemi giderek artmıştır. Hayat ve çevre kalitesinin artırılmasının yanı sıra, 

hem kamu hem de özel sektörün performansının iyileştirilmesi ulaştırmanın temel 
görevleri arasında yer almıştır. 

Karayolu altyapı sektörünün planlanmasında kapsamın gittikçe genişlemesi, 
sonuç odaklı bir model üzerinde düşünmeyi zorunlu kılmıştır. Sonuç odaklı karayolu 

ulaştırma sistemi modelinde, insani değer ve ihtiyaçlan yansıtan hedefler ve amaçlar 
dinamik olarak değişkenlik göstermektedir (Bkz. Şekil 1.3). Bu modelde planlama, 
mevcut sorunların çözümünün ötesinde, geleceğe yönelik sonuçların elde edilmesine 
odaklanmıştır. Sistemde, girdiler (malzemeler, sermaye vs.) süreçler (bakım işleri, 

veri toplama vs.) ve çıktılar (yollar, köprüler vs.) yoluyla sonuçlara ve hedeflere 
dönüşmektedir. Ulaşılmak istenen ve yan ürün olarak ortaya çıkmış sonuçlar, 
karayolu kullanıcılarından ve toplumdan alman geri beslemeler yoluyla idare 
tarafından toplanan veriler kullanılarak izlenmekte ve değerlendirilmektedir. 

19 Talvitie, 1999:15 
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Şekil 1.3. Karayolu Ulaştırma Sistemi 

BAŞLANGIÇ KOŞULLARI İLİŞKİLER 
GİRDİLER SÜREÇLER ÇIKTILAR 

AMAÇLAR, HEDEFLER 

SONUÇLAR ETKİLER 

GİRDİLER 

Arazi 
işgücü 
Senmır 
Matem 
Fiyatla 

HÜKÜMET POLİTİKASI 

• Kaynak Tahsisi 
• Yasal Çerçeve 
• Düzenleyici Çerçeve 
• Fiyatlandırma, Teşvik 

İnsan Paaliyet Fizikse 
Alt Sisler \lt Sistem Alt siste 
Çıktılar Süreçler Çıktılaı 

KARAYOLU İDARESİ 
• Organizasyon Yönetimi 
• Bilgi 
• Alternatifler 
• Değerlendirme 
• Katılım 
• Kaynak Dağıtımı 
• Ürünler ve Hizmetler 

♦ 

Kaynak: Talvitie (1999:12) tarafından OECD (1997) ve Thomas and Schofer (1970)'den 
uyarlanmıştır. 

Şekil 1.3’de görüleceği üzere, hedefler ve amaçlar, sistemin başlangıç 

koşullarından hareketle ileri yönlü dinamik bir ilişki içindedir. Ulaştırma sisteminin, 

insan, fiziksel ve faaliyet olmak üzere üç alt sistemi vardır. İnsan alt sistemi, 
bireyleri, grupları ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini içerir. Fiziksel alt sistem, 

insan öğesi dışında kalan doğal unsurlar ve insan yapımı yapılar gibi varlıklardan 

oluşmaktadır. Faaliyet alt sistemi ise, fiziksel ve insan alt siteminin ara yüzüdür ve 

kişilerin günlük faaliyeti arasında sayılan trafik seyri gibi eylemlerden oluşur. Bu 

modelde idarenin alt sistemlerden ayrı tutulmasının sebebi, faaliyetleri yoluyla 

karayolu sistemini değiştirerek, çıktılar ve ikincil çıktılar (kirlilik vb.) üretmesidir. 
Hükümet politikasının sistem dışında tutulması ise, karayolu idaresinin belirli bir 
misyon çerçevesinde otonom şekilde yönetilmekte olduğu kabulüne 
dayanmaktadır.20 

Karayolu idaresi, çeşitli süreçler kullanarak misyonunu yerine getirmek üzere 
yapılandırılmıştır. Bu süreçler, organizasyonu yönetmek, bilgi toplamak, karayolu 
kullanıcısına ürün ve hizmet sunumu için tahsis edilen kaynaklan kullanmak 

20 Talvitie, 1999:13 
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şeklinde sıralanabilir. Bu modele göre, erişilebilirlik, trafik sıkışıklığı, karayolu 
kalitesi, kullanıcı memnuniyeti, hava kirliliği şeklinde sayılabilecek süreçler ile 
çıktılar ve kullanıcı tesirli sonuçların tümü karayolu sisteminin içsel unsurlarıdır. 

İdarenin tesiri dışında kalan sürüş alışkanlıkları, seyir davranışı, araç cinsi ve diğer 
kullanıcıların davranışsal tercihlerinden kaynaklanan, hava kirliliği ve trafik riski 
gibi sonuçlar ise kullanıcı tesirli çıktılar olarak tanımlanmıştır.21 

Hedefler ve amaçlar, çıktıların, süreçlerin, sonuçların ve toplumun geri 

bildiriminin belirli bir bakış açısıyla değerlendirilmesi neticesinde belirlendiğinden, 

sistem kendi kendine uyarlayan olarak tanımlanabilmektedir. Karayolu idaresinin 

yönetim anlayışı ve hükümetin politik tutumu, girdiler (başlangıç koşulları, kısıtlar), 

süreçler, çıktılar, sonuçlar ve amaçlar arasındaki ilişkilere yönelik değerlendirmelere 

ve geri bildirimlere dayanarak oluşturmaktadır. Bu sistem, çıktı ve sonuç ölçütlerini 

yorumladığı için sonuç odaklı yönetim olarak da tanımlanabilmektedir. Kaynak 

tahsisi, yasal ve politik çerçeve, fiyatlandırma, teşvik ve performans göstergeleri gibi 

unsurlar hükümetlerin karayolu idarelerini yönlendirmek için kullandığı en önemli 

araçlardır. Hükümetlerin kontrolü politik hedefler koymak ve kaynak tahsis yapmak 

yoluyla sağlanmaktadır. Sonuçlar, hem çıktıların (karayolu sisteminin durumu vs.) 

kalitesi hem de sonuçlara ilişkin kullanıcı memnuniyeti cinsinden 
tanımlanmaktadır.22 

Ulaştırma planlarında performans tedbirlerinin kapsam aralığı aşağıdaki Şekil 
1.4’de de görüldüğü üzere oldukça geniştir. Ulaştırma programlarının temel odak 
noktaları idarenin performansı, sistemin performansı ve daha geniş alanda etkiler 
olmak üzere üç gruba ayrılabilmektedir. İdarenin performansı, tamamlanan projeler, 
gerçekleştirilen iyileştirmeler gibi hizmet sunumuyla ilgiliyken, sistem performansı 

ulaştırma sistemlerinin seyir süresi, maliyet, elverişlilik ve güvenlik gibi kapasite ve 

durumuna ilişkin unsurlarına odaklanmaktadır. Ancak, giderek artan oranda 

ulaştırma idarelerinin ekonomik kalkınma, hayat kalitesini artırma ve çevrenin 

iyileştirilmesi gibi daha geniş etkilere odaklandığı görülmektedir. 

21 Talvitie, 1999:13-14 
22 Talvitie, 1999:14 
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Şekil 1.4. Karayolu Ulaştırması Planlama Mantık Modeli 

İdare Performansı Sistem Performansı Etkiler 

Program 

Yapım 

Bakım 

Güvenlik 

İşletme 

Toplu Taşma 

Çıktılar 

Tamamlanan Projeler 
Şerit Km 
İnşa Edilen Köprüler 

Yeniden Kaplama 
Yapılan Onanmlar 
Yüzey Bakımı 

Birincil Sonuçlar 

>Kapasite 
^^>Bağlantılılık 

>Daha Düzgün 
Kaplama 

İkincil Sonuçlar Uzun Dönemli Sonuçlar 

Tamamlanan Projeler 
Şerit Düzenleme ®^<Risk 
İşaretleme 

Uyan Mesajları 
Kaza Müdahale 

Sinyalizasyon 

Araç Saat 
Araç Km 
Kapasite Km 

. >Daha Verimli 
İşletme 

>Kapsama 
►<Bekleme 

<Sıkışıklık 
^«Seyahat Süresi 

>Elverişlilik 

>Sürüş Kalitesi 
^İşletme Masrafta 

<Kaza 
Yaralanma 

<Ölüm 

<Sıkışıklık 
■^«Gecikme 

<Çarpışma 

<Bekleme 

■^Kullanım 
>Elverişlilik 

Hareketlilik 

Hayat Kalitesi 

^ ’ Ekonomik Gelişme 

■İ Çevresel İyileşme 

^ Sosyal Gelişme 

Kaynak: Poister, 2004:83. 

Karayolu ulaştırmasında ortaya konulan performans tedbirleri sonuç odaklı 

bir yönetim anlayışı için gerekli ancak yeterli değildir. Bu nedenle, bu performans 
tedbirlerine uygun performans göstergelerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

1.3. Karayolu Sektöründe Performans Göstergeleri 

Performans göstergelerinin kullanımına, öncelikle sınırlı kaynakların 

birbiriyle rekabet halindeki alternatif projelere etkin bir şekilde tahsis edilebilmesi 
için ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte, idareye, ulaştırma sistemine ve ortaya 
çıkan geniş etkilere yönelik olarak belirlenmiş performans tedbirlerine karşılık 
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gelecek çok çeşitli performans göstergeleri tanımlanabilmektedir. Performans 
göstergelerinden çok çeşitli şekilde faydalanılmaktadır. Bunlar23; 

• Varlıkların fiziksel durumunun değerlendirilmesinde ve varlıklarda hızla 
ortaya çıkan bozulmaların erken teşhisinde ve önleyici tedbirlerin 
alınmasının sağlanmasında, 

• Varlık değerlerinin saptanmasında, 

• Önceden belirlenmiş amaçlara uygunluğu ve/veya etkililikleri cinsinden 
politikaların değerlendirilmesi için izleme mekanizması oluşturulmasında, 

• Kullanıcılara veya müşterilere bilgi sunulmasında, 

• Alternatif yatırımlar arasında göreceli verimliliğin sayısallaştırılarak bir 

kaynak tahsisi aracı olarak kullanılmasında, 

Karayolu altyapı hizmetlerinde performans yönetimi uygulamalarının Kuzey 

Amerika başta olmak üzere hızla gelişim gösterdiği görülmektedir. ABD’de 

Karayolu Araştırma Programı kapsamında Performans Esaslı Ulaştırma Planlaması 

Rehberi (TRB, 2000) yayınlamıştır. Oldukça kapsamlı performans gösterge tanımları 

içeren söz konusu Rehber, performans esaslı planlamanın mantıksal temelini ortaya 

koymaktadır. Rehberde yer alan performans göstergeleri sekiz ana kategori altında 

toplanabilmektedir. Bunlar; erişilebilirlik, hareketlilik, ekonomik gelişme, hayat 

kalitesi, çevre ve doğal kaynak korunumu, güvenlik, işletme verimliliği ile sistem 
durumu ve performansıdır.24 Göstergelerin özet tablosu EK-l’de sunulmaktadır. 

Diğer taraftan, performans göstergelerinin belirlenmesine yönelik olarak 
1996 yılında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation for Economic 
Co-operation and Development-OECD) tarafından gerçekleştirilen saha 

araştırmasında, çoğu ülkenin performans göstergelerinden geniş bir çerçevede 

faydalanmakta olduğunu ortaya konulmuştur. OECD çalışması kapsamında ortaya 

23 Haas at al., 2009:3 
24TAC, 2006:13 
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çıkan sonuçlar, performans ölçümünün aşağıda sıralanan amaçlar veya boyutlar 
altında toplulaştırıldığım ortaya koymaktadır (Bkz. Ek-2)25. 

Bu boyutlar; Erişilebilirlik/Hareketlilik, Trafik Güvenliği, Çevre, Eşitlik 
ilkesi, Toplum, Program Geliştirme, Program Sunumu ve Program Performansı 
şeklinde sıralanmaktadır. 

OECD tarafından gerçekleştirilen çalışmada 15 adet önemli performans 
göstergesi ortaya çıkmıştır. Bunlar;26 

• Ortalama kullanıcı maliyeti: otomobil, hafif dizel kamyon ve hem kent 

içi hem de kırsalda kullanılan altı akslı çekici kamyon için ortalama 

işletme maliyeti olarak tanımlanmıştır. 

• Karayolu kullanıcılarına sunulan bilgi kalitesi, güvenirlik ve seyir 

süresi ile ilgili memnuniyet seviyesi: Bu gösterge birden ona kadar bir 

çizelgede tanımlanmaktadır. 

• Korunmalı karayolu kullanıcı riski: Sürücüler ve yolcuların kazalara 

bağlı ölüm oranlarım ifade etmektedir. Karayolu altyapı planlaması 

perspektifinden, ölü sayısı trafiğe tescilli araç sayısı ile kıyaslanmaktadır. 

Sağlık sektörü perspektifinden, ölü sayısının toplam nüfusa oranı anlamlı 

bir gösterge olarak kullanılmaktadır. OECD raporunda ölüm riskinin 
karayolu idaresi açısından uygun bir gösterge olmadığı, ortalama hız, 

emniyet kemeri kullanımı, alkollü sürücü gibi daha belirgin göstergelerin 

kullanılması gerektiği belirtilmiştir. 

• Korunmasız karayolu kullanıcı riski: Savunmasız karayolu 
kullanıcılarını temsil etmektedir (yayalar, motosiklet sürücüleri ve bisiklet 

kullanıcıları). Burada da karayolu altyapı sektörü açısından, ölüm oranları 

trafiğe tescilli araç sayısı ile kıyaslanmaktadır. Sağlık sektörü 

perspektifinde, ölüm oranlarının toplam nüfusa oranı anlamlı bir gösterge 
olarak ele alınmaktadır. 

Talvitie, 1999:20-21 tarafından OECD (1994,1997)'den derlenmiştir. 
26TAC, 2006:15-17 
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• Çevre politikası/programlar: Karayolu altyapı sektöründe izlenilen bir 
çevre politikasının veya programının olup olmadığmı ölçen bir evet/hayır 
göstergesidir. Ancak, çalışmada daha ölçülebilir göstergelerin 
belirlenmesi ihtiyacı ortaya konulmuştur. 

• Geri bildirimlere yönelik göstergeler: Kullanıcı memnuniyetini dikkate 

alan süreçlerin tanımlanıp tanımlanmadığının ölçülmesini amaçlayan bir 

evet/hayır göstergesidir. Ancak, çalışmada daha ölçülebilir göstergelerin 

belirlenmesi ihtiyacı ortaya konulmuştur. Anket çalışması veya saha 

araştırması yürüten kuruluşlara, sorulan hazırlarken tüketicinin 

(kullanıcının) maliyetini bir etken olarak dikkate alarak ihtiyaçlannı 

önceliklendirmelerini sağlamaya dikkat etmeleri tavsiye edilmiştir. 

• Uzun dönemli programlar: Kuruluşların hedeflerine ulaşmak için 

izledikleri uzun dönemli programlann varlığını sorgulayan bir evet/hayır 

göstergesidir. 

• Karayolu altyapısı için kaynak tahsisi: Varlık yönetim sistemine benzer 

şekilde kaynak tahsisine yönelik olarak geniş kapsamlı bir sistemin 
mevcudiyetini değerlendiren bir evet/hayır göstergesidir. 

• Kalite yönetim ve denetim sistemleri: İdarenin bir kalite yönetim 
sisteminin olup olmadığım veya sistem kurmaya yönelik planlannın 
varlığını sorgulayan bir evet/hayır göstergesidir. 

• Gerçekleşene göre öngörülen karayolu maliyetleri: Karayolu 
idaresinin yönetim kabiliyetini ölçmek için üretilmiş bir göstergedir. 

• Genel giderlerin yüzdesi: Toplam maliyetlere kıyasla idarenin sabit 
maliyetleri olarak tanımlanmaktadır. İdarenin karayolu sektöründe hizmet 
sunumunda maliyet etkinliğini ölçmeye çalışmaktadır. 

• Varlıkların değeri: Birçok farklı yöntemle hesaplanan bu gösterge, 
karayolu altyapısının net ekonomik değerini ölçmektedir. 
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• Düzgünsüzlük: Kaplama kalitesi, seyir maliyeti ve kullanıcı 

memnuniyeti açısından ana belirleyici olup, karayolunun yapısal kalitesini 
yansıtmaktadır. Genellikle, uluslararası düzgünsüzlük endeksi 

(International Roughness Index-IRI) kullanılmaktadır. 

• Karayolu köprülerinin durumu: Köprülerin mühendislik açısından 

sağlamlık göstergesidir. OECD bu göstergenin tüm idareler tarafından 

kullanılmasını önermektedir. 

• Karayolu sisteminden duyulan memnuniyet: Bu gösterge, karayolu 

kullanıcılarının karayolu sisteminin tamamıyla ilgili memnuniyetini 

ölçmektedir. 

Bu çalışma kapsamında performans göstergelerinin ele alınmasının başlıca 

nedeni performans esaslı sözleşmelerdir. Performans esaslı sözleşmeler, özellikle 

yaygın olarak uygulandığı bakım-onanm ve işletim işlerinde performans 

göstergelerinin detaylı olarak seçilmesini gerektirmektedir. 
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2. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ 

2.1. Kamu İhale Sözleşmelerinin Gelişimi 

Kamu ihale sözleşmelerine olan ihtiyaç devletin “bir ürünü veya hizmeti 

üretmek yerine devletin hiyerarşik yapısı dışında yer alan özel sektör yoluyla 
edinmesi durumunda” ortaya çıkmaktadır.27 Günümüz dünyasında geniş kabul 
gördüğü düşünülen ve bu çalışmanın birinci bölümünde incelenen Yeni Kamu 

İşletmeciliği Reformu’nda, performansa dayalı bir yönetim sistemi çerçevesinde 
kamu hizmetlerinin üretilmesinin, kamu ihale sözleşmeleri, serbestleştirme, 

özelleştirme, ticarileştirme ve piyasalaştırma gibi yöntemler kullanarak, özel sektöre 

devredildiği bir yaklaşım benimsenmektedir. 

Esasen, sözleşme kullanımı devletlerin doğuşu kadar eskidir. Antik Yunan ve 

Roma Cumhuriyeti döneminde (M.Ö. 509 - M.Ö. 27) yapım işlerinin sözleşmeler 
yoluyla özel şahıslara ihale edildiği bilinmektedir.28 Roma’dan günümüz modem 
devletlerine uzanan tarihsel süreç içinde kamu yönetim sistemlerinin gelişimine 

paralel olarak sözleşme kullanımının ve çeşitliliğinin arttığı gözlemlenmektedir. 

Günümüz kamu yönetiminde, devletin tamamen kendi üretim araçlannı kullanarak 

sağladığı hizmetlerden, giderek artan oranda sahipliğin özel sektöre devredildiği 

özelleştirme uygulamasına kadar geniş bir yelpazede çeşitli sözleşme türleri 
kullanılmaktadır. 

Seksenli yıllar, birçok ülkede daha önce kamu idarelerince sunulan 

hizmetlerin özel teşebbüsler tarafından devralmdığı özelleştirme akımı olarak da 

anılabilecek bir döneme şahitlik etmiştir. Özellikle, başta İngiltere ve Fransa olmak 
üzere Avrupalı birçok ülke, kamuya ait işletmeleri büyük oranda özel sektöre satmak 

yoluyla özelleştirmiştir. Gelişmekte olan ülkeler de bu sürece kayıtsız kalmamış ve 
değişen ölçek ve kapsamda özeleştirme deneyimine katılmışlardır. 

Özel teşebbüsten yararlanma tecrübesi, diğer altyapı yatırımlarında olduğu 

gibi karayolu özelinde de belirli şekillerde ortaya çıkmaktadır. Bunun en yaygın 

21 Kelman, 2002:282 
28 Buz, 2007:36 
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görülen üç şekli; devlete ait olan işletmelerin özel sektöre devredilmesi, altyapının 
geliştirilmesinde özel finansman ve yönetim imkanlarından faydalanılması ve daha 

önce devlet çalışanları tarafından yerine getirilmekte olan kamu hizmetlerinin kamu 

ihale sözleşmeleri yoluyla özel sektöre ihale edilmesidir.29 

Özelleştirme uygulamasının ilk örnekleri Avrupa’da, gelişmekte olan 
ülkelerde ve daha önceleri planlı ekonomiyi benimsemiş Doğu Avrupa ve Sovyetler 
Birliği’nin dağılması ile kurulan ülkelerde görülmüştür. Batı Avrupa’da görülen 

uygulamaların sıklıkla büyük ölçekli ulaştırma ve benzeri kamu hizmeti sunan 
işletmelerin ve ağır sanayinin özelleştirilmesini kapsadığını söylemek mümkündür. 
Sovyetler Birliğinin dağılması ile bağımsız olan ülkelerde ise hem küçük hem de 
geniş ölçekli faaliyetler yürüten kamu işletmelerinin özelleştirildiği görülmüştür. 

Özel teşebbüsten faydalanılmasının ikinci şekli, kamu kesimi tarafından 
altyapının geliştirildiği geleneksel yaklaşım yerine, özel sektörün altyapının 

geliştirmesinde görev almasıdır. ABD’de 1980’lerde otoyol, kentiçi raylı taşımacılık, 
kanalizasyon ve su arıtma tesisleri, katı atık yakma tesisleri yapımı işlerinde özel 
sektörün görev aldığı çok çeşitli uygulamalara rastlanmaktadır. Ancak, altyapı 
sektöründe özel teşebbüsün katılımı ABD’de canlılık göstermeden önce Avrupa’da 
yaygın olarak kullanılmıştır. Örneğin, kullanıcı gelirleriyle özel kesim tarafından 
işletilen otoyollar, Fransa ve İspanya’da 1960’lardan sonra inşa edilen otoyolların 
büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Altyapı yatırımında özel teşebbüs katılımına en 

çarpıcı örnek olarak, Fransa’nın kuzeyi ve İngiltere’nin güneyini birleştiren kanal 
tüneli (Manş Tüneli) verilebilir. Esasen, çoğu ülkede yüksek maliyetli köprü, tünel 

gibi altyapı yatırımları uzun yıllardır özel teşebbüsün katılımı olmasa bile kullanıcı 
gelirleri ile finanse edilmektedir.30 

Özel teşebbüs katılımının görülen üçüncü şekli, daha önce kamu sektörünün 
işlevleri arasında olduğu kabul edilen geleneksel hizmetlerin özel sektöre 

sözleşmeler yoluyla devredilmesidir. Atık yönetimi, toplu taşıma hizmetleri, 

29 Goraez-lbanez and Meyer, 1993:1 
30 Gomez-Ibanez and Meyer, 1993:2 
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okullarda verilen yemek hizmeti, kanalizasyon ve su arıtma, havayolu taşımacılığı, 

havaalanları, ceza ve tevkifevleri bu kapsamda yer almaktadır. 

Özel teşebbüse yönelişin altında farklı güdüler yatmaktadır. Kamuya ait 

işletmelerin satılması ve kamu ihale sözleşmelerinin yaygın şekilde kullanılmasının 

başlıca nedeni, özel sektörün doğası gereği kamu sektöründen daha verimli olduğu 

kabulüdür. Kar maksimizasyonu güdüsüyle hareket eden özel işletme veya 

yüklenicinin, maliyetlere karşı daha duyarlı, daha etkin ve tüketici odaklı olmak için 

güçlü bir teşvike sahip olduğu kabul edilir. Eğer bu verimlilik kazanımı gerçekse, 

daha önce vergilerle desteklenen kamu işletmesinin veya sözleşmeye konu 

hizmetlerin ömür çevrim maliyetleri doğal olarak azalmaktadır. 

Diğer taraftan altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında özel sektöre yöneliş 

sıklıkla kamu sektörünün sınırlı kaynaklan artırmak için yeni kaynaklar yaratma 

arzusundan kaynaklanmaktadır. Özel sektörün kamuya göre daha hızlı ve daha az 
maliyetle altyapı inşaatını gerçekleştirmesi bakımından verimlilik önemli bir unsur 

olarak karşımıza çıksa da, genellikle ana etken kamunun, ihtiyaç duyduğu altyapı 

yatırımları için yeterli fınansal kaynaklara sahip olmamasıdır. Diğer kamu 

hizmetlerine göre altyapı yatırımları sıklıkla kullanıcılardan toplanan kullanım 

ücretleriyle finanse edilebilmektedir. Bu anlamda kullanıcılarından gelir elde edilen 

altyapı varlıklarının özel sektöre devredilmesi, vatandaşa ilave vergiler getirmeden 
altyapının desteklenmesini ve kamu yatırım stokunun hafiflemesini sağlamaktadır.31 

Hükümetler fınansal anlamda kazanç elde etmek için genellikle ilk olarak var 
olan kamu işletmelerini veya altyapı varlıklarını ihale yoluyla özelleştirmeye 
yönelmektedir. Bu yaklaşım ancak özelleştirilmesi düşünülen varlık, işletme ve 
fınans maliyetlerinin üstünde bir gelir üretebiliyorsa olumlu sonuçlar verecektir. 

Ancak, özellikle karayolu yatırımlarında görüldüğü üzere, nakit akış diyagramında 
projenin gelecek net gelirlerinin bugünkü değeri devletin yatırım maliyetlerinin 
bugünkü değerini karşılamaya yetmediği durumlar da söz konusu olmaktadır. Yine 
de, elde edilen vergi gelirlerinin sınırlı olduğu düşünülerek, nakit akışında beklenen 

31 Gomez-Ibanez and Meyer, 1993:4 
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net gelirler ilk yatırım maliyetini karşılamaya yetmese bile özelleştirme yoluyla elde 

edilecek artı değer cazip görülmektedir. 

Diğer taraftan, özelleştirmeyle sağlanan gelir artışı ve verimlilik kazanımı 
yönündeki varsayımlara çeşitli eleştiriler getirilebilmektedir.32 İleri sürülen 
eleştirilerden ilki, özelleştirilen işletme veya altyapı varlığının tekel olması 

durumunda veya tam rekabet koşullarının gerçekleşmediği bir ortamda özel sektörün 

sosyal refah açısından optimum davranmasını sağlayacak çok az teşvikin olduğu 
yönündedir. 

Özel teşebbüsün artan oranda altyapı hizmetlerine katılımı, sosyal adalet 
çerçevesinde değerlendirildiğinde ise toplum içinde kaybedenlerin ve kazananların 

olduğu görülmektedir. Özel teşebbüsün tercih edilmesiyle elde edilmesi beklenen 
maliyet tasarrufu ve verimlilik artışının çoğunlukla toplumun bir kesiminden bir 

başka kesimine aktarılan kaynak transferinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının ayırt 

edilebilmesi kolay değildir. Zira önce devlet tarafından sunulan hizmetlerin özel 
sektöre ihale edilmesi sonucunda elde edilen maliyet tasarrufu çalışanların 

azaltılması veya ücretlerin düşürülmesi ile elde edilebilmektedir. 

ABD’de New Jersey ceza ve tevkifevleri özelleştirme programının 

başarısızlığını ortaya koyan The New York Times gazetesinin raporlarını köşesinde 
konu edinen Krugman (2012), özelleştirme uygulamasından elde edilen tasarrufların 
aslında daha az çalışan sayesinde işgücüne bağlı maliyetlerin (maaş, ikramiye 
sigorta, emeklilik vb.) azaltılmasıyla elde edildiğini savunmaktadır. Ayrıca, göreceli 

olarak sendikalaşması kolay kamu personelinin sendikal faaliyetlerinden 

kaynaklanan siyasi sorumluluk da ortadan kalkmaktadır. Krugman’a göre, 

özelleştirme, devletin borçlanmasının kısa vadeden uzun vadeye transferinden başka 

bir şey değildir. Kamu tarafından yerine getirilen hizmetlerde, kamu personeline 

yapılan ödemeler kamuoyu açısından tartışmaya açık olması nedeniyle “görünen 

maliyetler”dir. Öte yandan, özel teşebbüsten uzun dönemli sözleşmeler yoluyla 
faydalanılması devletin “gizli borç” hanesine yazılmaktadır. Bu nedenle Krugman, 

özelleştirmenin ABD’de temel güdüsünün siyasetin finansmanı olduğunu, 

Gomez-Ibanez and Meyer, 1993:4-6 

29 



özelleştirilmeyen kamu hizmetlerinin kimi zaman kendine has yolsuzluk gibi 
problemleri olsa da özelleştirme uygulamasıyla kıyaslandığında kamuoyu açısından 
çok daha şeffaf olduğunu iddia etmektedir. 

Bu perspektif çerçevesinde, özelleştirme uygulaması ile çalışan sayısının 
azaltılmasının işini kaybedenlerin daha verimli bir alanda istihdam edilmemeleri 

durumunda toplumun genel refahı açısından bir tasarruf olarak addedilmesi mümkün 

görünmemektedir.33 Dolayısıyla, özel teşebbüsten yararlanılmasının net verimlilik 
artışı mı yoksa transfer mi olduğu konusu halen tartışmaya açıktır. 

Sonuç olarak, sahipliğin devlete ait olduğu ve geleneksel olarak kamu 

tarafından görülen hizmet anlayışından, sahipliğin özel sektöre devredildiği 

özelleştirme uygulamalarına kadar giden geniş bir yelpazede farklı sözleşme 

modellerinin kullanılmasının arka planında siyasi, sosyal ve ekonomik gerekçeler 

bulunmaktadır. Bu nedenle, kamu ihale sözleşmelerine yönelik ihtiyacın, yalnızca 

ilave kaynaklar yaratmak, verimlilik artışı ve maliyet tasarrufu ile değil aynı 

zamanda sosyal adalet gibi kaygılar ve devletin rolüne ilişkin kamu yönetimi 

yaklaşımları ile benimsendiği veya benimsenmediği görülmektedir. 

Kamu ihale sözleşme modelleri incelendiğinde, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu 
zamana kadar yaygın olarak kullanılan “Tasarla-İhale et-Yap” şeklindeki geleneksel 
sözleşme modelinin Yeni Kamu Yönetimi algısı çerçevesinde terk edilmeye 

çalışıldığı gözlemlenmektedir. Yeni kamu ihale sözleşme modelleri, geleneksel 

modelde görülen sınırların ve sorunların ortadan kaldırılması için geliştirildiğinden, 
öncelikle geleneksel modelin iyi anlaşılması gerekmektedir. 

2.1.1. Geleneksel sözleşme yöntemi 

Tasarla-İhale et-Yap şeklinde tanımlanan geleneksel sözleşme yönteminde 
tasarım ve inşaat süreçleri birbirlerinden tamamen ayrılmıştır. İdare tarafından 
projenin tasarım safhası kendi kaynaklarıyla veya özel sektörden hizmet satın 

alınması yoluyla tamamlatıldıktan sonra inşaat sürecine geçilmektedir. Diğer bir 

33 Gomez-lbanez and Meyer, 1993:5 
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ifadeyle, projenin tasarım ve yapım aşamalan birbirlerinden ayrı şekilde 
yönetilmektedir. 

Geleneksel karayolu inşaat sözleşmesi, tasarımın detaylandırılması, 

şartnamelerin hazırlanması, yapılacak iş hacimlerinin belirlenmesi, teklif çağrısına 
çıkılması ve en düşük teklifi veren isteklinin görevlendirilmesi gibi değişik aşamaları 

içermektedir. Yerel veya merkezi idarelerden gerekli izinlerin alınmasına yönelik 
yükümlülükler ihale çağrısına çıkılmadan önce ilgili idare tarafından yerine 
getirilmektedir. Yine, ihale öncesi kamulaştırma ve irtifak hakkı kurulması gibi 

çeşitli hukuki işlemler idare tarafından gerçekleştirilmektedir. İhale öncesi süreç 
içinde, idare projenin hayata geçirilmesi için gerekli adımları atmakta ve böylece 

yapım esnasında ortaya çıkması muhtemel riskleri bertaraf etmeyi veya minimize 

etmeyi amaçlamaktadır. Planlama aşamasında ortaya çıkan ihmal, kusur ve 

öngörülmeyen iş yükü idarenin sorumluluğundadır. Kalitenin, şartnamelerde 

tanımlanarak ve idare tarafından gerçekleştirilen denetim yoluyla teminat altına 

alındığı, maliyetlerin ise rekabetçi ihale yöntemi sayesinde kontrol altında tutulduğu 

varsayılmaktadır. Uygulamada çoğunlukla ihale sonucunda en düşük teklifi veren 

istekli görevlendirilmektedir. 

Geleneksel sözleşmede kullanılacak malzeme, yöntem ile idarenin denetim ve 

yönetime ait sorumlulukları, sözleşmeler ve şartnamelerle detaylı olarak 

tanımlanmaktadır. Sözleşmede müteahhide yapılan ödemeler, sözleşmede 

tanımlandığı şekilde imal edilen iş kalemlerinin teklif birim fiyatları ile çarpılması 

yoluyla belirlenmektedir. 

Ayrıca, geleneksel sözleşme içinde farklı ödeme yöntemlerinin de 

kullanıldığı görülmektedir. Şöyle ki; geleneksel yöntem içinde kullanılan, “sabit 

fiyat” veya “götürü bedel” olarak anılan ödeme şekli, birim fiyat usulüne bir 

alternatif teşkil etmektedir. Belirlenen götürü bedel, proje bazında üretimi yapılacak 
tüm inşaat işleri için yükleniciye ödenmesi taahhüt edilen toplam fiyatı ifade 
etmektedir. Götürü bedel uygulamasının, kar elde etme güdüsünde hareket eden 

yükleniciden faydalanılarak yenilikçiliğin ortaya çıkarılması için teşvik veya fırsat 

oluşturduğu düşünülmektedir. 
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Geleneksel sözleşme yönteminin sınırları 

Tasarla-İhale et-Yap tipindeki inşaat sözleşmeleri karayolu altyapı sektöründe 
uzun yıllardır kullanılmakla birlikte bir takım dezavantajları ve sınırlan vardır. 

• Geleneksel sözleşme yönteminde en düşük inşaat maliyeti esas 
alındığından projelerin ömür çevrim maliyetleri34 dikkate alınmamaktadır. 
İhale öncesi idarenin uygulamaya esas detaylı tasarımları oluşturması 
zorunluluğu ve sürece yönelik yükümlülükleri nedeniyle sistem yavaş 

işlemektedir. 

• Şartnamelerle kullanılacak malzeme, işçilik ve yöntemlerin detaylı olarak 
tanımlanması, bakım-onarım ve kontrol hizmetlerinin idarenin 

sorumluluğunda olması gibi nedenlerle inşaat aşamasında ortaya çıkması 

muhtemel kaliteye yönelik risklerden yüklenicinin sorumluluğu bir ölçüde 
kaldırılmaktadır. 

• Yenilikçi yöntemlerin kullanılması için elverişli değildir. Yapım öncesi 

belirlenen şartnameler nedeniyle esnekliğin yitirilmesi ve en düşük 

teklifle iş gördürme esasına dayanması gibi nedenlerle tasarım ve inşaat 

aşamalarında yenilikçiliğe izin verilmez. Ayrıca, bazı yenilikçi fikirlerin 

inşaat aşamasında hayata geçirilmesi için mevzuat açısından zorluklar 
bulunmaktadır. 

• Tasarım ve inşaat aşamasında yüklenicinin az da olsa katkısı olsa bile, 

kalitenin sağlanmasına yönelik sorumlulukların taraflar arasında 

paylaşılması sorun oluşturmaktadır. 

34 Ömür Çevrim Maliyeti: Bir ürünün veya projenin yararlı ömrü veya belirli bir süre içinde 
tekrarlanan ve/veya bir defaya mahsus olarak ortaya çıkan tüm maliyetlerin toplamını ifade 

etmektedir. Projenin yapım, işletme, bakım-onarım, rehabilitasyon gibi maliyetleri ile yararlı ömür 
sonunda oluşan artık değer de ömür çevrim maliyetlerinin hesaplanmasında dikkate alınmaktadır. 

Dolayısıyla, bir projenin ilk yatırım maliyetinde sağlanan tasarruf, kaliteden vazgeçilmesi pahasına 

gerçekleşmişse, bakım-onarım maliyetlerinin yükselmesine neden olacağından ömür çevrim 
maliyetleri açısından tasarruf olarak addedilemeyecektir. 
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• Geleneksel sistemde devlet, avan ve uygulama projelerinin tasarımı, 
çevresel önlemlerin alınması, kamulaştırma, gerekli her türlü iznin 
alınması, proje yönetimi, kalite kontrol ve düzenli bakım-onarım olmak 

üzere birçok faaliyeti yürütecek idari birimleri kurmak ve yeterli personeli 
bulundurmak zorundadır. Dolayısıyla, çok sayıda personelin çalıştığı 
büyük bir karayolu idaresine ihtiyaç duyulmaktadır. 

2.1.2. Alternatif sözleşme arayışları 

Alternatif sözleşme arayışlarına yöneliş, genel olarak geleneksel yöntemlerde 
görülen sınırların ortadan kaldırılmasını amaçlayan çeşitli etkenlerden 
kaynaklanmıştır.35 Bunlar şöyle sıralanmaktadır; 

• İnşaat süresini azaltmak 

İdareleri, yenilikçi sözleşme yöntemi arayışına iten en önemli neden inşaat 
süresinin kısaltılmaya çalışılmasıdır. Karayolundan sorumlu idarelerin karşılaştığı en 
önemli güçlük karayollarında artan trafiktir. Bu nedenle, özellikle trafiğin yoğun 
olduğu alanlarda inşaat yapım süresini olabildiğince kısaltmak çok önemli hale 
gelmiştir. Bu nedenle, inşaat süresini kısaltmak için alternatif sözleşme 
şartnamelerini ve yöntemlerini araştırmak önem kazanmaktadır. 

• İnşaat maliyetlerini düşürmek 

İdarelerin geleneksel yöntemde karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi de 
öngörülemeyen maliyet artışıdır. Proje için tahsis edilen bütçe ve sürenin dışında 

ciddi oranda maliyet ve zaman aşımlarının yaşanıyor olması planlama sorununu 

doğurmaktadır. Bazı süre ve maliyet artışları doğal afetler gibi mücbir sebeplerden 
ortaya çıkmakla birlikte, çoğunlukla tasanm aşamasından kaynaklanan sorunlardan 

dolayı maliyet artışları ve projenin kötü yönetiminden kaynaklanan süre uzatımları 
yaşanmaktadır. 

35 Carpenter at al., 2003:4-5 
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• Gelişmiş teknoloji ve teknikleri kullanmak 

İnşaat malzemelerinde, donanımlarında ve yöntemlerinde yeni teknoloji ve 
tekniklerden olabildiğince faydalanma ihtiyacı geleneksel sözleşme yönteminden 
daha farklı arayışları gündeme getirmiştir. Hem inşaat malzemelerinde hem de 
tekniklerinde teknolojinin getirdiği yeniliklerden tam anlamıyla faydalanmanın yolu, 
buna izin vermeyen ve kalıplaşmış üretim ve yönetim tekniklerini zorunlu tutan 
geleneksel yapıdan sıyrılıp, esnek sözleşme ve şartname yöntemlerinden 
yararlanmaktır. Yenilikçi teknikler ve malzemeler, inşaat projesinin yapım süresini 
azaltmakta, kaliteyi iyileştirmekte ve doğal olarak daha düşük ömür çevrim 
maliyetlerine yol açmaktadır. 

• Yüklenicinin yenilikçi yönünü harekete geçirmek 

İnşaat sanayiinde yenilikçi yaklaşımlar teknolojik gelişmeler ve tecrübe 
birikimi altında hayat bulmaktadır. Bu nedenle, yeni yöntem ve şartname 

yaklaşımlarında, kalitenin iyileşmesi, maliyetlerin düşmesi ve projenin hızlanması 

yoluyla karayolu inşaat projelerinin kullanıcılara olan negatif dışsallığımn azalması 

beklenmektedir. Bu çerçevede, kullanılan performansa dayalı şartnameler, 

yüklenicinin kullandığı malzeme ve yöntemi belirlemesine imkân sağlayarak 

yenilikçiliğe yol açmaktadır. Yenilikçi sözleşmeler, teşvik yapısı nedeniyle 

yüklenicinin daha fazla risk almasını ve daha düşük maliyet ve daha kısa sürede 

performans göstermesini teşvik ederek yüklenicinin sorumluluk almasını 
sağlamaktadır. 

• Kullanıcılara etkinin azaltılması 

Karayolu inşaat projelerinin kullanıcılar üzerinde etkileri bulunmaktadır. 

Yenilikçi inşaat sözleşmelerinin daha önce vurgulandığı üzere inşaat sürelerini 

azaltması ve bu sayede kullanıcıların üzerindeki süreye bağlı negatif etkilerin 

azaltılmasının yanında, gürültü gibi çevresel etkileri azaltacak teknoloji, malzeme ve 
tekniklerin kullanımı karayolu inşaatının kamu üzerindeki negatif dışsallık şeklindeki 

yansımalarını minimize eder. Kısaca, yenilikçi sözleşme teknikleri, inşaat 
durumunun oluşturduğu negatif dışsallıkları azaltmak için çözümler sunar. 
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2.2. Alternatif (Yenilikçi) Sözleşme Yaklaşımları 

Kamu yönetiminde son yıllarda tasanm, inşaat, işletme, bakım-onanm ve 

finansman olmak üzere projenin çeşitli süreçlerinin bir veya birkaçının bir araya 
getirilerek ihale edildiği ömür çevrim maliyetlerini dikkate alan uzun dönemli 

sözleşmelere doğru yöneliş olduğu görülmektedir (Bkz. Şekil 2.1). Karayolu inşaat 

sektörü dışında kalan diğer inşaat işlerinde uzun dönemli sözleşmelerin çok daha 

yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Şekil 2.1. Yenilikçi İhale Yöntemleri 

PLANLAMA 
VE 

HAZIRLIK 
FİNANSMAN TASARIM 

YAPIM PROJELERİ 

YAPIM —r 
BAKIM 

İŞLETME f İYİLEŞTİRME 

—Tasarla-Yap— Ayrı/ 
Bütünleşik 

- Tasarla-Yap-İşlet-Bak 

-Tasarla-Yap-Finanse et-İşlet Uzun Dönemli Bakım Sözleşmeleri 
ve Performans Esaslı Sözleşmeler 

Kaynak: Pakkala, 2002:32. 

Karayolu altyapı sektöründe kullanılmakta olan sözleşme modelleri genel 

olarak şu şekilde sınıflandırılabilmektedir. 

• T asarla-İhale et-Y ap (Geleneksel T asarla-Y ap Modeli) 

• Ömür Çevrim Modelleri 

o T asarla-Y ap-İşlet veya T asarla-Y ap-İşlet-Bak 

o Kamu Özel İşbirliği Modelleri 

• İttifak Modeli 

• Teminatlı Sözleşmeler 

• Çok Parametreli İhale Yöntemleri 

35 



2.2.1. Tasarla-Yap (TY) modeli 

Tasarla-Yap modelinin amacı, tasarım ve yapım aşamalannın bir bütün 

olarak ihale edildiği, yüklenicinin sürece erken dahil edilmesi ve böylece ekonomik 

verimliliğin artırılması amaçlanan sözleşme yöntemidir. Tasarla-Yap modeli 

özellikle, zamanında teslim açısından kritik, genellikle öngörülen bütçe sınırları 

içinde kalınmasının önemli olduğu, yenilikçilik potansiyelinin ortaya konulması 
amaçlanan karayolu projeleri için önerilmektedir.36 

Tasarla-Yap modeli özellikle başta İngiltere ve İrlanda olmak üzere çeşitli 
ülkelerde Tasarla-İhale et-Yap yönteminin terk edilmesi ile geleneksel sözleşme 
yöntemi haline gelmiştir. Edinilen tecrübeler, yüklenicinin mümkün olan en erken 

aşamada projeye dahil edilmesinin yenilikçi sözleşme yönteminden beklenen 
başarıyı artırdığını göstermektedir.37 

2.2.2. Ömür çevrim modelleri 

Ömür çevrim modelleri, projenin tasanm ve yapım aşamalarıyla, işletme, 
bakım-onanm ve finansman aşamalarının birleştirildiği ve dolayısıyla yüklenici ile 

kumlan sözleşme ilişkisinde “ömür çevrim maliyetlerini” dikkate alan uzun dönemli 

sözleşme modelleridir. Tasanm, yapım, işletme ve bakım-onanm işlerinin tek bir 

sözleşme ile ihale edildiği Tasarla-Yap-İşlet-Bak modeli ile Tasarla-Yap-Finanse Et- 
İşlet modeli arasındaki temel fark, finansmanın kamu tarafından mı yoksa özel sektör 
tarafından mı karşılanacağıdır. 

• Tasarla-Yap-İşlet-Bak Modeli 

Finansmanın yalnızca bütçe kaynakları ile sağlandığı Tasarla-Yap-İşlet-Bak 
modelinin uygulamasına örnek teşkil eden bilinen tek proje, Finlandiya’da Helsinki 

ve Heinola illeri arasında 2005 yılında tamamlanan 27 km uzunluğundaki Lahti- 
Heinola otoyol projesidir. İmzalanan sözleşme ile 2012 yılına kadar bakım-onanm ve 
işletme ile ilgili hizmetlerin yüklenici firma tarafından görülmesi sağlanmıştır.38 

36 Pakkala, 2007:16-17 
37 Pakkala, 2007:78 
38 Pakkala, 2007: 20 
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Lahti-Heinola otoyolu projesinde, yapımdan sorumlu yüklenicinin bakım- 

onarım işlerinden de sorumlu tutulmasının büyük ölçüde kaliteyi artırdığı tespit 

edilmiştir. Proje yüklenicileri, bakım-onarım maliyetlerini optimize etmek için ömür 

çevrim maliyetlerine daha duyarlı olmak zorunda olduklarından daha kalite odaklı 
davrandıklarını ifade etmişlerdir. Finlandiya Karayolu İdaresi (Finnish Road 
Administration - FINNRA) tarafından yapılan değerlendirmelerde, Lahti-Heinola 

projesinde tercih edilen sözleşme yönteminin geleneksel modele göre yaklaşık yüzde 
15 maliyet tasarrufu sağladığı sonucuna varılmıştır.39 

Değerlendirme sonuçlarının, yeterli verinin bulunmaması nedeniyle 

çoğunlukla uzman görüşlerine dayanılarak elde edilen analizlere dayandığı 

görülmektedir. Tasarla-Yap-İşlet-Bak modelinde bakım-onarım ve işletme ile ilgili 
maliyetlerin tasarım aşamasında dikkate alınması ömür çevrim maliyetlerini 

azalttığından, bu modelin Tasarla-Yap modeline göre tercih edilebilir olduğu genel 
olarak kabul görmektedir. Öte yandan, Tasarla-Yap-İşlet-Bak modelinin Tasarla-Yap 
modeline göre ihale sürecinin daha uzun ve maliyetli olduğu tespit edilmiştir.40 

Ömür Çevrim modeli altında ifade ettiğimiz sözleşme sınıfı içinde, tasarım, 
yapım, bakım ve işletme aşamalarının bir bütün olarak ele alındığı ve finansmanın da 
özel teşebbüs tarafından temin edildiği sözleşme türü, Kamu Özel İşbirliği modeli 
olarak anılmaktadır. Kamu Özel İşbirliği modelinin tanımı, şekli ve çeşitleri 
konusunda bu alandaki yazında bir birlikteliğin bulunmadığı görülmektedir. 

• Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) 

KÖİ’nin genel kabul görmüş bir tanımı olmamakla birlikte genel olarak, 
kamu ve özel sektörün karşılıklı menfaatleri doğrultusunda uzun dönemli işbirliği 

veya ortaklığa dayalı olarak kamu kesiminin yükümlülüğündeki iş ve hizmetlerin 

özel sektör eliyle gördürülmesini sağlayan bir düzenleme olarak 

tanımlanabilmektedir. KÖİ modelini diğer sözleşme türlerinden ayıran en önemli 
özellik, işletme ve finansman alanında özel sektöre önemli ölçüde risk transfer 

39 Pakkala, 2007: 20 
40 Pakkala, 2007:20 
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edilmesidir. Uygulamada görülen KÖİ modelleri genellikle aşağıda verilen başlıklar 
halinde sınıflandırılmaktadır.41 

• İşletme ve Kiralama Sözleşmeleri: Özel teşebbüsün, kamuya ait işletme 
veya varlığı sahiplik ve yatırım kararları devlette kalmak kaydıyla belirli bir 
süre için işletmek üzere devralmasıdır. İşletme ve kiralama olmak üzere iki 
alt sınıfa ayrılmaktadır. 

■ İşletme Sözleşmesi: Devlet özel işletmeciye varlıklarının işletilmesi 
için belirli bir ücret öder. İşletme riskini devlet üstlenir. 

■ Kiralama Sözleşmeleri: Devlet özel işletmeciye belirli bir ücret 

karşılığında varlıkları kiralar. Özel işletmeci işletme risklerini üstlenir. 

• İmtiyaz Sözleşmeleri: Kamuya ait mevcut varlıkların yatırım riskiyle birlikte 
belirli bir süre için özel teşebbüse devredilmesidir. İmtiyaz sözleşmesinde 
özel teşebbüs bir varlığın yalnızca işletilmesi ve bakımını değil, aynı 

zamanda yatırımın finanse edilmesi ve yönetilmesini de üstlenmektedir. Özel 
teşebbüs tarafından yaratılan yeni varlıklar da dahil tüm varlıkların sahipliği 

hukuki açıdan devlettedir ve sözleşme sona erdiğinde tüm haklar devlete iade 

edilir. Özel teşebbüs işletmeden elde ettiği kar karşılığında varlıklarla ilgili 
hizmetleri sunmakla yükümlüdür. İmtiyaz sözleşmeleri aşağıda sıralanan alt 
kategorilere ayrılmaktadır: 

■ Bak-İşlet-Devret: Özel teşebbüs mevcut varlığın rehabilitasyon, 
bakım ve işletmesini riskleriyle birlikte sözleşme boyunca üstlenir. 

■ Bak-Kirala-Devret: Özel teşebbüs mevcut varlığın rehabilite 
edilmesini riskleriyle birlikte üstlenir. Daha sonra bu varlığı devletten 

kiralar ve sözleşme boyunca bakım-onarım ve işletmesini riskleriyle 
birlikte üstlenir. 

■ Yap-Bak-İşlet ve Devret: Özel teşebbüs mevcut varlığa ilave yatırım 
yapar veya yarım kalmış yapıyı tamamlar ve sözleşme boyunca 

41 PPIAF, 2007:12-15 
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varlıkların rehabilitasyon, bakım-onarım ve işletmesini riskleriyle 
birlikte üstlenir. 

• Sıfırdan Yatırım (Greenfield) Sözleşmeleri: Özel teşebbüsün veya ortak 
girişimin sözleşmede belirlenen süre boyunca yeni bir tesis veya varlık inşa 
etmesi ve işletmesidir. İmtiyaz süresi sonunda tesis devlete iade edilir. 
Sıfırdan yatırım sözleşmeleri aşağıda sıralanan alt kategorilere ayrılmaktadır; 

■ Yap-Kirala-Sahip Ol: Özel teşebbüs yapım riskini üstlenerek yeni bir 
varlık inşa eder ve sahipliğini devlete devreder. Sonra devletten bu 

varlığı kiralar ve risklerini kabul etmek üzere işletir. Sözleşme süresi 

sonunda işletmenin tüm sahipliğini elde eder. Devlet uzun dönemli bu 

sözleşme boyunca genellikle gelir veya ödeme garantisi sağlar. 

Yap-İşlet-Devret: Özel teşebbüs yapım riskini üstlenerek yeni bir 
varlık inşa ettikten sonra sahipliği elinde tutarak sözleşme boyunca 

varlığın işletilmesini doğacak riskleri kabullenerek üstlenir. Sözleşme 
süresi sonunda işletmenin tüm sahipliğini kamuya devreder. Devlet 

uzun dönemli bu sözleşme boyunca genellikle gelir veya ödeme 

garantisi sağlar. 

■ Yap-İşlet: Özel teşebbüs yapım risklerini üstlenerek yeni bir varlık 
inşa ettikten sonra sahipliği elinde tutarak sözleşme boyunca riski 

kendinde kalmak kaydıyla varlığın işletilmesini üstlenir. Devlet uzun 

dönemli bu sözleşme boyunca genellikle gelir veya ödeme garantisi 

sağlar. Bu durumda belirli oranda risk paylaşılabilir. 

■ Ticari Sözleşme: Özel teşebbüs, devletin gelir veya ödeme 
garantisinin olmadığı serbest piyasa koşullarında yeni bir varlık inşa 

eder. İnşaat, işletme ve piyasadan kaynaklanan riskleri özel sektör 
üstlenir (elektrik üretim santralleri vb.). 

Kiralama: Özel teşebbüs, riski kendine ait olmak üzere yeni bir varlık 
inşa eder ve riskleri üstlenerek işletir. İşletme süresi genellikle bir yıl 
ile beş yıl arasında değişmektedir. Devlet, genellikle büyük miktarda 
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üretim yapan tesislerde elektrik veya su alımı anlaşmaları gibi kısa 

dönemli alım sözleşmeleri ile gelir garantisi sağlar. 

• Özelleştirme: Varlık satışı, halka arz veya toplu özelleştirme programı 
yoluyla kamu iktisadi kuruluşunun özel sektör tarafından satın alınması veya 

ortaklık hakkı tesis edilmesidir. Özelleştirme, imtiyaz gibi işletme, bakım- 
onarım ve yatırım konularında özel işletmeciye tam sorumluluk vermektedir. 

Ancak imtiyazın aksine sahiplik özel teşebbüse aittir. İmtiyaz ve özelleştirme 
arasında fark başlangıçta büyük görünse de idare ve işletmecinin hak ve 

sorumlulukları yönünden iki uygulamanın oldukça benzer olduğu 
görülmektedir. İmtiyaz sözleşmesi ile sahiplikten kaynaklı temel ekonomik 
haklar yeterince uzun bir süre (en azından imtiyazın başlangıcında) 

işletmeciye devredildiğinden işletmecinin sahip olduğu teşvik, yasal 

sahiplikte var olana çok benzemektedir. Diğer taraftan, özelleştirme ile elden 

çıkarılan varlığın ekonomik değeri bitene kadar işletmeciye sabit dönem 

lisans verilmektedir. İmtiyazda olduğu gibi özelleştirmede de lisansın kötüye 
kullanılması durumunda varlığa devlet tarafından el konulması mümkündür. 

Özelleştirme uygulamalarının iki sınıfa ayrılabildiği görülmektedir. 

■ Tam: Devlet kamu iktisadi teşekkülünün hisselerinin yüzde 100’ünü 
özel teşebbüse devreder. 

■ Kısmi: Devlet kamu iktisadi teşekkülünün hisselerinin bir kısmını 
özel teşebbüse devreder. Özel sektörün elinde bulunan hisse özel 

sektörün varlığın yönetimini devralma hakkını doğurmayabilir. 

KÖİ modeli uygulamalarının karayolu altyapı sektöründe yaygın olarak 
kullanıldığı alan kullanıcı ücreti toplanan otoyollardır. Hem otoyollarda hem de 

ücretli köprü, tünel gibi karayolu altyapı yatırımlarında KÖİ modeline yöneliş çeşitli 
tartışma alanları yaratmıştır. Üzerinde tartışılan konular genel olarak aşağıda 
özetlenmeye çalışılmıştır. 

Otoyollarda ve diğer altyapı projelerinde KÖİ modeline yönelişin altında 
yatan en önemli faktörlerden birisi verimlilikten beklenen artış kadar sermaye 

40 



yatırımlarını artırma çabasıdır. Yüksek performanslı karayolu yatırımlarının yüksek 

maliyeti ve ekonomik gelişme ile artan trafik altında idame ve yenileme 

yatırımlarının finansmanı ihtiyacı, hükümetleri özel sermaye piyasasına yönelerek 

gerekli finansmanı elde etmeye yönlendirmektedir. Karayolu altyapı yatırımlarında 

özel teşebbüsün etkin rol almasını savunanlara göre, eğer özel sektörün karayolu 

altyapısına katılımı KÖİ modeli ile artırılırsa, devlet tarafından yürütülmesinin 
zorunlu olduğu, ancak özel teşebbüsün katılımının sağlanamadığı sosyal ihtiyaçlar ve 
hizmetler için bütçeden daha fazla kaynak tahsis edilebilecektir.42 

Ancak, bu varsayımın iki temel sorunu bulunmaktadır. Bunlardan ilki, özel 

teşebbüs tarafından finanse edilmekte olan karayolu yatırımlarının bir alternatif 

maliyetinin olduğudur. Başka bir ifadeyle, otoyol yatırımları muhtemelen bir başka 

özel sermaye yatırımından vazgeçilmesi uğruna gerçekleşecektir. Dolayısıyla, 

özelleştirme veya KÖİ modeli tasarruf havuzunu artırmayacaktır. Bu durum, 
gelişmekte olan ülkeler için gelişmiş ülkelere nazaran daha az ciddi bir sorundur. 

Çünkü gelişmekte olan ülkelerde özelleştirme doğrudan yabancı sermaye yatırımı 

çekmek için iyi bir alternatif oluşturabilme potansiyeline sahiptir. Ancak, özel otoyol 

yatırımı ülkede yerleşik bulunan özel sermaye ile aynı tasarruf havuzundan 
besleniyorsa, özelleştirme ekonomik olarak toplam yatırım miktarını artırmayacaktır. 

Diğer sorun alanı ise devletin özel sermaye piyasasından otoyol gelirlerini 

veya vergilerini teminat göstererek özel sektöre nispeten daha düşük maliyetle 
borçlanabilir olmasıdır. Bu durumda, özel sektörün sermaye yatırımlarını 

artırabilmesinin tek yolu, bir nedenle devletin sermaye piyasasından daha az 
borçlanması durumunda söz konusu olabilecektir.43 

Ayrıca, otoyolların vergi gelirleri yerine kullanıcı gelirleri ile finanse 

edilmesi de tartışmalı bir mevzudur. Trafik talebinin düşük olduğu bölgelerde 

kullanıcı gelirleriyle otoyol yapım, bakım-onarım ve işletme maliyetlerinin 

karşılanması mümkün görünmemektedir. Düşük trafik seviyesi, özellikle gelişmekte 

olan ülkelerde, otoyol ister özel ister kamu tarafından işletilecek olsun, en büyük 

4: Gomez-Ibanez and Meyer, 1993:100 
45 Gomez-Ibanez and Meyer, 1993:101 
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problemdir. Bu durumda, kullanıcı ücretleri ancak karayolu bütçesi içinde ek bir 

destek olarak görülebilir. Ulaştırma ekonomisi açısından karayolu ücretleri, alternatif 

finansman yöntemleri (yakıt ve motorlu araçlardan alman vergiler vb.) ile 

kıyaslandığında altyapının etkin ve verimli kullanılması için daha etkili bir 

yöntemdir. Kullanan öder yaklaşımı, kullanıcıların karayolu altyapısını ancak 

bekledikleri faydanın ödedikleri bedelden daha fazla olduğunda kullanmalarım 

sağladığından, karayolunun etkin ve verimli kullanılmasını sağlar. Ancak, bu 

varsayım karayolu ücretlerinin maıjinal maliyetlere yakın bir oranda belirlenmesi 

durumunda geçerli olacaktır. Maliyetler ise karayolunun sınıfına, konumuna, araç 

cinsine ve günün zamanına göre değişmektedir. Dolayısıyla karayolu kullanım 

ücretlerinin değişken ve artan oranlarda belirlenmesi gerekmektedir. Ancak 

uygulamada kullanıcı ücretleri çoğunlukla politik nedenlerle düşük ve ücret toplama 
maliyetlerini düşürmek adına basit şekilde belirlenmektedir. Diğer taraftan otoyol, 
üzerinde taşıdığı trafik seviyesine göre aşırı kapasite taşıyacak şekilde tasarlanmışsa 

kullanıcı ücretleri maliyetlerin karşılanması ilkesi ile bağdaşmayacaktır.44 

Ayrıca, kullanıcı ücreti toplanan otoyol yanında genellikle alternatif ücretsiz 

karayolu güzergahı bulunmaktadır. Otoyol üzerinde ücret toplanması otoyol 

trafiğinin alternatif karayolu güzergahına kaymasına neden olabilmektedir. Özellikle 
kullanıcı açısından kapasite ve standartlar açısından benzer alternatifler söz konusu 

ise ücretsiz karayolu çok daha cazip görülecektir. Bu durum, ücretsiz karayolunda 

trafik sıkışıklığı ve bunun sonucunda kapasitesinin üzerinde kullanım, otoyolda ise 

kapasitenin altında kullanım sorununu doğuracaktır. Her iki güzergahta kullanıcı 

ücreti toplamak siyasi olarak mümkün olamayacağından, görünen tek çözüm yolu 
kullanıcı ücretlerini otoyolu cazip kılacak kadar düşürmek olacak, ancak bu da 
otoyolun fınansal fizibilitesini zayıflatacaktır.45 

Başka bir açıdan bakıldığında, karayollarında KÖİ modeli uygulamalarının 
kullanım etkinliğinin ekonomik kalkınma ile yakından ilgili olduğu görülmektedir. 
Karayolu sektöründe KÖİ modeli uygulamalarının zorlukları en çok, ekonomik 

44 Gomez-Ibanez and Meyer, 1993:102 
45 Gomez-Ibanez and Meyer, 1993:102 
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kalkınma sürecinin başında yer alan az gelişmiş ülkeler ve ekonomik kalkınmasını 

tamamlamış gelişmiş ülkelerde yaşanmaktadır. Yeni endüstrileşmeye başlamış ve 

tüketim toplumunun erken dönemlerinin yaşandığı toplumlarda yüksek performanslı 

otoyollara olan talep oldukça düşüktür. Hane halkının araç sahipliği az olduğundan 

ve genellikle trafik şehir merkezlerinde yoğunlaştığından yeni karayolu 

yatırımlarının mevcut alternatifleri olmamasına rağmen kullanıcı gelirleri ile finanse 
edilmeleri mümkün olamamaktadır. 

Öte yandan, gelişmiş ülkelerde kişi başına gelir seviyesinin getirdiği yüksek 
araç sahipliği, muhtemelen yeni karayolu yatırımlarını kullanıcı ücretleri ile finanse 

etmek için yeterli olacaktır. Ancak bu ülkeler büyük oranda karayolu altyapı ağını 

tamamladıkları için yeni karayolu bağlantıları oluşturmakta zorluk çekmektedirler. 

Yeni karayolu bağlantıları ancak ekonomik gelişmeye yeni açılmakta olan bölgelerde 

ve yoğun trafik sıkışıklığı yaşanan çoğunlukla kentiçi yollarda mümkün 

olabilecektir. Yeni ekonomik gelişmeye açılan bölgelerde karayolu bağlantılarında 

trafik yoğunluğu düşük veya belirli saatlerde trafik sıkışıklığı yaşanan kentiçi 

yollarda yapım maliyetleri oldukça yüksek olmaktadır. Düşük trafik yoğunluğu ve 

yüksek maliyet, karayolunun kullanıcı gelirleri ile finansmanını zorlaştırmaktadır. 

Dolayısıyla, KÖİ modeli uygulamalarının ekonomik kalkınmanın iki farklı ucunda 
yer almayan ülkelerde daha etkin olması beklenmektedir.46 

Gelişmekte olan ülkelerin artan altyapı yatırım ihtiyaçlanna bütçe 

imkanlarının sınırlı olması nedeniyle yeterince karşılık verilememektedir. Yeterli 

fınansal kaynağa sahip olamama, karayolu altyapısından sorumlu kuruluşların 

oldukça yaygın bir sorunudur. Bu nedenle, karayolu altyapı yatırımlarında KÖİ 
modeli uygulamalarına yönelişin altında yatan temel nedenin fmansal olarak bütçe 

kaynakları dışında ilave kaynaklar oluşturulması olduğu anlaşılmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerin 1990’lı yılların ilk yarısında artan oranda KÖİ 
modellerinden faydalandığı görülmektedir. Bu artış eğilimi, 1997 yılında tepe 

noktasına ulaşmıştır. KÖİ modeli ile gerçekleştirilen karayolu projesi sayısı 58’e 

4h Gomez-Ibanez and Meyer, 1993:106 
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çıkmış, taahhüde bağlanan yatırım tutarı 10 milyar ABD Doları’na ulaşmıştır (Bkz. 
Grafik 2.1). Ancak bu dönemin ardından, 2000’li yılların başında tüm dünyada 
yaşanan ekonomik kriz ile birlikte KÖİ modeli uygulamalarına yönelik talep de 
azalmıştır47 

Grafik 2.1. Gelişmekte Olan Ülkelerde KÖİ Modellerinin Karayolu Altyapı 
Yatırımlarında Gelişimi 

Kaynak: PPIAF Veritabam- 2011 Kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Yaşanan durgunluğun ardından 2005 yılında tekrar KÖİ modellerine olan 
talebin canlandığı ve 2006 yılında 1997 yılındaki yatırım miktarının tekrar 

yakalandığı görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde 2001-2006 yılları arasında 

kullanılan KÖİ modeli uygulamalarının yaklaşık üçte ikisini (yüzde 62) yap-işlet-
devret gibi sıfırdan yapım sözleşmeleri oluşturmuştur. Talep artışının yaşandığı 

doksanlı yıllarda bu oranın üçte bir düzeyinde olduğu görülmektedir. Gelişmekte 

olan ülkelerde sıfırdan yatırım sözleşmeleri genellikle trafik yoğunluğunun yüksek 

olduğu büyük şehir merkezlerini birbirine bağlamak veya büyük şehirlerin trafiği 

47 PPIAF, 2008:2 
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rahatlatmak için tasarlanmış karayolu projelerinde kullanılmıştır. Bu tür projelerin en 

önemli özelliği, trafik yoğunluğunun ve dolayısıyla karayolu projelerine olan talebin 

yüksek olması nedeniyle sıfırdan yapım projelerinin bazen çok az devlet desteği ile 
fınansal olarak yapılabilir olmasıdır. Ancak, Macaristan (tekrar kamulaştırılmak 
zorunda kalınan Mİ/M 15 ve M5 otoyolları) ve Meksika gibi bazı ülkelerde fınansal 

açıdan doğru analiz edilememiş, başarısızlığa uğramış sıfırdan yatırım sözleşme 
uygulamaları da yaşanmıştır.48 

Sıfırdan yatırım sözleşmelerinin baskın olduğu 2001-2006 dönemi hariç, 

mevcut karayollarının genişletilmesi veya rehabilitasyonu gibi işleri içeren imtiyaz 

sözleşmelerinin genel eğilim içinde daha büyük miktarda kullanıldığı görülmektedir. 

Bunun başlıca nedeni, bu sözleşmeye konu projelerin sıfırdan yapım projelere göre 

ilk yatırım maliyetinin daha düşük olması ve trafik tahminlerinin daha kestirilebilir 
olmasıdır. 

Dünya üzerindeki uygulamalara bakıldığında, KÖİ modeli ile ihale edilmesi 
planlanan projelerde fınansal riskleri azaltmak veya özel teşebbüsü desteklemek için 

farklı yöntemler kullanıldığı görülmektedir. 

Daha önce de ifade edildiği gibi, KÖİ modelinin amaçlarından birisi kamu 
sektöründe var olan risklerin özel sektöre transfer etmesidir. Risk transferinde temel 

ilke, riskleri en iyi yönetecek olan tarafın üstlenmesidir. Genel olarak, tasarım, 

inşaat, işletme ve finansmana yönelik riskler, özel sektörün sorumluluğunda yer 

alırken, bazı ülkelerde kur ve faiz gibi riskler devlet tarafından üstlenilmektedir. 
Özellikle fınans piyasası fazla derin olmayan ve özel sektörün önlem almasına 
olanak sağlayan piyasa mekanizmalarının gelişmediği ülkelerde fınansal risklerin bir 

kısmının da devlet tarafından üstlenildiği görülmektedir. Ayrıca, talep gibi diğer 

risklerin hangi kesim tarafından üstlenileceği sözleşmeden sözleşmeye değişiklik 
göstermektedir. 

KÖİ modeli uygulamalarında özel sektör finansmanını, girişimcilerin 
sağladığı öz kaynakla beraber büyük oranda ticari bankaların ve uluslararası yatırım 

48 PPIAF, 2008:2 
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bankalarının sağladığı krediler oluşturmaktadır. Projenin geri ödeme mekanizması, 

ilk yatırım maliyetleri, işletme giderleri ve iç karlılık oranı kullanılarak 

oluşturulmaktadır. Dolayısıyla projenin geri ödeme mekanizmasının, tüm riskleri 

minimize ederek en uygun kredi faiziyle borçlanacak şekilde düzenlenmesi 

gerekmektedir. Çünkü kredi sağlayan kuruluşlar için ülkelerin kredi notu kadar, 

projenin doğasından kaynaklanan riskler de kredi faiz oranları üzerinde etkili 

olmaktadır. Ödeme mekanizması kullanıcı ücretlerine dayanıyorsa piyasaya bağlı 
riskler (beklenen talebin düşük gerçekleşmesi vb.) finansör tarafından minimize 

edilemediğinden talep edilen faiz oranı yüksek olacaktır. Öte yandan, değişken 
ödeme içinde sayılan gölge fiyat uygulaması yalnızca kullanıcı gelirlerine dayalı 

otoyol projelerine göre daha az piyasa riski içermektedir. Apeak, sabit ödeme 
mekanizması bu üç alternatif içinde daha az piyasa riski içerdiğinden finansman 

sağlayıcılar için en tercih edilen yöntem olmaktadır. 

Bu nedenlerle, inşaat, işletme ve teknik unsurlara bağlı piyasadan 

kaynaklanmayan riskler ile piyasaya bağlı riskler doğru bir şekilde analiz edilmeli 

kullanılacak ödeme mekanizmasının projenin ekonomik yapılabilirliği üzerindeki 
etkileri iyi değerlendirilmelidir. KÖİ modeli uygulamalarına getirilen en büyük 
eleştirilerden birisi, küçük ve orta ölçekli müteahhitlik firmalarının projelere talip 

olabilmeleri için gerekli fınansal desteğe ulaşamamaları, bunun yanında çok büyük 

ve uluslararası iş yapan müteahhitlerin ise en uygun faiz oranında 

borçlanabilmeleridir. Bu durum, çoğu zaman KÖİ modeli ile yapılan işlerin 
yüklenicilerinin seçiminde tam rekabet kurallarının oluşmadığı yönünde eleştirilere 
neden olmaktadır.49 Nitekim KÖİ modellerinin uygulandığı otoyol ve köprü gibi 
projelerde özel teşebbüsü genellikle büyük müteahhitlik firmalarının oluşturduğu 

gözlemlenmektedir. 

Müteahhitlik firmaları projenin işletme ve bakım-onanm aşamalarında 

genellikle daha az tecrübelidirler. Ayrıca, genellikle yapım işlerinden kar elde etme 
güdüsüne sahip olduklarından işletme ve bakım-onanm aşamaları müteahhitlere 

49 Gomez-Ibanez and Meyer, 1993:118 
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cazip görünmemektedir. Bu durum yüklenicilerin işletme risklerinden izole edildiği 
uygulamaların başarısızlık ihtimalini artırmaktadır. 

Ömür çevrim modeli altında sınıflandırdığımız KÖİ modeli, özel sektör ile 
kamunun uzun dönemli bir işbirliği çerçevesinde hareket etmesinin, ömür çevrim 
maliyetlerinin azaltılabilmesi için mümkün olan en erken aşamada (tasarım) özel 
teşebbüsün proje sürecine dahil edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Öte yandan, 
son yıllarda özel sektör ve kamunun bir proje üzerinde tesis etmeye çalıştığı işbirliği 
yapısının, özellikle bütçe ve zaman açısından öngörülmesi mümkün olmayan büyük 
ve karmaşık inşaat projelerinde ittifak modeline doğru evrildiği görülmektedir. Bu 
modelin detaylarına ve uygulamalarına aşağıda yer verilmektedir. 

2.2.3. İttifak modelleri 

İttifak modeli esas itibariyle yalın üretim anlayışının inşaat sektöründe 
uygulanmasına imkân sağlayan sözleşme çeşididir. 1980'li yılların sonlarına kadar 
Toyota Üretim Sistemi olarak anılan bu üretim yaklaşımında, verimlilik ve kalite 
esas olup, gereksiz bir unsur ya da katma değeri olmayan bir süreç bulunmamaktadır. 
Üretimin çeşitli aşamalarında çalışanların ve tedarikçilerin ortak bir amaç 
doğrultusunda, en erken aşamada sürece dahil olarak ortak bir hedefe 

yönlendirilmesine çalışılmaktadır. Her sektöre (üretim ve hizmet sektörünün çeşitli 
alanlarına) uygulanabilirliği ve üreticiye sunduğu tasarruf imkanları nedeniyle önemi 

giderek artmaktadır. 

Yalın üretim yöntemlerinin inşaat sektöründe uygulanması diğer sektörlere 

göre nispeten yenidir. İnşaat projelerinin belirgin özelliği değişkenlik olmasına 
rağmen, geleneksel sözleşme yapısının gereği olarak, proje yönetiminde değişim 
genellikle olağan dışı bir durum olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla, meydana 

gelebilecek her türlü değişim tahmin edilmeye ve genellikle en kötü senaryoya göre 
geliştirilmiş tedbirler sözleşmeye derç edilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle, inşaat 

sözleşmelerinin başansı çoğunlukla gelecekte meydan gelmesi muhtemel değişimler 

karşısında tarafların nasıl çözümler getirecekleri ve nasıl anlaşacaklarına bağlı olarak 

değişmektedir. İnşaat sözleşmelerinde dikkat çeken bir diğer husus, tarafların 
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projenin çıktılarını artırmak ve tarafların işbirliği ortamında çalışmasını sağlamaktan 

çok, devletin (proje sahibinin) mümkün olduğunca tek taraflı bir bakış açısıyla 

sözleşme düzenlemesidir. Bu durum, piyasada tutunmak isteyen yüklenicilerin 

taşıyamayacağı riskleri üstlenmelerine, çoğunlukla bu mali külfetin de yükleniciden 

alt yüklenicilere iletilmek yoluyla tedarik zincirinin mali durumu en zayıf halkasına 
yüklenmesine neden olmaktadır. 

İttifak modeli yukarıda çizilmeye çalışılan arka plan çerçevesinde gelişmiş ve 
ilk olarak İngiliz Petrol Şirketi BP tarafından uygulanmıştır. 1990’h yılların ilk 
yarısında Kuzey Denizi’nde bilinen petrol yataklarının diğer petrol yataklarına göre 

küçük ve dünyanın diğer bölgelerinde petrol çıkarmanın daha az maliyetli olması 

nedeniyle, Kuzey Denizi’nden petrol çıkarmanın ekonomik olmadığı tespit 

edilmiştir. Bu tespit BP’yi bölgenin rezervlerinden karlı bir şekilde faydalanmak için 

yüksek proje maliyetini düşürme arayışına itmiştir. Bu amaç doğrultusunda, 
rekabetçi ihale ve geleneksel sözleşme yöntemi ile tedarik esasına dayalı mevcut iş 
geliştirme yönteminden sapma olarak kabul edilebilecek farklı bir modelin 

denenmesinin tasarruf ve verimlilikte istenilen başarıyı sağlayabileceği sonucuna 
varılmıştır. Bu çerçevede, ittifak modeli olarak adlandırılan bu yeni yöntem ilk kez 
sorunlu olarak görülen Andrew sahasında denenmiştir.50 

Yeni sözleşme stratejisi, güven, işbirliği ve takım çalışması kültürü üzerine 
kurulmuştur. Bu stratejinin gerçekleştirilebilmesi için projede rol alacak tüm 
tarafların çıkarlarının ortak bir ticari amaç doğrultusunda yakınsaklaştırılması 
gerekmektedir. Proje İttifakı adı verilen sözleşme yönteminin temel unsurlarını; tam 
açık defter yönetimi, “sigortalanamaz” risklerin tüm proje tarafları arasında 
paylaşımı ve projenin tüm katılımcılarının birlikteliği ile belirlenen bir ilk hedef 
maliyetin tespit edilmesi oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle, kararlaştırılan hedef 
maliyet nihai maliyetlerle kıyaslanarak, hedef maliyetin üstünde ve altında 
oluşabilecek gerçekleşmelerin fayda ve maliyeti tüm proje ekibi arasında 
paylaştırılmaktadır. Bu nedenle, proje katılımcıları, projenin tüm aşamalarında 

50 Sakal, 2005:68-69 

48 



sergilenen performans ölçüsünde elde edilecek fınansal kazanç veya kayıplardan 
etkilenecektir.51 

İttifak modelinin temel özellikleri şu şekilde özetlenebilir52: 

• Projede sigortalanamayan risklerin tümü ittifaka katılan proje paydaşları 

tarafından paylaşılmaktadır. Bu özellik, geleneksel sözleşme 

yaklaşımında bulunmayan bir husustur. 

• İttifaka katılan proje paydaşlarına yapılan ödemeler üç kalem altında 
sınıflandırılmaktadır. Tazmin modelinde yer alan üç kalem şu şekilde 

sınıflandırılmaktadır: 

o Kalem 1: Doğrudan ve dolaylı projeye bağlı giderler, 

o Kalem 2: Şirket giderleri ve şirket karı, 

o Kalem 3: Önceden belirlenmiş, konulan hedefe göre gerçekleşen 

maliyete bağlı olarak ayarlanmış fayda-maliyet düzenlemesi, 

• Proje, “Proje İttifakı Kurulu” tarafından yönetilmekte ve kararlar oybirliği 
ile alınmaktadır. 

• Günlük işlerden sorumlu bir proje yönetim takımı, ittifakın tüm taraflarını 
temsilen bir katılımcı içermektedir. Takım kararlarını, gerçek işverenlerin 

tesiri altında kalmadan projenin en üstün yararını gözeterek almaktadır. 

• İttifakın üyeleri arasında olası anlaşmazlıklar, ittifak içinde çözüme 
kavuşturulmaya çalışılmaktadır. Hukuki çözümler aramak ancak çok 

sınırlı şartlar altında mümkün olabilmektedir. 

İttifak modelinin ödeme sistemi oldukça önemlidir. Sistemin, birinci 

kaleminde yer alan doğrudan veya dolaylı olarak projeye ait olan giderler, şeffaf bir 

şekilde açık defter muhasebesiyle tutulduğundan, tüm paydaşlar tarafından 

izlenebilmektedir. Bu kalem içinde şirket yönetimine ait giderler ve kar yer 

51 Sakal, 2005: 69 
52 Sakal, 2005: 71 
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almamaktadır. Kalem 2’de yer alan şirket giderleri ve kar ödemeleri genellikle hedef 

maliyetin yüzde oram şeklinde sabit fiyat olarak belirlenmektedir (Bkz. Şekil 2.2). 

Şekil 2.2. İttifak Modeli Uygulamasında Kalem 1 ve Kalem 2 

Kar    • 
i 

Kalem 2: Ücretler 

Şirket Giderleri   . 
* r 

i i, 

Projeye Özgü Dolaylı Giderler  

Kalem 1: Maliyetler 

Doğrudan Proje Giderleri   

r 

Kaynak: Sakal, 2005:73 tarafından, Ross (2003)’den uyarlanmıştır. 

Ödeme sisteminin en kritik adımı, Kalem 3 içinde yer alan fayda-maliyet 
düzenlemesidir (Bkz. Şekil 2.3). Bunun için hedef maliyetin belirlenmesi 
gerekmektedir. Paydaşların seçimi tamamlandıktan sonra, yenilikçi fikirler 
değerlendirilerek proje için hedef maliyet geliştirilmektedir. Bu hedef maliyet, proje 

sonunda birinci kalemde ifade edilen maliyet gerçekleşmeleri ile kıyaslanmaktadır. 

Eğer gerçekleşen maliyet hedefin altında ise, tüm takım kazanır ve ortaya çıkan artı 

değer taraflar arasında paylaşılmaktadır. Tam tersi durumda, tüm takım kaybeder ve 

zarar taraflar arasında paylaşılmaktadır. Ancak, zarar edilmesi durumunda proje 

sahibi, projenin cazip kılınması adına katılımcıların Kalem l’de yer alan masraflarını 
karşılama garantisi verebilmektedir.53 

53 Sakal, 2005: 73 
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Şekil 2.3. Kalem:3 Fayda - Maliyet Paylaşımı 

Artı Değer J 

Proje Sahibi Katılımcı 
%50+/-%? %50+/-%? BP 

Hedef Maliyet 

J Eksi Değer 

Proje Sahibi Katılımcı 
%50+/-%? %50+/-%? 

Kaynak: Sakal, 2005:74 tarafından Ross (2003)’den uyarlanmıştır. 

Kalem 3’de yer alan fayda-maliyet dengesinin proje sahibi ve katılımcılar 

arasında nasıl pay edileceği önemli bir husustur. Fayda ve maliyetin belirlenmesinde 

maliyet önemli bir gösterge olmakla birlikte, parasal değerler dışında faktörler de 

kullanılmaktadır. Bu faktörler, önemli performans göstergeleri ile belirlenen önem 

arz eden sonuç alanları olarak anılmaktadır. Önem arz eden sonuç alanlan, proje 
sahibinin maliyetler kadar önem verdiği (zaman planlaması, kalite vb.) diğer çıktı ve 

sonuçlardır. Önem arz eden sonuç alanlarının tümüne hedef maliyetin bir oranı 
olarak değer atfedilir. Katılımcılar bu alanlarda sergiledikleri performansa göre 

kazanabilirler veya kaybedebilirler. Önem arz eden sonuç alanlannda belirlenen 
önemli performans göstergelerinin her biri için belirli puan ve ağırlıklı yüzde oranları 
tanımlanmaktadır.54 

Günümüzde ittifak modeli birçok ülke tarafından kullanılmaktadır. 

Avustralya’da önceleri petrol ve doğal gaz madenciliği sektöründe kullanılmış, daha 

sonra oldukça büyük ve karmaşık inşaat projelerinde kamu ve özel sektör tarafından 

uygulanmaya başlanmıştır. Özellikle ticari bina inşaatlarında (Avustralya Ulusal 
Müzesi, 2001) başarılı uygulamaları olduğu görülmektedir. Karayolu altyapı 

sektöründe, ülke örnekleri bölümünde görüleceği üzere İngiltere’de uygulanan, 

54 Sakal, 2005: 73-74 
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yüklenici ve tedarikçilerin proje sürecine erken dahil edilmesini sağlayan sözleşme 
sistemi yine ittifak modelinin önemli uygulamaları arasında yer almaktadır." 

2.2.4. Teminatlı sözleşmeler 

Sözleşmelerde teminat kullanımı projenin yürütülmesi aşamasında ve 

projenin tamamlanmasının ardından belirli bir süre için yüklenicinin kullandığı 

malzemenin ve işçiliğin performans yeterliliğini garanti etmek için kullanılmaktadır. 

Teminat mekanizması, bakım maliyetlerinden yüklenicinin sorumlu tutulması 

yoluyla ve/veya teşvik mekanizmaları oluşturarak yüklenicinin daha kaliteli iş 

yapmasını temin etmeye çalışmaktadır. 

Teminat hükümleri, geleneksel modelin dışında çeşitli alternatif sözleşme 

yöntemlerinde kullanılabilmektedir. İnşaat sözleşmelerinde iki tip teminat türü 
kullanılmaktadır56: 

• Malzeme ve işçilik teminatı 

• Performans teminatı 

Malzeme ve işçilik teminatında, yüklenici yalnızca kötü malzeme ve 

işçilikten kaynaklanan kusurlardan sorumludur. Diğer taraftan, ürünün belirli 
performans eşiklerini yakalaması veya aşması sorumluluğunun üstlenildiği 

performans esaslı teminat sözleşmelerinde ise yüklenici çok daha büyük bir 
yükümlülüğün altına girmektedir. Ancak, yüklenicinin tasanm, inşaat ve bakım- 

onarım faaliyetleri için belirlenmiş yükümlülükleri, kendisine tanınan yetki ve 

teminat süresi ile uyumlu ve dengeli olmak zorundadır. 

Teminatlı sözleşme yaklaşımında, olası hata veya kusur nedeniyle ürün 

beklenilen seviyede hizmet veremiyorsa yüklenici tarafından ya onarılması ya da 

yenisiyle değiştirilmesi istenmektedir. Teminat miktarı ve türü, nihai üründe görülen 
hata ve kusurlardan yüklenicinin hangi oranda sorumlu tutulacağına göre 

değişmektedir. 

55 Sakal, 2005:70 
56 Carpenter at al., 2003:6 
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Ancak sözleşmelerde teminat kullanımı bir takım şartlara bağlıdır. Bunlar57; 

• Teminat edilen iş ölçülebilir, nitelenebilir ve yüklenicinin kontrolünde 
olmalıdır. 

• Performans teminatı hükümleri, yüklenicinin tasanmına girdi oluşturacak 

ve optimum tasarımı seçmesini sağlayacak şekilde yazılabilmelidir. 

• Teminat edilen iş için, malzeme ve işçilik performans tedbirleriyle ilgili 

eşik değer belirleme yöntemleri şartnamelerde açıkça tanımlanabilmelidir. 

• Yüklenicinin kontrolü dışında olan projenin farklı aşamalarının, teminat 

edilen işten ayırt edilebilir olması gereklidir veya teminat süresinde 
teminat edilen işe etkisi minimum olmalıdır. 

• Yeterli sayıda ve yetkin isteklinin uzun dönemli teminat verebilmeleri 
mümkün olmalıdır. 

• Projenin yenilikçi yöntem ve malzeme kullanımı için uygun olması 

gerekmektedir. 

Yüklenicinin kötü performans riskinin bir kısmı, yüklenicinin artırılan 

sorumluluğu ve teminatıyla birlikte idare tarafından yükleniciye aktarılır. Bununla 

birlikte, yüklenicinin kalite kontrol ve teminata ilişkin ilave sorumluluklar üstlenmesi 

idarenin bütün risklerden kurtulmasını sağlamaz. Risklerin azaltılmasında etkili bir 

yol ihale ön seçimi olarak adlandırılan yeterlilik şartlannın aranmasıdır. Ön seçim 
incelemesi, ihaleye istekli olan yüklenicinin yeterlilik şartları taşıyıp taşımadığının 

araştırılmasından oluşur. Kapsamlı ön seçim süreci sonucunda, yeterlilik şartlarını 

taşıyan istekli sayısı çok daha az olacaktır. Böylece rekabet mali açıdan kuvvetli 

ancak sınırlı sayıda firma arasında gerçekleşecektir. 

Teminatlı sözleşmeler, yüklenicilerin projede kullanılan malzeme ve 

yöntemlerin kalite kontrolünü gerçekleştirmelerine imkân verecek ölçüde yeterli 

teknik kapasiteye sahip olmalarını, kullanılan malzeme ve inşaat yöntemlerinde 

yaratıcı davranmalarını ve istenilen teminatı destekleyecek mali yeterlilikte 

57 Carpenter at al., 2003:6 
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olmalarını zorunlu kılmaktadır. Avrupa’da müteahhitlik sektörü güçlü mali yapılara 

sahip ve rekabetçiliği yüksek çok az sayıda firmadan oluşmaktadır. Dolayısıyla, 

teminatlı sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin maliyeti, Avrupa inşaat sanayiinin 
dokusuyla uyumlu görünmektedir.58 

Teminat kullanımının Avrupa’da ABD’ye göre daha yaygın olmasının altında 

iki temel etken tespit edilmiştir. İlki, teminatlı sözleşmelerle ilgili hukuksal ihtilafın 
Avrupa’da daha az olmasıdır. Bu durum, idareleri ve yüklenicileri teminat esaslı 

sözleşmelerde taraf olmaya Avrupa’da daha istekli kılmıştır. İkinci olarak, 
Avrupa’da daha az ancak daha güçlü ve büyük inşaat firmalarının olmasıdır. Bu 

durum, daha büyük firmaların, taahhütlerine teminat sağlamakta hem mali nedenler 

hem de daha kapsamlı ekipman ve işgücü sayesinde daha kaliteli ürün üretmek 
açısından küçük firmalara nazaran daha elverişli olmalarından kaynaklanmaktadır.59 

Teminatlı sözleşmelerin Avrupa’da kullanımı karayolu kaplama inşaatı işinde 

uzun yıllardır uygulanmaktadır (Bkz. Tablo 2.1). Trafik yoğunluğuna bakılmaksızın 

tüm karayolu inşaat projelerinde idareler teminatlı sözleşme yaklaşımını 

benimsemişlerdir. Teminat süreleri ortalama beş yıl olarak belirlenmektedir. 

Yüklenici, idareyle birlikte tüm kalite ve kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesinden 

sorumludur. Yüklenicinin uygulama ve tasarım aşamalarında yenilikçi davranması 

için hem yöntem hem de performans esaslı şartnameler genel ifadelerle tanımlanarak 
büyük serbestlik oluşturulmuştur.60 

ABD’de karayolu altyapı inşaatında teminatlı sözleşmeler Amerika Federal 
Karayolu İdaresi (Federal Highway Agency - FHWA) tarafından ilk defa SEP-1461 
araştırma projesi kapsamında incelenen yenilikçi bir sözleşme tekniği olarak kabul 

görmüştür. Bu çalışma kapsamında, karayolu kaplama inşaatında teminat 

uygulamasının etkinliği sekiz eyalette gerçekleştirilen pilot çalışmalar yoluyla, on 

58 Johnson, 1999:4-5 
59 Johnson, 1999:5 
“Johnson, 1999:4 
61 SEP 14 (Special Experimental Project No.14), ABD Federal Karayolu İdaresi tarafından 1990 
yılında başlatılan, eyaletlerde yenilikçi sözleşme yöntemlerinin uygulanabilirliğinin araştırılmasını 
amaçlayan bir program 
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yedi eyalette ise mevcut teminat hükümlerinin incelenmesi şeklinde 

değerlendirilmiştir. 

Tablo 2.1. Avrupa Ülkelerinde Teminatlı Sözleşme Uygulamaları 

Ülke Ön 
Yeterlilik Seçim Ölçütü Tipik Teminat 

Süresi 
Teminat Senedi 

Avusturya Var Standart projeler için açık 
ihale, özel projeler için ön 
seçim sonucu belirli 
istekliler arasında kapalı 
ihale 

Asfalt 

Kaplama: 2- 5 
yıl 
Beton 

kaplama:5 yıl 

Teminat miktarı 

yüklenicinin son hak 
edişinden düşülür ve 
teminat süresi bitiminde 

yükleniciye ödenir. 
Danimarka Yok En düşük ömür çevrim 

maliyeti 
5 yıl Sözleşme bedelinin 

yüzde 5’i tutulur. 
Fransa Var En düşük teklif 5 yıl Mevcut Değil 
Norveç Yok En iyi veya en düşük 

teklif; kalite ve gelecekteki 
bakım-onarım 
masraflarının dikkate 

alındığı alternatif ve 
yenilikçi tekliflere imkân 
veren seçim yöntemi 

3 yıl İnşaat süresinde yüzde 
15 Tik teminat senedi 

gerekli olup bu oran bir 
yıl sonra yüzde 3’e iki 
yıl sonra yüzde 2’ye ve 
üç yıl sonra yüzde l’e 
düşmektedir. 

İsveç Yok En düşük teklif Karayolu: 2 yıl 
Kaplama: 3 yıl 
Köprü: 5 yıl 

Teminat senedi sözleşme 
bedelinin yüzde 5’idir. 

Birleşik 
Krallık 

Yok En düşük teklif Yüklenici bir yıl 
bakım-onarım 

yapmakla 
yükümlüdür; 
Teminat 
programı daha 
da geliştirilmeye 
çalışılmaktadır 

Sözleşme miktarının 
yüzde 1,5’u 
tutulmaktadır. 

Almanya Yok En iyi ve en düşük teklif Otoyol: 4 yıl 
Köprü ve toprak 
işleri: 5 yıl 

Sözleşme miktarının 
yüzde 5’i tutulmaktadır. 

Kaynak: Johnson, 1999:7 tarafından Hancher 1994’den derlenmiştir. 

ABD’de 1991 yılında Intermodal Kara Ulaştırması Verimlilik Kanunu 
(Intermodal Surface Transportation Efficiency Act - ISTEA), yerel yönetimlerin 
Ulusal Karayolu Sistemi dışındaki federal destek alan projelerinde teminat 
kullanımına olanak sağlamıştır. Sözleşmelerde teminat hükümlerine ilişkin 1995 
yılında yayımlanan genelgede yüklenicilerin kontrolü dışındaki unsurlar için teminat 
kullanımı yasaklanmıştır.62 

62 Özbek, 2004:33 
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Mevcut durumda, ABD Ulaştırma Bakanlığı performans riskinin yeniden 

dağıtımı, yükleniciyi yenilikçiliğe teşvik etmek, ürün kalitesini artırmak ve karayolu 
projelerinin ömür çevrim maliyetlerini azaltmak için teminatlı sözleşmelerden 
faydalanmaktadır. 2003 yılından sonra 25’den fazla eyalette teminat esaslı sözleşme 
kullanıldığı tahmin edilmektedir.63 

Karayolu kaplaması inşaatında teminatlı sözleşme kullanımının etkinliği 

üzerine çok sayıda araştırma yapılmıştır. Teminatlı sözleşmelerle teminatsız olanların 

karşılaştırılmasına yönelik çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlar oldukça farklı ve 
bazen birbirine zıttır.64 ABD’de gerçekleştirilen ve teminatlı sözleşmelere yönelik 
algıyı ölçmeyi amaçlayan bir çalışmada, eyaletlerin ilgili idareleri ve yüklenicilerinin 

katıldığı bir araştırmada, katılımcıların yüzde 40’ı teminatlı sözleşmelerin 

kullanımının ihale bedelini yüzde 5-10 arasında yükselttiğini belirtmişlerdir. Bununla 

birlikte, eyaletlerin ilgili idarelerinin yüzde 46’sı proje kalitesinin arttığını, yüzde 
23’ü ise önemli oranda bir kalite artışı yaşandığını ifade etmişlerdir. Öte yandan 
katılımcıların yüzde 13’ü teminatlı sözleşmelerde kalite artışının fark edilebilir 
derecede olmadığını belirtmişlerdir.65 

Hancher tarafından yapılan çalışmada, sözleşmelerin zorunlu kıldığı uzun 

dönemli teminat şartının, mali durumu zayıf olan küçük yüklenicileri dışlayabileceği 

ifade edilmiştir. Hancher ayrıca, performansa yönelik teminat uygulamasının, 

projenin tasarım ve yapım aşamalannda, yüklenicinin malzeme ve yöntem seçiminde 
serbest tutulması halinde uygulanabileceğini belirtmiştir.66 

2.2.5. Çok parametreli ihale yöntemleri 

Çok parametreli ihale yöntemleri, çoğunlukla geleneksel sözleşme modelinin 

ilave bir unsuru olarak kullanılan yeni sözleşme yöntemleridir. Bu nedenle tek 

başlarına birer model olarak ele almamayabilirler. Bu yöntemler sırasıyla; maliyet 

artı zaman (artı kalite, artı teşvik/caydırma) (A+B+C+I/D) ihaleleri, sözleşmede 

63 Bayraktar at al., 2004:61 
64 Bayraktar at al., 2004:60 
66 Bayraktar at al., 2004:61 
66 Hancher, 1994:16-17 
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teşvik-caydırma hükümlerinin kullanılması ve karayollarında kullanılan şerit 

kiralama sözleşmeleri şeklinde sayılabilmektedir. 

• Maliyet artı zaman (A+B) artı kalite (C) 

Karayolu inşaat projeleri genellikle çalışma yapılan kesimlerde yolun trafiğe 

kapatılması nedeniyle seyir mesafelerinin uzamasına ve trafik sıkışıklıklarına neden 

olmaktadır. Doğal olarak bu durum hem kullanıcılar açısından hem de ekonominin 

geneli adına zaman ve para kaybı anlamına gelmektedir. İnşaat projelerinin bunun 
gibi dışsal etkilerinden kurtulmak için, maliyet ve zamana göre ihale yöntemi 

geliştirilmiştir. Gelişmekte olan ülkelere göre kişilerin zaman değeri nispeten yüksek 

olan ABD gibi gelişmiş ülkelerde maliyet artı zaman ihale yönteminin kullanımı 
giderek artmaktadır. 

Maliyet artı zaman yöntemi aynı zamanda A+B ihale yöntemi olarak 

bilinmektedir. Bu yöntemde, ihale sürecinde yanşan isteklilerin teklif fiyatları iki 

bileşenden oluşmaktadır. “A” bileşeni geleneksel ihale yöntemlerinde olduğu gibi 

inşaat maliyetlerinden oluşan fiyattır. “B” bileşeni ise zamana bağlı maliyetlerin 

teklif fiyatına dahil edilen kısmıdır. “B” bileşeni, inşaat süresi (D) ile kullanıcının 

günlük karayolu kullanım maliyetinin (Road User Cost - RUC) çarpımından elde 

edilmektedir. RUC, karayolunun kullanıcılara ve topluma olan ekonomik faydalarını 

temsil etmek üzere karayolundan sorumlu idareler tarafından hesaplanmaktadır. 

Genellikle, karayolu kesimini inşaat süresince kullanamamaktan kaynaklanan ilave 
seyir süresi, seyir mesafesi ve yakıt giderleri gibi kullanım maliyetleri kullanılarak 

belirlenmektedir. A ve B bileşenleri toplanarak toplam ihale teklif bedeli (Total Cost 
of Bidding - TCB) hesaplanmaktadır.67 

B = D x RUC 

TCB = A + B 

A+B ihale yönteminde, idare, TCB üzerinden değerlendirme yaparak, en 

düşük TCB’ye sahip olan istekliyi görevlendirmektedir. Yüklenici belirlendikten 

67 Herbsman, 1995:430 
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sonra ihale bedelinin A bileşeni yükleniciye yapılacak ödemeye esas teşkil 
etmektedir. 

A+B ihale yönteminde üçüncü bir parametre olarak kalite de 

eklenebilmektedir. A+B+C olarak tanımlanan bu yöntemin ihale süreci sonunda, 

para, zaman ve kaliteden oluşan üç parametrenin birleşiminden oluşan teklifler 

içinden en düşük teklifi veren istekli görevlendirilmektedir. Karayolu inşaat 

sektöründe çok farklı tipte nihai ürün üretilmektedir. Ürünlerin kalitesinin ölçümü 
laboratuvar testlerinden gözle muayeneye kadar farklı yöntemlerin kullanımını 

gerektirmektedir. Dolayısıyla, C parametresinin seçiminde üç husus oldukça kritiktir; 

• En iyi kalite göstergesinin seçimi, 

• A+B+C yönteminde kalite faktörünün parasal olarak nasıl 

belirleneceği, 

• Yükleniciye yapılacak ödemenin performansa göre nasıl etkileneceği. 

En uygun kalite parametresi, ömür çevrim maliyetleri gibi performansa bağlı 

modellerden türetilebilmektedir. Ancak, A+B+C yönteminin çok fazla uygulama 

örneğine rastlanılamamıştır. 

• Teşvik ve caydırma (I/D) 

Çok parametreli ihale yöntemleri arasında en yaygın olarak kullanılan yöntem 

teşvik ve caydırma (Incentives and Disincentives - ED) yaklaşımıdır. Sözleşmeyle 

belirlenen teşvikler projedeki maliyet, süre ve kalite, güvenlik, teknoloji ve proje 

yönetimine ilişkin performansa yönelik olabilir. Diğer bir ifadeyle, proje sahibi 

(devlet), proje sonunda elde edeceği ürünün minimum maliyette, minimum sürede, 

belirli bir kalitede, en yeni teknolojide ve en uygun inşaat yönetim teknikleri 

kullanılarak üretilmesini isteyebilir. Ancak tüm bu amaçlann hep birlikte 

gerçekleşmesi her zaman mümkün olmadığından, ödünleşim mekanizması uygun bir 
araç olarak kullanılabilir. Ödünleşim mekanizması içinde, ön plana çıkarılan 
amaçlara ulaşmak için sözleşme tasarımında bu hedeflere vurgu yapılması 

gerekmektedir. Teşvik ve caydırma (ED) sözleşmeleri böyle bir ihtiyaca cevap 
vermek ve proje sahibinin ana amacına ulaşmasını temin etmek için geliştirilmiştir. 
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I/D sözleşmeleri tek bir amaca vurgu yapabileceği gibi çoklu amaçlara ulaşmak için 
de tasarlanabilir. 

Proje tamamlanma süresinin kritik görüldüğü işlerde, sözleşme süresi kesin 

olarak tanımlanarak ihale dokümanlarında belirtilir. Eğer yüklenici belirlenen işi 

süresinden önce tamamlarsa teşvik kazanır. İşin belirlenen takvim içinde 
tamamlanamaması durumunda ise cezai ödeme uygulanır. 

RUC hesabı, A+B ihale yönteminde olduğu gibi I/D yönteminin de önemli 

bir parçasıdır. İdareler bu yöntemde de RUC değerini hesaplayarak, elde ettikleri 
değeri günlük teşvik/caydırma bedeli olarak belirlemektedirler. Çoğu ülke tarafından 

yapılan uygulamalara bakıldığında teşvik miktarı (I) ile caydırma miktarının (D) 

birbirlerine eşit olarak (I=D) belirlendiğini görülmektedir. 

Öte yandan, az da olsa eşitsizliğin bulunduğu I<D, I>D uygulamalara da 
rastlanılmaktadır. Diğer bir husus, ED miktarlarına getirilen limittir. Bu limit toplam 

inşaat maliyetine göre belirlenmiş bir orandır. ABD’de yapılan bir araştırmada 

eyaletlerde maksimum sınır oranı yüzde 10, ortalamanın ise yüzde 5 olduğu 

görülmektedir. Ancak birçok eyalette belirlenen sınır oranının projeden projeye 

değiştiği görülmektedir.68 

Ayrıca, maliyet ve zaman (A+B) yöntemi ile teşvik ve caydırma (ED) 

yönteminin birleşimi şeklinde bileşik bir yöntem de uygulanabilmektedir. Bu teknik 

A+B+I/D olarak anılmaktadır. İhale sonucunda yüklenicinin belirlenmesinin 
ardından, yüklenici tarafından teklif edilen proje süresi, sözleşme süresi olarak 
belirlenmektedir. I/D hükümleri ise bu süre dikkate alınarak belirlenmektedir. 

Arditi ve arkadaşları tarafından 28 adet ED sözleşmesi ve 29 adet I/D dışında 

sözleşme üzerinde yapılan çalışmanın sonuçlanna göre, I/D sözleşmelerinin büyük 

bir çoğunluğunun zamanında tamamlanmasından hareketle süre bakımından çalışma 

sonuçlarının ED sözleşmesi kullanımını destekler nitelikte olduğu bulunmuştur. 

68 Herbsman at al., 1995:276-277 
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Ancak, süre bakımından elde edilen tasarrufun çoğunlukla proje maliyetinde bir 

artışla beraber geldiği tespit edilmiştir.69 

• Şerit kiralama 

Şerit Kiralama yöntemi 1984 yılından bugüne kadar İngiltere Ulaştırma 
Bakanlığı tarafından uygulanmakta olup, ABD’de ilk kez 1990 yılında 
uygulanmıştır. Bu yöntem, inşaat çalışmalarından dolayı mevcut karayolu şeridinin 
işgal edildiği (şerit kapatma) süreyi kısaltmak için yüklenicilere teşvik sağlamayı 
amaçlamaktadır. 

Şerit kiralama yönteminden faydalanmak için karayollarından sorumlu idare, 

değişik çalışma şartlan altında şerit kapatmanın maliyetini belirlemektedir. Her bir 

istekli ihale sırasında projenin toplam maliyeti ve inşaat süresince toplam şerit 

kapatma süresini içeren bir teklif sunmaktadır. Dolayısıyla, teklif fiyatı yapılacak 

inşaat maliyeti ve gerek duyulan şerit kapatma maliyetinin bir toplamıdır. En düşük 

teklifi veren istekli proje için görevlendirilmektedir. Sözleşmeye göre inşaat 

başladıktan sonra şerit kapatılmasına ihtiyaç duyulması durumunda yüklenici, 

idareye önceden belirlenen ödeme takvimine göre belirlenmiş şerit kapatma ücretini 

ödemek zorundadır. Bu durum, örnek bir ödeme takvimi üzerinde gösterilmeye 
çalışılmıştır70 (Bkz. Tablo 2.2). 

Tablo 2.2. Şerit Kiralama Ödeme Takvimi (1990) 

Çalışma 
Zamanı 

Çalışma Süresi Şerit Kapatma Ücreti 

Hafta içi 09.00-15.00 Her bir şerit başına 6.000 $ / gün 

Hafta içi 18.00-6.00 Her bir şerit başına 1.000 $ / gün 
Hafta sonu Cuma 18.00-Pazartesi 6.00 Her bir şerit başına 10.000 $ / gün 

Hafta sonu Cuma 18.00-Pazartesi 6.00 Tüm karayolu kesiminin 
kapatılması 50.000 $ / gün 

Kaynak: Herbsman et al., 1995:279. 

69 Arditi at al., 1995:307 
70 Herbsman at al., 1995:278 
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Yüklenici yüklü miktarda şerit kapatma ücreti ödememek için trafiğin yoğun 

olduğu saatlerde inşaat işlerini en aza indirmek zorundadır. Diğer bir ifadeyle, 

yöntem, yüklenicileri lojistik ve yapım sürecinde daha yenilikçi ve verimli olmaya 

zorlamaktadır. Bu yöntemin net etkisi, normal trafik akışının daha az süre bozulması 

ve böylece inşaat çalışmasının topluma olumsuz etkilerinin minimum düzeyde 
tutulmasıdır. 

2.3. Bölüm Değerlendirmesi 

Uygulanan yöntemler incelendiğinde yenilikçi sözleşme yöntemlerinin bir 
öğrenme ve tecrübe süreci içinde evrimsel şekilde geliştiği görülmektedir. Bu 

nedenle ülkenin mevcut altyapısı dikkate alınmadan uygun bir yöntemin belirlenmesi 

mümkün olamamaktadır. 

Daha önce ifade edildiği üzere, yenilikçi sözleşme yöntemlerinde öne çıkan 
en önemli husus risk transferidir. Ancak, risk transferi kavramının ülkede faaliyet 

gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerce kabul görmesi mümkün olmadığından, 

yeni yöntemlerin denenmesinde bu ölçekteki firmalardan yapıcı bir rol oynaması 

beklenmemelidir. Bu nedenle, riskin üstlenilmesinde daha az soran yaşayacak olan 

büyük ölçekli müteahhitlik firmalarının yeni sözleşme yöntemi uygulamalarına 

geçişte değişime liderlik etmesi beklenmektedir. Risk yönetimi kavramının zamanla 

yerleşmesi ve sözleşmelerde risk dağıtımının optimize edilmesi, ancak bu tür 

firmalarla yapılan yenilikçi sözleşme deneyimlerinden edinilen bilgi ve tecrübenin 

geliştirilmesi sonucu gerçekleşecektir (Bkz. Şekil 2.4). 

Yenilikçi sözleşme yöntemlerinin bir diğer önemli unsura yüklenicinin proje 

sürecine erken dahil olmasıdır. Zira yenilikçi fikirlerin en etkin olduğu proje safhası 

tasarım sürecidir. Sözleşmenin genellikle tasarım tamamlandıktan sonra yürürlüğe 

girmesi nedeniyle yapım sırasında proje tasarımında bir değişikliğe gidilmesi 

zorlaşmaktadır. Bu nedenle, yenilikçiliği artırmanın en etkili yolu, mümkünse proje 

sahibi idarenin ve yüklenicilerin gerçek bir takım ruhu içinde, bir amaç ve ideal 

birlikteliğinde çalışmasını sağlamaktır. Anglosakson ülkelerde uygulanan ittifak 

modeli bunun en iyi örneğidir. Ancak, uygulamanın benimseneceği ülkenin kamu ve 
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özel sektörü arasında karşılıklı güven tesisi şart olduğundan, bu duruma uygun bir iş 
kültürü zemininin oluşması gerekmektedir. 

Şekil 2.4. Sözleşme Modellerinde Risk Dağılımı 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Yenilikçi sözleşme yöntemlerinde öne çıkan bir diğer husus ise geleneksel 
sözleşme yönteminde var olan en düşük teklifi veren isteklinin görevlendirilmesi 

yaklaşımının terk edilmesidir. Yenilikçi sözleşme yöntemleri, genellikle kalite 
kriterlerine göre önceden belirlenmiş isteklilerin yatıştırıldığı, ömür çevrim 
maliyetlerini dikkate alan, genellikle ilk teklif maliyetlerinin geleneksel yönteme 

göre yüksek, ihale sürecinin ise daha maliyetli olduğu yöntemlerdir. Dolayısıyla, 
yenilikçi sözleşme yöntemleri uzun dönemli bir perspektifi zorunlu kılmaktadır. 

Geleneksel Tasarla-İhale et-Yap şeklindeki sözleşme yönteminden ayrılarak 
yeni yöntemlere yöneliş, inşaat süresinde, maliyetlerde azalma ile daha kaliteli 
üretim gibi performansa yönelik sonuçlar üretmek ve yenilikçiliği desteklemek için 
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başlamıştır. Diğer bir ifadeyle, yeni yöntemler maliyet, zaman ve kalite bakımından 

bir takım faydalar sunmaktadır. Elde edilecek faydaların büyüklüğü, projenin türü, ne 

tür yenilikçi yöntem veya yöntemlerin uygulanacağına kadar birçok etkene bağlıdır. 

Tasarla-Yap ve performans esaslı bakım-onarım sözleşmeleri KÖI modelinin 
ve genel anlamda Ömür Çevrim modellerinin temelini oluşturmaktadır. Bir Ömür 
Çevrim modeli olan KÖİ esasında tasarım, yapım, bakım, işletme işleri ile ortalama 
10-30 yıl gibi uzun bir süre için özel finansman gerektiren sözleşmelerdir. Bu 
nedenle, KÖİ modeli denenmeden önce, idarelerin öncelikle sözleşme süresi ve 
büyüklük bakımından daha az riskli görülen Tasarla-Yap ve performans esaslı 

bakım-onarım sözleşme yöntemlerini denemelerinin daha uygun olacağı 

düşünülmektedir. Ancak bu modelin doğru uygulamalanndan edinilen tecrübeler 

ışığında KÖİ modeli denenmelidir. Tasarla-Yap modeli denenip tecrübe 
oluşturulmadan KÖİ modelini uygulamak doğru sonuçlar vermeyecektir. Nitekim 
Pakkala ve arkadaşları, Tasarla-Yap modelini denemeden KÖİ modelini uygulayan 
ülkelerin bulunduğunu, ancak elde edilen sonuçların geçmişte Tasarla-Yap modelini 
deneyenlerin elde ettiklerinden daha iyi olmadığını belirtmişlerdir.71 

Benzer şekilde, bakım-onarım ve işletme işlerinin ihale edilmesi yoluyla 

ömür çevrim maliyeti yönetimine ilişkin tecrübe ve bilgi birikimi oluşturulmadan, 

yeni sözleşme yöntemlerine geçişin fayda sağlamayacağı tespit edilmiştir. Bakım- 

onarım hizmetlerinin ihale edilmemiş olması nedeniyle bakım hizmetlerine yönelik 

performans esaslı şartnamelere ihtiyaç duyulmamış ülkelerde, sonuç odaklı 

performans göstergelerinin oluşturulması, risk dağılımı ve hizmet seviyesi gibi 
kavramların bir anda yerleşmesi kolay değildir. 2 Bu nedenle, performans esaslı 
bakım-onarım sözleşmesi yenilikçi sözleşme yöntemlerinden beklenen faydalann 
elde edilebilmesi için atılması gereken en önemli ve öncül adımdır. 

71 Pakkala at al., 2007: 22 
72 Pakkala at al., 2007: 23 
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3. PERFORMANS ESASLI BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMELERİ 

3.1. Performans Kavramına Vurgu 

Tüm yenilikçi sözleşmelerin ortak özelliği, yüklenicinin proje sürecinde 

kullanacağı yöntem ve malzeme bakımından bir serbestliğe sahip olmasıdır. Bu 

serbestlik, idarenin performans, süre ve maliyetlere ilişkin beklentilerini içeren, 

ancak yön gösterici nitelikte belirlediği performans esaslı şartnameler ile 

sağlanmaktadır. Geleneksel yaklaşımda üç farklı şartname türü uygulanmaktadır. 
Bunlar; 

• Yöntem esaslı şartnameler: Yapım ve bakım-onarımda inşaat 

yöntemlerinin ve iş akışının tam olarak tanımlandığı şartname çeşididir. 

Yüklenici sözleşmede belirlenen şartnamelere uygun olarak çalışması 

durumunda sözleşme hükümlerini yerine getirmiş kabul edilir. 

• Malzeme özellikleri esaslı şartnameler: Bu şartname nihai ve/veya 

ara ürünün taşıması gerektiği çok çeşitli özelliklerini tanımlar. 

Sözleşmeye uyum inşaat yöntemlerinden ziyade bu özelliklere dayalı 
olarak belirlenir. 

• Malzeme ve yöntem esaslı şartnameler: Bu şartname hem 

uygulanacak yöntemin hem de üretilmesi beklenen ürünün malzeme 

özelliklerini tanımlayarak mümkün olan en iyi ürünün ve mümkün olan 

en iyi yöntemin uygulanmasına odaklanır. 

Yenilikçi sözleşme yöntemleri esas itibariyle birer performans esaslı 

sözleşmedir. Performans esaslı sözleşmeler ise, performansa dayalı şartnameler 

yoluyla nihai ürünün üretilmesi sürecinde yüklenicinin izleyeceği yöntem ve 

kullanacağı malzeme konusunda serbestlik tanıyarak, nihai üründe beklediği 
performansı belirlemektedirler. 
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3.2. Performans Esaslı Şartnameler 

Geleneksel sözleşme alışkanlıklarına sahip idareler için yeni sözleşme 

yaklaşımlarından faydalanmak ve bu alanda gelişim kaydetmek için benimsenmesi 
gereken temel kavram performanstır. Performans esaslı şartnameler; performansla 
ilgili şartnameler ve performans esaslı sonuç şartnameleri olmak üzere iki farklı türde 
uygulanmaktadır. 

Performansla ilgili şartnameler, bir yapının uzun dönemli performansını en 

fazla etkileme gücüne sahip olan “gerçek” malzeme özelliklerine ve inşaat 
uygulamalanna yönelik geliştirilen tanımlamalardır. Performansla ilgili şartname 

sistemi aşağıda yer alan Şekil 3.1’deki karayolu kaplaması yapımı örneği 
çerçevesinde incelenecek olursa, bir karayolu kaplamasının tasarım, inşaat ve yararlı 

ömrü boyunca performansına etki edecek olan çok sayıda maliyet faktörünü dikkate 

almak gerekmektedir. Sistem, yalnızca yapım süreci sonunda, maliyet etkin şekilde 

ortaya çıkması beklenen “hedef’ karayolu kaplamasına (nihai ürün) yönelik 

tanımlamalar getirmemektedir. Aynı zamanda, ortaya çıkan nihai ürün üzerinden 

yükleniciye teşvik veya ceza veren araçlar sunmaktadır. 

Şekil 3.1. Tipik Bir Esnek Karayolu Üstyapı Kesiti 

Kaplama Tabakası 

Temel Tabakası 

Alt Temel Tabakası 

Taban Zemini 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Söz konusu örnek üzerinde devam edilecek olursa, alt temel dolgusunun 

sıkıştırılmasıyla ilgili şartnamede belirtilen şartlan karşılamayan yüklenici 

cezalandırılabilirken, yapım tamamlandıktan sonra ortaya çıkan ve beklenenin 
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üzerinde gerçekleşen ilk kaplama yüzeyi düzgünlüğü değeri ile 
ödüllendirilebilmektedir. Bu durum, karayolu kaplamasının öngörülen uzun dönemli 

performansında, alt temel dolgusunun sıkıştırılmış yoğunluğundan ziyade 
kaplamanın ilk yüzey düzgünlüğünün daha etkili olduğu varsayımından 
kaynaklanmaktadır. 

Performansla ilgili şartname, üründe aranılan kaliteye yönelik göstergelerin 

seviyesini belirlemek ile kalmamakta, gelecek dönemlerde karayolu kaplamasının 
performansı hakkında yol gösteren nicel özellikleri de kullanmaktadır. İdare, 
yükleniciyi önceden bilgilendirmek için ihale sürecinde ihale bedelinin tamamını 
ödeyeceği kalite göstergesinin seviyesini belirlemektedir. Yapım safhasında bu 

seviyenin tutturulma oranına göre ödeme ayarlaması (ilave veya azaltma) 

yapılmaktadır. 

Performans esaslı şartnamelerin bir diğer uygulama şekli, performans esaslı 

sonuç şartnameleridir. Performans esaslı sonuç şartnamelerinde, nihai ürünün zaman 

içinde nasıl performans göstermesi istendiği tanımlamaktadır. Bu şartnamelerde, 

yüklenici belirli performans hedefleri ve sonuçlarından oluşan bir dizi 

yükümlülüklerle sorumlu tutulmakta, ancak projenin birçok alanında yükleniciye 

büyük serbestlikler tanınmaktadır. Öte yandan, yükleniciye tanınan bu serbestliklerin 
sınırlandırıldığı ve yüklenicinin yalnızca projenin bazı bileşenlerinin 

performansından sorumlu tutulduğu, daha kısıtlayıcı performans şartnameleri de 
73 

uygulanabilmektedir. Şartnamelerde performans, yüzey düzgünsüzlüğü, (IRI) , 
kayma direnci74 gibi performans göstergeleri yardımıyla ölçülmektedir. 

Şartnameler, bir proje için uygulanan sözleşme yöntemine bağlı olarak 

tasarım, yapım, işletme ve bakım-onanm süreçlerinin her biri için tanımlayıcı bir 

73 Uluslararası Düzgünsüzlük Endeksi (International Roughness Index); İki boyutlu karayolu profili 
için geliştirilmiş matematiksel bir özelliktir. Sürüş kalitesini ve araç dinamiğini etkileyen karakteristik 
boyutlu gerçek düzlemsel yüzeyden yüzeyin sapması olarak tarif edilmiştir. IRI “0” (sıfır) değerinde 
mutlak mükemmeldir. Sıfırdan uzaklaştıkça yolun sürüş kalitesi düşer. 
74 Kayma Direnci (Skid Resistance): Karayolu yüzeyinde kar, buz, su veya gevşek malzemenin 
kümülatif etkilerinin, aracın tekerlekleri ile yüzey arasında oluşan sürtünme kuvvetine tesirini ölçen 
teknik bir göstergedir. Karayolu kayganlığı olarak da adlandınlabilmektedir. Seyahat edilen yol 
yüzeyi ile araç tekerleği arasındaki kaymaya karşı gösterilen dirençtir. 0-100 arasında değişen bir 
değerdir. Değerin büyük olması kayma direncinin iyi olduğunu gösterir. 
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rehber niteliğindedir. Malzeme ve yöntem esaslı şartnameler, geleneksel sözleşme 
yönteminin tanımlayıcısıdır. Geleneksel tasarla-ihale et-yap tarzı sözleşme 

yönteminde, malzeme ve yöntem tanımlayan şartnamelerin kullanımı zorunluluk 

olarak görülebilmektedir. Ancak, yenilikçi sözleşme yöntemlerinde kullanılacak 

malzeme ve yöntemin değişmeyen, katı kurallarla bağlanması istenmeyen bir 

durumdur. Çünkü bağlayıcı kurallar, yüklenicinin yenilikçi davranmasını 

zorlaştırmaktadır. Ayrıca, yüklenici tasarım sürecinde katkı sunamadığı durumlarda 
risk üstlenmekten kaçınacaktır. Öte yandan, tasarım safhasının yer aldığı sözleşme 
modelinde, birer katı kurallar manzumesi olan malzeme ve yöntem esaslı 

şartnamelerin uygulanması yenilikçiliği azaltacaktır. Bu nedenle, performans esaslı 

şartname kullanımına duyulan ihtiyaç, yenilikçi sözleşme yöntemlerinin türleri 

arasında da değişim göstermektedir. Örneğin, maliyet artı zaman (A+B) 
sözleşmelerine göre Tasarla-Yap modeli, yükleniciye çok daha fazla esneklik 

tanınmasına ihtiyaç duymaktadır (Bkz. Şekil 3.2). 

Şekil 3.2. Şartnameler ve Sözleşme Yöntemleri Arasında İlişki 

(1) Mateme ve Yöntem Esaslı Şartnamelerin kullanımı ve faydası sözleşme yöntemleri listesmde Yukarıdan aşari yönlü 
azalmaktadır 

(2) Bağlantı Çizgilerinin kalınlığı, şartname türü ile uygulandığı sözleşme yöntemi arasındaki ilişki ve bağımlılığı işaret 
etmektedir. Bağımlılık ilişkisi çizgi kalınlığı arttıkça anar. 

Kaynak: Carpenter et al., 2003:19’dan uyarlanmıştır. 
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3.3. Karayolu Bakım-Onarım Sözleşmeleri 

3.3.1. Karayolu altyapısında bakım-onarım politikaları 

Ülke genelinde hareketliliğin75 artırılması, erişilebilirliğin iyileştirilmesi ve 
ekonomik canlanma yoluyla kalkınmanın sağlanması için karayolu altyapı 

yatırımlarına ağırlık verilmesi ABD başta olmak üzere birçok ülkede önemli bir 
politika aracı olarak kullanılmıştır.76 Ancak, büyük çapta karayolu altyapısı 
geliştirme projesinin hayata geçirilmesi, çevre kirliliği gibi bir takım istenmeyen 

ekonomik ve sosyal sorunların doğmasını da beraberinde getirmektedir. 

Ekonomik büyüme döneminde elde edilen büyük miktarda fmansal kaynağın, 

merkezi veya yerel idareler tarafından, bakım-onarım faaliyetlerinin ihtiyaçlanna 

tahsis edilmesi yerine, toplum tarafından görünürlüğü yüksek olan yeni karayolu, 

köprü yapımı, kapasite geliştirme (bölünmüş yol yapımı) yatırımlarında kullanılması 
tercih edilmektedir. Finansal kaynağın idarelerce yeni projeler yoluyla altyapının 

geliştirilmesine yönlendirilmesi, genellikle bakım-onarım faaliyetlerinin 

ertelenmesine neden olmaktadır. Bu yaklaşımın altında yatan temel neden, varlık 

yönetimi ve bakım-onanmı konusunda hesap verilebilirliğe ilişkin belirli bir yönetim 

sistemin olmayışı sonucu karar vericilerin bakım-onarım faaliyetlerini göz ardı 

etmeleridir. Ancak bir diğer neden, bakım-onarıma yönelik maliyetlerin gündeme 
gelmesi durumunda, idarelerin bütçeden aldıkları yatırım paylarının azalacağına 
yönelik kaygılarıdır.77 

Nitekim ABD’de, ilk büyük çaplı altyapı yatırım atağı olarak kabul edilen 
“Eisenhower Eyalet Karayolu Sistemi” politikası kapsamında, federal kaynaktan 
daha fazla faydalanmak için eyaletlerin, bakım ve onarım faaliyetlerini erteleyerek, 

yeni karayolu projelerine ağırlık verdiği tespit edilmiştir. Ancak, geçmişte ekonomik 

75 Hareketlilik ve erişilebilirlik sıklıkla birbirine kanştırılabilmektedir. Hareketlilik, ulaştırma 
planlamasında bir yerden bir yere gidebilirlik veya hareket edebilme potansiyelidir. Ulaştırma 
altyapısında hareketlilik göstegesi, hacim/kapasite oranı, trafik sayısı, toplam taşıt-km göstergeleriyle 
ifade edilebilir. Erişilebilirliğin ise ölçülmesi ve tanımlanması daha zordur. Erişilebilirlik iki ayn 
parametrenin birbirini etkileme potansiyelidir. Dolayısıyla erişilebilirliğin ölçümünde, varış 
(ulaşılmak istenen konuma) noktasına erişim süresi ve maliyeti gibi direnç faktörleri ve vanş 
noktasının kalitesi hesaba katılır. 
76 Doman, 2002:42 
77 Doman, 2002:42 
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büyüme ortamında elde edilen fınansal kaynakların karayolu geliştirme projelerine 
yönlendirilmiş olması, mevcut durumda bütçe imkânlarının karayolu altyapısının 
uzun dönemli bakım-onarım ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmasına neden 
olmuştur.78 ABD örneğinin, dünyada altyapı bakım-onarım yatırımlarına yönelik 
genel bir bakış açısını yansıttığı düşünülmektedir. 

Karayolu altyapı yatırımlarında bakım-onarım hizmetleri, dünya genelinde 

uzun yıllar kamu görevlileri tarafından yerine getirilmesi gereken faaliyetler olarak 

algılanmıştır. Bu nedenle, bakım-onarım hizmetlerinde özel teşebbüsten 
faydalanılmasının en azından yapım projelerindeki uygulamalar ile kıyaslandığında 
oldukça yeni bir yaklaşım olduğu görülmektedir. Ancak, karayollarından sorumlu 
idarelerin bakım-onarım hizmetlerini “doğası gereği devlete ait hizmet” olarak 

algılaması, bakım-onarım hizmetlerine yeterli kaynağın ayrılamamasının bir diğer 
nedenidir. 

Kamu ihale sözleşmelerindeki yükümlülükler gereği, özel sektöre gördürülen 

işlerin belirli bir iş programını takip etmesi ve bu iş programına göre kaynak 

tahsisinin öngörülmesi bir zorunluluk arz etmektedir. İhale sözleşmelerinde 
öngörülen kaynakların zamanında tahsis edilmemesi, idarenin kusuru nedeniyle 
yüklenicinin sözleşme hükümlerini yerine getirememesine neden olacak, bu da 

kamunun fiyat farkları gibi ek tazminatlar ödemesini gündeme getirecektir. Doğal 

olarak, en azından kamu zararına yol açmamak adına ihaleli işlere tahsis edilecek 

bütçe, kamu personeli tarafından görülmekte olan hizmetlere göre, idareler açısından 

öncelikli olacaktır. Bütçenin öngörülenin altında gerçekleşmesi durumunda da ilk 
kesintiler bakım-onarım hizmetlerinden yapılmak zorunda kalınacaktır. Bu nedenle, 

bakım-onarım hizmetlerinde özel teşebbüsten faydalanılmasında, bu hizmetlere 

tahsis edilen kaynağın güvence altına alınması arayışları da etkili olmaktadır. 

Aşağıda, öncelikle bakım ve onarım işlerinde geleneksel bir yöntem olan emanet 

usulü yöntemi anlatılacak, daha sonra performans esaslı bakım-onarım sözleşmeleri 
incelenecektir. 

78 Doman, 2002:42-43 
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3.3.2. Bakıtn-onarıtn işlerinde emanet usulü 

Bakım-onanm hizmetlerinde kamu ihale sözleşmesi uygulamasının ilk şekli 

emanet usulü olarak isimlendirilmektedir. Emanet usulü, araya bir yüklenici 

girmeksizin idarece kendi imkânlarıyla veya özü itibariyle kısımlara ayrılarak 
taşeronlara verilmek suretiyle gerçekleştirilmektedir. Taşeron ise, nevi itibariyle 

kısımlara ayrılan işin bir kısmını idareye bedeli karşılığında gerçekleştirmeyi taahhüt 

eden gerçek veya tüzel kişi veya kişileri ifade etmektedir. 

İş için öncelikle idare tarafından kamu personelinden oluşan bir emanet 

komisyonu belirlenir. İdare tarafından daha evvel hazırlanan proje, keşif ve 
şartnameler emanet komisyonuna verilir. Emanet Komisyonu buna göre işin ne 

şekilde yapılacağını planlar ve gerekirse iş ve çalışma programı hazırlar. Öncelikle 
emanet iş için gerekli olan ve idarenin envanterinde bulunan her türlü makine, 

malzeme, araç, gereç, teçhizat, tesisat ve yedek parça idarece geçici olarak komisyon 

emrine tahsis edilir. İşler için lüzumlu olup, idarenin envanterinde bulunmayan ancak 
işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak gerekli her türlü madde, 

araç ve gereçleri piyasadan satın alınmak veya kiralanmak suretiyle emanet 

komisyonunca temin edilir. İş için gerekli taş, kum - çakıl, su vs. gibi malzeme 
ocakları usulüne göre kamulaştırma veya geçici işgal suretiyle idarece temin edilerek 

komisyona teslim edilir. Malzeme, gerekli hallerde piyasadan satın alınabileceği gibi 

şahıslara ait arazilerden bedeli karşılığında da temin edilebilir. İş, özü itibariyle 
kısımlara ayrılarak taşeronlar eliyle yaptırılmasına karar verilmiş ise bu takdirde söz 

konusu iş, malzemeli veya malzemesiz olarak taşeronlara verilebilir. 

Emanet usulü, bakım-onanm işlerinde izlenecek yöntemlerin ve kullanılacak 

malzemelerin şartnamelerle detaylandırıldığı, en düşük teklifin yükleniciyi 

belirlediği geleneksel sözleşme şeklini oluşturmaktadır. Performans esaslı sözleşme 

yaklaşımı bu standart uygulamadan bir çeşit aynlmadır. Performans esaslı 
sözleşmede, geleneksel yaklaşımın aksine taahhüde konu işin nasıl, ne kadar sürede 
veya nerede icra edildiğine odaklanılmamaktadır. Genel anlamda performans esaslı 
sözleşme, ulaşılmak istenen sonuç veya nihai amaca erişmek için yükleniciye teşvik 
ve/veya yaptırım hükümleri içeren bir sözleşme yöntemidir. 
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3.3.3. Performans esaslı bakım-onarım sözleşmeleri 

Performans esaslı sözleşmenin temelde ayırt edici özelliği, müteahhide elde 

edilen sonuçlara ve bu sonuçların amaçlara uygunluğuna göre ödeme yapılmasıdır. 

Dolayısıyla, bakım-onarım işlerinde yüklenicinin kullandığı yöntemler ödemeye esas 

teşkil etmemektedir. Diğer bir ifadeyle, performans esaslı sözleşme ölçülebilir belirli 

sonuç ve bazen çıktı hedeflerine ulaşmak, istenen performans standartlannı 

yakalamak için müteahhide teşvik sağlayan ve/veya caydırıcı müeyyideler getiren bir 

sözleşme yaklaşımıdır. Çeşitli bakım-onarım işleri için performans genellikle, 

belirlenmiş çıktılara ve farklı altyapı varlıklarının durumlarına karşılık gelen bir çeşit 

derecelendirme sistemi olan “hizmet seviyesi” kavramı ile ifade edilmektedir. 

Sözleşmede kullanılan teşvik ve caydırıcılık hükümleri, istenilen sonuçlara 

bağlı hedeflere ulaşılması için iyi performans göstererek ilerleme sağlayan veya 

yeterli performans gösteremeyerek geride kalan yüklenicilere, yapılan ödemelerde 

ilaveler veya eksiltmeler olarak kendini göstermektedir. Niceliksel şartları sağlamada 

memnun edici görülenler için bir ödül ödemesi (bonus), iyi performans sergileyen 

yüklenicinin sözleşmesinin uzatılması, aksi durumda cezai müeyyideler ise teşvik ve 

caydırıcılık yaklaşımının unsurları kapsamında ele alınmaktadır. 

3.3.4. Performans göstergelerinin belirlenmesi 

Performans esaslı sözleşme şartnamelerinin esası performans göstergelerinin 

belirlenmesidir. Performans göstergeleri; girdi, çıktı, sonuç ve açıklayıcı değişken 
kategorilerinden oluşmaktadır.79 

• Girdiler: Bakım-onarım işlerinde kullanılan kaynaklardır. Kaynaklar, insan 

gücü (işçilik), araç-gereç, malzeme ve bunlar için yapılan fınansal 
harcamalardır. Bazı durumlarda kaynak kapsamında arazi gibi 

gayrimenkuller de yer alabilmektedir. 
• Çıktılar: Faaliyetler yoluyla girdiler kullanılarak elde edilen olgulardır. Bazı 

performans esaslı sözleşmelerde şartnameler çıktıları tanımlamaktadır. 

79 Hyman 2009:16 
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Sözleşmelerde kullanılan çıktı göstergelerine örnek olarak, “şerit-km bitümlü 
sıcak karışım (BSK) kaplama” veya “km oto korkuluk” uzunluğu verilebilir. 

• Sonuçlar: Sonuçlar bakım-onarım faaliyeti sonunda elde edilenlerdir. 

Performans odaklı bakım-onarım sözleşmeleri giderek daha fazla sonuç 

göstergeleri kullanmaya başlamışlardır. Çünkü sonuçlar, karayolu 

yatırımlarının karayolu kullanıcısına bakan yüzüdür. Dolayısıyla bu 

göstergelere tüketiciye yönelik sonuçlar denilmektedir. Tüketiciye yönelik 

sonuç göstergelere şu örnekler verilebilir: 

■ Karayolu kaplamasının düzgünlüğü 

■ İşaret ve işaretçilerin gece görünürlüğü 

■ Dinlenme alanlarının temizliği 

■ Karayolu boyunca atık çöp miktarı 

■ Trafik sinyalizasyonunun çalışmasının bir şekilde durduktan 

sonra yeniden işler hale getirilme süresi ( müdahale süreleri) 

performans esaslı bakım sözleşmelerinde sıklıkla 
kullanılmaktadır. 

Sonuç kategorisinde yer alan bir başka sınıf ise ekonomik terimlerle ifade 

edilebilen sonuçlardır. Kaza maliyetlerinde azalma, seyahat süresine bağlı maliyetler 

ve araç işletme giderleri bu sınıfa girmektedir. Ancak, bu ekonomik etkilerin 

ölçülmesi zor olduğundan, bunlara sözleşmelerde yer verilmesi kolay değildir. 

Bununla birlikte, ikinci bölümde anlatılan şerit kiralama sözleşmesi uygulamasının 

buna bir istisna oluşturduğu görülmektedir. 

• Açıklayıcı değişkenler: İdare ve yüklenici açısından girdi kullanımı, çıktı ve 
sonuçları açıklayıcı değişkenlerin izlenmesi arzu edilmektedir. Ancak çoğu 

açıklayıcı değişken idarenin ve yüklenicinin kontrolü dışında değişmektedir. 

Örneğin, trafik talebinin gelişimi, hava durumu, acil durumlar ve topografya 
bu sınıfta yer almaktadır. Yüklenicinin kontrolü dışındaki açıklayıcı 

değişkenler, risklerin daha adil dağıtılması adına teşvik ve caydırma 
hükümlerinin düzenlenmesine temel teşkil etmektedir. 
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Performans esaslı bakım-onarım sözleşmeleri birden çok türde gösterge 
içerebilmektedir. Çıktı ve sonuç göstergelerinin bileşimi şeklinde performans 

göstergeleri düzenlenebileceği gibi, yöntem esaslı göstergeler de kullanılabilir. 

Ancak genel eğilim, yöntem tanımlamalarının azaltılması veya tamamen yok 

edilmesi ve çıktılardan da ziyade tüketiciye yönelik sonuç göstergelerinin 

kullanılması yönündedir. 

• Hizmet seviyesi kavramı 

Performans göstergeleri, genellikle hizmet seviyesi birimiyle ifade 

edilmektedir. Hizmet seviyeleri, verilen bakım-onanm hizmetinin sonuçlarına göre 

veya bakım-onarım hizmeti sonunda varlıkların durumunu işaret eden belirli bir puan 
cetveli şeklinde sunulmaktadır. 

Hizmet seviyesi, performans sergilenen tüm alanları kapsamaktadır. Şerit 

boyama gibi tek bir bakım-onarım faaliyeti için, az sayıda performans göstergesi 
sayılabilir. Bunlar; geri yansıtıcılık (retroflektivite), kusursuz şerit uzunluğu, kesik 

veya zayıf yansıtıcılığa sahip şeritlerin yeniden boyanma süresi şeklinde sıralanabilir. 

Ancak, daha kapsamlı bakım faaliyetleri içeren sözleşmelerde, daha fazla sayıda 
performans göstergesi ve bunlara bağlı hedeflerin tayin edilmesi gerekmektedir. 
Çoğu kez, farklı performans göstergesi değerleri bir araya getirilerek tek bir genel 

puan cetveli oluşturulmaktadır. Genel puan cetveli içeren hizmet seviyesi, varlıkların 

durumu (kaplama, köprü, oto korkuluk vb.), bakım-onanm hizmetlerinde müdahale 

süresi ( vaka yönetimi, kar ve buzla mücadele), hareketlilik ve güvenlik gibi birçok 
durumu birden temsil etmektedir.80 

• Performans hedeflerinin belirlenmesi 

Yüklenicinin ulaşması istenilen performans hedefleri birkaç farklı şekilde 

belirlenebilmektedir. Performans hedeflerinin belirlenmesinde kullanılan ilk yöntem, 

kamu çalışanlan tarafından yerine getirilen bakım-onanm hizmetlerinin hizmet 

seviyesinin bir baz olarak kabul edilmesidir. Diğer yöntem ise, farklı ülkelerdeki iyi 
uygulamalann izlenerek bu ülkelerde kullanılan performans hedeflerinin 

80 Hyman 2009:10-11 
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benimsenmesidir. Üçüncü yöntem ise saha araştırması veya model kullanımı ile 
altyapı varlık envanteri göz önüne alınarak performans hedeflerinin belirlenmesidir. 

Hangi yaklaşım belirlenirse belirlensin, ihale öncesi sözleşme tasarısı 

düzenlenirken performans göstergeleri ve hedefleri tayin edilmiş olmalıdır. İhale 
sürecinin en erken aşamasında istekliler ve idare arasında uzlaşı sağlanan performans 

hedeflerine ulaşmak daha gerçekçi olacaktır. Bununla birlikte, dikkate alınması 

gereken bir diğer husus, teknolojik değişimlerdir. Teknolojik değişimler, ulaşılmak 

istenen performans hedeflerini önemli ölçüde değiştirme potansiyeline sahiptir. Öte 
yandan, sözleşme kapsamında yapılması düşünülen işin kapsamı ve sözleşme 

süresinin, ömür çevrim maliyetleri ve diğer uzun dönemli hedefler ile ilişkili olduğu 

gerçeği unutulmamalıdır. Bu nedenle, kısa dönemli bir sözleşme içinde, kötü 
durumdaki köprü ve karayolu kaplaması için uzun dönemde elde edilmesi mümkün 

yüksek kaliteli performans hedefleri belirlemek rasyonel olmayacaktır. 

• Risklerin paylaşımı 

İdarelerin performans esaslı bakım sözleşmesi kullanımına yönelmesinin en 
önemli nedenlerinden birisi de inşaat işlerinin doğasından kaynaklanan risklerin 
önemli ölçüde yüklenici tarafından üstlenilmesidir. Bakım-onarım sözleşmelerinde 
ortaya çıkabilecek olası bazı riskler aşağıda sıralanmaya çalışılmaktadır: 

• Kalite, 

• Doğal afetler, beklenmeyen koşullar, 

• Çevresel sorunlar, 

• Acil durumlar, 

• Öngörülmeyen yasal değişiklikler, 

• Tahminlerin üzerinde trafik talebi artışı, 

• İşin yürütülmesi için gerekli olan kaynaklara erişmekte zorluklar. 

Performans esaslı bakım-onarım sözleşmesi özünde kamu ve özel sektör 

arasında kurulan bir işbirliği yöntemidir. İdarenin, yüklenicinin kontrolünde olmayan 
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ve yüklenici tarafından bertaraf edilmesi mümkün olmayan riskleri, yüklenicinin 

sorumluluğuna vermesi durumunda, sözleşmenin olumsuz sonuçlar doğurması 

kaçınılmaz olacaktır. Örneğin, doğal afetlerin yaşandığı bir bölgede afetlerden 
kaynaklı risklerden kaynaklanan yükümlülükler yüklenicinin sorumluluğu olarak 

belirlenirse, yüklenici iflas etmek istemeyeceğinden, ya olası riskler yüklenicinin 

teklif fiyatlarına yansıyacak ya da iş için istekli çıkmayacaktır. Bu durumda, 

sözleşme ekonomik olarak değerini kaybedecektir. 

Risklerin azaltılması adına teşvik sistemi olumlu sonuçlar doğurmaktadır. 

Örneğin, performansa göre sözleşme süresinin uzatılmasının bir teşvik olarak 
belirlenmesi halinde, yüklenicinin ömür çevrim maliyetlerini azaltmak için uzun 

dönemli hedeflere hizmet etmesi sağlanabilmektedir. Ayrıca, uzun dönemli 

sözleşmeler yükleniciye lojistik imkanlarını geliştirme, kullandığı malzemelerin 
amortisman maliyetlerini düşürme imkanı da sağlamaktadır.81 

Performans esaslı bakım-onanm sözleşmeleri, dünya genelinde kamu 

yönetiminde benimsenen sonuç odaklı yönetim yaklaşımının da önemli bir 

parçasıdır. Karayolundan sorumlu idarelerin performans plan ve programlarında 

belirlenen performans hedefleri aynı zamanda performans esaslı sözleşmeler için de 

bağlayıcılık oluşturmaktadır. Ancak, performans sözleşmeleri ve performans 
programları arasındaki ilişki iki yönlüdür. Performans esaslı sözleşmelerin 
uygulanmasından elde edilen sonuçlar performans programları için veri teşkil 
ederken, programlardan elde edilen geri bildirim de performans sözleşmelerinin 
hedeflerinin revize edilmesi sonucunu doğurmaktadır. 

3.4. Performans Esaslı Bakım-Onarım Sözleşmesinin Türleri 

Performans Esaslı Sözleşmeler, konusu olduğu faaliyetin türü ve kapsadığı 

alan bakımından farklılıklar göstermektedir. Faaliyet türü kavramı ile sözleşmeye 

konu varlıklar üzerinde yürütülmesi beklenen faaliyetler ifade edilmektedir. 

Kapsadığı alan ifadesiyle ise karayolu ağında sözleşme ile faaliyet yürütülmesi 

81 Hyman 2009:13 
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düşünülen kesimler ve coğrafi alan kastedilmektedir. Bu sınıflandırmaya göre 
performans esaslı sözleşmeler aşağıda sıralanan şekilde gruplandırılabilmektedir:x2 

• Tek Faaliyet Tanımlı: Basit bir performans esaslı sözleşme, yalnız bir 

faaliyete konu olabilmektedir. Trafik işaretlerinin yerleştirilmesi veya yatay 
ve düşey işaretleme işi bu sözleşme türüne örnek teşkil etmektedir. 

• Tek Varlık Tanımlı: Performans esaslı sözleşmede yalnız bir çeşit varlık 
konu edilebilmekte, bu varlık üzerinde tek bir faaliyet yerine çok çeşitli 

faaliyetler içerilebilmektedir. Örneğin, köprü bakımı işi bünyesinde 
barındırdığı mafsalların onarılması, kaplamanın onarılması, yıkama ve 

temizlik gibi birçok faaliyete konu sözleşme bu kapsamda 
değerlendirilebilmektedir. 

• Bağıntılı Faaliyetler Kümesi Tanımlı: Konumlarından, ilgili varlıkların 

doğasından veya diğer faktörlerden dolayı birçok faaliyet bir küme 

oluşturabilmekte ve bu ilgili faaliyetler performans esaslı sözleşmenin 

konusunu teşkil edebilmektedir. Örneğin, dinlenme alanlarının bakım 
sözleşmeleri bu kapsamda ele alınabilmektedir. 

• Koridor Tanımlı: Sınırlı erişimin olduğu, uzun karayolu kesimleri bu 

kapsamda ele alınmaktadır. Bu sözleşmeler genellikle belirli koridorda, 
güvenli ve verimli bir karayolu işletmesinin sağlanmasını sağlamak için tüm 
bakım-onarım faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu sözleşmeler karayolu sınır 
çizgisi içinde kalan her türlü faaliyeti bünyesinde barındırmaktadır. 

• Alan Tanımlı: Performans Esaslı Sözleşme çok farklı büyüklükte alanları 

konu edinebilir. Alan tanımlı sözleşme bir bölgeyi, şehri, ilçeyi, ülkeyi konu 

edinebilir. Alan tanımlı sözleşme, içinde yer alan tek bir faaliyeti ve varlığı 

ya da her tür bakım-onarım faaliyetini kapsayabilmektedir. 

• Hibrid: Hibrid sözleşme kavramı birden fazla durum için 

kullanılabilmektedir. Yöntem esaslı ve performans esaslı şartnamelerin 

bileşimi şeklindeki sözleşmeler için kullanılabileceği gibi, hem çıktı hem de 

82 Hyman 2009:14-16 v 
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sonuç odaklı göstergeler içeren veya teşvik ve caydırıcılık hükümleri içeren 

geleneksel sözleşmeler için de hibrid kavramı niteleyici olarak 

kullanılmaktadır. Ayrıca, yüklenicinin performans standartlarını 

karşılamasına göre ödeme yapıldığı sabit bedel ile birim fiyata dayalı ödeme 

sistemlerinin bileşimini kullanan sözleşmeler de bu kapsamda ele 
alınmaktadır. 

• Kamu-Kamu İşbirliği: Karayolu ağının bakımından sorumlu karayolu 
idaresi, bir veya daha fazla kamu kuruluşu ile bakım-onarım işlerinin 

yürütülmesi için işbirliği geliştirebilir. Merkezi karayolu teşkilatının çeşitli 

durumlarda yerel yönetimlere bakım-onarım hizmeti sunmasına yönelik 

sözleşmeler bu kapsama girmektedir. 

• Teminatlı Sözleşme: Hizmet seviyesinin yakalanmasını garanti altına 

almaktadır. Teminat, karayolu kaplaması, yatay ve düşey işaretler, dinlenme 

alanları gibi karayolu varlıklarını kapsayabilir. Yüklenici belirlenmiş 
performans seviyesini sağlayamamışsa sözleşmenin gereklerini yerine 

getirmek ve düzeltici faaliyetlerde bulunmak zorundadır. 

Performans esaslı sözleşmeler, önleyici bakım-onarım, rutin bakım-onarım, 

periyodik bakım-onarım ve talebe odaklı bakım-onarım gibi geniş bir bakım-onarım 

çerçevesini kapsamaktadır. 

Performans esaslı sözleşmenin yeni uygulanmaya başlandığı alanlarda, 

karayolundan sorumlu idare tecrübe edinmek için tek faaliyet tanımlı, tek varlık 
tanımlı veya tek bir bakım-onarım alanında ilgili faaliyetler kümesi tanımlı bakım- 
onarım sözleşmelerini uygulayabilir. İlgili idare bu sözleşmelerde edindiği tecrübe 
ile sözleşme altına aldığı varlıkların kapsamını genişletebilir, sözleşmenin kapsamını 
büyütebilir, süresini uzatabilir. ABD’de eyaletlerin performans esaslı sözleşme 

kullanan kamu idareleri üzerinde gerçekleştirilen anket çalışmasında tercih ettikleri 

sözleşme türleri Grafik 3.1’de sınıflandırılmıştır. 
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Grafik 3.1. ABD’de Kullanılan Performans Esaslı Sözleşmelerin Türlerine Göre 

Sınıflandırılması 

Alan Tanımlı - Alan Tanımlı- Alan Tanımlı- Koridor- Koridor-Tüm 
Tek Faaliyet Çok Faaliyet Tüm Faaliyetler Seçilmiş Faaliyetler 
veya İlgili Tanımlı Tanımlı Faaliyetler Tanımlı 

Faaliyet Tanımlı Tanımlı 
Sözleşme Çeşidi 

Kaynak: Flyman, 2009:15'den uyarlanmıştır. 

3.5. Performans Esaslı Bakım-Onarım Sözleşmelerinin Ekonomik Açıdan 
Değerlendirilmesi 

Performans esaslı sözleşmenin, fayda ve maliyetler açısından 
değerlendirildiği veya ekonomik olarak rasyonel bir tercih olup olmadığının 
belirlenmesi “Harcama Getirisi” (Value for Money) kavramı çerçevesinde 
şekillenmektedir. Harcama Getirisi (HG) basit bir formülle hizmet seviyesindeki 
değişimin maliyetlerdeki değişime oranı olarak ifade edilmektedir.83 

Hizmet Seviyesinde Değişim 
Harcama Getir isi(HG) =  Maliyetlerde Değişim 

83 Hyman 2009:10 
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Bu çerçevede, performans esaslı bakım-onarım sözleşmesinin birçok avantajı 

olmasına rağmen idareler ve karayolu hizmetinden yararlanan kamu adına harcamaya 
değer (tercihe şayan) bir yöntem olması ancak üç farklı şekilde mümkün olmaktadır. 

• Maliyetler azalırken hizmet seviyesi sabit kalmaktadır. 

• Maliyetler sabit kalırken hizmet seviyesi iyileşmektedir. 

• Maliyetler azalırken hizmet seviyesi iyileşmektedir. 

Performans esaslı bakım sözleşmesi ile hizmet seviyesinde bir iyileşmenin 

kaydedilip kaydedilmediğine dair bulgular ancak ülke örneklerinin incelenmesi 

çerçevesinde ele alınabilmektedir. Bazı ülkelerde, sözleşmenin uygulanmaya 

başlandığı ilk yıllarda hizmet seviyesinde bir düşüş yaşandığı görülmüş olup, 

ilerleyen dönemlerde ise bir artış eğiliminin olduğu tespit edilmiştir. Başka 

örneklerde, kötü durumda bulunan karayolu kesimlerinde bakım-onarım 

sözleşmesiyle hızlı bir şekilde hizmet seviyesinde artış görülmüştür. Rehabilitasyon 

ihtiyacı duyulacak kadar kötü durumda olan varlıklarda bakım-onarım sözleşmesinin, 

hizmet seviyesini artırırken maliyetleri de yükselttiği tespit edilmiştir. 

Literatürde birçok çalışma performans esaslı bakım-onarım sözleşmelerinde 

maliyet tasarrufunun ortaya çıktığını vurgulamaktadır. Pakkala’ya göre yaklaşık 
yüzde 2584, Segal ve arkadaşlarının araştırmasına göre yüzde 15-20*5 tasarruf 
sağlandığı iddia edilmektedir. Çeşitli ülkelerde tespit edilen maliyet tasarrufları, 

Tablo 3.1’de özetlenmiştir. 

Tablo 3.1’de gösterilen maliyet karşılaştırmalarında tasarruf hesaplan uzman 
tahminlerine göre belirlenmiş olup, performans esaslı bakım-onarım sözleşmelerinde 
maliyetler sözleşme öncesi döneme ait olan idarenin kendi personeliyle yürüttüğü 

emanet usul bakım-onarım maliyetleriyle kıyaslanmıştır. Ancak, burada ifade edilen 

ve yukarıda sayılan araştırmacılar tarafından iddia edilen tasarruf değerleri teknik 
rapora dayanmaktan ziyade ilgili uzman değerlendirmeleriyle oluşturulmuştur. 

84 Pakkala, 2002:56 
85 Segal at al, 2003:7-10 
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Tablo 3.1. Seçilen Ülkelerde Geleneksel İhale Sözleşmelerine Oranla 
Performans Esaslı Bakım-Onarım Sözleşmeleriyle Elde Edilen 

Maliyet Tasarrufu 

Ülke Maliyet Tasarrufu (%) 

Norveç 20-40 

İsveç 30 

Finlandiya 30-35 

Hollanda 30-40 

Estonya 20-40 

İngiltere Minimum 10 

Avustralya 10-40 

Yeni Zelanda 20-30 

ABD 10-15 

Kaynak: Dünya Bankası Transport Note No. TN -27, Eylül 2005. 

Performans esaslı sözleşme ile elde edilen maliyet tasarrufunun gerçek 

manada hesaplanması literatürde oldukça tartışmalı bir konudur. Kamu idaresi 

tarafından yürütülmekte olan bakım işleri ile kıyaslama yapmak için özel sektör 

tarafından benzer nitelikte yürütülen bakım-onarım işlerini tespit etmek oldukça 
güçtür. Bir diğer zorluk, tasarruf olarak ifade edilen değerin idarenin hizmet alımına 
esas teşkil eden yaklaşık maliyet tahminleri ile ihale bedeli arasındaki farkı 
yansıtıyor olmasıdır. Oysa daha sağlıklı sonuç, performans esaslı bakım-onarım 
sözleşmesi öncesinde ve sonrasında analizi yapılarak gerçek maliyetlere dayalı bir 
araştırma yaklaşımıyla ortaya çıkabilecektir. 

Ancak, hem kamu hem de özel sektörün her tür bakım-onarım faaliyetinin 

dolaylı ve dolaysız maliyetleri sağlıklı bir şekilde tespit edilememektedir. Özel 
sektörün rekabet koşullan nedeniyle gerçek maliyetlerini açıklamaya yanaşmaması 
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gayet doğaldır. Kamu sektöründe ise dolaylı ve dolaysız maliyetleri ayırt etmekte 
güçlük yaşandığı görülmektedir. 

Ayrıca, sözleşme kapsamında yürütülen bakım-onarım işlerinin ömür çevrim 
maliyetlerinde artmanın ve azalmanın tespit edilmesi oldukça zordur. Eğer varlığın 

hizmet süresi sözleşme süresinden uzunsa, yüklenicinin sözleşme dışı dönemde 

fayda sağlayacak getiriler için maddi tasarrufta bulunmasını teşvik eden bir unsur 

bulunmamaktadır. Bu bakımdan, sözleşme süresinin uzatılması hem idarenin hem de 

yüklenicinin menfaatlerinin yakınsamasına yardımcı olmaktadır. Köprü ve karayolu 

gibi hizmet süresi 20 ile 50 yıl gibi bir aralıkta değişen varlıkların bakım-onarım 

işlerinin performans esaslı bakım sözleşmesi ile yürütülmesi durumunda, performans 

esaslı sözleşme öncesi ve sonrası analizinin yapılması oldukça zordur. Dolayısıyla, 

kısa dönemli sözleşme veya uzun dönemli sözleşmelerde maliyet tasarruf 

tahminlerinin ömür çevrim maliyeti veya varlıkların yıpranmasını esas alan 

modellere dayanması zorunlu görülmektedir. 

2004 yılının sonlarına doğm, Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD’de 

performans esaslı sözleşme ile büyük oranda maliyet tasarrufu elde edildiğine dair 
raporlar yayınlanmıştır. Bununla birlikte, Latin Amerika ülkelerinde görülen 
uygulamalarda maliyet tasarrufuna ilişkin herhangi bir veriye ulaşılamamıştır. Bir 
kısım sözleşmeler, idare tarafından tahmin edilen yaklaşık maliyetin altında teklif 
verilmesi durumunda geçerlilik kazandığından ortaya çıkan sonuç bir maliyet 
tasarrufu olarak değerlendirilmiştir. Brezilya’nın karayolundan sorumlu birimi 
DNER, isteklinin teklif fiyatını tahmin edilen maliyetten aşırı yüksek bulması 
nedeniyle performans esaslı sözleşmeye konu ihaleyi iptal etmiştir. Yüklenicinin, 
hükümetin taahhütlerini yerine getirmeyeceği algısına sahip olması nedeniyle 
gördüğü riski teklif fiyatına yansıtmış olması, performans esaslı sözleşmeden 
beklenen tasarrufların sağlanamadığı yargısına sebep olmuştur.86 

2007 yılında İsveç, Kanada ve ABD’nin Washington Eyaletinde performans 
esaslı bakım sözleşmesinin maliyet tasarrufu etkisini inceleyen çalışmada regresyon 

analizi yöntemi kullanılmıştır. Performans esaslı bakım-onarım sözleşmesinin bir 

86 Zietlow, 2005:4 
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tasarrufa neden olup olmadığına ilişkin istatistiksel ve ekonometrik yöntemler 

kullanılan bu çalışma bu alanda ilk çalışma olarak kabul edilmektedir. Stenbeck, bu 

çalışmasında kullandığı ex-post verilere dayalı sözleşme sonuçlarının 

karşılaştırılmasının daha sağlıklı sonuçlar vermesi için hem İsveç hem de Kuzey 
Amerika’da daha fazla veriye sahip olunması gerektiğini de ifade etmiştir. Stenbeck, 

araştırmasında performans esaslı sözleşmede maliyet tasarrufunun olduğu sonucuna 

ulaşmasına rağmen, konunun hala tartışmaya açık olduğunu da belirtmiştir. 
Açıklayıcı değişkenlerin seçimi ve küçük bir veri seti kullanılmak zorunda kalınması 

nedeniyle elde edilen sonuçlar tartışmaya açık kalmıştır.87 

Anastasopoulos ve arkadaşları tarafından 2010 yılında yapılan çalışmada, 
idarelerin yenilikçi sözleşme kullanımından elde edecekleri maliyet tasarrufu miktan 
ve olasılığı hesaplanmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışmada, emanet usulü yapılan 

işlerin yenilikçi sözleşme yöntemleri kullanılarak yapılması halinde elde edilecek 
değişim yüzdesi gerçek maliyet tasarrufu olarak adlandırılmıştır. Farklı maliyet 
miktarları altında maliyet tasarrufunun büyüklüğü dikkate alınmaya çalışılmıştır.88 

Çalışmada emanet usulle yapılan yüksek maliyetli projelerin özel sektöre 
özellikle performans esaslı sözleşmelerle ihale edilmesinin performansı artırdığı 

savunulmaktadır. Güçlü bir rekabetin oluşacağı ve özel teşebbüsten 
faydalanılmasının maliyet tasarrufu sağlayacağı düşünülen projelerin de özellikle 
performans esaslı sözleşmeler kullanarak ihale edilmesinin olumlu sonuçlan olduğu 
ortaya konulmuştur. Ancak, idarece yapılan değerlendirmelerde maliyet tasarrufu 

beklentisi yok ise, bu tür işlerde özel sektörün ilgisini artıracak şekilde sözleşme 
düzenlemelerinden kaçınılması gerektiği tavsiye edilmektedir. 

Ayrıca, araştırma sonuçlarına göre uzun sözleşme süresine sahip projelerin 
özellikle performans esaslı sözleşme yöntemleri ile ihale edilmesinin maliyet 
tasarrufu elde etme potansiyelinin yüksek olduğu vurgulanmıştır. 

Bulgular, performans esaslı sözleşme ile uzun karayolu kesimlerinin ihale 
edilmesinin sonuçlarının olumlu olduğunu ve sözleşme süresi ile maliyet tasarrufu 

87 Hyman, 2009:12 
88 Anastasopoulos et al., 2010:253 
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oluşma olasılığının arttığını gösterse de, sözleşmeye konu karayolu uzunluğunun çok 
uzun olmaması gerektiği tavsiye edilmektedir. Benzer şekilde kısa karayolu 
kesimlerinin de özel sektöre ihale edilmesinin olumlu görüldüğü ifade edilmiştir. 

Çalışmada ayrıca sözleşmenin kapsamında yer alan faaliyetler açısından da 
bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Buna göre, birçok faaliyeti içeren performans esaslı 

sözleşmeler oldukça olumlu sonuçlar vermektedir. Bu durumda maliyet tasarrufunun 
hem miktarı hem de olasılığı artmaktadır. Ancak, faaliyet bazında yapılan 

çalışmalarda, köprü-tünel, arazi çalışmaları ve banket bakım-onarımında sözleşme 
kullanımının olumlu sonuçlar vermediği belirtilmektedir. Çöp toplama işlerinin de 
hem performans esaslı hem de diğer sözleşme türleriyle yapılan çalışmalarda 
tavsiyeye değer sonuçlar vermediği tespit edilmiştir.89 Sonuçların geniş bir özeti 
aşağıda yer alan Şekil 3.3’de sunulmaktadır. 

Şekil 3.3. Anastasopoulos’un Maliyet Tasarrufu İçin Bir Yaklaşım Önerisi 

Kaynak: Anastasopoulos et al. 2010:26l'den uyarlanmıştır 

89 Anastasopoulos etç al., 2010:261-262 
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Çalışma, kullandığı çok değişkenli istatiksel analiz gerçekleştirmesi ve geniş 
bir veri tabanından faydalanması bakımından ilk olması ve bu alanda önemli katkı 

sağlaması bakımından değerli olmakla birlikte, performans esaslı bakım 

sözleşmesinin “harcamaya değer” bir yöntem olup olmadığı konusunda tartışmanın 
devam edeceği düşünülmektedir. Öncelikle, çalışma kapsamında farklı arazi 
koşullarının, diğer sözleşme yöntemlerinin ve özelliklerinin bulunması (süre, 

uzunluk, büyüklük vb.) yapılan araştırmanın en önemli eksikleridir. 

Bununla birlikte, karayolu ağının genişlemesi veya artan talep nedeniyle 

bakım-onarım işleri yükünün giderek artmasına rağmen, kamunun sorumlu 

birimlerinde kapasitenin azaltılması veya aynı oranda artırılamaması şeklinde 
dünyada görülen genel eğilim dışarıdan hizmet alimim zorunlu kılmaktadır. Bu 

durumda, kamu idarelerinin öncesi ve sonrası analizi yapması beklenmemelidir. Bu 
nedenlerle, performans esaslı bakım-onarım sözleşmesi için harcama getirisi 

kavramının henüz netleşmiş olduğu söylenemez. 

3.6. Risklerinin Değerlendirilmesi 

Performans esaslı bakım-onarım sözleşmelerinin bir yöntem olarak 

benimsenerek uygulanabilmesinin ön koşulu bu yönde kuvvetli bir siyasi iradenin 
mevcut olmasıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde bakım-onarım işlerine oranla 
yeniden yapım projelerine kaynak tahsis etmek politika yapıcılara daha cazip 
gelmektedir. Çoğu zaman, bakım ve onarım ihtiyacı kamuoyundan gelen baskılar 
neticesinde gündeme alınmaktadır. Ancak, zamanında yerine getirilemeyen küçük 
çaplı bakım-onarım çalışmaları çoğu zaman daha büyük sermaye gerektiren yeniden 
yapım veya rehabilitasyon yatırımlarına dönüşmektedir. Performans esaslı bakım-

onanm sözleşmeleri açısından en önemli risk, uygulama süresince ortaya çıkacak 

uzun dönemli bir fınansal ihtiyacın sağlanması yönünde bir taahhütün ortaya 

konulmamasıdır. Bu çerçevede, siyasi istikrarın ve kararlılığın olmadığı ülkelerde 

uluslararası firmalar siyasi riski öngörerek uzun dönemli sözleşme içine girmeyecek 

veya bu riskleri tekliflerinde fiyatlandıracaklardır. 
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Performans esaslı bakım-onarım sözleşmeleri belirli bir fınansal kaynağın bir 

takvime bağlı olarak projeye bağlanmasını gerektirmektedir. Bu durum bütçe 

hazırlıklarında ciddi bir disiplin gerektirmektedir. Aksi takdirde büyük çaplı fınansal 

taahhütler ileride bütçe dengesi içinde riskler oluşturabilecektir. 

Performans esaslı bakım-onarım sözleşmelerinin uygulanmasında idari 

kapasitenin yetersizliği de önemli bir risk unsurudur. Geleneksel yöntem ile 

sözleşme yürütmekte olan kuruluşlarda uzun dönemli sözleşme yürütmek için bilgi 

ve tecrübe mevcut değildir. Bu tür projelere ilişkin performans esaslı göstergelerin 

tanımlanması, karşılaşılacak sorunlar öngörülerek şartnamelerin hazırlanması uzun 

bir hazırlık sürecini ve bilgi birikimini gerektirmektedir. 

Performans esaslı sözleşmeler, uzun dönemli sözleşmelerin doğasından 
kaynaklanan bir takım riskleri de içermektedir. Bu risklerin başında sözleşmedeki 

yükümlülüklerden kaynaklanan ve/veya diğer etkenler nedeniyle yüklenicinin iflas 

etmesi yer almaktadır. Bu durum, sözleşmenin inkitaya uğrayarak zamanında 
yapılması gereken bir takım işlerin gecikmesine neden olmaktadır. Kamunun zararını 
engellemek için isteklilerin mali ve teknik yeterliliklerinin dikkatli belirlenmesi, 

yükleniciler için bir sicil kayıt sisteminin oluşturulması başlıca önlemlerdir. 

Sözleşmelerin düzenlenmesinde önleyici önlemlerin ve olası durumlarda alınacak 

tedbirlerin açık bir şekilde belirtilmesi kritik öneme sahiptir. Bu durum sözleşme 

yönetimi ve denetiminde kullanılmak üzere kuruluşların uzman personel istihdamını 
zorunlu kılmaktadır. 

Diğer bir risk unsuru ise malzeme fiyat artışlarıdır. Özellikle fiyat istikrarının 
olmadığı, oynak döviz kuru ve yüksek enflasyonun yaşandığı ülkelerde fiyat artışları 

ciddi bir risktir. Uluslararası piyasada faaliyet gösteren büyük çaplı şirketler bu 

riskleri fınansal araçlar vasıtasıyla (türev veya vadeli piyasalar, sigorta) ile minimize 

edebilirken daha küçük ve yerel işletmelerin bu riskleri bertaraf etmesi mümkün 
görülmemektedir. Bu durumda sözleşmelerde fiyat ayarlaması ile ilgili hükümlere 
yer verilerek yüklenicinin riskleri azaltılabilmektedir. Fiyatlann yeniden 
düzenlenmesi ile ilgili taleplerin diğer bir nedeni yüklenicinin kontrolü dışında olan 
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öngörülemeyen olaylardır. Sözleşmede bu gibi durumlarda ne tür tedbirlerin 

alınacağı açık bir şekilde belirtilmelidir. 

Ancak gerek fiyat artışları ve gerekse taraflar tarafından öngörülemeyen bir 

takım olayların gelişimi sözleşme koşullarının ileride tekrar müzakere edilmesini 

doğurabilecek önemli risklerdir. Sözleşmenin taraflarının basiretli davranarak riskleri 

bertaraf edebilmesi piyasa araçları ile mümkün olduğu halde iyi niyetli 

davranılmaması, geç kalınması ve edimde bulunulmaması halinde yükümlülüklerin 

nasıl paylaşılacağı ilerleyen dönemlerde sözleşmenin yeniden müzakere edilmesini 

gerektiren hukuki sorunlardır. Esas itibariyle temel ilke riskleri en iyi yönetecek 
tarafın riskleri üstlenmesidir. 

Performans Esaslı Bakım-Onarım sözleşmelerine geçiş bir takım idari riskleri 
de beraberinde getirmektedir. Yeni sözleşme yaklaşımında, daha önce kamu 
kurumlan tarafından yerine getirilen çoğu hizmetin özel sektöre gördürülmesi 
benimsenmektedir. Yeni yaklaşım, kuruluşun envanterinde yer alan araç-gereç 

parkının ve iş gücünün azaltılmasını da beraberinde getirmektedir. Bu koşullarda atıl 
durumda kalacak varlıklann elden çıkarılması ve istihdamın azaltılması 

gerekmektedir. Yeni personel rejimi daha çok sözleşme yönetiminde uzman az 

sayıda teknik personele ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle mevcut pozisyonlarını 

kaybedecek personel, sözleşmenin benimsenmesinin önünde risk teşkil etmektedir. 
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4. PERFORMANS ESASLI BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMELERİNİN 
ÜLKE UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

Karayolu bakım-onarım hizmetlerinde performans esaslı sözleşme 

uygulamasının dünyada ilk örnekleri seksenlerin ikinci yansında ortaya çıkmıştır. 
İlk uygulamanın üzerinden geçen yaklaşık 30 yıllık süreçte, performans esaslı bakım- 
onarım sözleşmelerinin dünyanın farklı coğrafyalarında önemli ölçüde kabul 
gördüğü anlaşılmaktadır (Bkz. Şekil 4.1). Özel sektör ve kamu arasında uzun 
dönemli işbirliğine dayanan yeni kamu işletmeciliği anlayışına paralel olarak, bakım- 
onanm hizmetlerinde özel teşebbüsten olabildiğince yararlanılmasına yönelik 

uygulamaların arttığı tespit edilmektedir. Bu bölümde, çeşitli ülkelerdeki uygulama 
örnekleri genel hatlanyla özetlenmeye çalışılacaktır. 

4.1. Kanada 

Kanada’da Britanya Kolumbiyası eyaletinin il yollarının tamamında, Ontaryo 

eyaleti karayolu ağının yüzde 60’ında ve Alberta eyaletinin tüm karayolu ağmda 
performans esaslı bakım-onarım sözleşmeleri kullanmaktadır. 

Kanada’da 1988 yılında performans esaslı sözleşme uygulayan ilk eyalet olan 

Britanya Kolumbiyası’m, sırasıyla Alberta (1995) ve Ontaryo (1996) takip etmiştir. 

4.1.1. Britanya Kolumbiyası 

Britanya Kolumbiyası 1987 yılında bir yıl içinde tamamlanmak üzere tüm il 
yollarının özelleştirilmesini kapsayan bir program açıklamıştır. Açıklanan program, 

47.024 km il yolu ve 2.645 adet köprüden oluşan karayolu altyapısı ve 2.700 işçinin 
statüsüyle ilgili oldukça kapsamlı bir dönüşümü amaçlamıştır. Lund (1996:1), 
hükümetin açıkladığı bu programın ekonomik bir analize dayanmadığını iddia 
etmektedir. Hükümet tarafından açıklanan programda benimsenen temel ilkeler şu 

şekilde sıralanmıştır: 

• Devletin görevi yönetmektir ve devlet ekonomi için planlamak, 

kolaylaştırıcı olmalı ve katalizör görevi görmelidir. 
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• Olağandışı şartlar dışında, mal ve hizmetlerin üretiminden özel sektör 
sorumlu olmalıdır. 

• Devlet programları, kamu menfaati korunmak kaydıyla etkinliğin 
sağlanması adına özel sektör eliyle görülmelidir. 

• Devlet, çalışanların bir araya gelerek şirket oluşturmalarını teşvik eden 
düzenlemeleri desteklemelidir. 

• Devlet, bölgesel ekonomileri teşvik eden düzenlemeleri desteklemelidir. 

• Devlet çalışanlara, birliklere, firmalara ve kamuya adil davranmalıdır. 

• Kamuya iş yapan hiçbir yükleniciye üç sözleşme alanından daha fazlası 
tanınmamalıdır. 

Hükümet bu özelleştirme programı ile birlikte tamamlayıcı unsurlar olarak 
Erken Emeklilik Programı ve Yeniden Yapılanma Programı’m da açıklamıştır. İlk 
açıklandığı dönemde yetersiz bilgilendirme nedeniyle, programın kamu 
çalışanlarının mevcut durumunu nasıl etkileyeceği tam olarak anlaşılamamış, bu 

nedenle kamu çalışanlarının bu dönemde geleceğe yönelik kaygılar taşıdığı 
gözlemlenmiştir. Özelleştirme programında yukarıda ifade edilen; “çalışanların bir 
araya gelerek şirket oluşturmalarını sağlama” ilkesi gereği, her bir bölge teşkilatında 

çalışanların bir araya gelerek şirket kurmaları ve devletle üç yıllık bakım-onarım 
anlaşması yürütmeleri teşvik edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, yeni kurulacak ve 
çalışanlardan oluşacak şirketlere kurulma aşamasında destek vermek üzere yönetim 

danışmanlık hizmeti sağlayan firmanın masraflarını 10 günle sınırlı bir süre için 
devlet üstlenmiştir. Sendikanın işçilere anlaşmayı kabul etmemelerini telkin eden 

faaliyetlerine rağmen, birçok çalışan ya işlerini kaybetme korkusu ya da girişimcilik 
güdüsüyle şirket oluşumuna yönelmiştir. 35 karayolu bölge teşkilatının çoğu çalışanı 
açıklanan 28 ihale bölgesi için şirket oluşturarak ihaleye katılma girişiminde 

bulunmuştur. Sonuç olarak, 11 şirket ihaleye katılmış ve 10’u başarılı bulunmuştur. 
Bu şirketlerin yansının sahiplerini tamamen çalışanlar oluştururken, diğer yarısını 
azınlık hissesi sahibi olarak deneyimli inşaat müteahhitleri oluşturmuştur (program 

gereği yüzde 51 hissenin kontrolünün çalışanlarda olması gerekmektedir). 
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Şekil 4.1. Dünyada Karayolu Bakım-Onarım Hizmetleri için Performans Esaslı Sözleşme (PES) Uygulaması 

Kaynak: Dünya Bankası, Mart 2006; http://www-esd.worldbank.org/pbc_resource guide/Docs-latestyüzde20edition/PBC_world_map.pdf 



Birkaç sözleşmenin uygulamaya konulmasından ve planın açıklanmasından 
bir yıl sonra, hükümet kamuoyu baskısıyla mevcut çalışanlarının durumuna ilişkin 
detaylı bir plan açıklamıştır. Bu plana göre çalışanlara sunulan alternatifler şöyle 
sıralanmıştır; 

• Bölgede ihaleyi kazanan yüklenici şirkette istihdam edilmek, 

• Kamu hizmetinde kalmak ve boş herhangi bir kadroya atanmak, 

• Eğer şartları sağlıyorsa erken emeklilik programından faydalanmak, 

• İstifa etmek (Bu durumda kıdem tazminatı hakkı tanınmamıştır). 

Planın açıklanması ile kamu çalışanlarının büyük bir bölümü yeni karayolu 
ve köprü bakım-onarım şirketlerine transfer olmuştur. Bu süreçten bir kısım devlet 
çalışanı maddi ve manevi zarar görürken, çoğu eski kamu çalışanının özelleştirme 
sürecinden sonuçlan itibariyle memnun göründüğü tespit edilmiştir.90 

1995 yılında eski kamu çalışanlanndan oluşan şirketler, kamu ile 16 adet 
performans esaslı sözleşme yürütmeye hak kazanmıştır. Eski kamu çalışanlannın 
oluşturduğu şirketlerin, sözleşme yürütme hakkı kazandıkları projelerin toplam 
değeri, ihale edilen 28 projenin toplam değerinin yaklaşık yüzde 57’sine ulaşmıştır. 
Sözleşme süreleri, özelleştirme programının başladığı 1988 yılında üç yıl olarak 
belirlenmişken, sözleşme süreleri 1995 yılında beş yıla çıkanlmış ve ilave üç yıl 
yenileme hakkı tanınmıştır.91 

2003 yılından bu yana, Britanya Kolumbiyası’nda götürü bedel performans 
esaslı sözleşme yürütülmektedir. Sözleşme süreleri on yıl olarak belirlenmiştir. 
Sözleşme kapsamında, bakım-onarım işleri yer almış; rehabilitasyon ve yeniden 
yapım gibi ilk yatırım maliyeti yüksek işler sözleşme kapsamı dışında tutulmuştur. 
Bu çerçevede, daha ziyade üstyapı bakımı, kış bakımı, drenaj, peyzaj, işaretlemeler, 
acil bakım ve onanm ile hasar görmüş karayolu varlıklarının onarım hizmetleri 
sözleşme kapsamında ele alınmıştır. 

Performans standartları, olası sorunlar oluşmadan önlem almayı amaçlayan 

ve tüketici memnuniyetini önceleyen bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Bu kapsamda, 

90 Lund 1996:2 
91 Lund 1996:3 
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idare işin yapılması için yöntem tanımlamamaktadır. Yükleniciler, her ay yıllık 

toplam götürü bedel sözleşme bedelinin 1/12’sini, performans göstergelerine uyum 
sağladıkları takdirde elde edebilmektedir. Aksi durumda, tenkisat yapılmaktadır.92 

Yükleniciler, ISO 9000-2000 standartlarında yer alan ilkelere uyumlu olarak 

bir Kalite Yönetim Sistemini sözleşme süresince uygulamak zorundadır. Kalite 

yönetim sistemi sertifikasına sahip olma zorunluluğu olmasa da, ISO standartlarında 

ortaya konulan ilkelere uygun bir sistemi benimsemeleri istenmektedir. Yüklenicinin 

kalite yönetim sisteminin, yalnızca sözleşmede yer alan; raporlama gerekleri, acil 

müdahale, çevre, paydaşlarla iletişim gibi maddelerde sıralanan hükümlerde aranan 

şartlarla sınırlı olmayacak şekilde, olası her türlü hizmet ve faaliyeti kapsaması 
istenmektedir.93 

Yüklenicilerin değerlendirilmesi ve seçimi birkaç aşamadan oluşmaktadır. 
İhale değerlendirme sürecinde, isteklinin kalite yönetim sistemi ve teklif fiyatları 
belirli ağırlıklarda dikkate alınmaktadır.94 

4.1.2. Alberta 

Alberta eyaleti, emanet usul bakım uygulamalarının yanında 1995 yılından 

bu yana bakım-onarım işlerini ihale etmektedir. Alberta Altyapı ve Ulaşım İdaresi, 
toplam 15.000 km olan yol ağını yaklaşık uzunluğu 500 km olan 30 farklı bakım- 

onarım sözleşmesi alanına bölmüştür. Sözleşme süreleri yaklaşık 5 yıl olarak 
belirlenmiştir.95 

Yüklenicinin performansı hedeflenen hizmet seviyesine göre 

değerlendirilmektedir. Hizmet seviyesi kavramı hem teknik şartlan hem de 

yüklenicinin müdahale süresini içermektedir. Sözleşmede belirlenen performans 
şartlannın sağlanmaması durumunda cezai müeyyideler uygulanmaktadır.96 

92 Hyman, 2009:27 
93 Stankevich, 2005:10 
14 Stankevich, 2005:11 
95 Pakkala, 2002:88 
96 Hyman, 2009:27 
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Bakım-onarım işlerinin ihale edilme politikasının ilk uygulamalarında, 

yüklenicilerin ihaleye katılabilecekleri sözleşme alanı en çok 4 bölge ile 

sınırlandırılmıştır. Birim fiyat ile teklif verilen ihalelerde, yüklenicinin seçiminde 

yüzde 60 teklif fiyatı, yüzde 40 diğer faktörler dikkate alınmıştır. Yeniden kaplama 

ve rehabilitasyon işleri bakım-onarım sözleşmesi kapsamında değil, yeniden yapım 

işi kapsamında ele alınmıştır. Programın ikinci turu 2000 yılında uygulanmaya 

başlanmış, yüklenicilerin toplam 7 bakım-onarım sözleşmesi alanında istekli 

olabilmelerine izin verilmiştir. Yüklenici seçiminde, isteklinin teklif fiyatı yüzde 78 
oranında etkili olurken, yüzde 22 teklif fiyatı dışındaki faktörler dikkate alınmıştır.97 

4.1.3. Ontario 

Ontario eyaleti bakım-onarım işlerini ihale etmeye 1996 yılında başlamıştır. 
Diğer eyaletlere göre oldukça farklı bir yaklaşım izlenmiştir (Bkz. Tablo 4.1). 
Ontaryo’da geleneksel yöntemle ihale ve performans esaslı bakım-onarım 
sözleşmeleri olmak üzere iki farklı yöntem kullanılmaktadır. Maliyet tasarrufu 
sağlanabileceği düşünülen işler performans esaslı bakım-onarım sözleşmeleri 

yöntemi ile ihale edilirken, diğer işlerde geleneksel yöntem kullanılmaktadır.9S 

Ontario Ulaştırma Bakanlığı, tüm il yollarının yüzde 60’ında performans 
esaslı bakım-onarım sözleşmesi yürütülmesini planlamıştır. Performans esaslı bakım- 
onarım sözleşmelerinin yüzde 95’inde götürü bedel ödeme sistemi kullanılmaktadır. 
Bu sözleşmelerde, sözleşme süreleri 7 ile 9 yıl arasında değişmektedir. Sözleşmeler, 
tüm rutin bakım-onarım işlerini, çevre düzenleme, köprü bakım-onarım ve temizliği, 
elektrik işleri, yatay ve düşey işaretleme işlerini kapsamaktadır. Ayrıca, kış bakım- 
onanmı, kaza durumlarında acil destek hizmeti sağlama, gözetim ve denetim işleri de 
sözleşmenin kapsamı içinde yer almaktadır. Sözleşmede, hem sonuç odaklı hem de 
müdahale süresini esas alan göstergeler kullanılmaktadır. Performans hedeflerinin 
tutturulamaması durumunda cezai şartlar öngörülmüştür.99 

97 Pakkala, 2002:88 
98 Pakkala, 2002:88 
99 Hyman, 2009:27-28 
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Tablo 4.1. Kanada'da Uzun Dönemli Sözleşmeler 

Eyaletler Sözleşme Tipi Sözleşme 
Süresi 

Sözleşme 
Yöntemi 

Yüklenici 

Seçim 
Kriterleri 

Bakın 
Sözl 

Kaps 
Faal 

-onanın 

eşmesi 
anı Dışı 
ivetler 

Alberta Çıktı Esaslı 5 yıl 
Birim 

Fiyat 

Fiyat yüzde 
78 

Diğer 
yüzde 22 

Yeniden 

Kaplama ve 
Rehabilitasyon 

Britanya 
Kolumbiyası Sonuç Esaslı 8 yıl 

(5+3) 
Götürü 
Bedel 

Fiyat yüzde 
40 

Diğer 
yüzde 60 

Yeniden 

Kaplama ve 
Rehabilitasyon 

Ontario Çıktı Esaslı 8 yıl 
(5+3) 

Goturu 
Bedel 

Fiyat yüzde 
90 

Diğer 
yüzde 10 

Yeniden 
Kaplama ve 

Rehabilitasyon 

Kaynak: Pakkala, 2002:89. 

4.2. Finlandiya 

Finlandiya Karayolu İdaresi (FINNRA), 2001 yılında büyük bir yapısal 
dönüşüm geçirmiştir. Özelleştirme sürecinin başlangıcı olarak anılan refonnla, 
FINNRA’nın geleneksel yapısı, tamamıyla hizmet alan bir teşkilat yapısına 

dönüştürülmüştür (Bkz. Şekil 4.2). Yapısal dönüşümle birlikte, FINNRA’nın tasarım, 

mühendislik hizmetleri, bakım ve yapım ile ilgili üretime yönelik görevleri, yeni 

kurulan kamu iktisadi teşekkülü olan Finlandiya Karayolu Şirketi (Finnish Road 

Enterprise-FRE)’ne devredilmiştir. FINNRA ise belirlediği stratejik hedefler 

doğrultusunda, mevcut ihale kanunu çerçevesinde ihale işlemlerini yürüten ve 
sözleşme yapan bir kuruma dönüştürülmüştür.100 

Özelleştirme sürecinin Şekil 4.2’de gösterilen dördüncü aşaması, özel 
sektörle rekabet edebilmesi ve daha önemlisi gerçekçi bir kar marjında proje teklifi 

sunabilmesi için FRE’nin öğrenme süreci olarak ifade edilmektedir. FRE’nin 

tamamen açık bir piyasadaki rekabet ortamından korunduğu 2005 yılına kadar, FRE 
ve FINNRA sözleşme şartlarım karşılıklı müzakerelerle belirlemiştir.101 

m Pakkala, 2005:16 
101 Pakkala, 2002:16 
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Rutin ve periyodik bakım-onarım hizmetleri için özel sektöre açık ihale, 
karayolu ağındaki 99 bakım-onarım alanının 23’ünde başlamıştır. Özel sektörün 
bakım-onarım işlerinde tam anlamıyla rol alması, tedrici olarak gerçekleşen özel 
sektör ve FRE işbirliği sonucunda gerçekleşmiştir. 23 bakım-onarım alanında 
yürütülen sözleşmelerin süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. Götürü bedel yöntemi 
benimsenen sözleşmelerde, performans göstergeleri genellikle çıktı odaklı olacak 
şekilde tasarlanmıştır. Diğer sözleşmelerde ise sonuç odaklı göstergeler 

kullanılmıştır. Yüklenici seçimi, yüzde 75 teklif fiyatı ve yüzde 25 teknik yeterlilik 
kıstasına göre yapılmıştır.102 

Şekil 4.2. Finlandiya Karayolu Organizasyonu Reformunun Aşamaları 

FINNRA’nın bakım-onarım sözleşmeleri hibrid sözleşmelerdir. Sözleşme 

bedelinin yüzde 75’lik dilimi için belirli performans hedeflerine uyum oranında 

ayarlanan sabit fiyat, kalan yüzde 25’lik dilim için ise birim fiyat esasına dayalı 
ödeme sistemi benimsenmiştir. Götürü bedel belirlenen sözleşmenin performans 

esaslı kısmını; kış ve yaz bakım-onarımı, küçük köprü bakım-onarımı, stabilize 

yollar, çevresel düzenleme, drenaj ve hendek bakım-onarımı gibi iş kalemleri 

oluşturmaktadır. Sözleşmede yer alan müdahale zamanı ve sonuç esaslı sözleşme 

hükümlerine örnek olarak, kar yağışının durmasından sonra belirli bir zaman içinde 1 

102 Pakkala, 2002:44 
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cm kar kalınlığına kadar tüm karın kürenmesi için yükleniciye 2 saat gibi bir 
müdahale süresi hedefi ve sürtünme direncinin 0,3 den az olması gibi performans 
hedefi verilebilmektedir. Yüzde 25’lik dilimi oluşturan birim fiyat usulüne dayalı 
kısımda, karayolu sanat yapılarının yenilenmesi, korkuluk montajı ve drenaj tamiri 
gibi işler yer almaktadır.103 

Kış bakım-onanmı, Finlandiya’da rutin bakım faaliyetinin en büyük harcama 

kalemini oluşturmaktadır. Üç yıllık sözleşme kapsamında yüklenici ve idarenin 
kontrolü dışında olan öngörülemeyen maliyet riskine karşı, kar/yakıt/enflasyon 
endeksi oluşturularak koruma oluşturulmuştur.104 

4.3. İsveç 

İsveç’in karayolu ağı iklim, tip ve uygulama bakımından Finlandiya ile 
oldukça benzerdir. Yaklaşık 100.000 km karayolu ağına sahip olan İsveç’te karayolu 
ağı, 147 sözleşme alanına bölünmüştür.105 

İsveç’in karayolu yönetim sisteminde üretimden sorumlu birim, İsveç Ulusal 
Karayolu İdaresi (Swedish National Road Administration - SNRAj’nden ayrı olarak 
örgütlenmiş ancak Finlandiya örneğinde olduğu gibi şirketleştirilmemiştir. İsveç’te 
1996 yılından bu yana bakım-onarım işlerinde ihale ile özel sektörden 

faydalanılmaktadır. Üretimden sorumlu teşkilat, 2000 yılından bu yana bakım- 
onarım sözleşmesi sahibi olabilmek için açık ihale usulüne göre özel sektörle rekabet 
etmektedir.106 

Sermaye yatırımlarının çoğu geleneksel Tasarla-İhale et-Yap yöntemine göre 
yapılmakla birlikte, yalnızca bazı köprüler tasarla-inşa et yöntemine göre ihale 
edilmektedir. İhale değerlendirmesi yüzde 75 teklif fiyatı ve yüzde 25 diğer faktörler 
dikkate alınarak yapılmaktadır. İsveç’te uygulanan karayolu bakım-onarım 
sözleşmesi Tablo 4.2’de özetlenmektedir. 

u Hyman, 2009:30 
104 Pakkala, 2002:45 
105 Pakkala, 2002:114 
106 Pakkala, 2002:114 
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Tablo 4.2. İsveç'te Tipik Uzun Dönemli Bakım-onarım Sözleşmesi 

Sözleşme 
Süresi 

Sözleşme 
Yöntemi Sözleşme Kapsamı 

Çıktı 
Esaslı 

8 Yıl 

(6+2 yıl) 
Götürü 
Bedel 

Yüzde 75 Fiyat 
Yüzde 25 Diğer 

Rehabilitasyon ve Yeniden 
Kaplama Hariç Tüm Bakım- 

Kaynak: Pakkala, 2002:114 

4.4. Avustralya 

Yüzölçümü bakımından yaklaşık Amerika Birleşik Devletleri büyüklüğünde 

olan Avustralya’da kilometrekareye yalnızca üç insan düşmektedir. Nüfusunun 

yüzde 83’ü şehirlerde ve yüzde 39’u da Sydney ve Melbourne gibi büyük şehirlerde 
yaşamaktadır. Büyük bir coğrafyaya yayılan Avustralya’da yol ağı uzunluğu yaklaşık 
810.000 km’dir. 

Avustralya’da karayolu yönetimi organizasyon yapısı Federal Hükümet, 6 
eyalet ve 2 bölge idaresi olmak üzere üç katmandan oluşmaktadır. Federal Hükümet, 

yüksek trafik yoğunluğuna sahip, yaklaşık 18.500 km karayolu ağını yönetmekte, 

geri kalan kesimler ise bölgesel ve yerel idarelerce yönetilmektedir. Yerel ve 

bölgesel idareler, tamamen özerk olarak sorumluluk alanında bulunan karayolu 
ağında yönetim politikası ve uygulamalarını tayin edebilmektedirler.107 

İlk performans esaslı bakım-onanm sözleşmesi Sydney’de kent içi yolların 
bakımında kullanılmış, daha sonra New South Wales, Tazmanya, Güney ve Batı 
Avustralya eyaletleri performans esaslı sözleşmeler uygulamaya başlamıştır.108 
Bakım-onarım sözleşmeleri bölgeden bölgeye değişiklik göstermekle birlikte en 

yenilikçi performans esaslı sözleşmeler Batı Avustralya, Sydney ve Tazmanya’da 

uygulanmaktadır. Tazmanya ve Batı Avustralya, bakım-onarım işlerinde tamamen 

özel sektörden hizmet alınırken, Sydney bakım-onarım faaliyetlerini hala emanet 
usulle yürütmektedir. Tablo 4.3’de bu üç eyalet için özet bilgiler sunulmaktadır.100 

107 Pakkala, 2002:82 
108 Zietlow, 2004:2 
109 Pakkala, 2002:85 
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Tablo 4.3. Avustralya'da Kullanılan Uzun Dönemli Bakım-Onarım Sözleşmeleri 

Sözleşme 
Tipi 

Sözleşme 
Süresi 

Sözleşme 
Yöntemi 

Yüklenici Seçim 
Kriteri 

Sydney, 
NSW ' 

Sonuç 
Esaslı 

10 yıl Götürü 
Bedel 

Yüzde 80 Fiyat 
Yüzde 20 Diğer 

Tüm işler 

Tazına nya Sonuç 
Esaslı 

10 yıl Goturu 
Bedel 

Yüzde 50 Fiyat 
Yüzde 50 Diğer 

Tüm İşler 

Batı 
Avustralya 

Sonuç 
Esaslı 

10 yıl Götürü 
Bedel 

Yüzde 40 Fiyat 
Yüzde 60 Diğer 

Tüm işler 

Kaynak: Pakkala, 2002:85 

Karayolu bakım işlerinin ihale edilmesi durumunda ortaya çıkacak risklerin 

tam olarak anlaşılması ve özel sektörün zamanla tecrübe edinmesini sağlamak 

amacıyla 1990 yılında eş zamanlı, kısa dönemli iki pilot sözleşmenin uygulanmasına 

karar verilmiştir. Pilot projeler üzerinde yapılacak değerlendirmelerle, kamu ile özel 

sektör uygulamalarının maliyet, kalite ve müdahale süresi bakımından 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışma için New South Wales eyaletinde 

Sydney’in batısında 100 km uzunluğunda iki karayolu ağı seçilmiştir. İdare, tüm 
karayolu ağının mevcut durumunu ve özelliklerini içeren bir envanter çalışması 

gerçekleştirmiş, geçmişte yapılmış çalışmalara ilişkin işler ve maliyetler toplanmış, 

performans ölçümü ve raporlanmasma ilişkin metodoloji detaylı şekilde 
tanımlamıştır.110 

Dünya Bankası’nın raporuna göre, yenilikçi performans esaslı sözleşme 

yaklaşımı ilk yılda yüzde 16 maliyet tasarrufu ve yüzde 22 verimlilik artışı 

sağlamıştır. Uzun dönemli performans esaslı sözleşmelerde görülen bu olumlu sonuç, 

1995 yılında ilk on yıllık performans esaslı sözleşmenin uygulanmasına yol açmıştır. 

Sydney’in 450 km uzunluğunda kent içi yollarında uygulanan bu sözleşmede yüzde 
25 daha düşük ihale teklifi, varlık durumunda yüzde 13 iyileşme ve yüzde 20-30 
arasında maliyet tasarrufu görülmüştür.111 Ancak, Dünya Bankası’nm tasarruflara 
ilişkin tespitlerinin projenin hangi dönemlerini kapsadığı ve nasıl bir yöntem 

kullanılarak bu sonuçların elde edildiği çalışmada net olarak ifade edilmemiştir. 

110 The World Bank, 2009 
111 The World Bank, 2009 
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Tazmanya, hem köy hem de kentiçi yollarda performans esaslı sözleşme 

uygulayan ilk eyalet olurken, Batı Avustralya’da uygulanan sekiz performans esaslı 

sözleşmenin ikisinde hibrid yöntem kullanılmıştır. Performans esaslı sözleşmelerin 

kapsamını rutin ve periyodik bakım-onarım, yeniden inşa ve rehabilitasyon, acil 

müdahale, müşteri ilişkileri, envanter oluşturma işleri oluşturmaktadır. Hibrid 

sözleşmelerde, idare karayolu üzerinde yüklenici tarafından yerine getirilecek işleri 

tanımlamakta, yerine getirilen hizmetlerin karşılığını birim fiyat usulü ile 

ödemektedir. Birim fiyat belirlenmeyen hizmetler için performans hedefleri 
tanımlanmakta ve sabit fiyat karşılığı ödeme yapılmaktadır.112 

4.5. Yeni Zelanda 

Yeni Zelanda’da karayolu ağından sorumlu karayolu idaresi Transit New 
Zealand (Transit), 10.786 km karayolunda hizmet vermektedir. Ulusal karayolu ağı 

24 yönetim alanına bölünmüştür. Her bölgenin coğrafya, konum ve trafik hacmi 
olarak kendine has zorlukları bulunmaktadır. Transit, bu ağ yönetim alanlarının 
bakım-onarımı ve işletimi için yüklenicilerin belirlenmesinde, geleneksel, hibrid ve 
performans esaslı bakım-onarım sözleşmeleri olmak üzere üç farklı yöntem 
kullanımını benimsemiştir.113 

Geleneksel yöntemde, profesyonel ve fiziksel hizmetler birbirinden 

ayrılmıştır. Transit, karayolu ağının yürütülmesi için profesyonel hizmet sağlayan 
müşavir firma ile ayrı bir sözleşme yürütmektedir. Sözleşme kapsamında yer alan 

profesyonel hizmetler şöyle sıralanmıştır: 

• Varlık yönetimi ve güvenlik stratejisinin belirlenmesi, 

• Belirlenen eylemlerin programlanması, 

• Fiziksel hizmet kapsamındaki işlerin sözleşmelerinin hazırlanması ve 
yönetilmesi, 

• Ağ kontrollerinin yönetilmesi, 

112 The World Bank, 2009 
113 Transit New Zealand, 2005:26 
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• Geleceğe yönelik büyük bakım-onarım işlerinin planlanması 

Fiziksel işler kapsamında ise, karayolu bakım-onarımı, çevresel düzenleme, 

işaretleme, sanat yapıları ve drenaj bakım-onanmı, karayolu kaplamasının bakım- 
onarımı gibi çok çeşitli faaliyetler yer almaktadır.1,4 

îkinci yöntem ise, yüklenicinin ortaya koyduğu performansını iradi olarak 
kontrol ettiği ve raporladığı, bir tür performans esaslı bakım-onarım sözleşmesi olan 
Hibrid Model’dir.115 

Hibrid model içinde, fiziksel hizmetler kısa dönemli sözleşmeler ile 

yüklenicilere ihale edilmektedir. Öte yandan, müşavir firma tüm karayolu ağının 
uzun dönemli varlık yönetimi ile sorumlu kılınmıştır. Kısaca, yüklenicilerin kısa 

dönemli, müşavir firmanın ise uzun dönemli çıkarlarının bir noktada uzlaşmak 
zorunda olacağı varsayılmıştır. Bu nedenle, yükleniciler ve müşavirler varlıkların 

ömür çevrim maliyetlerini azaltmak için uzun dönemli bir perspektifte davranmak ve 

buna uygun kısa dönemli performans hedeflerini belirlemek zorundadırlar. 

Bir diğer yöntem, fiziksel ve profesyonel hizmetlerin bir paket halinde ihale 
edildiği performans esaslı bütünleşik sözleşme (PEBS) modelidir. Hibrid modeldeki 

uygulamayla benzer şekilde, bu yöntem çıktı esaslı bir yaklaşım benimsemektedir.116 
Performans hedeflerine uyum yüklenicinin kendisi tarafından iradi olarak kontrol 
edilmektedir. 

İhale sürecinde, isteklinin kalite sistemi ve teklif fiyatı belirli ağırlıklar 
kullanılarak derecelendirilmekte ve en iyi dereceye sahip istekli yüklenici olarak 

belirlenmektedir. Sözleşmede, uzun dönemli performans göstergeleri ve bunlara 
bağlı hedefler tanımlanmaktadır. Yeni Zelanda’da uygulanan modellerin sözleşme 
süreleri Tablo 4.4’de verilmiştir. 

114 Transit New Zealand, 2005:26 
115 Transit New Zealand, 2005:26 
116 Transit New Zealand, 2005:26 
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Tablo 4.4. Sözleşme Süreleri 

İhale Modeli Sözleşme Süresi 

Geleneksel 3-5 yıl 
Hibrid 5 yıl 
PEBS 10 yıl 

Kaynak: Transit New Zealand Long Term Procurement Plan, 2005:32. 

Yeni Zelanda’nın 2000 yılında yayımladığı “Uzun Dönemli İhale Stratejisi” 
belgesinde gerçekleştireceği hizmet alımı harcamalarında eşit oranda (1/3’lük pay) 

bu üç modelden faydalanılması öngörülmüş, ancak 2005 yılında yapılan 

değerlendirmede gerçekleşmelerin öngörülenden farklı geliştiği ortaya konulmuştur. 

Bu duruma, sözleşme kapsamlarının genişlemesi, karayolu ağı yönetim ve bakım- 

onarımında yaşanan teknik değişiklikler, finansman politikası değişikliği ve her bir 
model kapsamındaki ağ uzunluğu gibi faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir 
(Bkz. Şekil 4.3).117 

Şekil 4.3. Sözleşme Modeli Kullanımının Dağılımı-2005 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
GELENEKSEL HİBRİD PES 

Kaynak: Transit New Zealand Long Term Procurement Plan, 2005:27. 

117 Transit New Zealand, 2005:26 
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Yeni Zelanda, Uzun Dönemli İhale Stratejisi (2005)’nde, üç modelin 
karşılaştırılması için gerçekleştirilen harcama getirisi analizinden elde ettiği 
sonuçlann, bir yargıya varmaya yetmediğini vurgulamıştır. Diğer taraftan, Dünya 
Bankası tarafından Transit’in Genel Müdürünün beyanına dayanılarak yapılan 

analizde, performans esaslı sözleşmelerde yüzde 53 trafik hacmindeki artışa karşın 

yüzde 30 profesyonel hizmetlerde, yüzde 17 fiziksel işlerde maliyet tasarrufunun 
elde edildiği ifade edilmiştir.118 

4.6. Birleşik Krallık 

Bugünkü haliyle karayolu ulaştırmasından sorumlu idarelerin teşkilat 

yapılarının şekillendirilmesinde, Margaret Thatcher’in danışmanı Sir Robin Ibbs 
tarafından hazırlanarak 1988 yılında yayımlanan “Devlet Yönetiminin Geliştirilmesi” 

(Improving Management) raporu etkili olmuştur. Kamu yönetiminde reform öngören 
raporda, mevcut duruma ilişkin ortaya konulan tespitler ana hatları ile aşağıda 
özetlenmiştir.119 

• Kamu sektöründe kabiliyet ve tecrübe eksikliği, 

• Kısa dönemli yaklaşımın uzun dönemli planlama anlayışına galebe 

çalması, 

• Sonuçlardan çok kullanılan kaynaklara odaklanılması, 

• Tek bir kuruluş çatısı altında yürütülmeye çalışılan hizmetlerin çeşitliliği 

ve büyüklüğü nedeniyle geleneksel teşkilat yapısından kaynaklanan 
zorluklar. 

Raporda ortaya konulan bulgulara dayanılarak geliştirilen üç ana öneri 
aşağıda verilmiştir:120 

• Bakanlıkların birçok işlev gören teşkilat yapısının, bir takım görevlerinin 

yeni kurulacak icracı kuruluşlara (Executive Agency) devredilmesi 

yoluyla yeniden şekillendirilmesi gerekmektedir. Bu kuruluşların, ilgili 

118 The World Bank, 2009 
119 Mather, 2011:5 
120 Mather, 2011:5 
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oldukları bakanlıklar tarafından çizilen politika çerçevesinde hareket 

etmeleri, kendine has bütçeleri ve mümkün olduğunca idari özerkliğe 

sahip olmalan sağlanmalıdır. 

• Kamu hizmetinin etkin bir şekilde sunumu için kamu personelinin tecrübe 

kazanması ve eğitilmeleri Bakanlıklarca sağlanmalıdır. Ancak, yeterli 

düzeyde eğitilmiş ve tecrübe kazandırılmış personel, hükümetin ortaya 

koyduğu politik hedefleri geliştirmeye ve yorumlamaya yönelik 

görevlerini yerine getirebilecektir. 

• Yeni kurulan kuruluşlara “Proje Yöneticisi” olarak daimi müsteşar 

düzeyinde bir yönetici atanmalıdır. 

Bu öneriler kapsamında şekillenen kamu reformunda, Ulaştırma Bakanlığı ile 

ilgili yedi icracı kuruluş oluşturulmuştur. Karayolu İdaresi (Highways Agency) bu 
yeni kumlan yedi icra kuruluştan biridir. Yeni kumlan kumluşlar, günlük işlerin 

yürütülmesinde Bakana karşı sommlu tutulan profesyonel bir yönetici (CEO) 

tarafından yönetilmektedir. İdarelerin teşkilat yapıları, sundukları hizmete özgü 
şekilde değişiklik gösterebilmektedir.121 

Bu çerçevede yeni kumlan Karayolu İdaresi, yaklaşık 6.920 km (4.300 mil) 
uzunluğundaki ana karayolu ve otoyolundan oluşan stratejik karayolu122 ağının 
işletim, bakım ve iyileştirilmesinden sommlu kuruluştur.123 

Kumluşun, 1994 yılından bu zamana kadar bakım-onarım hizmetlerinde 

kullandığı yöntemler özel sektörle uzun dönemli işbirliğine dayanan modellere doğm 

değişim ve gelişim göstermiştir. 

Sir Michael Latham’ın kaleme aldığı Latham Rapom (Latham, 1994) ve Sir 

John Egan’ın başkanlığında oluşturulan “İnşaat Sektörünü Yeniden Düşünmek” 

121 Mather, 2011:5-7 
122 Birleşik Krallıkta, stratejik karayolu ağı tüm karayolu ağının yüzde 3’ünü oluşturmasına rağmen 
toplam trafiğin üçte birini taşımaktadır. 
123 Highway Agency Business Plan 2011-2012 
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(Egan, 1998) isimli komisyon raporu, Karayolları îdaresi’nin geleneksel ihale 
yönetim tarzını terk ederek yenilikçi yaklaşımlara doğru yönelmesine yol açmıştır.124 

Egan Raporu’nda, özünde hem imalat hem de hizmet sektöründe verimlilik 

artışı sağlayan ve işletme yapılarını dönüştüren “Yalın İşletme” modeli inşaat sektörü 
tarafından benimsenebilirse olumlu sonuçlar doğuracağı tavsiye edilmiştir. Yalın 
İşletme modelinin iş akışında israfı yok eden, müşteri odaklı, tedarik zincirinde yer 
alan taraflar arasında uzun dönemli işbirliğini tesis eden ilkelerinin kalite ve 

verimlilikte sağladığı artış ile daha rekabetçi bir inşaat sanayisinin elde edilebileceği 

ifade edilmiştir. İnşaat sektöründen hizmet satın alan büyük işletmelerin, özellikle en 
büyük müşteri olarak kamu kuramlarının örnek proje uygulamaları yoluyla bu 

dönüşüme hizmet etmeleri gerektiği belirtilmiştir. 

Latham ve Egan Raporunda ortaya konulan temel ilkeler doğrultusunda, 

tedarik zinciri içinde ürün ve çözüm geliştirmede yetkin olan alt yüklenicilerin 

(tedarikçilerin) projenin ilk aşamalarında sürece dahil edildiği, özel sektörle uzun 
dönemli işbirliğine dayanan tasarla-yap, ittifak ve kamu özel işbirliği modelleri 
Karayolu İdaresinin 2001 yılında yayımladığı ihale stratejisinde kullanılacak araçlar 
olarak benimsenmiştir. 

İdare stratejik karayolu ağında belirlenen 14 coğrafi alan üzerinde bakım- 
onarım sözleşmesi yürütmektedir. Bakım-onarım hizmetleri, dört ana başlık altında 
toplanmaktadır. Bunlar; 

• Rutin bakım-onarım, 

• Kış bakımı, 

• Karayolu sensörleri, iletişim-yönetim sistemlerinin idamesi için gerekli 
teknoloji bakım-onarımı, 

• Tünel ve köprü gibi yapıların yenilenmesi, güçlendirilmesi ve 
karayolunun yeniden kaplanmasından oluşan planlı bakım-onarımdan 
oluşmaktadır.125 

124 Ansell at al, 2009:235 
125 NAO, 2009:9 
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Karayolları İdaresi özel sektörden hizmet satm almada, müşavirlik ve 
bakım-onarım hizmetlerinin ayrı olarak ihale edildiği yöntem, bütünleşik olarak ihale 

edildiği yöntem, KÖİ modeli ve ittifak modeli olmak üzere dört farklı yöntem 
kullanmaktadır. 

Bakım-onarım hizmetlerinde kullanılan modellerden ilki müşavirlik ve 

bakım-onarım hizmetlerinin farklı yüklenicilerce gördürüldüğü ikili bir sistemdir 

(Bkz. Şekil 4.4). Müşavirlik hizmetleri, götürü bedel ödeme sistemine dayanan bir 

sözleşme ile yürütülmektedir. Müşavir firmanın görevleri; sorumluluk alanında 

bulunan ağda yer alan varlıkların denetimi, yönetimi, mühendislik tasarımı ve bakım-

onarım hizmetlerinden sorumlu olan yapım yüklenicisinin denetiminden 

oluşmaktadır. Bakım-onarım işleri için ise götürü bedel ve teklif birim fiyatlarına 

göre ödeme öngörülmüştür. 

Şekil 4.4. Yüklenici ve Müşavirin Görev ve Sorumlulukları 

Kaynak: NAO, 2001:74. 

Müşavirlik ve bakım-onarım işlerinin farklı yükleniciler tarafından görüldüğü 
Şekil 4.4’deki modelin yanı sıra, aynı ağ üzerinde müşavirlik ve bakım-onarım 
hizmetlerinin yüklenicileri arasında işbirliğine dayanan ve/veya müşavirlik ve bakım 
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hizmetlerinin tek bir elden verilebileceği yapım işletim sözleşmesi modeli 2002 
yılından sonra uygulanmaya başlanmıştır. Buna göre, tüm planlanmış, rutin ve kış 
bakımı işleri ile mühendislik tasarım işleri daha bütünleşik şekilde yapım işletim 
modelinde değerlendirilmektedir. Her bir sözleşme, mevcut 14 bakım-onarım 
alanının her birinde, süresi dört ile beş yıl arasında değişen toplam yedi yıla kadar 
süre uzatma hakkı tanınan sözleşmelerle yürütülmektedir. Bu modelde, yüklenici tüm 
planlı, rutin ve kış bakım-onarım işlerinin belirlenmesi, tasarım ve denetimle ilgili 
profesyonel hizmetler ve belirli bir tavana kadar inşaat işlerini yürütmektedir.126 
İdare ayrıca belirli bir ana yükleniciyle veya uzmanlık gerektiren konularda birden 
çok yükleniciyle aynı bakım-onarım alanında farklı sözleşmeler yürütebilmektedir.127 

Ayrıca, idare karayolu ağının bazı kesimlerinde kısmen veya tamamen 
kullanıcı gelirleriyle finanse edilen KÖİ modeli uygulamaları da kullanmaktadır. Bu 
sözleşme modelinde yol yapımı yanında, yapılan yolun ve bazı mevcut karayolu 
kesimlerinin bakım ve onarımı da yükleniciye yaptırılabilmektedir. 

İdare tarafından kullanılmakta olan bir başka yaklaşım ise İttifak Modelinin 
bir uygulaması olan ve İnşaat İşletim Sistemi (Construction Management 
Framework) olarak adlandırılan yöntemdir. Bu yöntemde, her hangi bir bakım- 
onarım alanı için yeniden yapım, iyileştirme ve ağ işletimi için, projenin tasanm 
aşaması öncesinde kalite ve fiyat ölçütlerine göre seçilmiş tedarikçiler, alanlarında 
uzman taşeronlar ve yükleniciler, idare ile bir araya gelerek bir birlik 
oluşturmaktadırlar. Birliğin yönetimi için yöneticiler tayin edilmektedir. Birlik 
tarafından, önemli performans göstergeleri ve bunlara bağlı maliyet hedefleri tayin 
edilmektedir (Bkz. Şekil 4.5). Bu yöntem, kamu ihale sözleşmeleri modelleri içinde 
incelenen İttifak Modeli bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır. 

İdarece uygulanan sözleşmelerde genellikle performans esaslı şartnameler 
kullanılmaktadır. Bu sayede, her bir imalat kaleminin belirli standartlara uyumunun 
detaylı olarak tetkik edildiği yaklaşım terk edilerek, idarenin daha fazla kullanıcı ve 

190 

sonuç odaklı olabilme imkanı doğmuştur. 

126 NAO, 2009:10 
127 NAO, 2009:11 
128 NAO, 2009:13 
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Sözleşmeler ödeme usulleri bakımında üç sınıfa ayrılmaktadır. Çoğu rutin ve 
kış bakımı işlerinde, şartnamede ortaya konulan performans hedeflerine uyum 
oranında belirlenen aylık götürü bedel ödeme usulü bunlardan biridir. İhalede 
belirlenen götürü bedel, her yıl perakende fiyat indeksiyle uyumlu olarak 
artırılmaktadır. Sözleşmede öngörülen şartlar dışında ortaya çıkan ilave maliyet, 
yüklenici tarafından üstlenilmektedir. Bir diğer yöntem ise, planlı bakım-onarım 
sözleşmelerinde kullanılmakta olan hedef maliyet sözleşme yöntemidir. Bu 
yöntemde, güncelleme esaslarıyla birlikte proje bütçesi sözleşme başında 
belirlenmektedir. Sözleşmede belirlenen hedef üzerinde maliyet artışı taraflar 
arasında paylaşılmaktadır. Tüm işçilik ve malzeme giderleri ile bu giderlerin belirli 
bir yüzdesi olarak belirlenen yüklenici kannın fıyatlandırıldığı “maliyet-artı” olarak 
adlandırılan sözleşme ödeme yöntemi ise denetim, tasarım, danışmanlık gibi 

profesyonel işler için kullanılmaktadır. 

Şekil 4.5. İnşaat İşletim Modeli Birlik Yapısı 

Kaynak: Ansell and Smith, 2010:43'den alınmıştır. 
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İhale süreci iki aşamadan oluşmaktadır. İsteklinin teklifte bulunabilmesi için 
kalite yeterliliği aşamasını geçmesi beklenmektedir. Yüklenicinin belirli bir kalite 
yeterlilik sistemine sahip olduğu görülürse, ikinci aşamada teklif fiyatları 
değerlendirilmektedir.129 

4.7. Amerika Birleşik Devletleri 

Hava Kuvvetlerinin ihtiyacı doğrultusunda 1970’li yılların ikinci yarısında 

Savunma Bakanlığı tarafından başlatılan “Performans Esaslı Hizmet Sözleşmesi” 

ABD’nin ilk performans esaslı sözleşme uygulamasıdır. Federal İhale Kurumu, 1980 
yılında “Hizmet Sözleşmelerinde İş Performans Tanımlarının Yazımı ve Yönetimi 
İçin Bir Rehber” isimli yönergeyi yayımlamıştır. Performans esaslı sözleşme 
kavramının ABD’de gelişimi sürecinde Federal İhale Kurumunun Politika 
Belgesinde, performans esaslı sözleşme yöntemlerinin mümkün olduğunca yaygın 

şekilde kullanılması için federal hükümetin politikasının eyalet (yerel) kuramlarını 
motive etmek olduğu açıkça vurgulanmıştır.130 

Politika belgesinde yer bulan performans esaslı sözleşme kavramı daha sonra 

1997 yılında Federal İhale Yönetmeliğine yansıtılmıştır. Ayrıca, Federal İhale 
Kurumu 1998 yılında “Performans Esaslı Sözleşme İçin İyi Uygulama Örnekleri 
Rehberi” yayımlamıştır. Adından da anlaşılacağı üzere, bu belge performans esaslı 
sözleşme ile ihale yürütülmesinin her aşamasında idarelere iyi uygulama örneklerini 
göstererek destek olmayı amaçlamıştır. 1990’lann ikinci yarısından itibaren görülen 
uygulamalara bakıldığında performans esaslı sözleşmenin ABD’de artarak uygulama 
alanı bulduğu görülmektedir. Geçen yıllar boyunca politika belirleyicilerin 

değişmesine rağmen, performans esaslı sözleşmeden olabildiğince faydalanmaya 
yönelik politikanın değişmediği gözlenmektedir.131 

Performans esaslı sözleşme yaklaşımına doğra görülen eğilim kendini 

ulaştırma alanında da göstermiştir. ABD Federal Ulaştırma Bakanlığının 1999 

yılında yayımlandığı ve eyaletlerin ulaştırmadan sorumlu idarelerine iletilen bir 

uvNAO, 2009:11 
130 Özbek, 2004:4-5 
131 Özbek, 2004:5 
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memorandumda, geleneksel şekilde yürütülen iş sözleşmelerinin bitimine müteakip 

yenilenme ihtiyacı duyulduğu dönemlerde bu işlerin performans esaslı sözleşmeler 

yoluyla gördürülmesine yönelik olarak dönüşüm planlarının geliştirmesi 
• 132 

istenmiştir. 

Ayrıca, bu geçiş sürecinin sürekliliği ve devamlılığını sağlamak adına 

idarelerin dörder aylık dönemleri kapsayan ilerleme raporlarım Federal Ulaştırma 

Bakanlığına değerlendirme için iletmeleri istenmiştir. Devam eden dönemde, 1999 

tarihli bir memorandumla, Ulaştırma Bakanlığının birinci önceliğinin, eyalet 

idarelerinin mevcut sözleşmelerini performans esaslı sözleşmelere dönüştürmesi 

olduğunu bildirilmiştir. Bu bildiriden yaklaşık bir yıl sonra Ulaştırma Bakanlığı, 

2004 yılı mali yılının sonuna kadar Eyaletlerin ulaştırmadan sorumlu yönetimlerinin 

yürüttüğü sözleşmelerin yüzde sekseninin performansa dayalı hale getirilmesinin 
uzun dönemli hedefleri olduğunu vurgulamıştır. Dolayısıyla, anılan tüm bu politika 
belgeleri bizi ulaştırma yatırımlarında performans esaslı sözleşmelerden daha fazla 

faydalanılması yönünde açık bir irade beyanının olduğu sonucuna ulaştırmaktadır.133 

Karayolu altyapısının bakım-onarımı ABD’de giderek artan oranda odak 
noktası haline gelmiştir. Bunun başlıca sebebi, eyaletlerin karayolu ağ sistemini 
büyük oranda tamamlanmış olması, dolayısıyla yeni sermaye yatırımlarına oranla 
mevcut karayolu altyapı stokunun idame ve yenilemesinin giderek artan oranda 
önem kazanmasıdır. 

Performans esaslı bakım-onanm sözleşmesi, ABD’de son otuz yıldır farklı 
eyaletlerde uygulama fırsatı bulmuştur. İlk uygulama örnekleri arasında sayılan 
Kaliforniya eyaletinde 1970’li yıllarda caddelerin bakım işlerinin yürütülmesi için 

geliştirdiği performans esaslı sözleşme ve Pensilvanya Ulaştırma Bakanlığının 

1980’li yılların ilk yarısında bir pilot uygulaması, hukuksal sebepler nedeniyle 
başarıyla sonuçlandırılamamıştır.134 ABD’de karayolu ve otoyol altyapı 
sistemlerinde bakım ve onarım için performans esaslı sözleşmeleri ilk uygulayan 

132 Tomanelli 2003: Özbek’ten 2004:6 
133 Özbek, 2004:6 
134 Hyman, 2009:7 
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eyaletler, Virjinya (1996), Florida (1998), Teksas (1999) ve Kolombiya (2000) 
şeklinde sıralanmaktadırlar.135 

Viıjinya eyaletinde 1995 yılının Temmuz ayında yürürlüğe giren Kamu-Özel 
Ulaştırma Kanunu, kamunun özel sektörle ulaştırma ile ilgili varlıkların iktibas 
edilmesi, inşa edilmesi, iyileştirilmesi, bakımı, onarımı ve/veya bir veya daha fazla 
ulaştırma varlığının işletilmesine imkan sağlayan sözleşme düzenlemesine olanak 

vermiştir. Kamu-Özel Ulaştırma Kanunu ile getirilen özelleştirme yaklaşımıyla 
ulaştırma hizmetlerinin zamanında ve daha ucuz şekilde kamuya sunulması 

amaçlanmıştır. Söz konusu Kanunla birlikte, sorumlu kamu idaresi ve özel işletmeler 

arasında karşılıklı ödev ve yükümlülüklerin projeye göre değişiklik gösterebildiği 

esnek bir sözleşme ilişkisinin kurulmasına imkân sağlanmıştır. Buna göre, özel 

işletme, karayolu ağında yer alan her hangi bir varlığın tasarımı, yapımı, işletilmesi 

ve finansmanıyla ilgili bir proje geliştirerek idareye teklifte bulunabilmektedir. 
Tekliflerin kamuya açık bir şekilde değerlendirilmesi idarenin sorumluluğundadır.136 

Kanunun yürürlüğe girmesinden üç ay sonra Virjinya Bakım Hizmetleri 

Şirketi (VBH), Virjinya eyaletinin eyalet karayolu ağının önemli bir bölümündeki 

varlıklarının bakım-onarımı için Virjinya Ulaştırma Bakanlığına (VUB)’a teklifte 

bulunmuştur. Özel şirketin teklifinin değerlendirilmesi ve karşılıklı müzakerelerin 
ardından Aralık 1996’da VBH ve VUB arasında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme 

kapsamında, Virjinya sınırları içinde kalan eyaletler arası karayolu ağının yüzde 

20’lik bir bölümünü oluşturan yaklaşık 400 km (250 mil) uzunluğundaki tüm 

karayolu varlıklarının bakımı, vaka yönetimi, karla mücadele hizmetleriyle ilgili iş 

ve işlemlerin VBH şirketince yürütülmesine karar verilmiştir. Sözleşme, götürü bedel 

üzerinden ve beş buçuk yıl sürmek üzere hazırlanmış olup, karşılıklı anlaşma halinde 
sözleşmenin bir dönem daha uzatılması mümkün kılınmıştır. Bu yetkiye dayanarak, 

sözleşme Haziran 2001 yılında beş yıllık bir süre için uzatılmıştır. Sözleşmenin bir 
diğer özelliği ise performans esaslı teknik şartnamesinin oldukça kapsamlı olarak 
hazırlanmış olmasıdır.137 

135 Özbek, 2004:6 
136 Hyman, 2009:33 
137 Özbek, 2004:3-4 
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Tablo 4.5. ABD’de Kullanılan Uzun Dönemli Bakım-Onarım Sözleşmeleri 

Sözleşme 
Tipi 

Sözleşme 
Süresi 

Sözleşme 
Yöntemi 

Yüklenici Seçim 
Kriteri 

Sözleşme 
Kapsamındaki 

İşler 
  

Virjinya Sonuç 
Esaslı 

5,5 +5 yıl Götürü 
Bedel 

Pazarlık usulü Rehabilitasyon 
hariç bütün 
bakım-onarım 

işleri 

Washington 
D.C 

Sonuç 
Esaslı 

5 yıl Götürü 
Bedel 

Yüzde 50 Fiyat 
Yüzde 50 Diğer 

Rehabilitasyon 
hariç bütün 
bakım-onarım 
işleri 

Teksas Sonuç 
Esaslı 

5+3 yıl Goturu 
Bedel 

Yüzde 100 Fiyat Rehabilitasyon 
hariç bütün 
bakım-onanm 

işleri 

Kaynak: Pakkala, 2002:119 

Sözleşmede performans hedeflerinin tutturulamaması durumunda herhangi 

bir eksiltme öngörülmemiştir. Bakım-onanm yönetim sistemi geliştirme, performans 

ölçüm ve iş planının yapılması gibi varlık yönetimine ilişkin profesyonel hizmetlerin 

yüklenici tarafından temin edilmesi sağlanmıştır. Yüklenicinin kendi performansını 

ölçmesi şart koşulmuş olsa da yıllık denetimler yoluyla yüklenicinin performansı 
VUB tarafından raporlanmaktadır. Karayolu sınır çizgisi alanında yer alan sanat 
yapılanmn, kaplama, hendek ve menfezlerin onanmı ve rehabilitasyonu, peyzaj 
işlerine, korkuluk, trafik işaret ve işaretçilerine ait tüm iş ve işlemler sözleşme 

kapsamında tutulmuştur. Ayrıca, kar ve buzla mücadele ve vaka yönetimi yüklenici 
sorumluluğunda yer almıştır.138 

ABD’de çeşitli eyaletlerde kullanılan uzun dönemli performans 

sözleşmelerinin genel karakteristikleri yukarıda yer alan Tablo 4.5’de sunulmaktadır. 

1 Segal at al., 2003:9 
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4.8. Arjantin 

Aıjantin’de karayolu bakım ve rehabilitasyonu geleneksel sözleşmeler 

yoluyla özel sektör eliyle yürütülürken, performans esaslı sözleşmelere yönelişin 

altında başlıca şu nedenler sıralanmıştır: 

• Girdi kullanımını esas kabul eden geleneksel sözleşmelerin idareye 

yüklediği maliyetleri düşürmek: özellikle girdi maliyetlerinde yaşanan 
artışlardan daha az etkilenmek, 

• Geleneksel sözleşme yaklaşımının gerekli kıldığı, çok sayıda iş 

kaleminin ölçülmesi, denetlenmesi ve girdilerin izlenmesi için idarenin 

yeterli sayıda teknik elemana sahip olmaması, 

• Eksik ve kusurlu tasarımlardan kaynaklanan maliyet artışları ve sıklıkla 

bu durumun metraj tablosuna ilave edilecek yeni iş kalemlerini 

doğurması, ayrıca hakediş düzenlenmesi, analizlerin yapılması ve 

değerlendirilmesi sürecinde harcanan zaman ve ilave kaynak arayışları, 

• Tüketici memnuniyetine, kullanıcılarının beklentilerine uygun çıktı, 
ürün ve hizmetlerin tanımlanmasına ve tüketiciye yönelik performans 

göstergelerine dayalı ödeme ve izlemeye daha fazla odaklanma 
ihtiyacının hissedilmesi, 

• Yüklenicilere daha fazla sorumluluk yükleyerek maliyet etkinliği 

sağlamak ve özel sektörün yenilikçi yönünden faydalanmak, 

• Karayolu bakım-onarımı için daha istikrarlı (geleneksel düzenlemelerde 
bütçe kaynaklan mali kriz sırasında kesilmektedir) bir kaynak yapısı 
geliştirmek, 

Performans esaslı sözleşmeye geçişin ilk aşamasında, ulusal çapta trafik 

tahmin haritası oluşturulmuş, minimum karayolu standartlan, gerekli bakım-onanm 

ve rehabilitasyon ihtiyaçlan belirlenmiş, ihale edilecek alt karayolu ağlannın şekli ve 

büyüklüğü tanımlanmıştır. Neticede, günlük araç trafik değeri 300-3.000 araç 

aralığında olan yollar için performans esaslı sözleşme uygulanmasına karar 

verilmiştir. 3.000 trafiğin üstünde trafiğe sahip olan yollar ise imtiyaz sözleşmeleri 

kapsamında ele alınmıştır. Anket çalışması yapılarak kullanıcıların karayolu hizmet 
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seviyesine yönelik beklentileri tespit edilmiş ve bu beklentilere uygun performans 

hedefleri belirlenmiştir. En düşük toplam götürü bedel teklif eden istekliyle sözleşme 

imzalanmış, performans hedeflerine uyum oranında ödeme sistemi 
benimsenmiştir.139 

Arjantin’de uygulanan performans esaslı sözleşmelerin kapsamı, yüklenici 

için öngörülen ödeme sistemi ile birlikte değişim göstermiştir. Bu değişim süreci üç 

aşama halinde incelenebilmektedir. Performans esaslı sözleşmelerin ilk kez 

uygulanmaya başlandığı dönemde, sözleşmelerde aylık km bazında götürü bedel 

ödeme takvimi belirlenmiştir. İkinci aşamada, sözleşmelerin kapsamına 
rehabilitasyon işleri de dahil edilmiştir. İlk yatırım maliyeti yüksek olan 
rehabilitasyon işlerinin sözleşme kapsamına dahil edilmesi sonucunda, ödeme 

takviminde yüklenici için belirli bir miktar peşin ödeme yapılması öngörülmüştür. 
Üçüncü aşama olarak, bakım-onarım ve rehabilitasyon işleri dışında, düşük trafik 
yoğunluklu (günlük araç trafiği 250’den az) yolların performans esaslı sözleşmelerle 
yeniden yapılmasına karar verilmiştir.140 

Performans esaslı sözleşmelerin ilk uygulanma alanı bakım-onarım hizmetleri 
olmuştur. İlk uygulamalardan elde edilen tecrübeler ile sözleşme kapsamı 
genişletilmiştir. Bu nedenle, Arjantin örneğinde bakım hizmetlerinde performans 
esaslı sözleşmelerin ilk uygulamalarının incelenmesi önem arz etmektedir. 

4.8.1. Bakım-onarım sözleşmesi uygulamasının başlaması 

Kaplama durumu iyi ile vasat arasında sınıflandırılan ve yalnızca rutin 

bakım-onarım ihtiyacı duyulan 3.600 km karayolu ağında 1995 yılında 11 adet 
sözleşme düzenlenmiştir. İlk performans esaslı sözleşmelerin süresi dört yıl olarak 
belirlenmiştir. 

Yükleniciye, performans esaslı şartnamelerle uyumlu hizmetlerin yerine 

getirilmesi karşılığında aylık eşit ödemeler yapılmıştır. Performans hedeflerine uyum 

sağlanmadığı ve gerekli düzeltici eylemlerde bulunulmadığı durumlarda, günlük 

139 Liautaud, 2001:40 
140 Liautaud, 2001:40 
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cezalar (ve gelecekteki ödemelerden eksiltmeler) uygulanmıştır. Cezai yaptınm 
uygulanan uyumsuzluklar aylık denetimlerle tespit edilmiştir. Ayrıca, sözleşme 

imzalanmasından sonra geçen üç ay gibi belirli bir süre boyunca cezai yaptırımlara 

başvurulmamış, böylece sözleşme öncesi var olması muhtemel hata ve kusurların 
düzeltilmesi için yükleniciye süre tanınmıştır. 

Arjantin’de yürütülen sözleşmelerde 2001 yılı itibariyle yaklaşık 600 

uyumsuzluk tespit edilmiş olup, verilen cezalann toplam miktarı toplam sözleşme 

maliyetinin yalnızca yüzde l’i kadar olmuştur. Başanlı bir şekilde sözleşme yürüten 
yüklenicilerin sözleşmeleri dört yıl daha uzatılmıştır.141 

Bakım-onarım yapılması düşünülen karayolu kesimi çok kötü durumdaysa 

rutin bakım ve onarım yeterli olmamakta ve rehabilitasyon yapılması gerekmektedir. 

Şili, Kolombiya ve Uruguay gibi bazı Latin Amerika ülkeleri örneklerinde, 
rehabilitasyon işleri performans esaslı sözleşmenin dışında ele alınmıştır. 
Dolayısıyla, rehabilitasyon işleri idarenin mühendislik tasarımlarını yaparak 

belirlediği ve birim fiyata (girdi fiyatlarına) dayalı ödeme öngören geleneksel 
sözleşme yöntemi ile yürütülmektedir.142 

4.8.2. Rehabilitasyonun ilavesi 

Aıjantin’de bakım-onarım sözleşmelerinin ilk uygulamalannda edinilen 

tecrübeyle birlikte, sözleşmeler karayollarının hem bakım-onarımı hem de 

rehabilitasyonunu içerecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu tür sözleşme, Arjantin 

Bakım ve Rehabilitasyon Sözleşme Modeli (Contrato de Recuperacion 
Mantenimianto-CREMA)143 adıyla anılmakta olup, beş yıllık bir süre için götürü 
bedel karşılığında belirlenmiş karayolu ağının öncelikle rehabilite edilmesini, 
sonrasında ise bakım hizmetlerinin yürütülmesini kapsamaktadır. Her bir 

sözleşmenin kapsamını uzunluğu 100 ile 300 km arasında değişen karayolu 
kesimiyle ilgili mücavir alan (karayolu sınır çizgisi içindeki alan) oluşturmaktadır. 
Sözleşmede, rehabilitasyon ihtiyacı duyulan kesimler tanımlanmış ve alternatif 

Liautaud, 2001:40-41 
142 Zietlow, 2005:5 
143 Rehabilitasyon ve Bakım Anlaşması 
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yaklaşımlar arasında yatırım için pozitif net bugünkü değerin yakalandığı optimum 
mühendislik çözümleri belirlenmiştir.144 

CREMA sözleşmelerinin tasarımında, fınansal maliyetleri azaltmak, sermaye 

ihtiyacının belirli yıllarda aniden artışının önüne geçmek ve ödeneklerin düzgün 

dağılımını sağlamak amacıyla, rehabilitasyon yatırımlarının sözleşme ömrü boyunca 

yayılması, farklı sözleşme süreleri kullanmak ve ödeme planlarının düzenlenmesi 

gibi farklı stratejiler denenmiştir. Karayolları idaresi, ilk yıl boyunca rehabilitasyon 

işlerinin yapıldığı ve rutin bakım-onarım faaliyetlerinin ise 5 yıllık sözleşme ömrü 

boyunca yayıldığı bir sözleşme şeklinde karar kılmıştır. 

Arjantin’de ihale uluslararası isteklilere açık şekilde, rekabet usulüne göre 

yürütülmüştür. İlk CREMA sözleşmelerinin ödeme planı, yüzde 10’luk iki eşit 
ödemenin takip ettiği yüzde 5’lik bir peşinat ödemesi ve geri kalan miktarın dört 

yıllık sözleşme ömrüne yayıldığı bir takvimden oluşturulmuştur. Ancak, çoğu 

harcamanın ilk yılda gerçekleşmesi nedeniyle yüklenicinin borçlanmak zorunda 
kalması, ihale bedelinin idarenin tahminlerinin yaklaşık yüzde 100’ünden fazla 

gerçekleşmesine yol açmıştır. Bu nedenle ihaleler iptal edilmiş, yüklenicilerin 

fınansal maliyetlerinin düşürülmesi için daha büyük peşinat ödemesini içeren ödeme 

planı benimsenmiştir. 

Sözleşme yapılacak yüklenici seçildikten sonra, yüklenici detaylı 

mühendislik tasanmını hazırlamaktadır. Yüklenici kendi risk değerlendirmesine 

dayanarak, sözleşmede tanımlanan en düşük eşik değerin üzerinde bir rehabilitasyon 

çözümü sunmakta özgür bırakılmıştır. Bu durum karayolunun maliyet etkin bir 

şekilde bakım-onarım yapılabilecek seviyeye getirilmesi için ne kadar ön 

rehabilitasyon ödemesi yapılması gerektiğini de içermektedir. Ancak, üzerinde karar 

kılınan ihale değeri üzerinde yüklenicinin değişiklik yapmasına izin verilmemektedir. 

Detaylı mühendislik çözümlerinin ve dolayısıyla bakım-onarım ve rehabilitasyonla 

ilgili yapılması gereken işlerin ihale sonrasına ertelenmesiyle, ihale sürecinin 
hızlandırılması ve ihale maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmıştır.145 

144 Liautaud, 2001:41 
145 Liautaud, 2001:41-42 
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4.8.3. Ödeme ve izleme 

Performans esaslı sözleşmelerde ödeme planı, yüklenicinin sözleşme boyunca 

karayolu ağı üzerinde bakım-onarım yükümlülüklerini yerine getirmesini teşvik 
etmek üzere tasarlanmıştır. Yükleniciye yüzde 5-10 arasında bir peşinat ödenmekte, 

takip eden ilk altı aylık dönemin sonunda belirli faaliyetlerin yürütülmesi durumunda 

yüzde 15-25 ve ilk yılın sonunda yüzde 25 olmak üzere yüzde 60’a kadar varan 

miktar ilk yılın sonunda ödenmektedir. Geri kalan miktar 48 eşit ödeme şeklinde 

yapılmaktadır. Ayrıca, yükleniciden yüzde 20 oranında performansa dayalı teminat 

senedi talep edilmektedir. 

Yüklenicinin kontrolü dışında olan deprem, kasırga gibi doğal afet ve bitüm 

sıkıntısı gibi olağandışı olaylardan kaynaklanan maliyet artışları durumunda 
sözleşme ilave ödemeler öngörmektedir. Bu durumda, idare yüklenicinin ihale 

sırasında sunduğu tahmini girdi maliyet çizelgesini referans alarak maliyet artışı 

miktannı hesaplamaktadır. Aşırı maliyet artışı riskine karşı, girdi maliyetlerinde 

yüzde 25’e kadar maliyet artışı karşılanmakla birlikte yüklenicinin tahmini 

maliyetlerinde yüzde 25’in üzerinde bir gerçekleşme yaşanması durumunda ihale 

yeniden düzenlenmektedir.146 

Birim fiyat esasına dayanan geleneksel sözleşmelerin aksine, CREMA 

sözleşmelerinde hakedişler yüklenicinin belirli hizmet seviyelerine ulaşması 

durumunda ödenmektedir. Performans, idarenin mühendisi ve yüklenici tarafından 

şantiyede aylık denetimlerle tespit edilerek değerlendirilmektedir. Sözleşme süresi 

boyunca rehabilitasyon işleri belirli minimum ve maksimum standartlan sağlamalıdır 

(Bkz. Tablo 4.6-4.7). 

146 Liautaud, 2001:42 
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Tablo 4.6. Arjantin Rehabilitasyon ve Bakım Göstergeleri 

Rehabilitasyon sözleşme süresince şu şartları sağlamalıdır: 
1) Kaplama kalınlığı minimum değeri yakalamalı veya aşmalıdır. 
2) Düzgünsüzlük, teker izi, çatlama ve sökülme maksimum seviyeyi 

aşmamalıdır. 

Kaynak: Liautaud, 2001:43. 

Tablo 4.7. Performans Sözleşmelerinde Yer Alan Çeşitli Performans 
Göstergeleri 

Varlık Türü Varlık Bileşeni Performans Göstergesi 
Çukur Çukur Olmayacak 

Düzgünsüzlük (asfalt) 1RI<2,0 (Arjantin), IRI<2,8 
(Uruguay) 

Kaplama Düzgünsüzlük (sathi kaplama) IRI<2,9 (Arjantin), IRI<3,4 
(Uruguay) 

Tekerlek İzi 

(Plastik Deformasyon; Rut) 
<12 mm (Arjantin), IRI<10 mm 
(Uruguay) 

Çatlak Kapatılmış 

Beton (Agrega: Mucur, 
Çakıl) yüzeyler 

Çukur Çukur Olmayacak 
Düzgünsüzlük İRİ<6,0 (Uruguay), IRKİ 1 (Şili) 
Beton yüzey tabakasının kalınlığı 10 cm (Şili, Uruguay) 
Çukur Çukur Olmayacak 
Çatlaklar Kapanmış 

Banketler 
Kaplama ile birleşim yerleri 
(mafsal) 

Düşey aliymanI47<l cm (Şili, 
Uruguay), Kapanmış (Peru) 

Drenaj Sistemi 
Tıkanıklık (engel) 

Su akışına engel olacak hiçbir 
tıkanıklık olmayacak (Şili, 
Unıguay) 

Yapılar Hasarsız, deformasyona uğramamış 
(Şili, Peru) 

Karayolu işaretleri Tam, temiz (Arjantin, Şili ve Peru) 

Karayolu işaret ve 
işaretlemeleri 

Karayolu işaretlemeleri Tam ve görünür (Arjantin, Şili ve 
Peru) 

Karayolu işaretlemelerinin 
yansıtıcılığı 

160 mcd/lx/sqm. (Arjantin) 
70 mcd/lx/sqm. (Uruguay) 

Karayolu sınır çizgisi 
Bitki örtüsü Yükseklik < 15cm (Arjantin, 

Uruguay) 
içinde kalan alan Yabancı cisimler Hiçbir yabancı cisim 

bulunmayacak 
Kaynak: Zietlow 2005:7-8 

147 Aliyman (Alignment): Karayolu geometrik tasarımında kullanılan teknik bir terimdir. 
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Bakım-onarım standartlarına uyum ise aylık bazda görsel olarak 

denetlenmektedir. Uyumsuzluklar için cezai yaptırımlar her bir gösterge için 

belirlenmiştir. Örneğin, yetkililerce önceden belirlenen yasal süre içinde onarılmamış 
bir çukur için, yamama gibi gerekli düzeltici eylemlerin gerçekleştirilmediği süre 

boyunca yükleniciye günlük 400 ABD Dolan ceza uygulanmaktadır. Cezai ödemeler 
aylık hak edişlerden mahsup edilmektedir.I4S 

Arjantin’de karayolu kullanıcılan da performansın izlenmesinde aktif rol 

almaktadırlar. Şantiyelerde yer alan şikayet defterlerine memnuniyetsizliklerini 

iletebilmekte, iletilen şikayetler yerel medyada yer bulabilmektedir. Yüklenicilerin 

karayolu kenarında bulundurmak zorunda olduklan işaretler yoluyla kullanıcılann 

kendileriyle nasıl iletişime geçileceğini bildirmeleri sağlanmıştır. Aynca, yerel 

toplum temsilcileri periyodik olarak düzenlenen aylık denetimlere iştirak 
edebilmektedir.149 

4.8.4. CREMA sözleşmelerinin değerlendirilmesi 

CREMA sözleşmelerinin uygulanması 1997-2009 yılları arasında beş farklı 

aşamada ele alınmaktadır.150 

• İlk aşama 1997 yılında ihale edilerek yürürlüğe giren 59 sözleşmeden 
oluşmaktadır. Sözleşmelerin bitim tarihi olan 2002 yılı, 2001 yılı 
ekonomik krizine denk gelmiştir. Mali kriz nedeniyle, sözleşmelerin bir yıl 
veya rutin bakım-onarım hizmetlerinin iki yıl daha uzatılmasına karar 
verilmiştir. 

• İkinci aşama 2004 yılında gerçekleşmiştir. Sözleşme süresi 5 yıl olarak 
belirlenmiş 33 sözleşmeden oluşmaktadır. 2005 yılının başında 10 kadar 
daha ihale yapılmıştır. Ancak, 2005 yılında birbirine çok yakın ve resmi 
tahminlerden yaklaşık yüzde 35 yüksek teklif fiyatları oluşması dikkat 

çekmiştir. Bu nedenle, 2005 yılında, CREMA programının yeniden 

değerlendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. 2005 yılı ihalelerinin sonuçlan 

148 Liautaud, 2001:42 
149 Liautaud, 2001:42 
150 Silva and Liautaund, 2011:11-16 
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itibariyle 2004 yılıyla benzerlik gösterdiği ve piyasanın 2004 yılının ikinci 

çeyreğinden itibaren krizden kaynaklı enflasyon etkisinde olduğu 
düşünülmüştür. 

• Üçüncü aşamada, 2002 krizinin negatif etkilerinin azaltılmasını amaçlayan 
tedbirler barındıran 15 sözleşme düzenlenmiştir. Program tarihinde ilk kez 

8 proje tamamen yerli kaynaklar ile finanse edilmiştir. 

• Dördüncü aşama 2007 yılında başlamıştır. Bu defa imtiyaz sözleşmesi 
uygulanmayan 22.000 km devlet ve il yolları hedeflenmiştir. Ancak bütçe 

kısıtı nedeniyle toplam 4.400 km karayolunu kapsama alan 29 sözleşme 
düzenlenebilmiştir. Bu sözleşmelerin 23 adedi yerel kaynaklarla finanse 
edilmiştir. 

• Son olarak beşinci aşama 2008-2009 yılları arasında gerçekleşmiştir. 

Toplam 7 sözleşme 1.100 km karayolu ağını kapsamına almıştır. 

CREMA’nın birinci aşamasında, yüklenicinin sözleşmenin ilk yılında işin 

mali olarak büyük kısmını oluşturan rehabilitasyon işlerini tamamladıktan sonra 

kalan sürede bakım-onarım işleri için gereken özeni göstermeme veya işten çekilme 

riski gözetilerek bir ödeme planı hazırlanmıştır. Bu çerçevede, sözleşme 

imzalandıktan sonra ihale bedelinin yüzde 5’i peşin ödenmiş, bunu ilk altı ay 

sonunda yüzde 20-25, rehabilitasyon çalışmalarının tamamlandığı ikinci altı ay 

sonunda da yüzde 20-25 şeklinde iki ödeme takip etmiştir. Bu ödemeler, 

rehabilitasyon maliyetinin yüzde 60-65’ini oluşturmaktadır. Kalan ödemeler ise beş 
yıllık sözleşme süresinin kalan zamanına eşit olarak bölüştürülmüştür.151 

Geriye dönük yapılan değerlendirmeler neticesinde, yüklenicinin sermaye 

yatırımı yaptığı dönemde masraflarının tamamen karşılanmamasınm yüzde 25-30 

arasında maliyet artışına neden olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, CREMA 2 

(ikinci aşama) sürecinde bu ödeme takvimi 2004 yılında revize edilmiştir. Böylece 

sözleşme yüklenicinin rehabilitasyon işleri için yaptığı harcamaları zamanında tahsil 

151 Silva and Liautaund, 2011:14 
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edebilmesine imkan sağlamıştır. Ayrıca, enflasyona göre fiyat ayarlaması da zorunlu 
hale gelmiş, aylık bazda enflasyon düzeltmesi mümkün kılınmıştır.152 

Tasanm aşamasında değişim, yalnızca kaplama kalınlığında değil aynı 

zamanda rehabilitasyon işlerinin kapsamında da gerçekleşmiştir. CREMA I’de 

strateji, sınırlı kaynaklarla mümkün olan en geniş karayolu ağının kapsama alınması 

olarak belirlenmiştir. Bu amaca ulaşmak için kaplama kalınlığının seçiminde, net 

bugünkü değeri pozitif veya iç karlılık oranını en az yüzde 12 kılmaya yetecek 

minimum çözümü sunan ince bir asfalt kaplaması kalınlığı (3-3,5 cm) seçilmiştir. 

Rehabilitasyon gerektiren alanın toplam ağ içindeki payı yüzde 40 olarak 

belirlenmiştir. Ortalama sözleşme fiyatları 10 milyon ABD Doları, rutin bakım- 
onarım maliyetleri ise yıllık km başma 2.000-3.000 ABD Dolan olarak 
gerçekleşmiştir.153 

CREMA 2 aşamasında, hizmet süresini uzatmak ve karayolu kullanıcısının 
maliyetlerini azaltmak için kaplama kalınlığı 4 cm olarak belirlenmiştir. 

Rehabilitasyon gerektiren alanın toplam ağ içinde payı yüzde 50 olarak 
belirlenmiştir. Ortalama sözleşme fiyatlan 12 milyon ABD Dolan’na, yıllık km 

başma rutin bakım-onarım maliyetleri ise 3.000-3.500 ABD Doları’na yükselmiştir. 

Bu aşamada seçilen karayolu kesimleri CREMA I’de yer almayan fakat benzer yüzey 
ve trafik özellikleri gösteren kesimlerden seçilmiştir.154 

CREMA 3 aşaması diğer iki aşamadan oldukça farklıdır. Yalnızca kaplama 

kalınlığı ve rehabilitasyon gerektiren karayolu kesimi uzunluğu ile değil aynı 

zamanda rutin bakım-onarım maliyetleri açısından da farklılaşmıştır. Yüzey ve trafik 

özellikleri önceki aşamalara benzese de, ortalama kaplama kalınlığı 4 cm’den 5,5 

cm’ye (optimum çözümün bir miktar üstünde) çıkmıştır. Rehabilitasyon oranı yüzde 

50’den yaklaşık yüzde 60-65’e, yıllık km başına rutin bakım-onanm masrafları da 
3.000 ABD Doları’ndan 4.500 ABD Dolan’na çıkmıştır. Ortalama sözleşme fiyatlan 

12 milyon ABD Doları’ndan 20 milyon ABD Dolan’na yükselmiştir. Maliyet 

152 Silva and Liautaund, 2011:14 
153 Silva and Liautaund, 2011:15 
154 Silva and Liautaund, 2011:15 
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artışlarına 2004 yılında getirilen enflasyon düzenlemesi ve daha kaliteli standartların 
neden olduğu düşünülmüştür.155 

2007 yılında CREMA 4’de daha yüksek standartların belirlenmesi nedeniyle 

maliyetlerde büyük bir hızla artış yaşanmıştır. Yıllık km başına rutin bakım-onarım 

masrafları çok yükselerek 6.000 ABD Dolan’nı bulmuştur. Diğer aşamalarla benzer 

özellikteki kesimlerde ortalama sözleşme fiyatları 25-30 milyon ABD Dolarını 
yakalamıştır. Bu kadar büyük maliyet artışlarının sebebi şöyle sıralanmaktadır.156 

• Önceki üç aşama ile kaplama yüzey durumu ve trafik açısından benzerlik 
olmasına rağmen, dördüncü aşamada optimum tasarımın gerektirdiğinden 

neredeyse yüzde 50 daha kalın kaplama seçilmesi, 

• Rehabilite edilecek alanın yüzde 40-60 mertebesinden yüzde 90’lara 
yükselmesi, 

• Yaklaşık maliyet hesaplanırken çukur kapama, çatlak sıvama gibi pahalı 
rutin bakım-onarım kalemlerinin keşif miktarının, daha konforlu yüksek 

kaplama tasarımı nedeniyle azaltılması gerekirken fazla büyütülmesi, 

• Zorunlu yapılması gereken iş kalemlerinin (otokorkuluk, karayolu 

güvenlik tedbirlerine dair işler vb.) artırılması. 

2008 yılında uygulamaya geçirilen CREMA 4 sözleşmelerinin uygulaması 

devam etmektedir. Kaplama kalınlığı optimum çözüme yakın (4 cm) seçilmiş, yıllık 

km başına rutin bakım-onarım masraflarını da 4.500 ABD Dolan’na kadar 

indirilmiştir. 

CREMA programı değerlendirildiğinde, kaplama kalitesi çok kötü olarak 

sınıflandırılan (IRI > 5) karayolu kesimlerinin ağırlığının yüzde ll’den yüzde 2’ye, 
kötü olarak sınıflandırılan (IRI > 4) karayolu kesimlerinin ağırlığının yüzde 35’den 

yüzde 10’a, iyi durumda olarak sınıflandırılan karayolu kesimlerinin ağırlığının da 

yüzde 65’den yüzde 90’a yükseldiği tespit edilmiştir. Karayolu kullanıcısının 

155 Silva and Liautaund, 2011:16 
156 Silva and Liautaund, 2011:16 
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maliyetleri açısından elde edilen tasarrufun yıllık 275 milyon ABD Dolarım bulduğu 
tahmin edilmektedir.157 

Konu Maliyet etkinlik açısından irdelendiğinde, CREMA programı 

kapsamında yapılan rehabilitasyon işleri, geleneksel sözleşme yöntemi ile yapılan 
benzer işlerle kıyaslanmış, performans esaslı sistemin geleneksel birim fiyatlı 
sisteme göre yüzde 15 daha pahalı olduğu bulunmuştur. Ancak, geleneksel sözleşme 

ile ayrı olarak ihale edilmesi zorunlu işlerin de CREMA sözleşmesinin kapsamı 

içinde yer aldığı hesaba katıldığında, CREMA’nın yüzde 24 daha maliyet etkin 
olduğu sonucuna varılmıştır.158 

Yukarıda ifade edilen amprik değerlendirme dışında, HDM-4 modeli159 
kullanılarak 20 yıllık süre boyunca karayolu yatınmlannın ekonomik faydalan analiz 

edilmiştir. Çalışmada, trafik, rehabilitasyon öncesi karayolunun durumu, bakım- 

onarım stratejileri gibi farklı senaryolar oluşturulmuştur. Analiz sonucunda, CREMA 

sözleşmesinin geleneksel sözleşme alternatifine göre yüzde 15 daha maliyet etkin 
olduğu bulunmuştur.160 

4.9. Bölüm Değerlendirmesi 

Ülke uygulamalan dağılımı incelendiğinde Yeni Kamu Yönetimi reformuna 
liderlik eden ülkelerin (Amerika Kıtası ve Anglo-Sakson Ülkeleri) genellikle 
performans esaslı bakım-onarım sözleşme uygulamasını benimsediği anlaşılmaktadır 

(Bkz. Şekil 4.1). Yeni Kamu Yönetimi reformunun “kuramların stratejik hedefleri ve 

performanslarını etkili şekilde ilişkilendirmek” amacına, performans esaslı 

sözleşmelerin diğer sözleşme türlerine göre daha iyi hizmet etmesinin bu sonucu 

doğurduğu düşünülmektedir. 

Öte yandan bakım-onarım hizmetlerinde performans esaslı sözleşme kullanım 
yöntemleri, ülkelerin sosyo-ekonomik koşullan çerçevesinde çeşitlenmektedir. 

Nitekim liberal politikalann genel kabul gördüğü Kanada’da performans esaslı 

157 Silva and Liautaund, 2011:24 
158 Silva and Liautaund, 2011:14 
159 Dünya Bankası tarafından geliştirilen bir bilgisayar yazılımıdır. Yazılım, alternatif proje yapım ve 
bakım-onarım projelerinin ekonomik analizlerini gerçekleştirmektedir. 
160 Silva and Liautaund, 2011:25 
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sözleşme yoluyla bakım-onarım hizmetlerinin tamamıyla özelleştirildiği 
görülmektedir. Finlandiya örneğinde ise özelleştirmenin kademeli bir geçiş sürecinde 
yaşandığı görülmektedir. Buna göre karayolundan sorumlu teşkilat, idare ve yürütme 
olmak (hizmet alan ve hizmet üreten) üzere ikiye ayrılmıştır. İdari kuruluşla yapılan 
performans esaslı sözleşmeler yoluyla yürütmeden sorumlu teşkilat, belirli bir süre 
özel sektörle rekabete kapalı tutulan bir ortamda bakım-onarım hizmetlerini 

yürütmüştür. Belirli bir öğrenme süreci sonunda yürütmeden sorumlu teşkilat 
şirketleştirilmiş, bakım-onarım özel sektörle rekabete ve işbirliğine açık hale 

getirilmiştir. Bir sonraki aşamada ilgili kuruluşların özelleştirilmesi planlanmıştır. 

Bakım-onarım hizmetlerinde özel sektörün tecrübe eksikliğinden kaynaklanan 

nedenlerle, piyasada rekabet kapasitesinin artırılması ve kalitenin iyileştirilmesi 

adına kamunun uyum sürecine liderlik etmesi benimsenmiştir. Diğer ülke 

örneklerinde ise, öncelikle performans esaslı sözleşmelerin rehabilitasyon gibi büyük 

bakım işlerinin dışında kalan küçük ve orta düzeyde bakım onarım hizmetlerinde 

denendiği görülmektedir. Deneme aşamasında tespit edilen olumlu sonuçların 

ardından sözleşmelere rehabilitasyon gibi büyük kalemlerin de ilave edildiği tespit 
edilmektedir. 

Genellikle ilk sözleşme sürelerinin 5 ile 10 yıl arasında değişen bir aralıkta 

seçildiği görülmektedir. Ancak uygulamada sorun yaşanmaması ve karşılıklı 

memnuniyet halinde sözleşmelerin belirli bir süre daha uzatılması mümkün 

kılınmaktadır. Böylece yükleniciye kalitenin artırılması adına belirli bir teşvik 

sağlanmaktadır. Performans esaslı sözleşmelerde performans göstergelerine uyum 

veya uyumsuzluk oranında ilave ödemeler ve/veya tenkisatlar öngörülmektedir. 

Sözleşmelerde öngörülen teşvik ve caydırıcılık hükümleri genellikle çıktılar ve 

kullanıcı memnuniyetini ölçen sonuç gibi çok çeşitli performans kategorilerine 

bağlanmaktadır. 

Yüklenicinin seçiminde ise yalnızca en düşük teklif değil aynı zamanda diğer 

faktörler de dikkate alınmaktadır. Diğer faktörler arasında yüklenicinin belirli bir 

kalite sistemine sahip olması, mali ve idari kapasite yeterlilikleri sayılabilmektedir. 
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Ülke örnekleri incelendiğinde performans esaslı sözleşmelerle ortalama 
yüzde 10 ile 30 arasında maliyet tasarrufu elde edildiği bildirilmektedir. Ancak, daha 

önce kamu tarafından yerine getirilen hizmetlerin ve özel sektörün gerçek 

maliyetlerinin tahmin edilmesinin güçlüğü nedeniyle bu oranların gerçekçiliğini test 

etmek güç görünmektedir. 

Performans esaslı bakım-onanm sözleşmelerinde ödeme sistemi genel olarak 

götürü bedel sistemine dayanmaktadır. Yükleniciye yapılacak olan ödemeler 

sözleşmede belirlenen performans göstergelerine uyum oranında 

gerçekleştirilmektedir. Performans göstergelerine bağlı olarak ödemelerin birim fiyat 

esasına göre de yapılabildiği hibrid sözleşme uygulamalarına da rastlanabilmektedir. 

Yükleniciye yapılacak ödemeler aylık eşit ödemeler, ara ödemeler veya peşin 

ödemeler şeklinde belirli bir takvim bağlamında yapılmaktadır. Ancak büyük 

sermaye yatırımı gerektiren rehabilitasyon işlerinin performans esaslı sözleşmelere 

dahil edildiği işlerde ödeme takviminin belirlenmesi kritik öneme sahip olmaktadır. 

Çoğu harcamanın sözleşmenin ilk dönemlerinde gerçekleştirildiği 

rehabilitasyon yatırımlarında sözleşme bedelinin büyük bir kısmının sözleşmenin ilk 
yılında ödenmemesi durumunda (ödemelerin sözleşme süresi boyunca yayılması) 

yüklenicinin borçlanmak zorunda kalması ihale bedellerinin yükselmesine neden 
olabilmektedir. Dolayısıyla ödeme planının düzenlenmesinde yüklenicinin işten el 
çekmesini önlemek de amaçlanmaktadır. Bu durumda ihale sürecinde isteklilerin 
mühendislik tasarımlarında serbest bırakıldığı, en ekonomik rehabilitasyon 

çözümünün ve ödeme takviminin de sunulabildiği çok parametreli ihale yöntemleri 
denenmektedir. 

Performans esaslı-bakım onarım sözleşmeleri yoluyla kamunun bakış açısının 

en düşük maliyet anlayışından kaliteye doğru bir yaklaşıma doğru evrildiği 
görülmektedir. Ancak artan kalite ile birlikte maliyetler de yukarı çekilebilmektedir. 
CREMA örneğinde görüldüğü üzere karayolu tabakasının optimumdan daha kalın 
seçilmesi, rehabilite edilmesine karar verilen alanın projede ağırlığının artırılması, 
birim fiyat hesabına göre ödeme yapılacak kalemlerin sözleşme süresince şişirilmesi 
gibi durumunda aşırı maliyet artışıyla karşılaşılabilecektir. 
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Bununla birlikte, yüksek enflasyon yaşanan ve döviz kurunun oynak olduğu 

ülkelerde girdi fiyatları dikkate alınarak aylık bazda fiyat düzenlemesi 

yapılabilmesine imkan sağlandığı görülmektedir. 

Performans esaslı bakım-onanm sözleşmeleri idareyi uzun dönemli 

yükümlülük altına sokarak bakım ve onarım hizmetlerinin ihmal edilmesinin önüne 

geçmekte ve varlıkların ömür çevrim maliyetlerini aşağıya çekmekte başarılı 

olmaktadır. Ancak idare tarafından bütün karayolu ağı için bütçe öngörüleri ile 

uyumlu ekonomik hizmet seviyelerinin tespit edildiği optimum bir sözleşme 

politikası benimsenmelidir. Aksi takdirde ileride üstesinden gelinemeyecek 

yükümlülüklerle karşılaşılması muhtemel görülmektedir. 
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5. TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

5.1. Karayolu Sektörü Genel Değerlendirmesi 

Türkiye, 2002-2011 yılları arasında, 2008 ve 2009 yıllarında krizin olumsuz 
etkileri göz ardı edilirse, ortalama yıllık yüzde 7 oranında bir büyüme dizisi 
yakalamıştır. Son on yılda düzenli yüksek büyüme ortamı ve bunun getirdiği kent 
nüfusundaki artış, ulaştırma yatırımlarına olan talebi canlandırmıştır. Artan taleple 
uyumlu olarak kamunun ulaştırma yatırımlarında da ciddi bir artış kaydedilmiştir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) döneminde, özel sektör katılımı 
sağlanarak kamu yatırımları içindeki ulaştırma sektörünün payının azaltılması 
hedeflenmesine rağmen bu hedefin tutturulamadığı görülmektedir. Toplam kamu 
yatırımları içinde yüzde 30 oranında pay alması öngörülen ulaştırma sektörünün, 
2007-2011 arasında toplam kamu yatırımlarından aldığı pay yüzde 38 olarak 
gerçekleşmiştir (Bkz. Grafik 5.1). 

Grafik 5.1. Ulaştırma Yatırımlarının Toplam Kamu Yatırımları İçinde Aldığı 
Payın Zaman İçinde Dağılımı 
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Türkiye’nin ulaştırma altyapısı türleri itibariyle niteliksel olarak 

karşılaştırıldığında, demiryolu ve liman altyapısı haricinde diğer ulaştırma türlerinde 

iyi düzeyde olduğu görülmektedir (Bkz. Tablo 5.1). 

Tablo 5.1. Türkiye’nin Altyapı Kalitesinin Gelişmiş Ülkelerle Karşılaştırması 

Genel 

Altyapı Demiryolu Karayolu Liman Havayolu 

OECD 5,5 4,5 5,1 5,2 5,6 
AB-27 5,2 4,4 4,7 5,1 5,3 
ilk 10 ihracatçı 
Ülke 5,7 5,6 5,6 5,7 5,8 

Türkiye 5,1 2,7 4,7 4,1 5,4 
Kaynak: The World Bank (2012) tarafından Dünya Ekonomik Formu, Dünya Rekabetçilik Raporu 

2010/2011 ve Demir (201 l)’den derlenmiştir. 

Karayolu ulaşımının diğer türlere göre kendine özgü avantajları ve özellikle 

demiryolu ile denizyolu altyapısının yetersiz oluşu yük ve yolcu taşımacılığının 

ulaştırma türleri arasında dengesiz dağılmasına neden olmaktadır (Bkz. Grafik 5.2). 

Grafik 5.2. Karayolu Ulaşımının Yük ve Yolcu Taşımasında Kullanım Oranları 
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Avrupa Birliği (AB)-27 ülkelerinde kara ulaşımında (karayolu ve demiryolu), 
yolcu taşımacılığının yaklaşık yüzde 93’ü, yük taşımacılığının ise yaklaşık yüzde 
82’si karayoluyla gerçekleştirılmektedir161. Türkiye’de kara yolcu taşımacılığının 
yaklaşık yüzde 98T oranında karayolu ulaşımıyla gerçekleştiriliyor olması, AB-27’de 

görülen karayolu yoğunluklu yolcu taşımacılığı değerleriyle paralellik arz 

etmektedir. Ancak, yük taşımalarındaki karayolu payı (yüzde 90) AB-27 

ortalamasına oranla oldukça yüksektir. Bu durum karayolu yük taşımacılığına olan 

göreceli yüksek talebin diğer ulaştırma türlerine sınırlı da olsa kaydırılabilirle 

potansiyelinin olduğunu göstermektedir. Ancak gerek ülkemizde gerekse gelişmiş 

ülke örneklerinde ulaştırma türleri arasında karayolu ulaşımının baskın yapısının 
uzun bir süre korunacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla karayolu altyapı yatırımları 
beklenen koşullara uygun olarak kamu Yatırım Programında önemli bir yer tutmaya 
devam edecektir. 

Grafik 5.3. Karayolları Genel Müdürlüğüne Tahsis Edilen ve Gerçekleşen 
Ödeneklerin Yıllar İtibarıyla Değişimi 

16,0 

14,0 

12,0 
p-

(TJ 
> 10,0 -
I 
c 
m 

8,0 
s 
s 6,0 
ü> 
<u 
-a 4,0 
O 

2,0 

,0 -
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Yıllar 

>öû 
a> 
O 

OJ 
■O 
N 
:3 
> 

l Sene Başı Ödeneği iSene Sonu Ödeneği -Yüzde Değişim 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

161 Eurostat (2010) 
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Karayolları Genel Müdürlüğüne, 2000 yılından bu zamana kadar sene 

başından tahsis edilen ödeneklerin, yıl içinde verilen ek ödeneklerle sürekli olarak 

revize edildiği görülmektedir. 2011 yılında Karayolları Genel Müdürlüğüne sene 

başında tahsis edilen ödenek, ek ödeneklerle yaklaşık yüzde 170 oranında artırılarak 

revize edilmiştir. Mali disiplin açısından değerlendirildiğinde, 2003 yılı sonunda 

yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun etkili 

olamadığı görülmektedir (Bkz. Grafik 5.3). 

5.2. Bakım-Onarım Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi 

Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanında yer alan devlet ve il 

yollarından oluşan toplam karayolu ağı uzunluğu 62.930 km uzunluğundadır. 

Karayolu ağının 2.236 km’si otoyollar, 18.991 km’sini ise bölünmüş yollar 

oluşturmaktadır. Son on yıllık dönem içinde yapılan yatırımlar ile bölünmüş yol 

ağının toplam karayolu ağı içindeki payı yüzde 10’dan yüzde 34’e çıkmıştır. 

2007-2013 yıllarım kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde 

Ulaştırma Hedefleri kapsamında, karayolu yük taşımalarında yıllık ortalama yüzde 

5,6 oranında artış öngörülmüştür. Buna paralel olarak 9.441 km olan karayolu 

bölünmüş yol uzunluğunun 2013 yılına kadar 15.000 km’ye yükseltilmesi 

planlanmıştır. Ulaştırma Bakanlığı Ulaşım ve İletişim Stratejisi’nde bölünmüş yol 
hedefi revize edilerek 2023 yılında bölünmüş yol uzunluğunun 29.000 km’ye 
çıkarılması amaçlanmıştır. 

Bölünmüş yol yapım hedeflerinin planlanandan çok önce yakalanmasının 
öncelikle kamu sermaye yatırımlarında karayolu yatırımlarının payının artırılması ile 
sağlandığı görülmektedir. Nitekim, 2004 yılında karayolu yatırım ödeneğinin Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)’ya oranı yüzde 0,31 iken bu oran 2010 yılında yüzde 

1,06’ya çıkmıştır. Öte yandan bölünmüş yol yapımında ilk yatırım maliyeti yüksek 
ancak ömür çevrim maliyetleri açısından düşük olan bitümlü sıcak karışım kaplama 

(BSK) üretiminden vazgeçilerek ilk yatırım maliyeti düşük olan sathi kaplamalı 

üretim tercih edilmiştir. Böylece hedeflenen km bölünmüş yol uzunluklarının 

yakalanmasında göreceli bir maliyet avantajı elde edilmiştir. Bu nedenle 2002 yılında 
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bölünmüş yolların yüzde 50’si BSK kaplamalı iken bu oran 2011 yılında yüzde 13’e 
düşmüştür (Bkz. Grafik 5.4). 

Grafik 5.4. Bölünmüş Yolların Kaplama Sınıfına Göre Dağılımı 

İlk yatırım maliyetleri düşük olmakla birlikte, ömür çevrim maliyeti yüksek 
sathi kaplamalı bölünmüş yolların önümüzdeki on yıllık dönem içinde yüksek 

bakım-onarım harcamasına neden olacağı düşünülmektedir. Bu durumda, bakım- 

onarım harcamalarının Yatırım Programı’ndaki payının artması beklenmelidir. Aksi 
takdirde, bakım-onarım hizmetlerinin ertelenmesi ileride daha büyük maliyetler 

doğuracak yeniden yapım hizmetlerinin programa alınmasını gerektirecektir. 

Öte yandan, mevcut bölünmüş yol programı içinde karayolları yatırımlarında 
bakım-onarım hizmetlerine yeterli kaynağın ayrılamadığı, diğer bir ifadeyle fmansal 

kaynakların büyük bir bölümünün yapım çalışmalarına yönlendirildiği 
gözlenmektedir. 2005 yılı ile 2011 yıllan arasında cari ve yatırım ödenekleri dahil 
bakım-onarım çalışmalan için gerçekleştirilen harcamalann karayolu yatırım 
ödeneklerine oranı sürekli gerileyerek yüzde 18’den yüzde 12 mertebelerine kadar 
inmiştir (Bkz. Grafik 5.5). 
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Grafik 5.5. Bakım-Onarım Harcamalarının Diğer Karayolu Yatırımları 
İçindeki Payı 

Kaynak: Yazar tarafından KGM (2012 (c) ve (e))’den faydalanılarak oluşturulmuştur. 

Diğer ülke örnekleri incelendiğinde, karayolu altyapı yatırımları içinde 

bakım-onarım payının ülkemiz için oldukça düşük olduğu görülmektedir (Bkz. 

Grafik 5.6). Gelişmiş ülkelerde bu oranın yüzde 40’ın üzerinde olduğu 

görülmektedir. Ayrıca son yıllarda yüksek büyüme oranı ve potansiyeli bakımından 

ülkemizle kıyaslanabilecek gelişmekte olan ülkelerde (Polonya) bakım-onanm 

harcamalarının yatırımlar içindeki payının yüzde 20 ile 45 bandında değiştiği tespit 
edilmektedir. 
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Grafik 5.6. Bakım Harcamalarının Diğer Karayolu Yatırımları İçindeki Payı 

Kaynak: International Transport Forum (2011). 
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Ayrıca, 2012 yılında Dünya Bankası tarafından Ulaştırma Sektörü Kamu 

Harcamalan Gözden Geçirme raporunda karayolu bakım hizmetlerinin 

değerlendirildiği bölümde Türkiye’de karayolu bakım-onarım ihtiyaçlarının ancak 
yarısının yerine getirildiği ortaya konulmaktadır (Bkz. Tablo 5.2). 

Tablo 5.2. Gerçekleşen ve Gereken Karayolu Bakım Maliyetlerinin 

Karşılaştırması 

(Milyon TL) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Gerçekleşen Bakım Maliyeti 150 170 125 173 196 199 
Rutin 109 123 100 93 117 125 

Büyük Bakım 41 48 26 80 79 74 
Gerekli Bakım Maliyeti 335 410 372 373 449 468 
Rutin 112 137 124 124 150 156 

Büyük Bakım 224 273 248 248 300 312 

(Gerçekleşen/Gerekli )Yüzde 45 42 34 46 44 43 
Çalışma Yapılan Karayolu 
Uzunluğu 

1667 1908 1908 1922 1936 2080 

Kaynak: The World Bank (2012:48) tarafından derlenmiştir. 
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5.3. Karayolu Bakım-Onarım Yatırımlarının Öngörülmesi 

Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda karayolları bakım-onarım hizmetlerinin 

zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasını teminen üstyapı yönetim sisteminin 

uygulanmasına başlanılması ve bu hizmetlerin önleyici bakım kavramı esas alınarak 

yürütülmesi öngörülmüştür. Kalkınma Planı ve diğer stratejik dokümanlarda üstyapı 

yönetim sistemi gibi varlık yönetim sisteminin diğer bileşenleri olan köprü yönetim 

sistemi ve bakım yönetim sistemine vurgu yapılmış olmasına rağmen bu doğrultuda 

çok fazla yol kat edildiğini söylemek mümkün değildir. 

Önem sırasına göre bakım önceliğinin ve bütçesinin belirlenmesine imkan 
veren karar destek sisteminin oluşturulması çalışmalarına Mayıs 2011 yılında 

başlanmasına rağmen henüz gelişme sağlanamamıştır. 

Diğer bir ifadeyle, karayolu yol ağındaki devlet ve il yolları, otoyol ve köprü 

gibi varlıkların mevcut hizmet seviyeleri, hasar tanımlamaları, derecelendirmeleri ve 

bu bilgiler ışığında bakım-onarım maliyetlendirmelerinin yapılabildiği envanter 

çalışması bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bakım-onarım faaliyetleri için öngörülen 

bütçe çoğu zaman ihtiyaçların altında gerçekleşebilmektedir (Bkz. Tablo 5.2). 

Bu çerçevede, Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğünün 

stratejik plan ve belgelerinde devlet ve il yollarında bakım-onarım faaliyetleri için 

önümüzdeki yıllar içinde öngörülen harcamalann gerçek ihtiyaçlan yansıttığını 

söylemek mümkün değildir. 

Ulaştırma Bakanlığı’nın “Hedef 2023 Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi” 
dokümanında karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu, boru hatları, kombine 

taşımacılık ve lojistik, kentsel ulaştırma ile haberleşme olmak üzere 8 ayrı alt başlık 

ele alınmış, stratejik hedef ve öneriler ise 2011-2023 dönemi itibariyle hazırlanmıştır. 

Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenen 2023 yılı hedefleri kapsamında 

2010-2023 yılları arasında otoyollar dahil toplam 36.527 km bölünmüş yol yapımı, 

70.000 km bitümlü sıcak karışım kaplama yapılması planlanmıştır. Hedefler temel 

alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda tahmini maliyet 166,048 milyar TL olarak 

hesaplanmış olup, karayolu projelerinin yaklaşık 43 milyar TL’sinin YÎD 
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kapsamında özel sektör yatırımı ile gerçekleştirilmesi öngörülmüştür (Bkz. Tablo 
5.3). 

Tablo 5.3. Ulaştırma Bakanlığı 2023 Hedefleri 

2010 (Km) 2023 (Km) FARK (Km) 
MALİYET 
(MİLYON 

TL) 
BÖLÜNMÜŞ 
YOL 

17.477 29.000 11.523 23.046 

OTOYOL 2.225 7.527 5.302 60.000 
TOPLAM 

BÖLÜNMÜŞ 
YOL 

19.702 36.527 16.825 83.046 

BSK 11.564 70.000 58.436 50.000 
BAKIM 13 YIL X 500 6.500 
DIGER 26.502 

TOPLAM 166.048 

Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı, 2011:63. 

Ancak planlanan ilave altyapı yatırımları, yıllık ortalama GSYH’nın yüzde 

3’ünden daha fazla yatırım bütçe tahsisi gerektirmektedir. Dünya Bankası tarafından 
2023 yılı hedefleri doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde ise, yıllık GSYH’nın 

yüzde 4’ünden fazla gerçekleşecek ulaştırma yatırımlarının dışlama etkisi 

oluşturacağı (crowding out) ve büyümenin olumlu tesirlerini azaltacağı tespit 
edilmektedir.162 

Ulaştırma Bakanlığının öngörülerinde, kamunun toplam 123,048 milyar TL 

ulaştırma yatırımı yapması, yıllık ortalama 500 milyon TL olmak üzere toplam 6 

milyar 500 milyon TL bakım-onanm yatınmı yapması öngörülmüştür. 2023 yılı 

hedefleri doğrultusunda planlanan bakım-onanm yatırımlannın toplam kamu 

yatırımlarına oranı ortalama yaklaşık yüzde 5 olarak belirlenmiştir. Aynca, karayolu 

varlıklarının büyüklüğü iki kat artarken bakım-onanm yatırımları her yıl sabit 

tutulmuştur. Bu durum yapılması planlanan bakım-onanm yatırımlarının gerekli 
olanın oldukça altında gerçekleşeceğini ortaya koymaktadır. 

162 The World Bank, 2012:25 
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Diğer taraftan, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2012-2016 dönemini 

kapsayan stratejik plan çalışmasında sırasıyla hareketlilik, trafik güvenliğinin 

sağlanması, kurumsal mükemmeliyet ve sürekli gelişme, karayolu ağının korunması 

ve geliştirilmesi, insan ve çevreye duyarlılık olmak üzere beş adet stratejik amaç 

belirlenmiş ve bu hedeflerin maliyetleri tespit edilmiştir. Bakım-onanm hizmetlerinin 

ileriye yönelik maliyetlerinin de ortaya koyulduğu görülmektedir. Planda (Bkz. 
Tablo 5.4). 

Tablo 5.4. Karayollarının Stratejik Hedefleri 

(Bin TL) 

STRATEJİK 
AMAÇLAR 

YILLAR 

2012 2013 2014 2015 2016 

Toplam Yatırım Maliyeti 12.269.200 12.234.460 12.503.770 11.874.930 11.556.350 

Toplam Cari Maliyeti 2.404.040 2.594.470 2.796.890 2.954.150 3.232.310 

Toplam Maliyetler 14.673.240 14.828.930 15.300.660 14.829.080 14.788.660 

Bakım-Onarım Maliyetleri 
Yatırım 1.363.960 1.829.380 2.135.370 2.074.480 2.173.060 

Cari 2.184.630 2.389.540 2.615.060 2.864.250 3.135.130 

Toplam Bakım-Onarım 3.548.590 4.218.920 4.750.430 4.938.730 5.308.190 

Bakım-Onarım Payları 
Yatırım (Yüzde) 11 15 17 17 19 

Cari (Yüzde) 91 92 93 97 97 

Genel (Yüzde) 24 28 31 33 36 

Beklenen Gelirler 6.185.358 6.875.692 7.617.621 8.402.831 9.288.720 

Gelir-Gider Farkı -8.487.882 -7.953.238 -7.683.039 -6.426.249 -5.499.940 

Kaynak: Yazar tarafından KGM (2012(b):76-84)’den derlenmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 2012-2016 döneminde ortaya koyduğu 

hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için yıllık ortalama 12 miyar TL gelire ihtiyaç 
duyduğu gözlenirken, bütçe ve diğer kalemlerden elde etmeyi planladığı gelirlerin 

buna imkan vermediği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, her yıl ortalama 7,7 milyar TL 

ilave kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmiş senelerden edinilen tecrübeler dikkate 

alındığında bu açığın ek ödeneklerle finanse edilmesinin planlandığı 

düşünülmektedir. 
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Plan, bakım-onarım perspektifinde değerlendirildiğinde, cari ve yatırım 
bütçelerinin toplamı içinde bakım-onanm payının bu beş yıllık dönem sonunda 
yüzde 36’ya yükseltilmesi planlanmaktadır. Bakım-onarım hizmetlerinin cari 

harcamalar içindeki payının ortalama yüzde 95, yatırım bütçesi içindeki payının ise 
yüzde 16 olduğu tespit edilmektedir. Bakım-onarım hizmetlerin temininde genel 
olarak emanet usul ihale yönteminin tercih edilmesi sonucu kullanılan malzeme 

(bitüm vb.) ve işçiliğe dair giderler gibi kalemlerin varlığı nedeniyle bakım-onarım 

payının cari harcamalar içinde yüksek olması doğal karşılanmaktadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 2012-2016 dönemine ilişkin olarak bakım- 

onarım yatırımları öngörülerinin bütçeden alınan paylar dikkate alındığında (yaklaşık 

yüzde 36) gerçek ihtiyaçlara daha yakın olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla, 

karayolu proje stoku dikkate alındığında önümüzdeki dönem içinde ihtiyaç duyulan 
bakım-onarım yatırımının yıllık maliyeti ortalama 4,5 milyar TL olarak tespit 
edilmektedir. 

Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından stratejik plan ve 
programlarda ortaya konulan hedeflerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan 
kaynağın sene başında tahsis edilemediği görülmektedir. Bu sorun sene içinde ek 

ödenek tahsisleri ile çözülmeye çalışılmakta ve sene başı ödeneklerin yüzde 180’ e 

varan oranlarda revize edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Ancak sene içinde ek 

ödenek tahsisi ile ek mali kaynak yaratılması bakım-onarım yatırımları açısından 

olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Mali kısıtlar dikkate alındığında, öz kaynak 

(malzeme, işçilik vb.) kullanımı yoğun olan emanet usul bakım-onarım 

yatırımlarının, ihale sözleşmeleri yoluyla yürütülen yapım projelerine oranla 

ertelenmesi kolay görülmektedir. Özellikle ihtiyaç duyulan ödeneğin sene başında 
tahsis edilememesi ve yıl içinde ek ödenek miktarı öngörülemediğinden ihale 

sözleşmeleriyle yürütülen mevcut yapım işleri için oluşacak mali risk artmaktadır. 

Kuruluşun risk algısına bağlı olarak bakım-onarım yatırımları çok acil olmadığı 

sürece ertelenmek zorunda kalmaktadır. Sene sonuna doğru bütçede ek kaynak 
oluşturma imkanı oluşsa bile kullanım dönemi ve süresi dikkate alındığında yeterli 
bakım-onarım yatırımlarının gerçekleştirilmesi mümkün olamamaktadır. Öte yandan, 
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daha önce de ifade edildiği gibi oluşan ek kaynağın bölünmüş yol hedefleri dikkate 

alınarak yeni yapım projelerine tahsis edilmesi daha cazip görülmektedir. Kısaca tüm 
bu etkenler bakım-onarım harcamalarının beklenin altında gerçekleşmesini 

doğurmaktadır. 

5.4. Karayolu Genel Müdürlüğü Performans Programının Değerlendirilmesi 

Türkiye’de performans esaslı bütçeleme sistemine ilişkin temeller, esas 

olarak Türkiye ve Dünya Bankası işbirliğiyle 2001 yılında hazırlanan Kamu 
Harcamaları ve Kurumsal Gözden Geçirme raporundaki reform önerileriyle 

atılmıştır. Raporda, mali yönetimin zayıflığı, politika ve planların bütçe ile 

bağlantısızlığı ortaya konulmuştur. 

Bu rapordan elde edilen bulgular neticesinde, 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24 Aralık 2003 tarihinde yasalaşmış ve bazı maddeleri 

itibariyle tedricen yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun marifetiyle 1050 sayılı Muhasebe-i 

Umumiye Kanunu ile getirilen geleneksel yıllık bütçe yaklaşımı terk edilmiş ve 

performans esaslı ve çok yıllı (3 yıl) bütçe yaklaşımı benimsenmiştir. Bu kapsamda, 

kamu kurum ve kuruluşlarının hazırlayacakları stratejik planlar çerçevesinde ileriye 

yönelik amaç, hedef ve politikalannı öngörmeleri ve bu hedeflere ulaşabilmek için 

yapacakları faaliyetleri ve yürütecekleri proje stoklarını tespit etmeleri 

amaçlanmıştır. Bu faaliyet ve proje stoklannın nakdi karşılıklarının icmali ise 

kuruluşların yıllar itibarıyla bütçe ihtiyaçlarını ortaya koymaktadır. 

Çeşitli çalışmalarda yapılan değerlendirmelerde163, Türkiye’de performans 
esaslı bütçe sistemine geçilmesi ve bunun başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için 

bütçe yapısının sağlamlaştırılması ve üst politika belgeleri ile stratejik plan ilişkisinin 

geliştirilmesi gereği ortaya koyulmaktadır. Dolayısıyla, Orta Vadeli Plan, Yatırım 

Programı ve bütçe sınıflandırması içinde, ölçülebilir performans hedeflerine ya da 

faaliyete ilişkin ne kadar harcama yapılacağının kestirilebilmesi gerekmektedir. 

Ancak, kuruluşların çok yıllı olarak yapılması gereken bütçe ve Yatırım 

Programları, çok yıllı gibi görünmesine rağmen gerçekte geçmiştekine benzer bir 

163 Kaplan, 2012:186-204, Karacan, 2010:179-105 
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yaklaşımla uygulanmaktadır. Uygulamaya bakıldığında çok yıllı Yatırım Programı 
uygulamasına geçildikten sonra, müteakip yıldan sonraki diğer iki yıl için öngörülen 
tavanların, söz konusu yıllar geldiğinde yaklaşık bile olsa tutturulduğuna nadiren 
rastlanılmaktadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye’de stratejik planlama uygulamasına 
geçen ilk kuruluşlar arasında yer almıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 
uygulanan ilk Stratejik Plan 2007-2011 yılları arasını kapsamaktadır. Ayrıca, 2007 

yılında ilk performans programı hazırlanmıştır. Stratejik Planda, Yol ve Trafik 

Güvenliği, Hareketlilik, Kurumsal Mükemmeliyet ve Sürekli Gelişme, Ulusal 

Güvenlik ve İnsan ve Çevreye Duyarlılık olmak üzere beş adet stratejik hedef 
belirlenmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen performans hedef ve 

göstergeleri iki başlık altında toplanabilmektedir. 

• Girdi esaslı göstergelere örnekler: Satın alınan makine sayısı, asgari stok 

seviyesi oranı, yenilenen makine sayısı, performans çalışmalarına katılan 

personel sayısı vb. 

• Çıktı esaslı göstergelere örnekler: Üstyapı performans ölçüm ve 
değerlendirme yapılan yol uzunluğu, güçlendirme projeleri hazırlanan proje 

sayısı, güçlendirme işlemleri tamamlanan proje sayısı, bakım-onanmı yapılan 

köprü sayısı, bakım ve onanm yapılan köprü oranı, yatay ve düşey 

işaretleme, onarım oranı, bölünmüş yol uzunluğu, tek yol uzunluğu vb. 

Stratejik Plan ve Performans Programı üzerinde yapılan incelemede, 

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen performans göstergelerinin, 

varlıkların fiziksel durumu ile müşteri ve kullanıcı memnuniyetine ilişkin bilgi veren 

sonuç esaslı göstergeler olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla, performans esaslı 

bütçeleme çalışmalarının önündeki sorun, doğru performans göstergelerinin 

belirlenememesi ve bunların ölçülememesidir. 

Ancak, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi sorumlu oldukları hizmetleri özel 
teşebbüs eliyle sağlayan icracı kuruluşların performansını, doğrudan satın alman 
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hizmetlerin performansı belirlemektedir. Ayrıca, örneklerine birinci bölümde yer 
verilen sonuç esaslı performans göstergelerinin ve hedeflerinin belirlenmesi, bütçe 

tahsisinin öngörülmesi, geleneksel sözleşme yöntemi ile kolay görülmemektedir. 
Zira geleneksel sözleşme yönteminde ödeme sistemi ve şartnameler girdi esasına 

göre belirlendiğinden performansa yönelik tedbirlerin izlenmesi mümkün değildir. 

5.5. Kamu thale Mevzuatının Değerlendirilmesi 

5.5.1. Tarihi süreç 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kamu alımlarım düzenleyen ilk kanunu 02.05.1925 

tarihinde yürürlüğe giren 661 sayılı “Hükümet Namına Vuku Bulacak Müzayede ve 

Münakaşa ve İhalat Kanunu” dur. Bu Kanun, çeşitli değişikliklerle 1934 yılına kadar 
yürürlükte kalmıştır. 1934 yılında 2490 sayılı “Arttırma Eksiltme ve İhale Kanunu” 
yürürlüğe girmiştir. Yaklaşık elli yıl boyunca kamu alımlarım düzenleyen ana 

mevzuat olma özelliğine sahip bahse konu Kanun, 1983 yılına kadar defalarca 
değişikliğe uğramıştır. 1983 yılında 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” yürürlüğe 
girmiştir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun kabulünün üzerinden geçen yirmi 
yıllık bir süre sonunda, 4.1.2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 
sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, TBMM tarafından kabul edilerek 1.1.2003 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

1983 yılında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun yürürlüğe girmesinde 
kamunun özel sektör lehine piyasadan çekilmesi ve liberalleşme eğilimi etkili olmuş, 

ancak 4734 sayılı Kanunun düzenlenmesinde AB mevzuatına uyum ihtiyacı öne 

çıkmıştır. 

5.5.2. Teminat uygulaması 

İhale mevzuatı iki tür teminat uygulaması benimsemiştir. Bunlar sırasıyla 
geçici teminat ve kesin teminat olarak anılmaktadır. Teminat olarak kabul 
edilebilecek değerler olarak, tedavüldeki Türk parası, bankalar ve özel fınans 

kurumlan tarafından verilen teminat mektuplan ile Hazine Müsteşarlığınca ihraç 
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edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul 
edilmektedir. 

İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere, istekli 
tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınmaktadır. Ancak, ihale dokümanında 

belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu 

tutulmamıştır. Ayrıca mal alımlarında, malın sözleşmede belirtilen süre içinde teslim 

edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin 

teminat alınması zorunlu tutulmamıştır. Geçici teminat, isteklilerin tekliflerinin 

değerlendirilmesi süresince idare tarafından alıkonulmaktadır. Usulüne uygun teklif 

sunmayan ve düzeltme çağrılarına cevap vermeyen isteklilerin geçici teminatları 

gelir kaydedilmektedir. Yarışma sonunda teklifi olumlu bulunan isteklinin geçici 

teminatı iade edilerek istekliden sözleşme imzalanması öncesinde kesin teminat 
istenmektedir. 

Sözleşmenin yapılmasından önce, ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli 

üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde 6 oranında kesin teminat alınması zorunlu 
kılınmıştır. Kanun, kesin teminatın taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı 

hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamayı amaçladığını açıkça ifade 
etmiştir. 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, sözleşmelerde belirtilmesini 
zorunlu kıldığı hususlar içinde kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait 
şartları açıkça saymıştır. Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat 
farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana getirmesi halinde 

bu artış tutarının yüzde 6'sı oranında ek kesin teminat alınacağını ve ek kesin 
teminatın hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle karşılanabileceği hükme 
bağlanmıştır. 

Kesin teminatın iadesinde işin sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine 

uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir 

borcunun olmadığı tespit edilmek zorundadır. Yapım işlerinde varsa eksik ve 
kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra teminatın 

yansı, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul 
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tutanağının onaylanmasından sonra kalanı iade edilmektedir. Bununla birlikte garanti 

süresi belirlenmişse garanti süresinin bitiminden soma kesin teminatlar iade 
edilmektedir. 

5.5.3. Şartname uygulaması 

4734 sayılı Kamu îhale Kanunu’nda şartname kavramı 12 ve 27’nci 
maddelerinde düzenlenmiştir. Kamu İhale Kanunu’nda iki tür şartname 

tanımlanmıştır. Bunlar sırasıyla “idari şartname” ve “teknik şartname”dir. 

• İdari şartname 

İdari şartname 4734 sayılı Kanunun 12 ve 27’nci maddelerinde 
düzenlenmiştir. Kanunun 53/b (2) numaralı bendi idare tarafından ihalelerde 

kullanılacak şartnamelerin usul ve esaslannı gösteren tip şartnamelerin Kamu İhale 
Kurumu tarafından hazırlanacağını düzenlemiştir. İhaleyi yapacak idare ise Kamu 
İhale Kurumu tarafından hazırlanan tip şartnamede belirtilen hususları göz önüne 
alarak kendi şartnamesini oluşturmaktadır. İdare, uygulayacağı ihale usulüne ilişkin 
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (YİİUY) ekinde yer alan idari 
şartnameyi esas alarak idari şartnamesini hazırlamaktadır. Tip idari şartnamede boş 

bırakılan veya dipnota alman hususların 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer 

mevzuata aykırı düzenlenmesi mümkün değildir. YİİUY’nin ekinde yer alan tip 
şartnameleri şöyle sıralamak mümkündür: 

• Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip 
İdari Şartname 

• Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde 
Uygulanacak Tip İdari Şartname 

• Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip 
İdari Şartname 

• Teknik şartname 

4734 sayılı Kanunun 12’nci maddesi teknik şartnamelerin hazırlanmasına ve 

içeriğine ilişkin birtakım düzenlemeler getirmektedir. YİİUY’ye göre, işin teknik 
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ayrıntıları ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak ihale 
dokümanına dahil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, 
verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici 
hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur. 

Teknik şartnamede varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara 

uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamede teknik 

özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşe, 
kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve 

tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların 

bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde 

“veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilmektedir. 

5.5.4. Yenilikçilik yönünden değerlendirme 

4734 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde, büyük onarım, yapım tanımının 

içinde; bakım-onarım ise hizmet tanımının içinde sayılmıştır. Bu çerçevede, bütçe 
tertiplerine bakılmaksızın makine ve ekipmanın bakım ve onanmının hizmet alımı 

olarak ihale edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, küçük onanmlar da dahil 
olmak üzere yapıma ilişkin onanmlar ise hizmet alımı olarak ihale edilememektedir. 
Bakım ve onanm işleri yapım sözleşmesi kapsamında ele alınmaktadır. Dolayısıyla 
karayolu bakım ve onarım hizmetlerinin, yapım sözleşmesi olarak değerlendirildiği 

anlaşılmaktadır. 

Kamu İhale Kanunu’nda, ihaleye çıkılmadan önce idarenin uygulama 

projelerini hazırlaması veya hazırlatması şart koşulmaktadır. Bu nedenle, 

benimsenen sözleşme yaklaşımının tasarla-ihale et-yap şeklindeki geleneksel 

sözleşme yöntemi olduğu söylenebilir. 

4734 sayılı Kanunda uygulama projelerinde yer alan imalat kalemleri bazında 
idarece hesaplanan yaklaşık maliyet, gizli tutularak ihale tekliflerinin 
değerlendirilmesi öngörülmektedir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
uygulamalarında imalat kalemlerinin belirlenmesinde daha esnek bir yaklaşım 

benimsenmiştir: 2886 sayılı Kanuna göre, ihale sürecinde öncelikle idarenin her yıl 
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belirlediği birim fiyatlar, yine idare tarafından belirlenen tahmini imalat miktarlan ile 

çarpılarak ihale keşif bedeli oluşturulmaktadır. İstekliler, ilan edilen ihale keşif 
bedelini esas alarak teklif ettikleri tenzilat oranlan üzerinden yarıştırılmaktadır. 

Ancak, 2886 sayılı Kanunun uygulamasında keşif cetvellerinde yer alan 

imalat miktarlannın belirlenmesinin belirli bir projeye dayanmaması, öngörülmeyen 

imalat kalemlerinin sonradan keşfe eklenmesi, idareden kaynaklanan nedenlerle 

(ödenek olmaması vb.) süresi içinde bitirilememesi gibi nedenlerle fiyat farklarının 

ödenmesi, genellikle maliyet artışlarının sebepleri arasında sayılmaktadır. Ayrıca, 

ihale keşif bedelinin üzerindeki imalatların da yeniden ihale edilmek yerine mevcut 

yüklenici ile yürütülmesi yönündeki idarelerin takdirleri rekabet ve etkenlik 

açısından tartışmalar doğurmaktadır. 

2011 yılı içinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler 

üzerinde yapılan incelemede, maliyet artış etkileri yönünden 4734 sayılı Kanunun 

olumlu yansımalarının olduğu görülmektedir (Bkz. Grafik 5.7). 2886 sayılı Kanun ile 

ihale edilmiş bölünmüş yol ve tek yol projelerinde ortalama yüzde 100’ün üzerinde 

maliyet artışının yaşandığı görülürken, 4734 sayılı Kanunun uygulamalarında 

maliyetlerin aşağı yönlü revize edildiği görülmektedir. Öte yandan, Bitümlü Sıcak 
Karışım (BSK) kaplama projeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde, 2886 sayılı 

Kanun ile ihale edilmiş işlerde yalnızca ortalama yüzde 14 maliyet artışı olduğu 

görülmektedir. BSK projelerinde diğer projelere göre daha makul seviyede maliyet 

artışlarının yaşanmasında, bu tür projelerin kapsamlarının daha belirgin olması ve bu 
nedenle idarelerin imalat kalemleri ve miktarlan üzerinde daha net tahmin 

yürütebilmelerinin etkili olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla, ihale öncesi ön, kesin 

veya uygulama projelerinin hazırlanmasını şart koşan Kamu İhale Kanunu’nun, bu 
yöntemi kullanarak, önceki İhale Kanunu’nda yaşanan yüksek maliyet artışlarını 
engellediği düşünülmektedir. Ancak, görülen bu iyileşmenin yanıltıcı olabileceği 

unutulmamalıdır. Zira maliyet artışlarında görülen azalmanın yeni İhale Kanunu’nun 
düzenlemeleri gereği ihaleye çıkılmadan önce idarenin daha ciddi hazırlık yapması 

ile mi sağlandığı yoksa sözleşme büyüklüğünü aşan ve eksik kalan işlerin ikmal 

inşaatı ihaleleri ile yeni sözleşmelere mi konu edilerek elde edildiği net değildir. 
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Grafik 5.7. 2886 ve 4734 Sayılı İhale Mevzuatının Uygulama Sonuçlarının 
Karşılaştırılması 

Projr K nnıktnt'Mtl 

*288$ Sayılı Devlet flınUKımtmıı Tabi İdlerde; Sözleşme Bedeli 
* 2 88$ Say ılı Devlet hinle Kaıııııııı Tabi işlerde, Revize Sözleşme B edeli 

*4734 SayılıtlıaleKamıııııııaTabi İşlerde; Sözleşme Bedeli 
■4734 Sayılı tlıaleKaiıtımıııa Tabi işlerde; Revize Sözleşme Bedeli 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Bununla birlikte, her ne kadar maliyet artışlarını sınırlamak açısından olumlu 

görülse de, geleneksel sözleşme yönteminin doğasından kaynaklanan sınırların 4734 

sayılı Kanunda da mevcut olduğu görülmektedir. Dünya üzerinde idareleri yenilikçi 

sözleşme yöntemlerine iten, inşaat sürelerini azaltmak, gelişmiş teknoloji ve 

teknikleri kullanmak, yüklenicileri yenilikçiliğe zorlamak ve negatif dışsallık 

(karayolu kullanıcılarına) etkilerini azaltmak gibi ihtiyaçların 4734 sayılı İhale 
Kanunu’nda karşılık bulduğunu söylemek pek mümkün görünmemektedir. 

Alternatif sözleşme yaklaşımları arasında sayılan tasarım ve yapım işlerinin 
aynı anda ihale edildiği tasarla-yap veya ömür çevrim maliyetlerini azaltmayı 

amaçlayan tasarım, yapım, işletme, bakım-onanm ve/veya finansman aşamalarını 
birleştiren ömür çevrim modellerinin uygulanmasının Kanun kapsamında 

değerlendirilmesi mümkün görülmemektedir. Ancak, Yapım İşleri İhaleleri 
Uygulama Yönetmeliğinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde 
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ihale konusu işin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım-onarım 

maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer, süre gibi unsurların 

fiyat dışı unsurlar olarak değerlendirilebileceği düzenlenmiştir. Öte yandan, bu 
unsurların kullanılabilmesi için işin belirli bir özellik gerektirmesi ve gerekçeli bir 

açıklama yazılması ve onay alınması gibi istisnai durumlar tanımlanmıştır. Ayrıca, 

fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yönteminin 

idarece belirlenmesi gerekmektedir. Kanunen mümkün görünse de, maliyet, süre ve 

kalite parametrelerine göre değerlendirme yapıldığı, çok parametreli ihale 

yöntemlerinin uygulama örneklerine rastlanılmamıştır. 

Daha önce de belirtildiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu birçok kamu 
kurumunun farklı uygulamalarına esneklik tanıyan 2886 sayılı Kanunu yürürlükten 

kaldırmıştır. Kamu İhale Kurumunun kurulması, belirli ihale yöntemlerinin ve tip 
sözleşmelerin zorunlu kılınması gibi yeniliklerle, Kanun uygulamalarda yeknesaklığı 

sağlamayı amaçlamıştır. Öte yandan, aşırı standartlaştırma yaklaşımı özellikle 
ABD’de uygulanan “şerit kiralama” gibi karayollarına (dolayısıyla idare) has 

yenilikçi uygulamaların da uygulanmasına imkan tanımamaktadır. 

Kamu İhale Kanunu teşvik ve caydırıcılık yönünden ele alındığında, 
mevzuatın caydırıcılık üzerine kurulduğu görülmektedir. Yüklenicinin işi erken 

bitirmesi, sözleşme bedelinin altında tamamlaması veya belirli performans 

hedeflerini yakalaması durumunda herhangi bir teşvik öngörülmemiştir. Ancak 

yüklenicinin, kesin teminat verme borcuna, sigorta yaptırma borcuna, sadakat ve 

özen gösterme borcuna, işe zamanında başlama ve bitirme borcuna, ayıba karşı 

tekeffül borcuna dair caydırıcılık hükümlerine Kanunda detaylı olarak yer 

verilmiştir. 

İsteklilerin ve yüklenicilerin yerine getirmekle yükümlü oldukları geçici ve 
kesin teminat, 2886 sayılı Kanunda yer alan ve 4734 sayılı Kanunda da benimsenen 

bir uygulamadır. Teminat uygulaması ile yüklenicilerin idareye karşı 

yükümlülüklerinin garanti altına alınması amaçlanmıştır. Kanunda ifade edilen 
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teminatın performans teminatı değil, yüklenicinin malzeme ve işçilikten kaynaklı 

kusurlarından sorumlu tutulduğu malzeme ve işçilik teminatı olduğu anlaşılmaktadır. 

Öte yandan, Kamu İhale Kanunu’nun kamu ihale sözleşmelerini özel hukuk 
sözleşmesi olarak belirlemesi, yaşanan anlaşmazlıklar için Borçlar Kanunu 
hükümlerinin uygulanmasını gerekli kılmaktadır.164 İdare, yüklenicinin kusurlu 
davranışları nedeniyle Borçlar Hukuku çerçevesinde zararının tazminine 

yönelebilmektedir. Bu açıdan Borçlar Hukuku idarenin haklannı garanti altına 

almaktadır. Dolayısıyla, teminat uygulaması idarenin sözleşmenin uygulanması 

sırasında doğabileceğini öngördüğü zararların peşinen garanti altına alınması 

anlamına gelmektedir. Ancak, yüzde 6 gibi net bir oranla sabitlenen teminat, 

zararların ancak bir kısmını garanti altına alacak ve idare yine hukuki yollarla 

zararının tazminine yönelmek zorunda kalacaktır. Öte yandan, yüksek bir teminat 
oranının belirlenmesi ile teminat miktarına ve süresine bağlı ilave giderler yüzünden 

isteklilerin maliyetleri artacak, bu da proje maliyetinin artması şeklinde kamuya 
külfet oluşturabilecektir. Ayrıca, belirli bir teminat belirlenmesi yalnızca mali 

durumu kuvvetli olan isteklilerin oluşmasına izin vermektedir. Daha önce 

vurgulandığı üzere, teminat uygulamasının işlevselliğinin tartışmaya açık olduğu 

görülmektedir. 

5.5.5. Performans yönünden değerlendirme 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda teknik şartnamenin idarece hazırlanması 

şart koşulmuştur. Teknik şartnamelerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya 

yönelik olarak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için 

fırsat eşitliği sağlayacak şekilde belirlenmesi esas alınmıştır. Mevzuatta varsa ulusal 

ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya 

yönelik düzenlemelere, özelliklere ve tanımlamalara yer verilmesi vurgusu ile teknik 
şartname kavramından ne anlaşılması gerektiği ortaya konulmuştur. Öte yandan 
rekabeti engelleyici hususlar içinde değerlendirilen belli bir marka, model, patent, 
menşe, kaynak veya ürün belirtilmesi ve belirli bir marka veya modele yönelik 

164 Tangör, 2009:13 
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özellik ve tanımlamalara yer verilmesi yasaklanmıştır. Ayrıca, yüklenici Yapım İşleri 
Uygulama Yönetmeliğinde, idarece verilen örneklere uygun bir iş programını 

hazırlamakla yükümlü kılınmıştır. 

4734 sayılı Kanunda yer alan standartlara uygunluk, özelliklere yer verme ve 

tanımlama vurgusunun, nihai ve/veya ara ürünün taşıması gerektiği çok çeşitli 

özellikleri ve uygulanacak yöntemleri belirlemesi bakımından, Kanunda geçen teknik 

şartname kavramının “malzeme ve yöntem esaslı şartname” sınıfında yer aldığı 
düşünülmektedir. Öte yandan, Kanunda ifade edilen verimlilik ve fonksiyonelliğe 
yönelik yaklaşımlar performansa bir gönderme olarak algılanabileceğinden, teknik 

şartnamelerin “performansla ilgili şartname” olarak değerlendirilmesi mümkün 

görülmektedir. Bu nedenle, performansla ilgili şartnamelerin kullanılmasının önünde 

en azından Kanuni açıdan bir engel olmadığı düşünülmektedir. 

Uygulamalara bakıldığında, idarelerin sözleşme eklerinde yer alan malzeme 
ve yöntem esaslı teknik şartname yaklaşımlarının çok az değişikliğe uğradığı 
görülmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Karayolları 

Teknik Şartnamesi” kullanılacak malzemelerin ve yöntemlerin detaylı olarak 

tanımlanmasından oluşmaktadır. 

Ancak, performans esaslı sözleşme yönteminin ilk uygulama adımlarının 
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2008 yılında yayımlanan iç genelge165 ile 
atıldığı tespit edilmiştir. Genelgede, yol üst yapısının yol kullanıcılarının doğrudan 

temas ettikleri ve kalitesinden doğrudan etkilendikleri vurgulanarak, kaplamaların 

performansının artırılması ve daha güvenli ve konforlu sürüş sağlanması amacıyla, 

günümüz teknolojisine uygun yöntemlerle şartnamelerin geliştirildiği belirtilmiştir. 
Bu amaçla, “Yol Üstyapısı Performans Kriterleri ve Ödeme Koşulları” başlıklı 
şartnamenin yeni yapılacak “Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama İhalelerinde”, ihale 
dokümanı olarak yer alması ve uygulamanın şartnamede belirtilen usul ve esaslar 

çerçevesinde titizlikle takip edilmesi istenmiştir. 

165 Karayolları Genel Müdürlüğünün Daire Başkanlıkları ve Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı olarak 
yayımladığı 11.09.2008 tarih ve 2008/16 sayılı iç genelgesi. 
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“Yol Üstyapısı Performans Kriterleri ve Ödeme Koşulları” başlıklı teknik 
şartname incelendiğinde, bu teknik şartnamenin zorunlu kılındığı ihale 

uygulamalarında performans esaslı sözleşme yönteminin hayat bulduğu 

görülmektedir. Şartnamede, iki adet sonuç esaslı performans göstergesinin seçildiği 

anlaşılmaktadır. Tanımlanan performans göstergeleri yeni yapılan asfalt kaplama 

yüzeyine ait Düzgünsüzlük (IRI) ve Sürtünme Direnci (Skid Number - SN)’dir. 

Performans esaslı sözleşmenin unsurları arasında yer alan performans 

hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflere uygun ödeme planının 

gerçekleştirilmesinin de sağlandığı görülmektedir. Her iki performans göstergesi için 

tanımlanan hedefler ve ödeme şekli Tablo 5.5 ve Tablo 5.6’da sunulmaktadır. 

Tablo 5.5. Asfalt Kaplama Yüzey Düzgünsüzlük ve Ödeme Kriterleri 

Düzgünsüzlük (m/km) (İRİ) 
ÖDEME ŞEKLİ 

Binder Aşınma 

<1.30 <1.20 0 (tam ödeme) 
1.30-1.60 1.20-1.50 -% 5 (cezalı ödeme) 
1.61-1.90 1.51-1.80 -% 10 (cezalı ödeme) 

>1.90 >1.80 Yeniden yapım gerekir. 
Kaynak: KGM'nin 2008/16 Sayılı İç Genelgesinden alınmıştır. 

Tablo 5.6. Asfalt Kaplama İçin Yol Yüzeyi Sürtünme Direnci ve Ödeme 
Kriterleri 

Sürtünme Direnci 
(Kayma Sayısı / Skid Number = SN ) ÖDEME ŞEKLİ 

Hafif Trafikli Yollar 
YOgt'66 < 7000 

Ağır Trafikli Yollar 
YOGT > 7000 

>35 >45 0 (tam ödeme) 
34-30 44-30 -% 5 (cezalı ödeme) 

<30 <30 Yüzeyin pürüzlendirilmesi 
gerekir. 

Kaynak: KGM'nin 2008/16 Sayılı İç Genelgesinden alınmıştır. 

166 Yıllık Ortalama Günlük Trafik 
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Şartnameye göre, Tablo 5.5’de görüldüğü üzere LRI derecelerine göre 

yükleniciye tam, cezalı ödeme ve kaplamanın söktürülüp yeniden yaptırılmasına 

ilişkin düzgünsüzlük değerleri verilmektedir. Tablo 5.6’da ise SN derecelerine göre 
yükleniciye tam, cezalı ödeme ve kaplamanın söktürülüp yeniden yaptırılmasına 

ilişkin sürtünme direnci değerleri verilmektedir. Tablolarda belirtilen değerlere 
karşılık gelen yol kesimleri m2 olarak ayrı ayrı belirlenmektedir. Cezalı ödeme, 
kaplama tabakasına yüklenicinin teklif ettiği bedel üzerinden kesinti yapılarak 

uygulanmaktadır. 

Karayolları tarafından uygulanmaya başlanan performans esaslı sözleşmenin, 

yalnızca Bitümlü Sıcak Karışım kaplama ihalelerinde uygulanması tek faaliyet 

tanımlı performans esaslı sözleşme türüne geçiş için bir örnek teşkil etmektedir. Tek 

faaliyet tanımlı sözleşme türü, performans esaslı sözleşmelere geçiş yönünde ilk 

uygulama olması açısından doğru bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. 

Ayrıca, performans esaslı sözleşmelerde belirlenen performans hedeflerine 

bağlı olarak yükleniciye cezai yaptırımlar tanımlanmışken teşvik öngörülmemesi de 

dikkat çekicidir. İhale mevzuatının, caydırıcılık yönünün ağır basmasının, 
performans esaslı sözleşmenin bu ilk uygulamasında teşvike yönelik bir 

düzenlenmeye yer verilmemesinde etkili olduğu düşünülmektedir. 

Ancak, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu 

uygulamanın sonuçlan “Harcama Getirisi” açısından da irdelenmelidir. Daha önce de 

ifade edildiği üzere, Harcama Getirisi’nin hesaplanabilmesi için maliyetlerin ve 

hizmet seviyelerinin değişiminin ölçülmesi gerekmektedir. Karayolları Genel 

Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından sözleşmeler 

üzerinde yapılan izleme sonuçlanna göre, uygulamanın ilk başladığı 2009-2010 

yılları arasında toplam yaklaşık 1.478 km uzunluğundaki karayolu kesiminde 

performans hedeflerine uyum oranı yüzde 61,3 olarak gerçekleşmiştir. Aynı 

dönemde, yüzde 5 kesinti cezası uygulama oranı yüzde 22,8, yüzde 10 kesinti 
uygulama oranı yüzde 10,5 ve yeniden yapım cezası verilen kesim uzunluğunun 
oranı ise yüzde 5,3 olarak gerçekleşmiştir. 
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Grafik 5.8. Performans Hedeflerine Göre Değerlendirmeler 
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Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğünde edinilen bilgilerle yazar tarafından düzenlenmiştir. 

Öte yandan, 2011 yılındaki uygulama sonuçlarına bakıldığında performans 
hedeflerine uyum oranının yüzde 70,9’a yükselerek yaklaşık yüzde 10 oranında 

iyileşme yakalandığı görülmektedir. Bu eğilim, cezai işlemlerde de azalma şeklinde 

kendini göstermiştir (Bkz. Grafik 5.8). Performans hedeflerine uyum oranının 

artması yüklenicilerin farklı bir sisteme uyum sağlamaya başladıklarına işaret 

etmektedir. Ancak, performans hedeflerinde hala yüksek oranda görülen 

uyumsuzluk, daha önce teknik şartnamelerle tanımlanan üretim yöntemlerine alışık 

olan yüklenicilerin, performans hedeflerine uyum sağlamaktaki yetersizliklerini de 
göstermektedir. 

Harcama Getirisi açısından değerlendirildiğinde, performans esaslı sözleşme 

uygulamasının hizmet seviyesinde bir iyileşme sağladığı görülebilmektedir. Ancak, 

elde edilen iyileşmenin maliyetler açısından ne tür yansımalarının olduğunu 
söylemek bu aşamada mümkün değildir. Üç yıl gibi kısa bir sürenin, uygulamaların 
sonuçlarını değerlendirmek için yeterli olmaması ve her ne kadar kendi içinde 

sorunlu bir araştırma yöntemi olsa da mukayese edilebilecek, geleneksel yöntem 

kullanılarak ihale edilmiş benzer projelerin hizmet seviyesi ve maliyetlerine yönelik 
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verilerin elde edilememesi, bu aşamada harcama getirisi analizine imkan 
vermemektedir. 

5.6. Kamu Özel İşbirliği Mevzuatının Değerlendirilmesi 

Daha önce ömür çevrim modelleri arasında bahsedilen KÖİ modelinin 
ülkemizde uygulanması çok eskiye dayanmakla birlikte, Cumhuriyet döneminde 

imtiyaz sözleşmelerine çok fazla başvurulmamıştır. Ülkemizde KÖİ modeli 
uygulamalarına yönelişin altında yatan temel neden, kamu yatırımlarına ayrılan 

kaynağın zamanla yetersiz kalması olmuştur. Bu nedenle, geleneksek sözleşme 

yönteminden KÖİ modeline geçiş, performans esaslı şartnamelerin kullanıldığı 
bakım-onarım sözleşmeleri, tasarla-yap modeli ve çok parametreli ihale yöntemleri 

gibi evrimsel bir çizgi içinde gelişmemiş, geleneksel yöntemden bir sıçrama şeklinde 

gerçekleşmiştir. 

Karayolu altyapı yatırımlarında YİD modelinin uygulanması ilk defa 
28/5/1988 tarih ve 3465 sayılı “Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların 

Erişme Kontrollü Karayolu Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi İle Görevlendirilmesi 
Hakkında Kanun” ile gündeme gelmiştir. YİD modeline hukuki bir temel 
kazandırmak amacıyla 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 
Modeli Çerçevesinde Gerçekleştirilmesi Hakkındaki Kanun” 13/6/1994 tarih ve 

21959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yap-İşlet-Devret modeline ilişkin mevzuatta, yap-işlet-devret modeli ileri 
teknoloji veya yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin 
gerçekleştirilmesinde özel finansman modeli olarak tanımlanmıştır. Yap-İşlet-Devret 

modeline ilişkin kanun, yatırım ve hizmetlerin yaptırılması, işletilmesi ve 

devredilmesi konularında, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketlerinin 

veya yabancı şirketlerin görevlendirilmesini kapsamaktadır. Dolayısıyla mevzuatta 

tanımlanan KÖİ modelinin, literatürde yer alan “sıfırdan yatırım sözleşmeleri” 
sınıfını temsil ettiği anlaşılmaktadır. 

Yap-İşlet-Devret mevzuatında, tüm istekliler arasında kapalı teklif usulü, 
belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ve pazarlık usulü olmak üzere üç tip ihale 
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usulü belirlenmiştir. Öte yandan, tekliflerin değerlendirilmesinde uygulanacak usul 
ve esaslara dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Ancak, 3996 sayılı 

Kanunun Uygulama Usul ve Esaslanna İlişkin Bakanlar Kurulu Karan’nın dördüncü 
bölümünde teklif değerlendirilmesinin ücret belirlemesi esasına dayanması halinde 

uygulanacak usul ve esaslara dair bir bölüm ayrılmıştır. Teklif değerlendirmesinin 

kullanıcı ücreti belirleme esasına dayanması durumunda, maliyet artı kar yöntemi ve 

tavan ücret yöntemi olmak üzere iki yöntem belirtilmiştir. Maliyet artı kar yöntemi 

ile ilgili maliyetin nasıl hesaplanacağı, nasıl eşkale edileceği gibi hususlar 

tanımlanmış ancak bu yöntemde teklifin nasıl değerlendirileceğine dair tanımlamalar 

yapılmamıştır. Tavan ücret yönteminde ise piyasada oluşmuş ücret düzeyinden en 

yüksek indirimi sağlayanın ve işletme süresince bunu sürdüreceğini taahhüt edenin 
teklifinin tercih edileceği belirtilmiştir. 

Yap-lşlet-Devret mevzuatında dikkat çeken hususlardan bir diğeri de 
belirlenen teminat miktarının yüzde 1 ile sınırlı tutulmuş olmasıdır. Hatırlanacağı 

üzere Kamu İhale Kanunu’nda bu oran yüzde 6 olarak belirlenmiştir. Yapım ve 

işletme dönemlerinden kaynaklanan riskler de hesaba katıldığında yap-işlet-devret 

modelinin riskleri geleneksel sözleşme yönteminden daha fazla olmasına rağmen 

teminat oranı düşük tutulmuştur. Bu yaklaşımın idareye karşı yükümlülükleri garanti 
altına almak prensibi ile ters düştüğü düşünülmektedir. Öte yandan, teminat 
oranlarının düşük tutulmasının projeyi cazip kılmak ve istekli sayısını artırmak gibi 
amaçlara hizmet ettiği de düşünülmektedir. 

Yap-lşlet-Devret mevzuatında, projelerde fınansal riskleri azaltmak veya özel 
teşebbüsü desteklemek için kullanılan ödeme mekanizmalan da tanımlanmıştır. 
Mevzuatla, katkı payı adı altında değişken ödeme, talep garantisi ile tanımlanan 
ödeme garantisi, hazine yatırım garantisi olarak ifade edilen borç garantisi 
verilebilmesine imkan sağlanmıştır. 

Yap-İşlet-Devret mevzuatı, şartnameler açısından ele alındığında, idarelerin 
görev konusu yatırım veya hizmetlerin özelliklerini belirtecek şekilde şartname 
hazırlaması veya hazırlattırması esas tutulmuştur. Şartname, görevle ilgili genel, 
özel, teknik ve idari usul ve esaslan gösteren belge olarak tanımlanmıştır. Öte 
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yandan, uygulama sözleşmesinde mal ve hizmetlerin standart ve kalitesi, 

görevlendirmelerde performans kriterleri ile yatırım ve hizmetlerin emre amade 

tutulma koşullarına dair hususlara yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle, 

yap-işlet-devret mevzuatında performans esaslı şartnamelerin kullanımına yönelik bir 

yönlendirme olduğu düşünülmektedir. 

Ancak, her ne kadar mevzuatta performans esaslı yaklaşım benimsense de, bu 

yaklaşım uygulamada yeterince yer edinememiştir. Bu durumun başlıca nedeninin 

geleneksel sözleşme yöntemi kullanan idarelerin malzeme ve yöntem esaslı olarak 

belirlenen teknik şartnameleri kullanmaya alışık olmalarıdır. Konu karayolları 

yatırımları açısından değerlendirildiğinde, ilk performans esaslı sözleşme 

uygulamasının yalnızca asfalt kaplamalı yeni bitümlü sıcak karışım ihalelerinde 2008 

yılında uygulanmaya başlandığı görülmüştür. Dolayısıyla, idarelerde bu konuda 

tecrübe ve kapasite yeni oluşmaktadır. Ayrıca, henüz bakım ve işletme hizmetlerinin 

özel sektöre ihale edilmesinin tecrübe edilmediği dikkate alındığında, karayolu 

projelerinin bu aşamaları için şartnameler bulunmamaktadır. Kısaca, geleneksel 
sözleşme yönteminden KÖİ modeli uygulamalarına tedrici bir şekilde geçişin 
gerçekleşmemesinin olumsuz etkilerinin yaşanabileceği düşünülmektedir. 
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6. TÜRKİYE’DE PERFORMANS ESASLI BAKIM-ONARIM 
SÖZLEŞMELERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

6.1. Performans Esaslı Sözleşmeden Beklenen Faydalarının 
Değerlendirilmesi 

Performans esaslı bakım-onarım sözleşmelerinin ekonomik faydalarının 
yalnızca üretim veya hizmet sunum maliyetlerinde elde edilecek tasarruf şeklinde 

yorumlanması yanıltıcı olacaktır. Daha önce de ifade edildiği üzere öncelikle elde 

edilen tasarrufların net verimlilik artışından mı yoksa kaynak transferinden mi 

kaynaklandığı tam olarak bilinememektedir. 

Diğer bir husus ise harcama getirisi kavramı çerçevesinde ifade edilen kalite 

ile maliyet ilişkisidir. Kalite artışının yanında maliyet tasarrufu da elde edilmesi 

arzulanırken, kimi durumlarda bu değişkenlerden biri sabit kalmakta diğer değişken 

ise artabilmekte veya azalabilmektedir. Kısaca, harcama getirisi bu iki kavramın 

karşılıklı değişimini dikkate almaktadır. Dolayısıyla kalite artışı kavramının 

ekonomik fayda içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak geleneksel yöntemin 
performans esaslı bakım-onarım sözleşmeleri ile kıyaslanmasında yeni uygulanacak 

yöntemin göreceli kalite getirisinin önceden belirlenmesi oldukça zordur. 

Öte yandan performans-esaslı bakım-onarım sözleşmelerinin yine maliyet 
tasarrufu içinde değerlendirilemeyen bir takım dolaylı ekonomik faydalan (pozitif 
dışsallıklar) bulunmaktadır. Daha önceki bölümlerde detaylandırıldığı üzere ihale 

sözleşmeleri ile özel sektör tarafından yerine getirilen yapım işleri kuruluş tarafından 

öncelikli olarak değerlendirilmekte, kamu kuruluşu tarafından yerine getirilen bakım- 

onanm hizmetleri ise kaynak kısıtı altında geciktirilmekte veya aksatılmaktadır. Bu 

durum önleyici bakım hizmetlerinin zamanında uygulanamamasma, mevcut 

varlıkların ekonomik ömrünün kısalmasına ve ileride çok daha büyük ekonomik 

kayıpların meydana gelmesine neden olmaktadır. Ancak bakım-onarım hizmetlerinde 

performans esaslı bakım-onarım sözleşmeleri kullanımı, uzun dönemli kaynak 
planlamasını zorunlu kılması nedeniyle dolaylı ekonomik tasarruf sağlamaktadır. 
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Ayrıca, performans esaslı bakım-onarım sözleşmeleri kalite odaklı yaklaşımı 

öncelediğinden inşaat sektöründe hizmet kalitesini yükseltmektedir. Müteahhitlik 

sektöründe oluşan bu dolaylı etki yurtdışında iş yapan yerli müteahhitlerin rekabet 

gücünün artmasına hizmet etmektedir. Kısaca, performans esaslı bakım-onarım 

sözleşmelerinin pozitif dışsallıklarının bu sözleşme uygulamasından elde edilecek 

ekonomik faydalarının belirlenmesinde hesaplanması oldukça zordur. 

Performans esaslı bakım-onanm sözleşmesi ile hizmet seviyesinde bir 

iyileşmenin kaydedilip kaydedilmediğine dair bulgular ancak ülke örneklerinin 

bugüne kadarki tecrübelerinin incelenmesi çerçevesinde ele alınabilmektedir. 

Literatürde birçok çalışma performans esaslı bakım-onarım sözleşmelerinde maliyet 

tasarrufunun ortaya çıktığını vurgulamaktadır. Yapılan çalışmalar neticesinde 
genellikle kamu tarafından yerine getirilen ve geleneksel yöntemle ihale edilen 

bakım-onanm hizmetlerinin performans esaslı sözleşmelerle ihale edilmesi 

durumunda elde edilecek tasarrufun ortalama yüzde 10 ile yüzde 30 arasında 

değişeceği görülmektedir. 

Daha önce ifade edildiği üzere, önümüzdeki dönemde yıllık ortalama 4,5 

milyar TL bakım-onarım ihtiyacı öngörülen karayolu sektöründe, yukanda öngörülen 

tasarrufların gerçekleşmesi halinde muhtemel tasarruf miktannın yıllık 450 milyon 
TL ile 1 milyar 350 milyon TL arasında olması beklenmektedir. 

Ancak bilindiği üzere mevcut bakım-onarım yatırımları ihtiyacın altında 
gerçekleşmektedir. Nitekim Karayolları Genel Müdürlüğünün 2012 yılı Performans 

Programında sene başı bütçesi 6 milyar 185 milyon 385 bin TL olarak belirlenmiş, 

bütçenin 2 milyar 16 milyon 921 bin TL’si bakım-onarım yatırımları olarak 

öngörülmüştür. 2012 Yılı Performans Programının 2007-2011 dönemi Stratejik Planı 

esas alınarak hazırlandığı belirtilmiştir. Zira Performans Programında öngörülen 

bakım-onarım yatırım miktarının, 2012-2016 dönemini kapsayan yeni Stratejik 

Planda 2012 yılı için öngörülen 3 milyar 548 milyon 590 bin TL değerinin oldukça 

altında olduğu görülmektedir. Benzer şekilde, yeni Stratejik Planda bütçe büyüklüğü 

ise 12 milyar 269 milyon 200 bin TL olarak öngörülmesine rağmen performans 
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programında ve sene başı bütçesinde ortaya konulan meblağ beklenenin ancak yarısı 
olarak gerçekleşmiştir. 

Öte yandan, 2012 yılında sene içinde sağlanan ek ödeneklerle Karayolları 
Genel Müdürlüğünün bütçe büyüklüğü yüzde 129 oranında artarak, 14 milyar 186 

milyon 234 bin TL’ye yükselmiştir. Bu meblağın yeni Stratejik Planda öngörülenin 

de oldukça üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Sene sonu gerçekleşmelerine 

bakıldığında, cari bütçe içindeki bakım-onanm yatırımlarının 1 milyar 192 bin 589 

TL’den 1 milyar 619 bin 944 TL’ye yükseldiği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle 

2012 yılında yapım projelerine aktarılan kaynak, performans programında 

öngörülene oranla yüzde 135 oranında artarken, bakım-onarıma yapılan tahsisat 
ancak yüzde 35 oranında artırılabilmiştir. Daha önce de ifade edildiği üzere bu 

durumun başlıca nedeni, özel sektöre ihale yönteminin benimsenmiş olması 

nedeniyle kaynak kullanımı bakımından yapım projelerinin bakım-onanm projelerine 

oranla avantajlı olmasıdır. Öte yandan, performans esaslı bakım-onanm sözleşmeleri 
ile bakım-onanm hizmetlerine özel sektörün dahil edilmesi durumunda bakım- 

onanm yatırımlarının payının artması beklenmektedir. 

Kurum tarafından geleneksel yöntemle yerine getirilmekte olan bakım- 
onanm hizmetlerinin özel sektöre ihale edilmesi durumunda elde edilecek 

tasarrufların öncelikle personel giderleri, araç ve işletme giderlerinde azalma 

şeklinde görülmesi beklenmektedir. 

2012 yılı itibariyle Karayollan Genel Müdürlüğünde 17 bin 99 personel 

çalışmakta olup, bunun 10 bin 914’ü işçi statüsünde 6 bin 168’i ise memur 
statüsünde görev yapmaktadır. Ancak 2012 yılında yalnızca bakım-onanm 
hizmetlerinin temininde görev alan personel sayısı henüz net olarak ortaya 
konulamamış olmakla birlikte, geçmiş yıllarda yapılan analizlerden elde edilen 
sonuçlara göre işçi personelin yaklaşık yüzde 42’si, memur personelin ise yaklaşık 
yüzde l’inin bakım-onanm hizmetlerinin temininde görevli olduğu anlaşılmaktadır 
(Bkz. Grafik 6.1.). 
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Grafik 6.1. Bakım-Onarım Maliyetleri İçinde Personel Giderlerinin Yeri 
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Kaynak: Yazar tarafından KGM 2005-2011 Bakım Harcamaları Analizi Kitabından derlenmiştir. 

Öte yandan yıllara göre bakım-onarım hizmetlerinde görev alan personel 
dağılımı incelendiğinde, 2005 yılında 6 bin 742 olan görevli personel sayısının (işçi 

sayısı 6 bin 122) azalarak 2011 yılında 5 bin 135’e (işçi sayısı 4 bin 441) gerilediği 

görülmektedir. Konu personel giderleri açısından irdelendiğinde ise, emanet usul ile 

yerine getirilen bakım-onarım hizmetlerinin maliyetinin yaklaşık yüzde 32’sinin 

personel giderlerinde oluştuğu görülmektedir. Diğer bir çarpıcı husus ise personel 

sayısında bir azalma görülmesine rağmen 2005-2011 yılları arasında ortalama toplam 

personel giderinin ortalama 300 milyon TL (sabit fiyatlarla) civarında yatay bir seyir 

sürmesidir. Dolayısıyla aynı dönemi dikkate alarak yapılan analiz sonucunda görevli 

personelin reel ücret seviyesinin yaklaşık yüzde 19 oranında arttığı tespit 
edilmektedir. Reel ücret seviyesinde görülen artışın verimlilik artışıyla birlikte mi 

elde edildiği hususunun ise farklı bir araştırman konusu olarak ele alınmasında fayda 

görülmektedir. 
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Performans esaslı sözleşmeler yoluyla bakım-onarım hizmetlerinin özel 

sektöre devredilmesi durumunda bu alanda görev yapan işçi personelin hizmetlerine 
ihtiyaç duyulmayacağı, memur personel sayısının ise yüzde 90 oranında azaltılması 
gerektiği görülmektedir. Bu durumda kamu kurumu tarafından erken emeklilik gibi 
yollarla personel sayısının azaltılması durumunda kısa dönemlik de olsa ilave kaynak 
ihtiyacı (kıdem tazminatı ödemeleri vs.) ile karşılaşılacaktır. Öte yandan atıl 
durumda kalan personelin ihtiyaç duyulan diğer alanlarda görevlendirilmesi de 

mümkün görülmektedir. Ancak personelin transfer edildiği yeni görev yerinde 

negatif dışsallıklar oluşturması (çalışma huzurunun bozulması) da dikkate alınmak 

zorundadır. Diğer bir yöntem ise Kanada örneğinde görüldüğü üzere çalışanların 

kuracakları şirketler ile daha önce kamu personeli olarak yürüttükleri hizmetleri 

ortakları oldukları yeni şirketler eliyle performans esaslı bakım-onarım sözleşmeleri 

ile yürütmelerinin sağlanmasıdır. Ancak yapılacak ihale özel sektöre kısmen kapalı 

bir rekabet ortamında gerçekleşeceğinden, ihale bedelinin tespitinde kamunun 

mevcut performans ve maliyetlerini bilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde beklenen 

tasarruflar elde edilemeyecektir. Bu yaklaşımın mevcut kamu ihale yasasında 
yapılacak yasal düzenlemeler ile hayatiyet kazanabileceği düşünülmektedir. Geçiş 

sürecinde izlenmesi gereken personel politikalarına yönelik öneriler bölüm 6.3’de 
daha detaylı tartışılmaktadır. 

Performans esaslı bakım-onarım sözleşmelerinde diğer bir tasarruf kaynağı 
ise kamunun bakım-onarım hizmetlerinin temininde kullanmakta olduğu araç, gereç 

ve tesislerin bakım ve işletme maliyetleridir. Karayolları Genel Müdürlüğünün her 

yıl araç stokuna ilave yapması nedeniyle, elinde bulundurduğu araçların teknik 

muayene, egzoz muayene, sigorta, iletişim araçlan için yaptığı harcamaları, aynı 
zamanda makine parkının arıza tespit, tamir- bakım, saha kontrolleri ve bu 
çalışmaları gerçekleştiren personelin maaşları, SGK primleri, ve geçici görev 
giderleri dahil olarak 2012 yılında ayırdığı toplam kaynak 179 milyon 468 bin 892 
TL olarak belirlenmiştir. Öte yandan, mevcut tesislerde yapılacak yıllık tadilat 
çalışması ise 2012 yılı için 62 milyon 275 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Özetle 
yaklaşık olarak yıllık ortalama 240 milyon TL araç, gereç ve tesislerin bakım ve 
işletme maliyeti karşımıza çıkmaktadır. Performans esaslı bakım-onanm 
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sözleşmesinin benimsenmesi durumunda bahse konu makine parkının özel sektöre 

satılması veya sözleşme hükümleri gereğince devredilmesi mümkün olabilecektir. 

Dolayısıyla bu kalem altında yer alan maliyetler performans esaslı bakım-onanm 

sözleşmesinin doğrudan ekonomik faydaları arasında sayılabilmektedir. 

6.2. Kurumsal Kapasitenin Değerlendirilmesi 

Karayolu sektöründe uzun dönemli sözleşmeler yoluyla bakım-onanm 
hizmetlerinin ihale edilmesi, Türkiye’de tam anlamıyla denenmiş bir yöntem 

değildir. Her ne kadar, yakın tarihimizde otoyol ve tünel gibi yap-işlet-devret modeli 

ile ihale edilmiş, projenin bakım safhalannı da içine alan birkaç uygulama bulunsa 

da, bu uygulamaların henüz erken dönemlerini yaşıyor olması ve bakım-onanm 

dönemine ait yeterli verinin bulunmaması gibi nedenlerle sonuçlarının 

değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. 

Yenilikçi sözleşme yöntemlerine geçiş sürecinde performans esaslı bakım- 

onanm sözleşmeleri önemli bir kilometre taşıdır. Performans esaslı sözleşmeler, 

performansa yönelik göstergeleri, hedefleri ve bu hedeflere göre belirlenen teşvik ve 

caydırıcılık hükümlerini içermektedir. Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğünün 
sorumluluğundaki hizmetlerin, sonuç odaklı amaçlar ve ölçülebilir hedefler 

doğrultusunda performans esaslı olarak sağlanması her yenilikte olduğu gibi 

kurumsal kapasite ve kültür değişikliği gerektirmektedir. Çeşitli ülkelerde görülen 

performans esaslı sözleşme uygulamalannın kapsamının, ülkelerin müteahhitlik 

sektörü ve kurumsal yapısı, yönetim alışkanlıkları gibi etkenlerle değişiklik 

gösterdiği görülmektedir. Bu etkenlerin, aynı zamanda performans esaslı 
sözleşmelerin uygulama başarısını da etkileyeceği muhakkaktır. Bu nedenle, 
performans esaslı sözleşmeler dünya üzerinde yaygın şekilde kullanılmasına rağmen, 
henüz her ülke için tavsiye edilebilir bir yöntem değildir. 

Bu nedenlerle, performans esaslı bakım-onanm sözleşmelerinin ülkemiz 

karayolu sektöründe ne derece uygulanabilir olduğunun tespit edilmesi amacıyla bu 

tez kapsamında ayrıntılı bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. 
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6.2.1. Anket çalışmasının amacı 

Anketin amacı, mevcut uygulamalardan kazanılan bilgi ve tecrübe ışığında, 
Türkiye’de karayolu sektöründe öncelikle bakım-onanm hizmetlerinde olmak üzere 

performans esaslı sözleşmelerin uygulanabilmesi için kurumsal yaklaşımların 
belirlenmesi ve geliştirilmesi gereken yönlerin tespit edilmesidir. 

6.2.2. Anketin kapsamı 

Bu anket ile Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarının eğilimleri tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Müteahhitlik sektörünün ve karayolu kullanıcılarının 

eğilimlerinin bu çalışma kapsamına alınmamasının başlıca nedeni, Türkiye’de 

sözleşme mevzuatında gerçekleştirilen reformlara, genellikle kamu kuruluşlarının 

önderlik etme şeklindeki eğilimden kaynaklanmaktadır. Bunun bir örneği, 
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bir iç genelge ile başlatılan ve daha önce 

bahsettiğimiz, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yollann performans esaslı gösterge 

kullanılarak ihale edilmesidir. Dolayısıyla, kamu yönetimine dair reform 

çalışmalarında geleneksel olarak pasif kalmayı tercih eden diğer paydaşların 

sözleşme yaklaşımlarına yönelik eğilimlerinin ölçülmesinin bu çalışma kapsamında 

ikincil derecede önem arz ettiği ve başka bir çalışmanın konusu olabileceği 

düşünülmüştür. 

Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğünün sunduğu hizmetlerle doğrudan 
ilgili olan bir konu üzerinde yapılan ankete katılım oranının yüzde 10’lar düzeyinde 

kaldığı görülmektedir. Dolayısıyla, anket çalışmasına duyulan ilginin düşük kalması, 

araştırma kapsamının karayolu kullanıcıları gibi diğer paydaşlarında dahil edilerek 
genişletilmesinin zor olacağını ortaya koymuştur. 

6.2.3. Anket yöntemi ve katılım 

Araştırmada web tabanlı bir yazılım kullanılmıştır. İnternet üzerinden 
erişilebilen anket formu, Karayolları Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı tarafından Bilgi İşlem Dairesinde kayıtlı yaklaşık 5.500 çalışanın e- 
postalarına gönderilmiştir. Kullanıcılar burada kendilerine sunulan bağlantı 
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sayesinde web tabanlı anket formunu doldurmuşlardır. Ankette katılımcılara 

yöneltilen sorular EK-3’de sunulmuştur. 

Ankete, yüzde 79,9’u erkekler, yüzde 20,1 ’i kadınlardan oluşan 626 kişi 

katılmış olup katılım oranı yaklaşık yüzde 11 olarak gerçekleşmiştir. Katılımcıların 

büyük bir çoğunluğu (yüzde 91), üniversite mezunudur (Bkz. Grafik 6.2-6.3). 

Görev tanımı itibarıyla en çok mühendis meslek grubunda yer alanların 

katılım sağladığı (yüzde 27,6) görülmektedir. Ayrıca, kadro sayısı az olması 

dolayısıyla yüzdesel dağılımda anlam ifade etmeyen 2 Bölge Müdürü, 7 Bölge 
Müdür Yardımcısı ve 3 Daire Başkanmın da katkı verdiği görülmektedir. Görev 

yerleri açısından ele alındığında, Makine ve İkmal (yüzde 12,2), Strateji Geliştirme 
(yüzde 10,6), Araştırma ve Geliştirme (yüzde 9,0), Tesisler ve Bakım (yüzde 7,9) 

başta olmak üzere on sekiz farklı birimden katılım sağlanmıştır. Bu bakımdan çeşitli 

görev alanlarında geniş bir kitlenin ilgi gösterdiği görülmektedir. 

Grafik 6.2. Anket Katılımcılarının Eğitim Durumu 

Doktora 

1% 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Grafik 6.3. Katılımcıların Görev Dağılımı 
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Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Sektördeki çalışma süreleri açısından değerlendirildiğinde, 15 yıldan daha 

uzun süre Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışanların oranının yüzde 43,7; 10 ile 

15 yıl arasında çalışanların oranının yüzde 12,7; 5 ile 10 yıl arasında çalışanların 
oranmın yüzde 15,9 ve beş yıldan daha kısa çalışanların oranının ise yüzde 27,8 
olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, ankete çok tecrübeli ve yeni tecrübe 

kazanmakta olan grupların daha fazla rağbet gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Katılımcılara performans esaslı sözleşme kavramına ilişkin herhangi bir bilgi 
ve tecrübeye sahip olup olmadıkları sorusu yöneltilmiş, yüzde 22,5’i evet cevabını 

verirken, yüzde 77,5’i hayır olarak yanıtlamıştır. 
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6.2.4. Anket cevaplarının değerlendirilmesi 

Performans esaslı sözleşmelere ilişkin olarak gerçekleştirilen inceleme ve 

araştırmanın ayrıntıları aşağıda sunulmaktadır; 

a) Katılımcılara Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sunulan 

hizmetlerin nasıl değerlendirildiği sorulmuştur. Niteliksel olarak 

çalışanların değerlendirmeleri ölçülmeye çalışılmıştır. Ölçülebilirlik beşli 
bir skalada (Çok iyi, iyi, orta, kötü ve çok kötü) ele alınmıştır. 

b) Mevcut ihale sözleşmelerinin ve şartnamelerinin sunulan hizmetleri nasıl 

etkilediği ölçülmeye çalışılmıştır. Mevcut sözleşme uygulamalarının 

tesirleri beşli bir skalada (Çok olumlu, olumlu, etkilenmemektedir, 

olumsuz ve çok olumsuz) ele alınmıştır. 

c) Bakım hizmetlerinin uzun dönemli sözleşmeler yoluyla ihale edilmesi, 

Dokuzuncu Kalkınma Planı başta olmak üzere çeşitli plan ve 

programlarda hedeflenmesine rağmen, karayolu altyapı sektöründe henüz 

gerçekleştirilebilmiş değildir. Bakım-onarım hizmetlerinin emanet usulle 

Genel Müdürlük kaynakları (işçi, malzeme vs.) kullanılarak görülmesi 

yerine uzun dönemli sözleşmeler yoluyla özel sektöre ihale edilmesinin 

nasıl değerlendirildiği anlaşılmaya çalışılmıştır. Bunun için sözleşmeden 

beklenilen faydalar seçenekler halinde sunulmuş ve değerlendirmeler 

beşli bir skalada (Kesinlikle katılıyorum (5), Hiç katılmıyorum (1) 

arasında) ele alınmıştır. 

d) Katılımcılara, performans esaslı sözleşmenin kısa bir tarifi yapıldıktan 

sonra bu bilgiler ışığında performans esaslı sözleşmeden beklenen 

faydalar sıralanmış ve katılımcıların görüşleri alınmaya çalışılmıştır. 

Değerlendirmeler beşli bir skalada (Kesinlikle katılıyorum (5), Hiç 

katılmıyorum (1) arasında) ele alınmıştır. 

e) Son olarak, performans esaslı sözleşmenin unsurları olan teşvik ve 

caydırıcılık hükümleri ile ilgili olarak, katılımcılara yüklenicinin 
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performans göstergelerine uyumu oranında teşvik (bonus) ve caydırıcılık 
(ceza) uygulanırsa, ortaya çıkacak sonuçlara ilişkin sıralanan yorumlara 

ne ölçüde katıldıkları sorusu yöneltilmiştir. Değerlendirmeler beşli bir 

skalada (Kesinlikle katılıyorum (5), Hiç katılmıyorum (1) arasında) ele 

alınmıştır. 

6.2.5. Anket sonuçları 

Anket sonuçları, mevcut durumun tespit edilmesi, bakım-onarım 

hizmetlerinin uzun dönemli sözleşmeler yoluyla ihale edilmesinin değerlendirilmesi 
ve performans esaslı sözleşmelerin değerlendirilmesi olmak üzere üç başlık altında 

toplanmaktadır. 

• Mevcut durum tespitine ilişkin sonuçlar: 

Karayolları çalışanlarınca Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından verilen 

hizmetlerin değerlendirilmesi istenmiştir. Doğal olarak, çalışanlarınca kuramlarının 

sunduğu hizmetlerin objektif şekilde değerlendirilmesi beklenmemektedir. Ancak, 

Karayolları Genel Müdürlüğünün çalışanları hem hizmeti üreten hem de üretilen 

hizmetten faydalanan olma özelliğine sahiptir. Dolayısıyla, hizmetlerin 

değerlendirilmesinde çıkar çatışması görülse de, karayolu hizmetleri hemen hemen 

herkesin hayatını etkilemektedir. Bu nedenle hedef kitlenin çalışanlar arasından 

seçilmiş olması bir takım sonuçların elde edilmesinde engel olarak görülmemiştir. 

Sonuçların incelenmesinden, yol yapımı ve buna bağlı yatay ve dikey 
işaretlemeler, geometrik standartlar gibi hizmetler önemli ölçüde (yüzde 60’ın 

üzerinde) başarılı bulunmaktadır. Benzer şekilde kar mücadelesi de büyük oranda 

(yüzde 80) başarılı görülmektedir (Bkz. Grafik 6.4). 
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Grafik 6.4. KGM Çalışanlarının Hizmet Değerlendirmesi 

Karayolları Genel Müdürlüğünün sunduğu hizmetleri ve niteliklerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
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Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Ancak, kendileri de birer karayolu kullanıcısı olan Karayolları Genel 

Müdürlüğü çalışanlarının, karayolu hizmetlerinin kullanıcılara bakan yüzü söz 
konusu olduğunda önem arz eden çevreye duyarlılık, çevre düzenlemesi, aydınlatma, 

akıllı ulaşım sistemleri gibi hizmetlerde ve ömür çevrim maliyetleri açısından kritik 

rehabilitasyon yatırımlarında memnuniyetinin yüzde 50’nin altına düştüğü 

görülmektedir. Çevre düzenlemesi hizmetlerini iyi olarak değerlendirenlerin oranının 

yüzde 31’de kaldığı görülmektedir (Bkz. Grafik 6.5). 
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Grafik 6.5. Kamu İhale Mevzuatının Değerlendirilmesi 

Mevcut ihale Sözleşmesi ve Şartnamelerin uygulanmasından kaynaklanan 
nedenlerle aşağıdaki unsurların nasıl etkilendiğini düşünüyorsunuz. 
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Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına, hizmetlerin sunumunda mevcut 
ihale mevzuatının hizmetlerin niteliklerini nasıl etkilediği sorusu yöneltilmiştir. 

Hizmetlerin ihale edilmesiyle elde edilmesi beklenen bir takım faydalar sıralanarak, 

bu faydalara mevcut ihale mevzuatının tesirinin ne yönde olduğunun 

değerlendirilmesi istenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde, maliyet ve rekabet 

açısından mevcut mevzuatın olumlu etkilerinin olduğu, ancak kalite ve işgüvenliği 

gibi hususlarda yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır. Kalite açısından eksikliğin, ihale 

mevzuatının rekabetçi yapısının maliyetler üzerine kurulu olmasından ve maliyet 

tasarruflarının kaliteden vazgeçilmesi pahasına gerçekleşmesinden kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 
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• Bakım-onanm hizmetlerinin uzun dönemli sözleşmeler yoluyla ihale edilmesi: 

Bakım-onanm hizmetlerinin ihale edilmesiyle elde edilmesi beklenen 

muhtemel faydalar sıralanarak, katılımcıların görüşlerine başvurulmuştur (Bkz. 

Grafik 6.6). 

Grafik 6.6. Bakım-Onarım Hizmetlerinin İhale Edilmesi 

Bakım Hizmetlerinin emanet usulle Genel Müdürlük kaynakları (işçi, malzeme vs.) 
kullanılarak görülmesi yerine uzun dönemli sözleşmeler yoluyla özel sektöre ihale 

edilmesini nasıl değerlendirirsiniz. 

Kaliteyi (Sürüş _ 
Konforunu vb) artırır" 

Maliyetleri düşürür 

Daha yenilikçi inşaat 
yöntemlerin... 

Daha yenilikçi malzemelenn 
kullanılmasına (malzeme... 

idarenin personel 
ihtiyacını azaltır 

Yol güvenliğim artınr 

Vatandaş 
memnuniyetinin artınr 

İdarenin makine ve araç 
giderlerini azaltır 

Hesap verebilirlik artar 

Kamu ve özel arasında 
bilgi ve beceri... 

. Kesinlikle 
katılıyorum (5) 

KO 

1(3) 

1(2) 

I HiçkeilmıyorumO) 

20% 40% 60% 80% 100% 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Elde edilen sonuçlara göre, sıralanan faydaların sağlanabileceğine dair 

görüşlere katılanların oranının, katılmayanlardan yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

İdarenin personel ihtiyacının, makine ve araç giderlerinin azalması şeklinde 
faydaların elde edilebileceğini savunanların oranı yüzde 70’in üzerinde 

gerçekleşmiştir. Ayrıca, maliyetlerin düşeceği, kamu ve özel sektör arasında bilgi 
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alışverişinin artacağı, daha yenilikçi malzeme ve yöntemlerin kullanılabileceğine dair 
kanaatlerin de desteklendiği görülmektedir. Kullanıcı memnuniyetinin, yol 
güvenliğinin, kalitenin artması şeklindeki sonuçların gerçekleşeceğine dair varsayımı 

paylaşanlar ve paylaşmayanlar yaklaşık oranlarda gerçekleşmiştir. 

• Performans esaslı sözleşmelerin değerlendirilmesi: 

Anket formunda öncelikle performans esaslı sözleşmenin, esas itibarıyla 
yüklenicinin belirlenen performans göstergelerine (yol düzgünsüzlüğü, kayma 

direnci vs.) uyumu oranında ödeme öngören bir sözleşme biçimi olduğu, 
yüklenicinin kullanacağı yöntem, malzeme, ekipman ve işçilik seçiminde belirli 

kurallara (teknik şartname vb.) bağlanmadığı bir sistem olduğu şeklindeki bir özet 

tanımlamaya yer verilmiştir. Bu tanımlama çerçevesinde, katılımcıların performans 

esaslı sözleşme uygulamasından elde edilmesi beklenen faydalara ilişkin görüşleri 

alınmaya çalışılmıştır. 

Anket katılımcıları tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, 

performans esaslı sözleşmelerin maliyetlerin ve idarenin iş yükünün azalması 

yönünde faydalı olacağını, yenilikçiliğe, performans odaklı düşünmeye teşvik 

edeceğini, hesap verilebilirliği artıracağını düşünenlerin oranı yaklaşık yüzde 60 

olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, katılımcıların yüzde 73’ü performans esaslı 
sözleşmelerin performans odaklı düşünmeyi artıracağına katılmışlardır. 

Ancak, performans esaslı sözleşmenin uygulanabilmesi için kamu 
çalışanlarının eğitilmesi gerektiği fikrini destekleyenler yüzde 86 gibi çok yüksek bir 

orana ulaşmıştır. Ayrıca, performans esaslı sözleşmenin kolaylıkla 
uygulanamayacağı görüşü katılımcılar arasında en yüksek oranda (yüzde 30) 

paylaşılan husus olmuştur. Dolayısıyla, performans esaslı sözleşmelerin 
uygulanabilmesi için belirli bir eğitim ve tecrübe birikimi ihtiyacı öne çıkmıştır (Bkz. 

Grafik 6.7). 
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Grafik 6.7. Performans Esaslı Sözleşmelerin Değerlendirilmesi 

Yukarıda tanımlanan Performans Esaslı Sözleşme İle İlgili aşağıdaki 
yorumlara ne ölçüde katılırsınız. 

Maliyeti azaltır - 

Kaliteyi artırır - 

Yenilikçi _ 
uygulamalara yol açar” 

İdarenin iş_ 
yükünü azaltır" M Kesinlikle 

katılıyorum (5) 

Kolaylıkla uygulanabılir- zs 
Uygulanabilmesı ıçin_ 
personel eritilmelidir ■ü Hiç Katılmıyorum (1) 

Kullanıcılarının _ 
memnuniyetini artırır" 

Kuruluşun performans 
ile bütçe arasındaki - 

bağını güçlendirir. 

Performans odaklı _ 
düşünmeye yönlendirir"" 

Hesapverilebilirlik _ 
artar 

)% 0 % 20% 40% 60 % 80% 10( 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Performans esaslı sözleşmeler içinde yüklenicinin performans hedeflerine 

uyumu oranında teşvik ve caydırıcılık hükümlerine yer verilmesinin 

değerlendirilmesinde, katılımcıların bu uygulamanın yüklenicileri daha kaliteli ve 

yenilikçi davranmaya (yüzde 75 oranında) zorlayacağına, iş kalitesini artıracağına 

(yüzde 71) büyük ölçüde katıldığı görülmektedir. Ayrıca, katılımcılar iş teslim süresi, 
hesap verilebilirlik ve rekabet açısından da olumlu etkilerinin olacağını yüzde 65’in 

üzerinde bir oranla desteklemişlerdir. Yüklenici ve idare arasında hukuki ihtilafların 

azalması, kolaylıkla uygulanabilmesine ve maliyetler üzerinde olumlu etkilere dair 

destek oranı ise katılımcıların yaklaşık yüzde 55’i tarafından destek bulmuştur (Bkz. 

Grafik 6.8). 
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Grafik 6.8. Teşvik ve Caydırıcılık Hükümlerinin Değerlendirilmesi 

Yüklenicinin performans göstergelerine uyumu oranında teşvik (bonus) ve 
caydırıcılık (ceza) hükümleri sözleşmeye dahil edilirse, ortaya çıkacak sonuçlara 

ilişkin aşağıdaki yorumlara ne ölçüde katılırsınız. 

Kolaylıkla uygulanabilir-i 

Maliyet azalır - 

İş Kalitesi artar - 

Müteaahitleri daha yenilikçi _ 
uygulamalara zorlar” 

Kesinlikle 
Katılıyorum (5) , 

İdarenin ış yükü azalır - ■■(3) 

Zamanında işin 
teslimi kolaylaşır “ ■■ Hiç Katılmıyorum (1) 

Hesapverilebilirlik _ 
artar ” 

Rekabet artar -

Müteahitleri kaliteli _ 
üretime zodar “ 

Yüklenici ve idare _ 
arasında hukuki...” 

% 0 4 20% 40% 60% 80% 100 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

6.2.6. Anket sonuçlarının değerlendirmesi 

Anket sonuçlan, çevreye duyarlılık, çevre düzenlemesi, aydınlatma, akıllı 

ulaşım sistemleri gibi hizmetlerin ve ömür çevrim maliyetleri açısından kritik öneme 

sahip yatınmların yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. Sonuçlar ayrıca, karayolu 

hizmetlerinin kalitesine yönelik olarak mevcut ihale mevzuatının yeteri kadar etkili 

olamadığını göstermektedir. Bu nedenle, ömür çevrim maliyetlerini ve kaliteyi 
önceleyen yaklaşımlann geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir. 

Bu çerçevede, bakım ve onanm hizmetlerinin uzun dönemli sözleşmeler 

yoluyla ihale edilmesinin, yenilikçi yöntemlerin kullanımını teşvik etmek, idarenin 
giderlerinde tasarruf sağlamak gibi faydalar sağlayacağı görüşü katılımcılar arasında 

büyük oranda destek görmektedir. Öte yandan, bakım-onarım hizmetlerinin ihale 
edilmesinin kalitede bir iyileşme sağlayacağına dair kanaatin tam olarak ortaya 

çıkmadığı görülmektedir. Kamu çalışanlarının çıkarlarıyla örtüşmeyebileceğinden, 
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anket çalışmasında geleneksel olarak kamu çalışanları tarafından görülmekte olan 

bakım-onarım hizmetlerinin özel sektöre devredilmesi ile kalitesinin artacağı 

yargısına varılması kolay değildir. Bu nedenle ortaya çıkan kaliteye yönelik sonuç 
anlamlı görülmelidir. 

Anket çalışmasında performans esaslı sözleşme yaklaşımının büyük oranda 

destek bulduğu anlaşılmaktadır. Performans esaslı sözleşmelerin, yenilikçi 

sözleşmelerden beklenen yenilikçilik, kalite, zaman tasarrufu, hesap verilebilirlik ve 

rekabet açısından da olumlu etkilerinin olacağı görülmektedir. Ancak, performans 

esaslı sözleşme yönteminin uygulanmasında ortaya çıkması muhtemel en büyük 
tehlikenin çalışanların yeni sisteme uyum sorunu olacağı düşünülmektedir. Bu 

durum, yeni yaklaşıma geçiş sürecinde belirli bir tecrübeye sahip olunmasının ve 

çalışanların eğitilmesinin gerekliliğine işaret etmektedir. Dolayısıyla, performans 

esaslı sözleşmelere geçiş, çalışanlara eğitimini de içine alan bir geçiş sürecini 
zorunlu kılmaktadır. 

6.3. Performans Esaslı Sözleşme Uygulamasına Geçişte Alınacak Tedbirlerin 

Belirlenmesi 

Karayolları bakım ve onarım hizmetlerinde performans esaslı bakım-onarım 

sözleşmesi uygulaması tedrici bir geçiş süreci içinde benimsenirken alınması gereken 

tedbirler idari, yasal ve teknik olmak üzere üç ana başlık altında incelenecektir. 

6.3.1. İdari yönden alınması gerekli tedbirler 

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2007 yılından bugüne kadar stratejik 

plan ve performans programı uygulamasına geçilmesine rağmen; plan, program ve 
bütçe arasındaki ilişkinin etkili şekilde ve performans odaklı olarak tesis edildiğini 

söylemek mümkün değildir. Kuruluş tarafından yerine getirilmekte olan bakım- 

onarım hizmetlerinde ve kullanılmakta olan ihale yöntemlerinde performans esaslı 

yaklaşımdan uzak olunması stratejik hedefler ve performans programının etkili 
olarak ilişkilendirilememesine neden olmaktadır. 

Zira performans esaslı bütçeleme sistemi, varlıkların envanterinin çıkarılarak 

mevcut hizmet seviyelerinin belirlenmesini, maliyetler göz önüne alınarak planlanan 
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hizmet seviyeleri için uygun stratejik hedeflerin seçilmesini gerekli kılmaktadır. 
Stratejik hedefler doğrultusunda yapım ve bakım-onarım hizmetleri için ileriye 
yönelik çıktı ve sonuç odaklı performans hedeflerinin tayin edilmesi gerekmektedir. 

Yeni yaklaşım içinde bakım-onarım hizmetlerinin tamamıyla özel sektöre 

ihale edilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle Karayolları Genel Müdürlüğü hizmet 
üreten bir kuruluştan hizmet alan bir yapıya dönüşmek zorunda kalacaktır. Diğer bir 

ifadeyle yeni personel politikası çerçevesinde artık sözleşme yürütmekten sorumlu az 

sayıda ancak daha kalifiye teknik personele ihtiyaç duyulacaktır. 

Ancak gerek özel sektörün bakım-onarım konusunda yeterli tecrübeye sahip 

olmaması, gerekse özel sektörün bakım-onarım hizmetlerinde kullanılan araç parkı 
yönünden yetersiz kalması, geçiş sürecinin ilk aşamasında önemli bir sorun teşkil 
etmektedir. Daha önce ülke örneklerinde görüldüğü üzere bir kısım ülkeler bu sorunu 

yıllara yayılan bir reform politikası çerçevesinde ele almıştır. Bu yaklaşıma göre 

karayolundan sorumlu teşkilat idare ve yürütme (hizmet alan ve hizmet üreten) 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yürütmeden sorumlu birim ile idareden sorumlu 

birimin performans esaslı sözleşmelerin tarafları olduğu ve belirli bir süre özel 

sektörle rekabete kapalı tutulan bir ortamda bakım-onanm hizmetleri 

yürütülmektedir. Belirli bir öğrenme süreci sonunda yürütmeden sorumlu birim 
şirketleştirilmekte, bakım-onanm özel sektörle rekabete ve işbirliğine açık hale 

getirilmektedir. Bir sonraki aşamada ise ilgili kuruluşların özelleştirilmesi 
planlanmaktadır. Bakım-onarım hizmetlerinde özel sektörün tecrübe eksikliğinden 

kaynaklanan nedenlerle, piyasada rekabet kapasitesinin artırılması ve kalitenin 
iyileştirilmesi adına kamunun uyum sürecine liderlik etmesi benimsenmektedir. 

Yukarıda detaylandırılan tedrici süreç aynı zamanda mevcut personelin bir 
anda atıl bir duruma düşmesinin de önüne geçmektedir. Bu nedenle benzeri bir 

yaklaşımın ülkemiz için de faydalı sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. Bu 

çerçevede, tamamıyla kamu personeli tarafından yürütülmekte olan bakım-onanm 

hizmetlerinde (karla mücadele vb.) kuruluşun hizmet alan ve hizmet üreten birimler 

şeklinde birbirinden başlangıçta kısmen bağımsız olacak şekilde (örneğin farklı daire 

başkanlıkları altında) teşkilatlanması gerekmektedir. Dolayısıyla bakım-onarım 
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hizmetlerinde hizmet üreten ve sözleşme yürüten birimler, belirli performans 

göstergeleri ve hedeflerine uyumlu, teşvik ve caydırıcılık hükümleri içeren 

performans esaslı bakım-onarım sözleşmesinin taraflarına dönüşecektir. Böylece bu 

geçiş sürecinde kamunun liderlik etmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda öğrenme 

dönemi olarak da adlandırılabilecek bu süreçte ilk uygulamadan elde edilecek 
sonuçlar özel sektörle yürütülecek sözleşmelere hazırlık teşkil edecektir. 

Öte yandan kamu personelinin yetersiz kaldığı ve özel sektörün bilgi, tecrübe 
ve donanım bakımından göreceli olarak üstün olduğu bakım-onarım hizmetlerinde 

(asfalt kaplama, çevre düzenleme vb.) yukarıda tanımlanan kamunun liderliğindeki 

sürece ihtiyaç görülmemektedir. Ancak performans esaslı sözleşmelerin kısa vadede 
öncelikle rehabilitasyon gibi büyük bakım işlerinin dışında kalan küçük ve orta 

düzeyde bakım onanm hizmetlerinde denenmesi gerekmektedir. Deneme aşamasında 

tespit edilen olumlu sonuçların ardından sözleşmelere rehabilitasyon gibi büyük 

kalemlerin de ilave edilmesi faydalı olacaktır. 

Genellikle ilk sözleşme süreleri 5 ile 10 yıl arasında değişen bir aralıkta 

seçilmelidir. Ancak uygulamada sorun yaşanmaması ve karşılıklı memnuniyet 

halinde sözleşmelerin belirli bir süre daha uzatılması yükleniciye kalitenin artırılması 

adına belirli bir teşvik sağlayacaktır. Performans esaslı sözleşmelerde performans 

göstergelerine uyum veya uyumsuzluk oranında ilave ödemeler ve/veya tenkisatlar 

öngörülmelidir. Sözleşmelerde öngörülen teşvik ve caydırıcılık hükümleri genellikle 

çıktılar ve kullanıcı memnuniyetini ölçen sonuç gibi çok çeşitli performans 
kategorilerine bağlanmak zorundadır. 

Yüklenicinin seçiminde ise yalnızca en düşük teklif değil aynı zamanda diğer 

faktörlerin dikkate alınması, yüklenicinin belirli bir kalite sistemine sahip olması ve 

mali ve idari kapasite yeterliliklerin dikkate alınması gerekmektedir. 

Ancak, idare tarafından bütün karayolu ağı için bütçe öngörüleri ile uyumlu 

ekonomik hizmet seviyelerinin tespit edildiği optimum bir sözleşme politikası 

benimsenmelidir. Aksi takdirde ileride üstesinden gelinemeyecek yükümlülüklerle 

karşılaşılması muhtemel görülmektedir. 
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Özetle, idare tarafından alınması gereken tedbirler kısa, orta ve uzun olmak 
üzere üç dönem içinde ele alınabilmektedir. Kısa vade içinde karayollarının 
envanterinin çıkarılarak bütçe öngörüleri çerçevesinde performans hedeflerinin ve 
göstergelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Böylece optimum sözleşme ve personel 
politikasının belirlenmesi sağlanacaktır. Alınacak en önemli tedbir, personelin yeni 
süreç içinde alacağı role uygun olarak eğitilmesi olacaktır. Bu aşamada kamu 

personeli tarafından yerine getirilmekte olan hizmetler, performans esaslı şekilde 

yürütülmeye çalışılmalıdır. Orta vadede ise, ilk aşamada elde edilen tecrübelerin ışığı 

altında büyük bütçe gerektiren (rehabilitasyon) işlerin dışında kalan küçük ve orta 
ölçekli bakım-onarım hizmetlerinin özel sektöre ihale edilmesi hedeflenmelidir. 

Büyük bütçe gerektiren rehabilitasyon hizmetlerinin performans esaslı bakım-onanm 

sözleşmeleri ile ihale edilmesi uzun vade içinde ele alınmalıdır. 

6.3.2. Yasal yönden alınması gerekli tedbirler 

Ülkemizde Kamu İhale Kurumunun kurulması ve kanunla belirlenmiş ihale 
yöntemlerinin ve tip sözleşmelerinin kullanımının zorunlu kılınması statik ve 

yeknesak bir kamu ihale mevzuat sisteminin oluşmasmı sağlamıştır. Bu aşırı 

standartlaştırıcı yaklaşım hizmetlerin özelliğine göre değişim gösteren yenilikçi 

uygulamaların gelişimine imkan vermemektedir. 

Mevcut mevzuat, performans esaslı bakım-onarım sözleşmeleri bakımından 

ele alındığında aşağıda sıralanan hususlarda gerekli değişiklerin yapılması zorunlu 

görülmektedir; 

• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun dördüncü maddesinde bakım ve onarım 
işlerinin hem yapım hem de hizmet tanımı içinde yer aldığı görülmektedir. 

Ancak içinde yapım içeren bakım-onarım hizmetlerinin yapım sözleşmesi 
kapsamında ele alındığı anlaşılmaktadır. Bu şekilde geliştirilen bir 
tanımlama, projenin tasarım, yapım, bakım-onanm ve işletme unsurlarının 
ayrı olarak ele alındığı geleneksel ihale yöntemi yaklaşımının doğasından 
kaynaklanmaktadır. Ancak projenin birden çok aşamasının aynı anda ihale 
edildiği uzun dönemli sözleşme ilişkisi öngören yenilikçi yaklaşımların 
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gelişimi için bu şekilde bir tanımlama uygun değildir. Bu çerçevede İhale 
Kanunu’nda uzun süreli sözleşme ilişkisinin de tanımlanması gerekmektedir. 

• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun beşinci maddesinde, aralarında kabul 
edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım 

işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği ifade edilmiştir. Doğal bağlantının 

nasıl belirleneceği, doğal bağlantı tesis edilse dahi ihale sözleşmesinin biçimi 

ve kanunla belirlenmiş farklı tip (yapım, hizmet, alım) sözleşmelerden 

hangisine uyum sağlanması gerektiği konusunda düzenlenmeye 

rastlanılmamaktadır. Nitekim uygulamada bu yönde bir sözleşme ilişkisine 

rastlanılmaması bir arada ihale yönteminin Kanun tarafından cazip bir 

yöntem olarak görülmediğini ortaya koymaktadır. 

• Ayrıca 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun altıncı maddesinde 
yapım işlerinde uygulama sözleşmeleri ve mahal listelerinin hazırlanması 

zorunlu kılınmaktadır. Oysa performans esaslı bakım-onarım sözleşmelerinde 

uygulama projelerinin ve mahal listelerinin idare tarafından hazırlanması 

mümkün değildir. Yeni yaklaşım içinde uygulama projelerinin performans 

hedefleri ile bağlanmış yüklenici tarafından optimum şekilde belirlenmesi ve 

ödeme sisteminin performans gösterge ve hedeflerine uygun olarak yapılması 

öngörülmektedir. Dolayısıyla mevzuatın bu yeni duruma uygun olarak 

düzenlenmesi gerekmektedir. 

• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 12’nci maddesinde ihale konusu mal 
veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve 
teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esas kılınmıştır. Ancak 

performans esaslı bakım-onarım sözleşmesinde ihale konusu hizmetlerin 

özelliklerinin belirlenmesinden ziyade performansının tanımlanması 

beklenmektedir. Bu maddenin yeni yaklaşıma izin verecek ölçüde 
genişletilmesi gerekmektedir. 

• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu caydırıcılık ve cezalandırma üzerine 
kurulmuştur. Dolayısıyla yüklenicinin işi erken bitirmesi, sözleşmede 

öngörülen hedefin altında işin tamamlanması veya performans hedeflerinin 

başarılı şekilde yakalanması gibi durumlarda oluşturulacak teşvik unsurlarına 
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İhale Kanunu’nun cevaz vermediği görülmektedir. Dolayısıyla yeni 
düzenleme ile sözleşme yürüten kuruluşa teşvik ve caydırıcılık hükümlerini 

dengeli bir şekilde oluşturmasını sağlayacak mekanizmaları tesis etmesine 

olanak sağlanmalıdır. 

• Öte yandan, performans esaslı bakım onarım sözleşmeleri uzun dönemli 
sözleşmeler olduğundan en uygun isteklinin belirlenmesinde geleneksel 

yaklaşımın kullanılması yeterli olmayacaktır. En avantajlı teklifin 
belirlenmesinde isteklilerin kuruluşa sunacağı alternatif ödeme planlarının ve 
iş planlarının yarıştınlmasına imkan verilmelidir. Ancak mevcut mevzuat 

yüklenicinin idarece verilen iş programına uygun bir iş programı 
hazırlamasını ve götürü bedel teklifte bulunmasını öngörmektedir. 

Performans odaklı yaklaşımda ise yüklenicinin yenilikçi yönünü ortaya 

çıkarmak için iş programı ve ödeme takvimi yarıştırılarak bir nevi serbestlik 

tanınmaktadır. Bu durumda belirli takvim aralıklarında performans 

göstergelerine uyum oranında belirlenen toplu ödemelerin toplam net 

bugünkü değeri kuruluş tarafından önceden belirlenen indirgeme oranı 

kullanılarak hesaplanıp en uygun istekli görevlendirilmektedir. Dolayısıyla 

uzun dönemli sözleşme yönteminde yüklenicinin belirlenmesi ve 

görevlendirilmesinin yeniden tanımlanması gerekmektedir. 

• Mevcut mevzuatta yer almayan uzun dönemli sözleşmelerde ortaya çıkan 
risklere karşı alınacak önlemler ayrıca kanunda tanımlanmalıdır. Sözleşmenin 
uygulanması sırasında yüklenicinin idarenin ihtarlarına rağmen performans 
hedefleri içinde belirli bir düzeyin altında kalmaya devam etmesi, düzeltici 
önlemleri almayı reddetmesi, mali durumunun kötüleşmesi, iflas etmesi veya 
mücbir sebepler gibi nedenlerle sözleşmenin iptali ve idarece varlıkların geri 
alınması ve yeniden ihale edilebilmesine yönelik yetkiler kanunla 
düzenlenmelidir. 

• Olağanüstü koşullar (ekonomik, sosyal) nedeniyle uzun dönemli 
sözleşmelerin yeniden müzakere edilmesinin şartları ve koşullan kanunda 
tanımlanmalıdır. Fiyat farkı hükümlerine mevzuat içinde imkan 
sağlanmalıdır. 
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• Yeni yaklaşım içinde idarenin performans ölçüm, izleme ve denetlemeye 

yönelik görev ve yetkileri ile yüklenici tarafından yapılması zorunlu 

özdenetim görevleri ve oluşturması zorunlu raporlar ile bunların idareye 

teslimine dair hususlar yine mevzuat içinde yer almalı ve sözleşme hükümleri 

içinde düzenlenmelidir. 

6.3.3. Teknik yönden alınması gerekli tedbirler 

Karayolları Genel Müdürlüğünce performans esaslı sözleşmenin uygulanması 

için alınması gereken tedbirlerin başında idari tedbirler içinde de ifade edilen mevcut 
varlıkların envanterinin çıkarılması, performans bilgilerinin temin edilmesi, varlık 

yönetim sisteminin benimsenmesi gelmektedir. 

Öte yandan, teknik yönden alınması gereken en önemli tedbir performans 
esaslı bakım-onarım sözleşmesi için yüklenicilerin yenilikçi yönünü ortaya çıkarmak 

adına performans esaslı teknik şartnamelerin oluşturulmasıdır. 

Mevcut durumda teknik şartnameler kullanılacak malzeme özellikleri ve 

yapım yöntemlerini tanımlamaktadır. Ayrıca, özel sektöre daha önce ihale edilmeyen 

bakım-onarım ve işletmeye yönelik işlere ilişkin şartnameler de yetersizdir. 

Geleneksel sözleşme alışkanlıklarına sahip idareler için yeni sözleşme 

yaklaşımlarından faydalanmak ve bu alanda gelişim kaydetmek için benimsenmesi 
gereken temel kavram performanstır. 

Performans esaslı teknik şartname, yalnızca yapım süreci sonunda, maliyet 

etkin şekilde ortaya çıkması beklenen “hedef’ karayolu varlığına yönelik 

tanımlamalar getirmemektedir. Aynı zamanda, ortaya çıkan nihai ürün üzerinden 
yükleniciye teşvik veya ceza veren araçlar sunmaktadır. Performans esaslı 
şartnamelerde, nihai ürünün zaman içinde nasıl performans göstermesi istendiği 
tanımlanmaktadır. 

Şartnameler, bir proje için uygulanan sözleşme yöntemine bağlı olarak 

tasarım, yapım, işletme ve bakım-onarım süreçlerinin her biri için tanımlayıcı bir 

rehber niteliğinde olmak zorundadır. Yenilikçi sözleşme yöntemlerinde kullanılacak 

malzeme ve yöntemin değişmeyen, katı kurallarla bağlanması istenmeyen bir 
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durumdur. Çünkü bağlayıcı kurallar, yüklenicinin yenilikçi davranmasını 

zorlaştırmaktadır. Ayrıca yüklenici tasarım sürecinde katkı sunamadığı durumlarda 

risk üstlenmekten kaçınacaktır. Öte yandan, tasarım safhasının yer aldığı sözleşme 
modelinde, birer katı kurallar manzumesi olan malzeme ve yöntem esaslı 

şartnamelerin uygulanması yenilikçiliği azaltacaktır. 

Bu nedenlerle mevcut teknik şartnamelerin revize edilerek performans esaslı 

olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Yeni oluşturulan teknik şartnamelerle ilgili 

olarak kurum içi personele ve diğer paydaşlara eğitimler verilerek tecrübe ve 

farkındalığın artırılması sağlanmalıdır. 
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7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kamu ihale sözleşmelerinde yaşanan değişimler, büyük ölçüde seksenlerden 

sonra gelişen yeni kamu yönetimi reformunun temel ilkelerinden etkilenmiştir. 
Özellikle, devletin hizmet sunma görevinin etkenlik ve verimlilik adına özel sektöre 

sözleşmeler yoluyla devredilmesi bu dönemde benimsenen yaklaşımlardan birisidir. 

Bu sayede, daha önce devlet tarafından yerine getirilen hizmetler büyük ölçüde özel 

sektörden temin edilmeye başlanmış, sözleşme kullanımının kapsamı genişletilmiştir. 
■ 

Yeni Kamu Yönetim Reformunun temel taşlarından sonuç odaklı yönetim 

çerçevesinde kamu harcama sisteminde gerçekleştirilen değişikliklerin de sözleşme 

yöntemleri üzerinde önemli etkilileri olduğu söylenebilir. 

Kamu yönetim reformunun sonuç odaklı yönetim yaklaşımı çerçevesinde, 

ölçülebilir çıktı ve sonuçlar doğrultusunda kaynak tahsisinin sağlandığı, performans 

bilgisinin bütçe sürecine entegre edilerek hesap verilebilirliğin gözetildiği ve kamu 

idarelerine yeterli esnekliğin sağlandığı performans esaslı bütçe sistemi uygulamaları 

bu dönemde yaygınlaşmıştır. 

Performans esaslı bütçeleme sistemi, performans ölçümü, performans 

yönetimi ve performans esaslı sözleşmeler olmak üzere birbirleri üzerine inşa edilen 

bir takım süreçlerden oluşmaktadır. Performans esaslı sözleşmeler, kamu 
hizmetlerinin özel sektöre ihale edildiği durumlarda kamu ve özel sektör arasında 

yapılmaktadır. Bu sayede, kuruluşun stratejik hedefleri ve bütçesi arasındaki ilişki 

daha sağlıklı tesis edilebilmekte, izlenebilmekte ve değerlendirilebilmektedir. 

Performans esaslı sözleşme kavramının önem kazanmasını sağlayan temel 

etken ise geleneksel sözleşme yönteminin doğasından kaynaklanan eksikliklerdir. 
Günümüz dünyasında maliyetlerin düşürülmesi kadar, inşaat süresinin kısaltılması, 
yerli üreticilerin yenilikçiliğe zorlanması, hizmetlerin ömür çevrim maliyetlerinin ve 
negatif dışsallıklarının içselleştirilmesi de artan derecede önemlidir. Dolayısıyla, bu 

ihtiyaçlara cevap veremediği anlaşılan geleneksel yaklaşımın terk edilmesi ve 

alternatif yaklaşımların geliştirilmesi esasen bir zaruretten kaynaklanmaktadır. 
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Yenilikçi sözleşme yöntemlerinde genel olarak, projelerin tasarım, yapım, 

bakım-onanm ve finansman gibi birbirini takip eden aşamalarının birkaçı veya 
tamamı uzun dönemli sözleşmeler yoluyla bütünleşik şekilde ihale edilmektedirler. 

Bakım-onanm ve işletme aşamalarını içeren uzun dönemli sözleşmeler yoluyla, özel 
sektörün kamuya göre daha yenilikçi olma üstünlüğü, projenin ömür çevrim 
maliyetlerinin azaltılmasında kullanılmaktadır. Bu husus, proje sürecinin mümkün 
olan en erken aşamasında özel sektör ve kamu işbirliğine dayanan bir ilişkinin tesis 
edilmesine bağlıdır. 

Ancak, yenilikçi sözleşme yöntemlerinde kullanılacak malzeme ve yöntemin 
değişmeyen, katı kurallara bağlanması istenmeyen bir durumdur. Çünkü bağlayıcı 

kurallar, yüklenicinin yenilikçi davranmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, 

sözleşmelerde girdi ve yöntem yerine performans esaslı şartnamelerin kullanılmasına 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

Öte yandan, bakım ve onarım işlerinin ihale edilmesi tecrübe edilmeden, 
ömür çevrim maliyetlerine yönelik tecrübe ve bilgi birikiminin üst seviyede olması 

gereken gelişmiş sözleşme yöntemlerine hızlı geçişin sakıncalı olduğu 

değerlendirilmektedir. Bu nedenle performans esaslı bakım sözleşmelerinin, yenilikçi 

sözleşmeler uygulanmadan önce tecrübe edilmesi zaruri görülmektedir. 

Karayolu altyapı hizmetleri üzerinde gerçekleştirilen çeşitli araştırma 

sonuçlarına göre performans esaslı bakım-onanm sözleşmelerinin yüzde 10 ile yüzde 

30 arasında maliyet tasarrufuna neden olduğu savunulmaktadır. Piyasada güçlü bir 

rekabet ortamının bulunduğu durumlarda, bakım-onanm işlerinin performans esaslı 

sözleşmelerle ihale edilmesinin olumlu sonuçlar doğuracağı ortaya konulmuştur. 
Araştırma sonuçlarından elde edilen bulgular, performans esaslı sözleşme ile uzun 
karayolu kesimlerinin ihale edilmesinin sonuçlannın olumlu olduğunu ve projenin 

yapım süresinde ve maliyetinde tasarruf elde etme olasılığının arttığını gösterse de, 
ihale edilecek karayolu kesiminin çok uzun olmaması (en çok 966 şerit-km 
uzunluğunda) gerektiğini de vurgulamaktadır. 
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Sözleşme kapsamında yer alan faaliyetler açısından değerlendirildiğinde, 
birçok faaliyeti bir arada içeren performans esaslı bakım-onanm sözleşmelerinin 

olumlu sonuçlar verdiği görülmektedir. 

Ülke örneklerinin incelenmesinden anlaşıldığı üzere performans esaslı 
sözleşmelerin uygulanmasında çoğu ülke tedrici bir yaklaşım benimsemiştir. 

Performans esaslı bakım-onanm sözleşmelerinin uygulanmaya başlandığı dönemde 

ilk yatırım ihtiyacı yüksek olan rehabilitasyon işlerinin sözleşme dışında 
değerlendirildiği, görülen başarı üzerine rehabilitasyon işlerinin de performans esaslı 

sözleşmeler yoluyla ihale edildiği tespit edilmiştir. Yüklenici için öngörülen ödeme 

takviminin düzenlenmesi de ülkenin ekonomik koşullarındaki değişimle birlikte 

zamanla çeşitli değişikliklere uğramıştır. İlk sözleşmelerde, yüklenicinin sözleşmenin 
ilk yılında işin mali olarak büyük kısmını oluşturan rehabilitasyon işlerini 

tamamladıktan sonra kalan bakım-onarım işleri için gereken özeni göstermeme veya 

işten çekilme riski gözetilmiştir. Bu yaklaşıma göre, sözleşmenin ilk yılı sonunda 

yüklenicinin yaptığı rehabilitasyon yatırımlarının ancak yüzde 60-65’i ödenmiştir. 

Ancak, bu uygulamanın maliyet artışına neden olduğu düşüncesi ile daha sonraki 

uygulamalarda yüklenicinin rehabilitasyon harcamalarını tahsil edebilmesine ve 

enflasyona göre fiyat ayarlaması yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. Rehabilitasyon 

işlerinin bakım sözleşmelerine dahil edildiği uygulamalarda maliyet artışının önüne 

geçilebilmesi için, kaplama kalınlığının optimum tasarıma uygun seçilmesinin 

önemli olduğu görülmüştür. 

Ülke örneklerinin incelenmesinden edinilen bir diğer çarpıcı sonuç ise 

İngiltere örneğinde belirtildiği üzere, ülkelerin inşaat sektörünün rekabet gücünün 
yükseltilebilmesi için iş akışında israfı yok eden, müşteri odaklı, tedarik zincirinde 

yer alan taraflar arasında uzun dönemli işbirliğini tesis eden yaklaşımların 

benimsenmesidir. Bu yaklaşımların temelini de performans esaslı bakım-onanm 

sözleşmeleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla, ülkemizde inşaat sektörünün uluslararası 

piyasada rekabetinin artırılması için kamunun en büyük hizmet alıcısı rolüyle 

performans esaslı sözleşmeler vasıtasıyla yön gösterici olması gerekmektedir. 
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Ülkemizde performans esaslı yaklaşım, performans esaslı bütçeleme 
sistemini uygulamaya sokan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 

benimsenmiş olsa da, üst politika belgeleri ile stratejik plan ilişkisinin artırılması, 
Yatırım Programı ve bütçe sınıflandırması içinde performans hedeflerine ya da 
faaliyetlere ilişkin ne kadar harcama yapıldığının izlenebilmesi gerekmektedir. Bu 

çerçevede, performans esaslı sözleşme kullanımının stratejik plan, performans 

programı ve bütçe arasındaki bağı güçlendireceği düşünülmektedir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün stratejik plam kapsamında yapılan 

değerlendirmelerde üst politika belgeleri ile etkili bir ilişki tesis edilememesinden 

kaynaklanan temel sorunun doğru performans göstergelerinin belirlenememesi ve 

bunların ölçülememesi olduğu anlaşılmaktadır. 

Ülkemizde kamu ihale mevzuatının incelenmesinden, 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu’nu yürürlükten kaldırılan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun maliyet 
artışlarının sınırlandırılması yönünde olumlu etkilerinin olduğu görülse de, dünya 

üzerinde kamu kuruluşlarını yenilikçi sözleşmelere iten, inşaat sürelerini kısaltmak, 

gelişmiş teknoloji ve teknikleri kullanmak, yüklenicileri yenilikçiliğe zorlamak ve 

olumsuz dışsallıkları azaltmak gibi ihtiyaçlara cevap veremediği görülmüştür. 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu’nun belirli tip sözleşmeleri zorunlu kılmasının, inşaat 
sürelerini önceleyen yenilikçi sözleşme uygulamalarının da (şerit kiralama gibi) 
uygulama şansını ortadan kaldırdığı görülmüştür. Yine mevcut mevzuatın yalnızca 
caydırıcılık üzerine kurulmuş olması ve teşvik yaklaşımının ihmal edilmesi de 
performans esaslı sözleşmelerin önünde en büyük engel olarak görülmektedir. 

Öte yandan, KÖİ mevzuatında her ne kadar performans esaslı yaklaşımın 
benimsendiği görülse de uygulamada yeterince yer edinemediği söylenebilir. Bunun 
başlıca nedenlerinden biri, kamu kuruluşlarının malzeme ve yöntem esaslı teknik 

şartnamelere alışık olmaları ve performans esaslı bir yaklaşıma yabancı kalmalarıdır. 
Bunun temelinde de, henüz çoğu kuruluşun bakım ve işletme hizmetlerini uzun 
dönemli sözleşmeler yoluyla ihale etmemelerinden kaynaklanan, bu şartnamelere 
yönelik bilgi ve tecrübe eksikliği yatmaktadır. Dolayısıyla, geleneksel sözleşme 
yönteminden KÖİ modeli uygulamalarına tedrici bir süreç sonunda geçişin 
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olmamasının uzun dönemde bir takım olumsuzlukların yaşanmasına neden olacağı 

düşünülmektedir. 

Bu çalışmada, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmekte 

olan bakım-onarım hizmetlerinin performans esaslı bakım-onarım sözleşmeleri 

yoluyla özel sektör eliyle gördürülmesi durumunda, gelecek bakım ihtiyaçları 

dikkate alınarak elde edilecek tasarrufun yıllık ortalama 450 milyon TL ile 1 milyar 

350 milyon TL arasında olabileceği tahmin edilmektedir. Öte yandan, performans 
esaslı bakım-onarım sözleşmelerinin uygulanmasının daha önce ifade edildiği üzere 

bütçe disiplini sağlanması, karayolu varlıklarının ömür çevrim maliyetlerinin 

azaltılması, müteahhitlik sektörünü yenilikçiliğe zorlayarak rekabet gücünün 

artırılması gibi bir takım dolaylı faydaları da ortaya çıkacaktır. 

Diğer taraftan, Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanları ile gerçekleştirilen 

anket sonuçlarına göre, karayolu hizmetlerinde ömür çevrim maliyetleri başta olmak 

üzere kaliteye yönelik yaklaşımların geliştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Ayrıca, 

bakım-onarım hizmetlerinin uzun dönemli performans sözleşmeleri yoluyla ihale 

edilmesinin faydalı sonuçlar doğuracağı görülmektedir. Ancak, performans esaslı 

bakım-onarım sözleşmelerinde kuruluş çalışanlarının belirli bir tecrübe kazanmasını 

teminen tedrici bir yaklaşımın geliştirilmesinin önemli olduğu da görülmektedir. 

Bu tedrici yaklaşım çerçevesinde performans esaslı bakım-onanm 

sözleşmelerine geçişte alınacak tedbirler Bölüm 6.3’de kısa, orta ve uzun vadede 

değerlendirilmiştir. Kısaca, performans esaslı bakım-onanm sözleşmelerinin başanlı 

bir şekilde uygulanmasında aşağıdaki hususlar önem arz etmektedir; 

• Karayollan Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki varlıkların envanteri 

çıkanlarak mevcut hizmet seviyeleri belirlenmeli, maliyetler göz önüne 

alınarak planlanan hizmet seviyeleri için uygun stratejik hedefler 
seçilmelidir. Stratejik hedefler doğrultusunda yapım ve bakım-onarım 

hizmetleri için ileriye yönelik çıktı ve sonuç odaklı performans hedefleri 

tayin edilmelidir. 
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• Malzeme ve yöntem tanımlayan teknik şartnameler, yüklenicilerin 
yenilikçi yönünü ortaya çıkarmak adına performans esaslı olacak şekilde 
yeniden ele alınmalıdır. 

• Her bir hizmet için performans esaslı teknik şartnameler hazırlanmalıdır. 

Teknik şartnamelerde, müdahale ve yapım süreleri ile kalite gibi mümkün 

olduğunca kullanıcı memnuniyetine öncelik veren göstergeler 

tanımlanmalıdır. Ayrıca, belirlenen performans hedeflerine bağlı olarak 

düzeltici eylemler, teşvik ve caydırıcılık ölçütleri belirlenmelidir. 

• Performans esaslı bakım-onanm sözleşmeleri, öncelikle kamunun 

deneyim, tecrübe ve ekipman olarak özel sektöre oranla avantajlı olduğu 
alanlarda (karla mücadele) kamu-kamu işbirliği şeklinde uygulanmalıdır. 
Bu yaklaşımda bakım-onanmdan sorumlu birimler idari ve yürütme 

şeklinde farklı teşkilatlandırılarak performans esaslı bakım-onanm 

sözleşmesinin tarafları haline getirilmeli, oluşturulacak performans 

kriterlerine göre ceza ve teşvik uygulanmalıdır. Bu pilot çalışma sonunda 

elde edilen sonuçlar, hizmetlerin özel sektöre ihale edilmesi aşamasında 

yön gösterici olacaktır. 

• Kamu İhale Mevzuatında, uzun dönemli performans esaslı bakım-onanm 
sözleşmesi uygulamalanna imkan sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. 

o Bu kapsamda; mevcut ihale mevzuatı uzun dönemli ve projenin 
tasarım, yapım, bakım-onanm ve işletme gibi farklı aşamalarının 
birlikte ihale edilebilmesine, performans göstergeleri ve hedefleri 
kullanımına, ödeme sisteminin buna uygun hale getirilebilmesine 

imkan sağlamalıdır. 

o Cezai hükümler yanında teşvik uygulanmasına (sözleşmenin ihale 

edilmeden mevcut yüklenici ile devamı, bonus ödemeleri vs.) imkan 

sağlanmalıdır. 
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o Her kurum için tek tip sözleşme uygulaması terk edilerek, ihale 

kanununun çizdiği genel kurallar (rekabetçilik, şeffaflık vb.) 

çerçevesinde sözleşme modellerinde esneklikler tanınmalıdır. 

o Çok parametreli ihale yöntemlerinden faydalanılması için süre ve 

performansın değerlendirilmesine yönelik yönergeler hazırlanmalıdır. 

• Özel sektörün göreceli olarak avantajlı olduğu veya kamu tarafından 
görülmesinin önem arz etmediği hizmetlerde, öncelikle çok kısa olmayan 

ancak 1.000 şerit-km’yi de geçmeyecek karayolu kesimlerinde, 

başlangıçta çok büyük sermaye yatırımı gerektirmeyen (rehabilitasyon 

vb.) bakım-onarım hizmetlerinde performans esaslı bakım-onarım 

sözleşmesi ihalesi uygulanmalıdır. Uygulamadan elde edilen sonuçlara 
göre sözleşme kapsamı ve süresi genişletilmelidir. 

• Karayolları Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi ve uygulayıcı 

birimler arasında etkileşim kuvvetlendirilmelidir. Stratejistler, uygulama 
tecrübesine sahip teknik personel arasından seçilmelidir. 

• Performans esaslı sisteme geçişin en önemli ayağı mevcut alışkanlıklarını 

terk etmek zorunda kalan personelin yeni sisteme uyum sağlamasıdır. Bu 

nedenle, personelin performans esaslı yaklaşıma uygun şekilde teknik 

kapasitesinin artırılması gerekmektedir. Bu çerçevede kurum içi 

eğitimlere önem verilmesi gerekmektedir. 

• Bununla birlikte, yıllık plan ve programların proje bazında değil kuruluş 

tarafından belirlenen performans göstergeleri bazında izlenmesi ve 

değerlendirilebilmesinin ancak uzun dönem içinde gerçekleşmesinin 

mümkün olabileceği düşünülmektedir. Ancak yeni sözleşme yöntemine 

geçiş süreci içinde, politika dokümanlarında (Yıllık Program, Orta Vadeli 

Program ve Kalkınma Planlarında) performans hedefleri, maliyetleri ve 

gerçekleşmelerine ilişkin bilgilere yer verilmesi, hem uygulayıcı kuruluş 

için bir teşvik oluşturacak hem de düşünsel bazda dönüşümün 

gerçekleşmesine imkan sağlayacaktır. 
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8. EKLER 

EK 1: ABD’de Kullanılan Performans Göstergeleri 
Sonuçlar Performans Göstergeleri 

Erişilebilirlik 

Bir tesisten varış noktasına ortalama seyir süresi 
Bir tesisten otoyola ortalama seyir süresi 
Ulaştırma türlerinde ayrılma (modal split) 
Güzergâh bazında türel ayrılma, 
Düşey veya yatay açıklığı X metreden düşük yapı sayısı 
Köprü ağırlık sınırlan 

Hareketlilik 

Başlangıç-Son seyir süresi 
Toplam seyir süresi 
Bir tesisten vanş noktasına ortalama seyir süresi 
Trafik sıkışıklığında araç km seyir 
Sıkışıklık nedeniyle kayıp zaman 
Araç km seyir başına gecikme 
Hizmet seviyesi 
Hacim/kapasite oranı 

Ekonomik Gelişme 

Direk olarak desteklenen veya yaratılan iş 
Kazalann ekonomik maliyeti 
Kayıp zamanın ekonomik maliyeti 
Dolaylı olarak desteklenen veya yaratılan iş 

Hayat Kalitesi 

Trafik sıkışıklığı nedeniyle kayıp zaman 
Araç km seyir başına kazalar ( veya yaralanma /ölümler) 
Sistemde kullanıcının güvenlik algısı 
Üretilen ton kirlilik (araç emisyonu) 

Çevre ve Doğal Kaynak Korunumu 

Ulaştırma türlerinde ayrılma 
Üretilen ton kirlilik (araç emisyonu) 
Yakıt kullanımı 

Tehlikeli atık içeren kaza sayısı 
Araç km seyir başına düşen kaza sayısı 
Sene başına düşen kaza sayısı 
Seyir başına düşen kaza sayısı 
Kişi başına düşen kaza sayısı 
Ton km seyir başına düşen kaza sayısı 

Güvenlik 
Kazaya müdahale süresi 
Sistemin içinde kullanıcının güvenlik algısı 
Araç km seyir başına kazalar ( veya yaralanma /ölümler) 
Karayolu kaplama (veya köprü) çizgisi işaretlemelerinin iyi veya daha iyi 
şeklinde değerlenmiş olanların yüzdesi 
Acil müdahale hizmetlerinin ortalama müdahale süresi 

Demiryolu/karayolu hem zemin geçişleri 
Tehlikeli atık içeren kaza sayısı 
Başlangıç-Son seyir süresi 
Bir tesisten varış noktasına ortalama seyir süresi 
Bir tesisten otoyola ortalama seyir süresi 

İşletme Verimliliği Hacim/kapasite oranı 
Ulaştırma türlerinde ayrılma (modal split) 
Ton km başına maliyet 
Ortalama araç doluluğu 
Standart durumun altında yer alan köprü/karayolu siteminin yüzdesi 

Sistemin Korunumu Ömür dağılımı 
Karayolu kaplama (veya köprü) çizgisi işaretlemelerinin iyi veya daha iyi 
şeklinde değerlenmiş olanların yüzdesi 
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EK 2: OECD Tarafından Belirlenen Performans Göstergeleri 

Perspektif / Boyut Hükümet (Bakanlık) Karayolu İdaresi Karayolu Kullanıcısı 

Erişilebilirlik/ hareketlilik 

• Hizmet seviyesi 

A,B, C, D, E, F 
• Fonksiyonel sınıflandırma 
• Ortalama kullanıcı maliyeti 

(otomobil kamyon) 
• Kompozit erişilebilirlik indeksi 

Toplam ulaştırma maliyeti / GSYH 

• İşletme ve Bakım Harcamaları / 
araç- km 

• İşletme ve Bakım Harcamaları / 
fonksiyonel sınıflandırma 

• Seyir süresi ve değişkenliği 

Karayolu kullanıcılarına sağlanan 
bilgilendirme kalitesi 

• Seyir süresi, güvenirliği ve 
bilgilendirme ile ilgili 
memnuniyet 

Trafik sıkışıklığından kaynaklanan 
gecikme saat 

Güvenlik 

• Kaza Riski: Ölümcüllük ve 
yaralanmalar ve/veya araç km 
başına ölümcül ve/veya 
yaralanmalı kaza 

• Ulusal Trafik Güvenliği 
Stratejisinin varlığı 

Alkollü sürücü nedeniyle oluşan trafik 
kazası yüzdesi 

• Güvenlik programlarının 
değerlendirilmesi yöntemi, 

• Minimum tasarım standartlarını 

sağlamayan karayolu yüzdesi 

Yaya ve bisikletlilerin araç trafiğine 
maruziyeti 

• Korunmasız kullanıcı riski 

• Alarm durumundan tedaviye 
geçen süre 

Trafik kazalarının kamu sağlığı 
problemi olarak algılanmasının 
kamuoyunda payı 

Çevre 

• Hava kalite standardının varlığı 
• Karayolu tarafından kullanılan 

kümülatif arazi (Yüzde) 
• Karayolu kullanımı için iktisap 

edilen arazi 

• Araç emisyonu için bakım ve 
denetim programı 

• Çevre Politikası/Programı (Evet 
/Hayır) 

» Buz çözücü ajan kullammı 
• Kişi başına emisyon (C02, NOx, 

VOC, PM 
• Karayolu kaplamasından çözünen 

kirletici yoğunluk 
• Geri dönüştürülen inşaat 

malzemesi yüzdesi 

• Kamuoyunda >65 db ses 
seviyesine karşı olanların yüzdesi 

• Kamuoyunda hava kalite 
standartlarına aykırı emisyon 
seviyelerine karşı olanların 
yüzdesi 



Perspektif / Boyut Hükümet (Bakanlık) Karayolu İdaresi Karayolu Kullanıcısı 

Adalet 
• Karayolunun bölgesel dağılımı 

Hareketliliği sınırlayan kanunlar (E/H) 

Kullanıcı gelirleri ile karayolu 
harcamaları arasında bölge bazında 
oluşan artı veya eksi değer 

• Kullanıcı grubu bazında seyahat 
maliyeti ve zamanı 

Kullanıcı grubu bazında kaza riski 

Toplum 
Karar alma süreçlerine kamunun 
katılımı 

Piyasa araştırması ve tüketici geri 
bildirimi için uygulanmakta olan 
işlemler 

Geri bildirim mekanizma çeşitleri ve 
sayılarına duyulan memnuniyet 

Program Geliştirme 

• İnşaat, Bakım ve İşletme için 
Uzun Dönemli Programlar (E/H) 

• Karayolu programı için Fayda 
/Maliyet analizi 

Hedeflenen sıkışıklık seviyesi 

• Kaynakların dağıtımı için 
yönetim sistemleri (E/H) 

• Önerilen karayolu programı için 
Fayda Maliyet Analizi 

Kalite Yönetim ve Denetim programı 
(E/H) 

Karayolu Program Geliştirme 
süreçlerine duyulan memnuniyet 

Program Sunumu 

• Bakım için gerekli kaynakların 
yeterliliği 

• Uzun dönemli karayolu 
programının tamamlanma 
derecesi 

• Öngörülen maliyetler ile gerçek 
maliyetlerin kıyaslanması 

• Şerit km başına işletim maliyeti 
• Genel giderlerin yüzdesi 

• Şerit km başına personel sayısı 
• Emanet yapılan iş yüzdesi 

• Karayolu Program sunum 
süreçlerine duyulan memnuniyet 

Bakım hizmetleri ile ilgili idari 
maliyetler ve kullamcı zaman kaybı 
maliyetleri 



Perspektif / Boyut Hükümet (Bakanlık) Karayolu İdaresi Karayolu Kullanıcısı 

Program Performansı 

• Varlıkların değeri 

• Fayda/Maliyet analizinin ardıl 
(ex-post) değerleri 

• Program bazında karayolu 
bütçesinde eğilimler 

• Varlıkların geri dönüşü 

Karayolu harcamaları / GSYH 

• Düzgünsiizlük (karayolu sınıfı 

temelli) 

• Taşıma kapasitesi (karayolu sınıfı 
temelli) 

• Yüzde köprü yük kapasitesi 

• Yüzde hatalı köprü tabiiye alanı 

• Sıkışık karayolu -km 

Aşırı yüklenmiş kamyon oluş sıklığı 

• Yüzey durumu ve yüzey 
durumuna yönelik memnuniyet 

• Dinlenme alanları / 100 km 

• Yüzde aydınlatılan ana yol 

• Kış Bakımı kalitesi 

Kullanıcı Bilgi sistemi (E/H) 



EK 3: Anket Formu 

Performans Esasli Sözleşme Yaklasiminin Değerlendirilmesi 
1. DEMOGRAFİK VE TEMEL BİLGİLER 

Kalkınma Bakanlığı (alalından yuıutulmekte olan bıı çalışma çerçevesinde. "Altyapı Projelennde Peıfoımaııs Esaslı 
Sözleşme" uygulaması uzenne bir araştırma yürütülmektedir Çalışma kapsamında. Karayolları Genel Müdürlüğü 
çalışanlannın fıkır ve beklentılennın alınması amacıyla bir anket çalışması yapılmasının uygun olacaflı düşünülmüştür 
Anketde kimliğinizi açığa çıkaracak sorular yer almamakta olup, anket katılımcılarının bireysel yanıtlan kesinlikle gizli 
tutulacaktır Anket 4 sayfa ve 12 kısa sorudan oluşmakta olup, yaklaşık S dakikada tamamlanacaktır 

Karayollarının ozvenyle çalışan ve bilimsel araştırmalara her zaman önem veren tum personeline sabır ve desteklen 
için şimdiden teşekkür ederiz 

*1. Yaşınız: 
I. I 

*2. Cinsiyetiniz 
O «s* 
O **<"" 
*3. Eğitim Durumunuz 
O L“* 
(2) Onktant 

leant 

Yuktalı Utana 

O ooı*"r* 
*4. Göreviniz 

( y Bulsa Me4iıe 
O BOİga Mudur Yardımcm 

D «ir* Başkam 

Q ÇubaMOdUrU 
O 9*f 
O S«*Mu»\and»a 
Q BaşMUBandia 
Q Müh and»* 
o« 
O 
o» 
o **** 
O 
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Performans Esasli Sözleşme Yaklasiminin Değerlendirilmesi . V 

• / 

* 5. Görev Alanınız (Sizin için uygun seçeneği işaretleyiniz) 
Etüt Proje ve Çevre (Merkez veya Bölge Ba* Mühendisliği) 

Arattırma ve Geliştirme (Merkez veya Bölge 8a» Mühendisliği) 

Yol Yapım (Merkez veya Bölge Bat Mühendisliği) 

Tesisler ve Bakım (Merkez veya Bölge Ba* Mühendisliği) 

Trafik Güvenliği (Merkez veya Bölge Bat Mühendisliği) 

Hletmeler (Merkez veya Bölge Ba» Mühendisliği) 

Makine ve İkmal (Merkez veya Bölge Ba»Mühendisliği) 

(2) Sanat Yapılan (Merkez veya Bölge Baş Mühendisliği) 
Taşınmazlar (Merkez veya Bölge Ba» Mühendisliği) 

Program ve izleme (Merkez veya Bölge Bas Mühendisliği) 

O 
Q Hukuk Müşavirliği 
Ç^) Strateji Geliştirme (Merkez veya Bölge Bas Mühendisliği) 

İç Denetim 

insan Kaynaklan (Merkez veya Bölge Bas Mühendisliği) 

(^) Destek Hizmetten (Merkez veya Bölge Bas Mühendisliği) 
(^) Bilgi Teknolojileri (Merkez veya Bölge Bas Mühendisliği) 

Basın ve Halkla İlişkiler 

O Difi" 

*6. Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışma sürenizi gösterir uygun seçeneği 
işaretleyiniz? 

Q 0 ile 5 yıl arası 
O 5 10 y" •r,w 

10 il# 15 yd arası 

15 yıldan daha uzun 

*7. Performans Esaslı Sözleşme kavramına ilişkin hertıangi bir bilgi ve tecrübeye 
sahip misiniz? 

OEv* 
O h*»'' 
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Performans Esaslı Sözleşme Yaklasimının Değerlendirilmesi 



Performans Fsasli Sözleşme Yaklasiminin Değerlendirilmesi 

3. İHALE MEVZUATININ DEĞERLENDİRMESİ 

9. Mevcut İhale Sözleşmesi ve Şartnamelerin uygulanmasından kaynaklanan nedenlerle 
aşağıdaki unsurların nasıl etkilendiğini düşünüyorsunuz.(Fikrinizin Olmadığı 
Seçenekleri İşaretlemeyebilirsiniz) 

Çok OLUMLU yönde 

Etkilenmektedir 
OLUMLU yönde 
Etkilenmektedir 

Etkilenmemektedir 
OLUMSUZ yönde 

Etkilenmektedir 

Çok OLUMSUZ yon 
Etkilenmektedir 

Maliyet O O O O O 
Rakabet O o o O O 
Zamanında (eslim o o o o o 
Kalita o o o o o 
1% güvenliği o o o o o 
Trafik güvenliği o o o o o 
itanda daha dupik bakım 

maliyeti doğuracak (Ömür 

çevrim maliyetleri dikkate 
alacak) »ektide itin 

yapılma» 

o o o o o 

Vatandaş memnuniyeti o o o o o 
YOklanicinln yeni inşaat 
yöntemleri ve 
malzemeleri kullanması 

o o o o o 
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Performans Esasli Sözleşme Yaklasiminin Değerlendirilmesi 
10. Bakım Hizmetlerinin emanet usulle Genel Müdürlük kaynaklan (isçi, malzeme vs.) 
kullanılarak görülmesi yerine uzun dönemli sözleşmeler yoluyla özel sektöre ikale 
edilmesini nasıl değerlendirirsiniz.(Fikriaizin Olmadığı Seçenekleri 
işaretlemeyebilirsiniz) 

Kesinlikte katılıyorum 

(5) 
<4> 0) (2) Hiç katılmıyorum (1) 

Kakteyi (Sürüt Konforunu 
vb) artım 

O o o o o 
Maliyetsen dOfüıür o o o o o 
Daha yenilikçi ınjaat 
yöntemlerin kuHanıtmaem 
saijlar 

o o o o o 

Daha yenilikçi 
malzemelerin 

kuNamlmasıne (malzeme 
teknolojisi) yol açar 

o o o o o 

idarenin personel 
ihtiyacım eza Itır 

o o o o o 

Yol güvenliğini artırır o o o o o 
Vatandaf memnuniyetinin 
artını 

o o o o o 
idarenin makine ve araç 
giderlerini azaltır 

o o o o o 
Hesap veretHlirkk artar o o o o o 
Kamu ve ezel arasında 

bilgi ve beceri transferi 
saölamr 

o o o o o 
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Performans Esasli Sözleşme Yaklasiminin Değerlendirilmesi 

4. PERFORMANS ESASLI SÖZLEŞME 

Performans Esaslı Sözleşme, esas itibanyle yüklenicinin ihale öncesi belirlenen performans gostergetenne (yol 
düzgünsuzlüğû. kayma direnci vs Juyurmj oranında ödeme ûngoren bir sözleşme biçimidir Diğer bir ifadeyle, 
yüklememin kullanacağı yöntem, malzeme, ekipman ve işçilik seçiminde belirti kurallara (teknik şartname vb ) 
bağlanmadığı bir sistemdir 

11. Yukarıda tanımlanan Performans Esaslı Sözleşme ile ilgili aşağıdaki yorumlara ne 
ölçüde katılırsınız. (Fikrinizin Olmadığı Seçenekleri işaretlemeyebilirsiniz) 

Kesınbkle katılıyorum 
<5> 

<4> O) <2) Hiç Katılmıyorum (1) 

Maliyeti azaltır O o o o o 
Kalıt«yı artırır o o o o o 
Yenilikçi uygulamalara yot 

açar 

o o o o o 
İdarenin if yükünü azattır o o o o o 
Kolaylıkla uygulanabilir o o o o o 
Uygulanabilmesi için 
personel eğitilmelidir 

o o o o o 
Kullanıcılannın 

memnuniyetini artırır 
o o o o o 

Kurutulun performans He 
bütçe arasındaki bagmı 
güçlendirir 

o o o o o 

Performans odaklı 

düfünmeye yönlendirir 
o o o o o 

Hesap venlebı tırtık artar o o o o o 
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Performans Esaslı Sözleşme Yaklasiminin Değerlendirilmesi 
12. Yüklenicinin performans göstergelerine uyumu oranında teşvik (bonus) ve 
caydırıcılık (ceza) hükümleri sözleşmeye dahil edilirse, ortaya çıkacak sonuçlara ilişkin 
aşağıdaki yorumlara ne ölçüde katılırsınız. (Fikrinizin Olmadığı Seçenekleri 
işaretlemeyebilirsiniz) 

Kesinlikle Katılıyorum 
(5) 

<«> (3) (2) Hiç Katılmıyorum ı 

Kolaylıkla uygulanabilir O o o o o 
Maliyet azalv o o o o o 
H Kalitesi artar o o o o o 
Müteaahitlen daha 

yenilikçi uygulamalara 

zorlar 

o o o o o 

idarenin if yükü azalır o o o o o 
Zamanında ifrn teslimi 
kolaylaş* 

o o o o o 
Hesapvenlebılırtık artar o o o o o 
Rekabet artar o o o o o 
Müteah itleri kaliteli 

üretime zorlar 
o o o o o 

Yüklenici ve idare 

arasında hukuki ihtilaflar 
o o o o o 

azalır 
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