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GİRİŞ 

Ülkemizin de içinde yer aldığı gelişmekte olan ülkelerin ulaşmaları 
gereken temel hedeflerden birisi de ekonomik ve sosyal kalkınmanın 
altyapısını oluşturabilmektir. Ancak bu hedefin gerçekleştirilebilmesi, çok 
büyük boyutlara ulaşan finansman ihtiyacının yeterli ölçüde ve sağlıklı bir 
biçimde karşılanabilmesine bağlıdır. 

Ekonomik ve sosyal gelişmeyle birlikte altyapı yatırımlarına duyulan 
ihtiyaç artan bir şekilde büyümektedir. Altyapı yatırımlarına ihtiyacı artıran 
diğer bir unsur da nüfus artışı ve hızlanan kentleşme olgusudur. Kentleşme 
ile birlikte su, arıtma, kanalizasyon, çöp, kentiçi ulaşım gibi ihtiyaçlar hızla 
büyümektedir. 

Dünya Bankasının 1994 Yılı Raporuna göre kalkınmakta olan ülkeler, 
altyapı yatırımlarına yıllık ortalama 200 milyar dolar ayırmaktadırlar ki bu milli 
gelirlerinin yüzde dördüne, toplam yatırımlarının da beşte birine karşılık 
gelmektedir. Bu yatırımların finansmanı amacıyla kulanılan kaynakların yüzde 
doksanı vergi gelirleri veya devletin aracı olduğu borçlanmalar suretiyle kamu 
kesimi eliyle sağlanmaktadır. Bu sistemde Devlet altyapı yatırımlarının tüm 
riskini üstlenmektedir. Bunun yanısıra Devlet, altyapı harcamalarına, toplam 
yatırım harcamalarının Ye 30'u ila Ye 70'i arasında bir tutarı ayırmak zorunda 
kalmaktadır. Altyapı tesislerinin bakım ve işletme masrafları da devletin cari 
harcamalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 

Bu durum karşısında artan yatırım ihtiyacının kamu kaynaklarıyla 
finansmanı güç hatta imkansız hale gelmiştir. Bu gelişmeler yeni kaynak ve 
finansman yöntemi arayışlarına yol açmakta; ö;el teşebbüsün finansman ve 
riske katılımını sağlamaya yönelik çabalar çoğalmaktadır.   



Yap-işlet-devret modeli de bu arayışlara bağlı olarak geliştirilen bir 
modeldir. Yap-işlet-devret modeliyle altyapı yatırımlarında özel kesimin payı 
artırılarak, kamu finansman yükünün hafifletilmesi ve hizmet sunumunda 
etkinliğin artırılması hedeflenmektedir. 

Türkiye'de de benzer şekilde yaşanan bu değişme ve gelişmeler 
sonucunda Ülkemizde de yap-işlet-devret modelinin uygulanmasına yönelik 
düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler önce sektörel boyutta başlamış 
daha sonra da genel bir düzenleme halini almıştır. 

Bu çalışmada altyapı yatırımlarının finansmanında özel kesim 

kaynaklarının kullanılabilmesine yönelik olarak geliştirilen yap-işlet-devret 
modeli incelenmektedir. Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde genel olarak altyapı yatırımlarının finansmanında 

kamu kesimi özel kesim arasında değişen ağırlıkların tarihsel bir çerçevesi 
çizilmiş, bu çerçevede yap-işlet-devret modelinin ortaya çıkmasına 

değinilerek, modelin tanımı, genel özellikleri ve işleyişine yer verilmiştir. 
Modelin işleyişi konusunda tek bir çerçeveden sözedilemediği, bazı konular 

ülke uygulamalarına göre değişebildiği için ortak ve genel konulara 
değinilmiş, temel sorunsalın ortaya konulmasına çalışılmıştır. Bu bölümün 
sonunda asıl amacımız olan Türkiye uygulamasında yaşanan sıkıntıların 

çözümüne bir ışık tutabileceği düşüncesiyle bazı ülke uygulamalarının temel 
ve ayırdedici özellikleri belirtilmiştir. Burada çalışma sadece kalkınmakta olan 
ülkelerle sınırlı tutulmuştur. 

İkinci bölümde modelin uygulamasıyla ilgili olarak Türkiye'de yapılan 
çalışmalar ortaya konulmuştur. Önce yapılan hukuki düzenlemeler 
açıklanmış, bu çerçevede işleyişe ilişkin genel kurallar belirtildikten sonra 

uygulama örneklerine yer verilmiştir. Bu bölümde ayrı bir Kanun çerçevesinde 
yürütülen enerji projeleriyle ilgili düzenlemeler ve uygulamalar oldukça geniş 
bir şekilde incelenmiştir. 



Üçüncü bölümde ise yaşanan sorunların neler olduğu belirtilerek bu 
sorunların  aşılabilmesi için yapılması gerekenler konusunda öneriler 
geliştirilmeye çalışılmıştır. Sorunlar ve çözüm önerilerinde proje bazlı ve 
geçici konulardan ziyade temel noktalar üzerinde durulmuştur. 

İkinci ve üçüncü bölümde hukuki yönü ağır basan bir inceleme ortaya 
çıkmıştır. Bu durum iki nedenden ötürü kaçınılmaz olmuştur: Öncelikle yap¬ 
işlet-devret modeli esas olarak taraflar arasında imzalanan sözleşmeler 
yoluyla yürütülmektedir. imzalan bu sözleşme 15-25 yıl gibi uzun bir 
dönemde tarafların ilişkilerini belirleyen temel metin olmaktadır. Bu nedenle 
bu sözleşmenin hazırlanması ve bunlarla ilgili sorunlar dolayısıyla hukuki 
boyut ön plana çıkmaktadır. İkinci neden bir ölçüde Türkiye özelinden 
kaynaklanmaktadır. Türkiye'de 1980 li yılardan sonra gündeme gelen bir çok 
ekonomik konunun hukuk düzleminde ya karşılığı bulunmamakta ya da 
mevcut düzenlemeler sorunların çözümüne katkıda bulunmaktan uzak bir 
nitelik arzetmekte giderek çözüme engel olabilmektedir. Bu belirsizlik ve 
yetersizlik zaman zaman toplumun çeşitli kesimlerince “hukukun ekonominin 
gerisinde kaldığı" şeklinde şikayetlere konu olmaktadır. Bu durumu kısaca 
“skonomi hukukunun oluşturulamamış olması” diye adlandırabiliriz. 1990'lı 
yıllarda yapılan birtakım düzenlemeleri de bu eksikliğin kısmen de olsa 
giderilmesi çabaları olarak değerlendirmek mümkündür. Yap-işlet-devret 
modelinde de bu sorun ortaya çıkmış ve modele ilişkin 3996 sayılı Kanunun 
bazı hükümleri Anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu durum 

uygulanması neredeyse “hukuki bir mesele” haline gelmiştir. Bu nedenle 

Sonuç bölümünde çalışmada ulaşılan temel öneriler özetlenmiştir. 



1. BÖLÜM 

ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK 
YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ 

1. ALTYAPI KAVRAMI 

Çalışmada sıkça geçen altyapı kavramının tanımlanması altyapı 
yatırımlarının kapsamının belirlenmesi açısından yararlı olcaktır. Altyapı 

kavramının iktisadi anlamda bir tanımı şöyle yapılabilir: 

Altyapı ekonominin diğer üretim kollarına girdi sağlayan fakat onlardan 
girdi almayan veya az sayıda girdi alan bir koldur. Örneğin bir hidroelektrik 
santralı hemen hemen bütün üretim dallarına girdi sağlar fakat onlardan 

nispeten daha az girdi alır. Bu açıdan bakıldığında bir ülke ekonomisi, 

piramidi andıran bir özelliğe sahiptir. Piramidin en altında ulaşım, 
haberleşme, enerji gibi çok sayıda sektöre girdi sağlayan ve bu nedenle de 
altyapı hizmetlerini oluşturan sektör veya üretim dalları yer alır. Piramidin en 
altında yer alan endüstri dalı kendisinin üstünde yer alan endüstrilere temel 
girdi sağlamaktadır. Bu endüstri hiçbir daldan girdi almamaktadır, fakat geri 

kalan endüstrilere girdi sağlamaktadır. Bu tam bir altyapı dalı veya tam bir 

altyapı endüstrisidir. Bu dalın üretimi diğer endüstrilerin tümünü etkiler, bu 

dalda ortaya çıkacak bir üretim azalması diğer endüstrilerin de üretiminin 

azalmasına yol açar. Bu nedenle altyapıda bir üretim azalması tüm 

ekonomideki toplam üretimde bir azalmaya yol açacaktır. Piramitte yukarıya 

doğru çıktığımızda altyapı özelliğinden uzaklaşırız. Bu çerçevede piramidin 
en üstünde yer alan sanayi dalı pür “üstyapı dalı” dır, yalnız nihai mal üretir, 
ara malı üretmez" 

" Ahmet KILIÇBAY .Türk Ekonomisi. Türkiye İş Bankası Yayınları, s. 12. Ankara,1985. 
Aktaran Niyazi ERDEM, Türkiye'de Altyapı Politikaları ve Yap-Işlet-Devret Modeline Bir 
Yaklaşım. İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. İstanbul 1990, 



Bu genel tanımın somut olarak hangi sektörleri kapsadığı konusu 
önem taşımaktadır. Dünya Bankasının altyapı yatırımlarını konu alan 1994 
yılı raporunda altyapı yatırımlarının kapsamı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

a) Public Utilities? : Elektrik, telekomünikasyon, şebeke suyu, sanitasyon ve 
kanalizasyon, katı atık toplama ve imha etme ve doğal gaz ve hava gazı. 

b) Bayındırlık İşleri ( Public Works ) : Yollar, sulama ve drenaj kanalları. 

c) Diğer Ulaştırma Sektörleri : Şehiriçi ve şehirlerarası demir yolları, şehiriçi 
ulaşım, limanlar ve denizyolları ve hava alanları” 

Bu çalışmada aksi belirtilmedikçe Dünya Bankasının yukarıdaki 
tanımlaması esas alınacaktır. 

2. ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA KAMU KESİMİ ¬ 
ÖZEL KESİM DÖNGÜSÜ 

Altyapı yatırımlarının yürütülmesi konusunda altyapı hizmetlerinin 
ekonomik ve toplumsal yaşam bakımından büyük bir önem taşımaya 
başladığı 19. Yüzyıldan bu yana, kamu kesimi - özel kesim arasında 
döngüsel bir hareket görülmektedir.” 

19. yüzyılda çoğu ülkede demiryolları, sulama kanalları, karayolları, 
gaz, elektrik ve şebeke suyuna ilişkin yatırımlar özel şirketler tarafından 
finanse edilmiş ve işletilmiş ve mülkiyet de özel şirketlerde olmuştur. Bununla 
birlikte, zamanla altyapı şirketleri giderek artan bir şekilde devletleştirilmiş 

* Terimin Türkçe karşılığı bulunmadığından İngilizcesi verilmektedir. Daha ziyade konuta 
götürülen altyapı hizmetlerini kapsamaktadır. Bundan sonra da önemli bazı terimlerin 
uygulamadaki yaygın İngilizce karşılıkları verilecektir. ? , World Development Report 1994, Infrastructure For Development, World Bank, 1994 * Bu bölümde esas olarak KLEIN Michael ve ROGER D Neil, Back to The Future : The 
Potential in Infrastructure Privatisation. The AMEX Bank Rewiew Prize Essays. 'den 
yararlanılmıştır. 



veya regüle edilmiştir. Savaş ve ekonomik depresyonlarla birlikte bu eğilimler 
daha da güç kazanmış ve 1940-1950 döneminde devletleştirilen ve regüle 
edilen şirket sayısında büyük bir artış olmuştur. 

Devletleştirilen şirketlerin performans düşüklüğü ve bunun kamu 
maliyesi üzerine olumsuz etkileri nedeniyle 1970'lerden itibaren özelleştirme 
ve deregülasyon eğilimleri güç kazanmıştır. 

Altyapı hizmetlerinin kamu kesimi veya özel kesim eliyle görülmesi 
konusunda ortaya çıkan bu döngüsel hareket, aşağıdaki sayfada yer alan ve 
Özelleştirme - Devletleştirme Dairesi adı verilebilecek bir daire şeklinde 
şemalaştırılabilir. 

2.1. DEVLETLEŞTİRME - ÖZELLEŞTİRME NEDENLERİ 

Yukarıdaki bölümde değinilen eğilimlerin gerisinde yatan düşünceleri 

anlamak ve günümüzde yaşanan özelleştirme eğilimlerini değerlendirebilmek 
amacıyla altyapı hizmetlerinin devletleştirilmesi ve özelleştirilmesine ilişkin 
nedenler kısaca açıklanmaya çalışılacaktır. 

a) Sistem Entegrasyonu : Devlet müdahalesinin önemli bir nedeni sistem 
entegrasyonunu sağlamak suretiyle özel şirketler arasında doğabilecek yıkıcı 
bir rekabetin zararlarından kaçınmaktır. Gerçekten de tarihte, birbirine paralel 
su şebekeleri ( 19.yüzyıl İngiltere ), dublike demiryolları ( 19. yüzyıl Almanya ) 
ve telefon ağları ( 20. yüzyıl Filipinler ) türünden örneklere rastlanmaktadır. 
Bu tür uygulamaların kaynak israfına yol açtığı açıktır. Bununla birlikte özel 
kesime gereken düzenlemeleri yapabilme imkanı tanındığında belli alanlarda 
hizmet sınırlarınının belirlenmesi ve paylaşılması ( demercation ) anlaşmaları 

ve çoklu bağlantı (interconnection ) anlaşmaları yapıldığı görülmüştür. 19. 
yüzyılda İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerinde demiryolu, Il. Lünya 
Savaşı sonrasında Almanya'da doğalgaz iletim sistemi ve 1920'lerde 
İngiltere'de otobüs şirketleri tarafından yapılan anlaşmalar bunlara örnek 
olarak verilebilir. 

6 



€66L 'uonnusuj Bunoo01g 'UONESYEAlig YOĞSURJL Yrm souauadxg |euoneuuaju| oy : HEM Bulo9 “44 UYOp SKB PUR 2sor 'Zeueg|-ZaL1o9 Uap,9Bz "eN d YIDON 34 |SEYOIN NISTİ : yeufey                  
  

iseyje Ununuey ğ 
NUOo4ısueAgns ununuey 

       

eujeze apJapsLUzıy BA akeuaş 

   

                     

$nsnp epleyeM 

ıseijeze ulğyunnz 8 

  
    nuo4sejşnöau uyajaan$ 3A UUENEAl 1sDığıjsö ISELUjJEZE UlUlSayjey 6 aLuzıy diye uyepedij SA ISE 

g 

|eze ununuodısugAgnş 

UOAÂSEPpIOSUOYM 

oULUNĞalisZO 

        

z 

  

Japayıı$ (ZO | 1S3yIYO BAYILS3M3ZÇ-ANULSTILMAZC 
  



Günümüzde ise hizmet sınırlarının belirlenmesi ve çoklu bağlantı 

sorunlarını çözmek teknolojide yaşanan gelişmeler sayesinde çok daha 
kolaydır. 

b) Ulusal Savunma ve Savaş : Özellikle Almanya ve Fransa'da savaş 
hazırlıkları, karayolu ve demiryolunun devletleştirilmesinde önemli bir rol 

oynamıştır. 

c) Güvenlik ve Sağlık ile İlgili Düşünceler : Sağlık ve güvenlikle ilgili 
kaygılar nedeniyle, kamu görevlilerinin kar amaçlı şirketlere göre daha iyi 

hizmet verecekleri düşüncesiyle bazı altyapı sektörleri devletleştirilmiştir. 
Ancak uygulamada bu düşünceyi doğrulamayan örnekler de ortaya çıkmıştır. 
Denetleme yöntemlerinde ortaya çıkan çağdaş teknikler sağlık, güvenlik ve 

çevre konularında standartlar geliştirip bunların etkin bir şekilde kontrolüne 
de imkan vermektedir. 

d) Yabancılara 'Güvenmeme : Yabancılara güven duyulmaması da 
devletleştirme nedenleri arasında sayılabilir. Ancak yabancı yatırımcıların 
kurduğu tesisi hiçbir yere taşıyamayacak olması” ve Devletin her zaman bir 

kamulaştırma yapabileceği gerçeği nedeniyle bu tür kaygıların çok geçerli 
olmadığı görüşü giderek yaygınlık kazanmaktadır. 

Devletleştirme yönünde ileri sürülen argümanların yukarıda açıklandığı 
üzere giderek geçerliliklerini yitirmesi ve özel şirketlerin daha etkin 

çalışacağına olan inanç nedeniyle 1970'lerden itibaren altyapı yatırımlarının 
özelleştirilmesi yönündeki görüşler ve uygulamalar güç kazanmıştır. 

Altyapı yatırımlarının özelleştirilmesi uygulamaları 1970'li yıllarda 

Amerika Birleşik Devletlerinde doğal gaz, elektrik ve havayolu sektörlerinde 
yapılan deregülasyonla birlikte ortaya çıkmış; 1980'li yıllarda Şili, Yeni 

5 Altyapı yatırımlarının bu özelliğinin ortadan kaldırılmasına ilişkin ilginç bir çaba için bakınız 
< Elektrik Üretimi İçin Yüzen Santrallere Rağbet Artıyor. W.Bulkeley. The Wall Street Journal, 
3 Haziran 1996, Milliyet Gazetesi eki, s.2. 



  
Zelanda ve İngiltere'de hemen hemen tüm altyapı sektörlerinde yapılan 

özelleştirme ve deregilasyonla birlikte çok ileri noktalara ulaşmıştır. 

Bu gelişmelere paralel olarak özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

uygulanmak Oo üzere altyapı (o yatırımlarının zel kesim eliyle 
gerçekleştirilmesinde yeni bir yöntem olarak, yap-işlet-devret (YİD) yada 
İngilizce adıyla built, operate, transfer (BOT) diye ifade edilen yeni bir model 

ortaya! alılmıştır. Bundan sonraki kısımlarda bu modele ilişkin açıklamalar 
yapılmaya çalışılacaktır. 

   

3. YAP-İŞLET-DEVRET (YİD) MODELİ 

3.1. TANIM 

Yap-işlet-devret modelinin tanımlanmasına geçmeden önce bir 
hususun açıklanmasında yarar vardır : Yap-işlet-devret modeli esas olarak, 

kamuya ail bir hizmet ya da faaliyetin ya da bayındırlık işinin, özel girişim 
eliyle yaptırılması ve/veya yürülülmesine yönelik bir yöntemdir. Ancak yap¬ 
işlet-devret modeli, iki tarafı da özel kişilerin oluşturduğu ya da İdarenin bir 
özel kişi gibi taraf teşkil ettiği hallerde de uygulanmaktadır. Örneğin bir otel 
arsasına sahip gerçek ya da tüzel bir kişi ya da bir belediye, yap-işlet-devret 

uygulaması içinde bir üçüncü şahsa belli bir işletme dönemi sonunda 
kendisine devredilmek üzere otel inşa ettirebilmektedir. Bu tür bir uygulama 
yukarıda değinilen tarzda bir uygulama değildir. Bu nedenle konu bundan 

sonraki bölümlerde esas olarak ilk belirtilen tarzdaki işlere yönelik şekliyle 

ortaya konulmaya çalışılacak ve modelden bahsedildiğinde bu şekli 
kastedilmiş olacaktır. 

YİD modelinin tanımı daha ziyade imzalanan sözleşmelerin 
özelliklerine ogöre yapılmaktadır. Bu çerçevede aşağıdaki şekilde 

tanımlamalar yapılmaktadır. 



Profesör Lütfi DURAN YİD formülü şeklinde ifade ettiği modeli “ Bir 
kamu hizmeti veya bayındırlık işinin, özel teşebbüs tarafından masrafları 

karşılanarak kurulmasını, belli bir süre işletilmek suretiyle yatırılan 
sermayenin amortisman ve kar gerçekleştirildikten sonra, tesisin ve 
yönetimin bedelsiz olarak ilgili kamu idare veya kurumuna devir ve teslimini 
sağlayan bir idari rejimdir." şeklinde tanımlamaktadır." 

Yine yapılan sözleşmelerden yola çıkılarak yapılan bir başka tanımda 
ise " YİD modeli bir kamu hizmet ya da faaliyeti ya da bayındırlık işinin, ( 
kamu kurumu ya da kuruluşları ile ulusal ya da uluslararası şirketler arasında 
yapılan bir sözleşme çerçevesinde ) sabit bir fiyat üzerinden, tüm masrafları 
özel teşebbüs tarafından karşılanarak, yatırım yapılan ülkenin üretilen mal ya 
da hizmetleri satın alma garantisi altında projelendirilmesi finanse edilmesi, 

inşa edilmesi, korunması ve belli bir süre işletilmesi suretiyle yatırılan 
sermayenin amortisman ve karının gerçekleştirilmesinden sonra sürenin 
bitiminde tesisin ve yönetimin bedelsiz olarak ilgili kamu kurum ya da 

kuruluşuna devir ve teslimini sağlayan bir rejimdir.” denilmektedir.” 

Yabancı kaynaklarda ise bir tanım yapılmaktan ziyade modelin 
özellikleri açıklanmaktadır. 

Örneğin Dünya Bankasının bir yayınında “ Tipik bir yap-işlet-devret 

altyapı projesinde,özel bir şirket, bir projeyi yapar, yatırım bedelini geri 
almaya yetecek kadar bir dönem için işletir ve Devlete devreder" 
denilmektedir.” 

Aynı kuruma ait bir başka yayında ise YİD modelinde “ özel bir şirket 
veya konsorsiyum, bir tesisi finanse eder, inşa eder ve önceden belirlenmiş 

“ Lütfi DURAN. Yap-İşlet-Devret, SBF Dergisi Profesör Muammer AKSOY'a armağan. cilt 
VLVİI, Ocak- Haziran 1991. s.150 
” Oktay UĞUR. Yap-İşlet-Devret Girişim Modelinin Hukuksal Yönü ve Ekonomik ve Mali 
Etkileri.1993 Yılı Hesap Uzmanları Kurulu Konferansları IV, Maliye Bakanlığı 
yayınları. 1993, s.245 
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bir süre boyunca işletir ve daha sonra tesisi bir kamu kurumuna devreder ” 
denilmektedir.” 

İkinci bölümde ayrıntılı olarak incelenecek olan, Türkiye'de modele 
ilişkin genel çerçevenin oluşturulmasına yönelik 3996 sayılı Bazı Yatırım ve 
Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 
Kanunun tanımlar başlıklı 3. maddesinde yap-işlet-devret-modeli “ İleri 
teknoloji ove yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin 
gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir finansman modeli 

olup, yatırım bedelinin (elde edilecek kar dahil ) sermaye şirketine veya 
yabancı şirkete, şirketin işletme süresi içerisinde ürettiği mal veya hizmetin 
idare veya hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle ödenmesini 
ifade eder," denilmektedir. 

Yapılan tanımların çoğu modelin özüne ilişkin olmadığı halde 
uygulamada ortaya çıkan özelliklerin öne çıkarılması şeklinde yapılmıştır. 
Örneğin, modelde mutlaka satın alma garantisinin olması ve bunun mutlaka 
ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak gerektiren işler için uygulanması 
gerekmez. 

Bu çerçevede şöyle bir tanım yapılabilir: 

Yap-işlet-devret modeli, kamunun görev alanına giren bir yatırım veya 
hizmetin, yatırım ve işletme döneminde yapılacak masrafları yüklenen ve 
karşılığında yatırım sonucu ortaya çıkacak tesisi, önceden belirlenen bir süre 
ve tarife üzerinden işletme hakkına sahip olan bir şirket eliyle, 
gerçekleştirilmesidir 

  

* Mark Augenblick ve B. Scott Custer, The Built, Operate and Transfer (BOT) Approach to 
Infrastructure Projects in Developing Countries, The World Bank Working Papers, 1990 
? Christine KESSIDES, Institutional Options for the Provision of Infrastructure,The World 
Bank Discussion Papers. 1993 



3.2. MODELİN ORTAYA ÇIKIŞI 

I.Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde gelişmekte olan ülkelerde 
altyapı yatırımlarının çoğu doğrudan ya da dolaylı bir şekilde Devlet 
gözetiminde gerçekleştirilmiş ve bütçe imkanlarıyla ya da Devlet tarafından 
temin edilen kredilerle finanse edilmiştir. 1970'lerden sonra ise genelde ilk 
kısımda değinilen nedenler ve özelde de gelişmekte olan ülkelerde ortaya 
çıkan bazı nedenlerle yeni finansman modeli arayışları ortaya çıkmıştır. 
Gelişmekte olan ülkeler için ayrıca itici bir rol üstlenen bu nedenler aşağıda 
özetlenmiştir." 

a) Büyüme, artan nüfus ve kentleşme nedeniyle gelişmekte olan ülkelerin 
yeni altyapı yatırımları ihtiyacı giderek artmıştır. 

b) Üçüncü dünya ülkelerinde ortaya çıkan borç krizi kalkınmakta olan 
ülkelerin altyapı yatırımlarının finansmanı amacıyla ihtiyaç duydukları 
borçlanma imkanlarının ve bütçe kaynaklarının azalmasına yol açmıştır. 

c) 1970'li yıllarda özellikle petrol zengini ülkelerde önemli projeler 
gerçekleştiren uluslararası büyük inşaat şirketleri 1980'lerin başından 
itibaren ciddi bir iş daralmasıyla karşı karşıya kalmışlardır. Bu şirketler 
yeni projeler gerçekleştirebilmek için yeni yöntem arayışlarına girmişlerdir. 

d) 980'ler boyunca çeşitli ülkeler ve uluslararası kredi kurumları özel sektörü 
ve kamu teşebbüslerinin özelleştirilmesi çalışmalarını, artan bir şekilde 
destekleme eğilimine girmişlerdir. 

Bu yeni yöntem arayışları 19.yüzyıl ve 20.yüzyıl başlarında İngiltere ve 
kıansa gibi ülkelerde kullanılmış olan imtiyaz (Concession) yönteminin 
günümüze uyarlanmasına yol açmıştır. İmtiyaz yöntemiyle gerçekleşi rilen 
projeler içinde en çok bilineni Süveyş Kanalı olmakla birlikte demiryolu, 

“ Bu bölümde büyük ölçüde Mark Augenblick ve B Scott Custer, age'den yararlanılmıştır. 
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tramvay, sulama ve elekirik konusunda gerçekleştirilen çok sayıda proje de 
bulunmaktadır 

Bu gelişmeler çerçevesinde gelişmekte olan ülkelerin bazıları ve bazı 
uluslararası büyük inşaat şirketleri altyapı projelerini imtiyaz tipi bir yöntem 
aracılığıyla gerçekleştirmek imkanı üzerinde durmuşlardır. 

3.3. MODELİN ÖZELLİKLERİ 

YİD modelinin özellikleri konusunda genel olarak aşağıdaki 

belirlemeler yapılabilir : 

a) Modelin amacı bir kamu yatırımının özel sektör eliyle yapılmasıdır. 

b) Modelin ortaya çıkış sebebi esas olarak kamunun finansman sıkıntısıdır. 
Bu yöntemle finansman sıkıntısı yatırım döneminde atlatılmakta ve 
finansman işletme döneminde, üretilen mal ya da hizmet karşılığında 
kullanıcılardan alınan bedel yoluyla, zamana yayılmak suretiyle 

gerçekleştirilmektedir. Modelden yararlanma konusunda esas olarak 
kamunun finansman sıkıntısı üzerinde durulmakla birlikte kamu 

kuruluşlarının etkin işlememekte oluşu karşısında özel kesim eliyle hizmet 
etkinliğinin artırılması da bir sebep olarak ortaya çıkmaktadır. 

c) Model bir sözleşme çerçevesinde yürütülmektedir. İşletme süresi ve 
üretilen mal veya hizmet karşılığı alınacak ücretin tespit usulü bu 
sözleşme ile belirlenmektedir. 

d) Sözleşmenin bir tarafı bir kamu kurum veya kuruluşudur.Diğer tarafta ise 
genellikle uluslararası kuruluşların da yer aldığı konsorsiyumlar mevcuttur. 

3 



e) Yatırımı gerçekleştirmek için sponsor firmalar, faaliyet konusu ilgili projeyi 
gerçekleştirmek olan ayrı bir şirket ( project company - ortak yatırım şirketi 
veya proje şirketi İ) kurarlar. Kurulan şirkete istendiği takdirde kamu da 
sınırlı bir sermayg payı ile ortak olabilmektedir. 

f) Model asıl olarak, yatırım tutarı büyük miktarlara ulaşan altyapı 
projelerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmak istenmektedir. 

g) Model yeni yatırımlar için uygulanabildiği gibi teknolji olarak geri kalmış 
mevcut tesislerin yenilenmesinde ya da yarım kalmış yatırımların 
tamamlanmasında da kullanılabilmektedir. 

h) Üretilen mal ve hizmetler içiri (alıcı tekelinin Devlet olması durumunda) 
devlet tarafından satın alma ya da ödeme garantisi o vVerilebilmektedir. 

Otoyol projesinde olduğu gibi hizmeti satın alanların üçüncü kişiler olması 
durumunda da belli bir müşteri sayısı (trafik yoğunluğu) garanti 

edilebilmektedir: 

i) Projenin finansmanında kullanılan kredinin geri ödenmesi konusunda 
yatırım yapılan ülke tarafından hiçbir sınırlama getirilmemektedir. 

i) Her nekadar ilk ortaya atıldığından bugüne kadar yap-işlet-devret modeli 
bir ali apı projesinin tümüyle özel sektör tarafından finanse edilmesine 
yönelik bir yöntem olarak sunulduysa da pratikte belli ölçülerde de olsa 
kamunun katkısı olmadan gerçekleşen büyük bir proje bulunmamaktadır. 
Bu katkı doğrudan kamunun da şirkete ortak olması şeklinde 
gerçekleşebileceği gibi bundan daha ziyade ileride de değinilecek olan bir 
takım krediler sağlanması ya da garanti edilmesi gibi yollarla 
gerçekleştirilmektedir. 



  
3.4.MODELİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI 

Yap-işlet-devret modelinin lehinde ve aleyhinde ileri sürülen birtakım 
argümanlar bulunmaktadir. Lehteki argümanlar büyük ölçüde bir altyapı 
projesinin özel kesim eliyle gerçekleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan 
finansman kolaylıkları ve etkinliğin artışı noktasından hareket etmektedir. 
Aleyhteki argümanlar ise modelin uzun bir süreç gerektirdiği ve maliyetinin 
yüksek olduğu konusunda odaklaşmaktadır. Bu çerçevede ileri sürülen 
argümanlar aşağıda sırasıyla sunulmaktadır. 

3.4.1. MODELİN AVANTAJLARI 

a) Yeni ve ek finansman kaynakları yaratması (Financial Additionality ) : 
Modelin gelişmekte olan ülkeler için ileri sürülen en önemli amaçlarından 
birisi ülkeye yabancı sermaye girişini artırmak ve bunun ekonomi 
üzerindeki etkilerinden yararlanabilmektir. Bu çerçevede YİD modelinin 
başka lürlü gerçekleştirilemeyecek projeleri gerçekleştirme imkanı verdiği 
ileri sürülmektedir. Bazı durumlarda kredi kuruluşlarının doğrudan ülkeye 

borç vermek yerine bu modeli tercih edebileceği söylenmektedir. Projenin 
finansmanı için alınan krediler ortak yatırım şirketinin sorumluluğunda 
olduğu için Hükümetin dış borç stokunun artmaması: ek bir diş kaynak 
olarak görülmektedir. Ancak kredi kuruluşlarının her zaman ülkenin risk 
limitini dikkate alacakları ve YİD modeliyle de olsa kredilerin belli bir 

sınırının olacağı da belirtilmektedir. 

b) İleri Teknoloji Transferi ve Eğitim : Yabanc. firmalar eliyle ileri teknoloji 
gerektiren projelerin gerçekleştirilmesi durumunda ülkeye ileri teknoloji 
girişi olacaktır. Aynı şekilde bir YİD projesinde tesisin devrinden önce 
kullanım konusunda verilecek bir eğitim programı da bulunacaktır. Bu 
nedenle çalışanların eğitilmesine de imkan tanımaktadır. 



c) Etkinlik : Özel kesimin hangi projenin gerçekleştirilmesinin daha fizibıl 
olduğu konusunda daha iyi bir değerlendirme yapabileceği, aynı şekilde 

projenin dizayn, inşa ve işletmesini de daha etkin gerçekleştireceği ileri 
sürülerek ekonomik etkinliğin artacağı kabul edilmektedir. 

d) Değerlendirme Ölçütü (Benchmark) : Bir önceki şıkta belitilen özelliğin 
uzantısı olarak, özel kesim eliyle yürütülen bir proje, kamunun elinde bulunan 

benzer projelerin etkinliğini değerlendirme bakımından bir ölçüt olarak 
kullanılabilecektir. 

e) Altyapı Yatırımlarında Kamu Payının Azalması: Model sayesinde devlet 
altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi konusundaki mali baskıdan 
uzaklaşacak, bu durum bütçe üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır. 

f) Özelleştirme : YİD modeli geleneksel olarak kamu kesimi eliyle yürütülen 
birtakım faaliyetlerin özelleştirilmesi yönünde de önemli bir adım 
olmaktadır. Ancak tesislerin sözleşme süresi sonunda Devlete 

devredileceği gözönüne alındığında bunun tam anlamıyla bir özelleştirme 
olduğunu söylemek imkanı bulunmamaktadır. 

g) Yatırımlar Arasında Seçimi Kolaylaştırma : YİD modelinde bir bakıma, 
Devlet önünde bulunan ve seçmek zorunda olduğu projeleri 

değerlendirme işini özel girişime devretmekte ve böylece özel sektör, kar 
maksimizasyonu kriteri ile ekonomik bakımdan en uygun projeyi 

gerçekleştirmektedir. 

h) Bazı Yatırımların Ekonomiye Kazandırılması : Model yarım kalmış 

yatırımların tamamlanmasına ya da demode tesislerin yenilenmesine yönelik 
olarak da uygulanabileceği için bu tür yatırımların ekonomiye kazandırılması 
mümkün olacaktır. 



  
3.4.2.MODELİN DEZAVANTAJLARI 

Yukarıda değinildiği gibi model konusunda yapılan eleştiriler esas 
olarak modelin karmaşık bir yapıya sahip olması dolayısıyla geç işlemesi ve 

maliyetinin klasik finansman yöntemlerine göre pahalı olması üzerinde 
odaklaşmaktadır. 

a) Karmaşıklık ve Uzun Bir Süreç İstemesi : Modelin işleyişinin 
açıklanacağı ilerideki bölümlerde daha ayrıntılı olarak anlatılacağı üzere 
model oldukça kompleks ve karmaşık bir yapıdadır. Çok sayıda tarafın yine 
çok sayıda ve çeşitli belgeler üzerinde müzakerelerde bulunup anlaşmaya 

varmaları gerekmektedir. Bu ise, belli bir zamana, bu konuda yetişmiş bilgili 

insanların bu konuya teksif olmasına ve paraya mal olmaktadır. 

b) Yüksek Maliyet : YİD konusunda yapılan ikinci eleştiri bu modelle 
gerçekletirilen bir projenin maliyetinin bütçe ya da kredi imkanlarıyla 

gerçekleştirilen bir projeye göre daha fazla olduğudur. Özellikle belli bir kar 
garantisinin verildiği ve mal ve hizmetlerin “maliyet * kar” esasına göre 
fiyatlandırıldığı durumlarda yatırım ve işletme maliyetlerin yüksek tutulması 
kar miktarının artmasına yol açacağından maliyetlerin olabildiğince yüksek 

tutulması olasılığı bulunmaktadır. 

c) Siyasi ve Ekonomik İstikrara Aşırı Duyarlılık : Modelin diğer bir 
dezavantajı olarak, yapılacak yatırımın çok büyük tutarlara ulaşması, geri 

dönüşünün uzun zaman alacak olması ve sözleşmede karşı tarafın kamu 
idaresi olması nedeniyle özellikle yabancı sermayenin yatırım yapmak için 

siyasi ve ekonomik istikrar konusunda çok büyük duyarlılık göstermesi 

eklenebilir. 

d) Deneyimsizlik : Modelin yeni bir model olması ve uygulamada yeterli 

sayıda büyük boyutlu örneklerinin bulunmaması nedeniyle gerek kamu 
kesimi gerekse özel kesimde sorunları çözmeye yardımcı olacak bir 
deneyim oluşmamıştır. 



6) Girdap/Tayfun Etkisi (The Whirlpool /Typhoon Effect) ": Belli bir 
aşamada alınan kararlardan herhangi birisinin bir tarafın kararını olumsuz 
yönde etkilemesi durumunda, bu durum diğer tarafları da aynı yönde 
etkilemekte ve olumsuz etkiler giderek artıp projenin gerçekleştirilmesine 
bile engel olabilmektedir. Girdap etkisi adı verilen bu durumdan kaçınmak 
için mümkün olduğunca her aşamada diğer tarafların da kararlara olumlu 
yönde katılmalarını sağlamak gerekmektedir ki bu durum da yukarıda 
değinilen geç işlemeye katkıda bulunmaktadır. 

f — Projelerin Çok Uzun Ömürlü Olması : YİD projeleri uzun ömürlü 
projelerdir. Bu durum tarafların alacakları kararları, çok uzun dönemli bir 
öngörüye dayandırmalarını gerektirmektedir. Bu nedenle tarafların 

müzakerelerde anlaşmaya varmaları güçleşmektedir. 

g) Yeni KİT'lerin Yaratılması Tehlikesi : Bazı kişiler tarafından, model 
çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımların işletme süresi sonunda 
Devlete devredilecek olmasının yeni kamu iktisadi teşebbüsleri yaratılması 
anlamına geleceği ve bu durumun KİT'lerin özelleştirilmesi konusunda 
yaşanan sıkıntıları tekrar gündeme getireceği ileri sürülmektedir. Bu eleştiri 
model çerçevesinde gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerin mevcut haliyle 
ya da ileride bütünüyle özelleştirilebilecek olması durumunda geçerlidir. 
Aksi takdirde yani yatırım ve hizmetlerin belirli şartlar nedeniyle Devlet 
eliyle görülmesi zorunluluğunun bulunduğu durumlarda bu eleştiri geçerli 
olmayacaktır. Çünkü bu durumda söz konusu yatırım ve hizmetler her 
zaman için Devletin faaliyet alanı içinde olacağından modelle bunların belli 

bir süre özel sektöre devri mümkün olmaktadır. Bu nedenle YİD modeliyle 

"Joseph W. Ferrigno. The Succesful Packaging of BOOT Projects, 23 .24 Nisan 1990 
Tarihlerinde Dünya Bankası tarafindan düzenlenen seminere sunulan bildiri. Seminer için 
bakınız: Private Sector Participation lü Power Through BOOT Schemes. The World Bank 
Industry and Energy Department Working Paper, Paper No : 33, 1990 



  
  

gerçeklaştirilecek yalırım ve hizmetlerin kapsamının çok iyi tespit edilmesi 
gereki nekledir.” 

Bu eleştiriler çerçevesinde gelişmekte olan bir ülkeye "eğer yeterli 
bütçe imkanına ya da borçlanma imkanına sahip ise YİD yerine bu kaynakları 
kullanmasının” tavsiye edilebileceği ileri sürülmektedir.” Ancak bu yorumun 
YİD modelinin sadece finansman sıkıntıları nedeniyle dikkate alınması 
halinde geçerli olduğu, etkinliğin artırılmasına yönelik beklentilerin dikkate 
alınması durumunda geçersiz olacağı söylenebilir. 

3.5.TARAFLAR VE SÖZLEŞMELER 

Yukaridaki bölümlerde değinildiği üzere YİD modelinde belirli bir proje 

için teklif veren uluslararası bir konsorsiyumun projeyi tasarlaması, inşaat için 
gerekli finansmanı sağlaması ve garantiye alması, ev sahibi ülke nezdinde 
projeyi inşa etmesi ve sözleşmeyle belirlenen süre boyunca işletmesi söz 
konusudur. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi kompleks bir özellik arz eder. Bir 
YİD projesinde çok sayıda taraf ve bu taraflar arasındaki ilişkileri düzenleyen, 
birden çok sözleşme bulunmaktadır. Aşağıda önce bu modelde yer alan 
taraflar ve daha sonra da bunlar arasındaki sözleşmeler sıralanmaktadır." 

a) Evsahibi Hükümet (Host Government): Projenin gerçekleştirileceği ülke 
hükümetidir. 

© Bu. eleştiriyi haklı çıkaracak bir uygulama öreği Türkiye'de enerji sektöründe 
yaşanmaktadır. İkinci bölümde ayrıntılı olarak değinilecek bu konuya burada kısaca işaret 
etmek gerekebilir. Enerji sektöründe bir taraftan özelleştirmeye yönelik düzenlemeler 
yapılmaktadır bir yandan da YİD modeli uygulanmaktadır. Mevcut santralların ve TEAŞ'ın 
özelleştirilmesi gündemdedir. Bunun gerçekleştirilmesi durumunda YİD modeliyle yapılan 
santralleri sözleşmelerin bitmesinden sonra hangi kamu kurumu devralacaktır ve işletecektir 
sorusu ( bile gündeme ( gelebilecektir. Bir yandan mevcut Devlet santrallarının 
satılması/devredilmesi gündemdeyken bir yandan da YİD modelinin uygulanması ise bir 
anlamda 15-25 yıl sonraya “santral siparişi vermek” anlamına gelmektedir. 
Mark Augenblick ve B. Scoti Custer, age, s.45 
“ Nurhan UYDURANOĞLU, Türk Hukukunda Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli ve Benzeri 
Müesseseler. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Uzmanlık Tezi, Ankara, Ocak 1994” den 
yararlanılmıştır. 



b) Proje Sorumlusu Kuruluş (İdare) : Ortak yatırım şirketi ile projeyi 
gerçekleştirme konusunda temel sözleşme olan uygulama sözleşmesini 
imzalayan kamu kuruluşunu ifade eder. Mal ve hizmetin alıcısının devlel 

olması durumunda mal ve hizmetleri satın alacak olan kuruluş da bu ilgili 
idaredir. 

c) Ortak Yatırım Şirketi (Project Company): Yatırımı gerçekleştirmek 
isteyen şirketlerin kuracağı ve gerekli görülmesi halinde proje sorumlusu 
kuruluş ya da başka bir kamu kuruluşunun da ortak olabileceği ve evsahibi 
ülke kanunlarına göre kurulacak olan anonim şirketi ifade eder. Ortak yatırım 
şirketi, projeyi tasarlar, finansmanını sağlar, inşaatı yapar, sözleşmede 
öngörülen süre boyunca tesisi işletir, bakımını yapar, sağlanan kredilerin 
anapara ve faiz ödemelerini gerçekleştirerek işletme süresi sonunda tesisi 

çalışır durumda ve bedelsiz olarak proje sorumlusu kamu kuruluşuna 
devreder. 

d) Ortak Yatırım Şirketi Sahibi Ana Şirketler ( Sponsors) : Ortak yatırım 
şirketini kuran anlaşma çerçevesinde biraraya gelen her biri ayrı ayrı tüzel 
kişiliğe sahip yerli ya da yabancı özel sektör kuruluşlarını ifade eder. 

e)Yatırımcı Bankalar : Yatırımın finansmanını sağlayan bankaları ifade eder, 

g) Yed'i Emin Bankası ( Escrow Account Bank ) : Gerek evsahibi hükümet 

gerekse ortak yatırım şirketi dışında yatırımcı bankalar tarafından tespit 
edilen yed'i emin hesabı ( Escrow Account, E/A) adı altında bir hesap açılan 

bankayı ifade eder. Bu banka inşaat döneminde gerekli fonların proje termin 
programına göre belli bir süre önceden yed'i emin hesabına yatırılmasında 
işletme döneminde: ise, anapara, faiz, işletme masrafları ve kar paylarının 
ödenmesinde kullanılır. 

h) İhracat Kredisi Bankaları ve İhracat Sigortası Kuruluşları 

ı)Taşeron Firmalar 
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  i) Sigorta Şirketleri 

j) Hukuk Müşavirlikleri 

k) Danışmanlık Firmaları (Yatırımcı bankanın-Ortak Yatırım Şirketinin- Proje 
Sorumlusu Kamu Kuruluşunun) 

I) Stand-by Loan (Destek Kredisi) Bankaları 

m) Subordinated (sub) - Loan (Köprü Kredi) Bankaları 

n)Hakem ve Mahkemeler 

o)Trustee : Kreditörlerin temsilcisidir. 

Modelde yer alan taraflar arasındaki ilişkileri düzenlemek üzere 

hazırlanan ve sayıları projenin mahiyetine göre değişmekle birlikte genelde 
15 adetten az olmayan sözleşmeler ise şöyle sıralanabilir: 

a) Ortak yatırım şirketinin kurulmasına ilişkin şirket kuruluş sözleşmesi 

b) Ortak yatırım şirketi ile hammadde sağlayan yerli ve yabancı kuruluşlar 
arasında imzalanan hammaddelerin teminine ilişkin sözleşme 

c) Proje sorumlusu kamu kuruluşu ile ortak yatırım şirketi arasında imzalanan 

inşaat sözleşmesi 

d) Ortak yatırım şirketi ile taşeron müteahhit firma arasında imzalanan 
taahhüt sözleşmesi 
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e) Ortak yatırım şirketi ile proje sorumlusu kuruluş arasında imzalanan ve 
modele ilişkin esas sözleşme olan uygulama sözleşmesi 

f) Ortak yatırım şirketi ile proje uygulayıcısı kuruluş arasındaki işletme ve 
bakım sözleşmesi 

g) Ortak yatırım şirketi ile proje sorumlusu kamu kuruluşu arasında imzalanan 
mal ve/veya hizmet satınalma sözleşmesi 

h) Bankalar ile ortak yatırım şirketi arasında imzalanan kredi sözleşmesi 

ı) Ortak yatırım şirketi tarafından bulunması gereken bir finansman kuruluşu 
ile ortak yatırım şirketi arasında imzalanan stand-by loan (destek kredisi) 
sözleşmesi 

j) Proje sorumlusu kamu kuruluşu tarafından bulunması gereken bir 
finansman kuruluşu ile ortak yatırım şirketi arasında imzalanacak olan 
Subordinated (sub)-loan (Köprü Kredi) sözleşmesi 

k) Ortak yatırım şirketi ile bir evsahibi ülke Bankası ve kreditörleri temsilen 

Trustee arasında yed'i emin bankası (escrow account bank) sözleşmesi 
I) Ortak yatırım şirketi ile ajan banka arasında ajan banka sözleşmesi 

m) Ortak yatırım şirketi ile sigorta şirketleri arasında sigorta sözleşmesi 

n) Ortak yatırım şirketi, proje sorumlusu kuruluş ve bankaların herbirinin ayrı 
ayrı imzaladıkları müşavirlik sözleşmeleri 

o) Garanti sözleşmeleri 

Taraflar ve sözleşmeleler 24. sayfada yer alan diyagramda 
gösterilmektedir. 
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  Yukarıda adı geçen bazı önemli terimlerin açıklamaları ise aşağıda 
yapılmaktadır. 

Yed'i Emin Hesabı ( Escrow Account, E/A ) : Yed'i emin Banka nezdinde 
açılan ve projenin inşaat ve işletme döneminde yani modelin ömrü boyunca 
devam eden bir hesaptır. İnşaat döneminde, kreditörler proje termin 
programına göre, gerekli fonları 10-15 gün gibi belirli bir süre önceden bu 
hesaba yatırırlar. İşletme döneminde ise anapara, faizler, işletme masrafları 
ve kar paylarının ödenmesinde kullanılır. Yed'i Emin Bankası mutlaka 
evsahibi ülke bankası olmalıdır. 

Köprü Kredi ( Subordinated- sub Loan ):YİD modelinde yatırım yapan ortak 
yatırım şirketi, proje için gerekli bütün kredi imkanlarını bulmuş olarak 
gelmektedir. Bu kredilerin tutarı, normal şartlarda sermaye ile birlikte toplam 
proje maliyetini karşılayacak şekilde tespit edilmektedir. Ancak projenin 
gerek inşaat (gerekse işletme döneminde, ortak yatırım ' şirketinin kusuru 
olmayan haller nedeniyle ortaya çıkabilecek finans açığının kapatılması için, 
proje sorumlusu kuruluş tarafından bulunması gereken bir krediye ihtiyaç 
duyulmaktadır. İşte bu krediye köprü kredi denilmektedir. o Projenin 
başlangıcında, obu kredinin proje (sorumlusu kuruluş (o tarafından 
sağlanacağının taahhüd edilmesi ve bu kredinin fon veya bir banka 
tarafından garanti edilmesi ve bu garantilerin arkasında da Hazine 
garantisinin bulunması koşulu getirilmektedir. Köprü kredinin kullanılacağı 
durumlar bilinmekle birlikte, karşılanacak finansman açığı miktarının tahmin 
edilememesi nedeniyle kredinin toplam tutarı hakkında bir bilgiye sahip 
olunamamakta dolayısıyla da Hazinenin vereceği garantinin miktarı 
bilinmemektedir. 

23 
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Destek Kredisi (Stand-by Loan) : Destek kredisi köprü kredinin tersine 

inşaat ve işletme döneminde ortak yatırım şirketinin kusuru nedeniyle ortaya 
çıkacak finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla sağlanır. Bu krediyi 
sağlayacak olan kuruluşun ortak yatırım şirketi tarafından bulunması gerekir. 

3.6. MODELİN İŞLEYİŞİ 

Modelin işleyişi 26. sayfada yer alan diyagramda yalın haliyle 

özetlenmiştir. Her bir aşama için gerekli süre de belirtilmiştir. Projenin 
inşaatına başlanması iyimser bir tahminle 18 ay daha gerçekçi bir tahminle 
ise 30 ayı alabilecektir. Bu bölümde bu süreçte yer alan aşamalar tek tek 

açıklanmaya çalışılacak daha sonraki bölümlerde ise modelin kolay bir 
şekilde ve başarılı olarak uygulanabilmesi için neler gerektiği konusuna 

girilecektir. 

3.6.1. PROJENİN TESPİTİ VE İHALE 

YİD modeliyle ( gerçekleştirilecek projeler genellikle ilgili idareler 
tarafından tespit edilmektedir. Bununla beraber şirketler kendiliğinden, kendi 
önerdikleri bir proje için de teklifte bulunabilmektedir. 

İhale konusu ise esas olarak rekabete açik bir ihale yapılıp 
yapılmayacağı noktasında önem taşımaktadır. Kamu kuruluşunun bir projeyi 
bu modelle gerçekleştirme konusunda karar alıp ihaleye çıkması durumunda 
diyagram 3 te yer alan ve her ülkenin kendi iç hukukuna göre değişebilecek 

bir prosedür izlenecektir. Asıl önem taşıyan bir şirketin kendiliğinden böyle bir 
projeyi gerçekleştirmek üzere teklifte bulunması durumunda ne yapılacağıdır. 

Bu iki durum birbirinden ayrılmaktadır. 

25 
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a) İhale Edilmeyen Teklifler (Unsolicited Proposals) : Bir şirket ya da 
konsorsiyum teklifte bulunmakta ve bu teklif ihale yapılmadan ilgili kamu 
idaresi tarafından değerlendirilmektedir. YİD modelinde uygulanan projelerin 
parasal büyüklüğü ve hükümetler tarafından sürekli verilen bir desteğe olan 
ihtiyaç göz önüne alındığında tek bir firma tarafından verilen böyle bir teklifin 
rekabete açılmadan kabulü siyasi açıdan riskli olabileceği gibi ekonomik 
politikalar bakımından da sakıncalar doğurabilecektir. Fakat enerji santrali ya 
da otoyol gibi projelerde bu tür tekliflerin, devletin gerçekleştireceği benzer 
bir projeye göre daha yüksek maliyetli olup olmadığı o açısından 
değerlendirmeye (tabi ( tutulabildiği (o görülmektedir. Ancak (kamunun 
maliyetlerinin gerçek maliyetleri yansıtmadığı konusunda bir kuşku bulunması 
durumunda bu yol da sakıncalıdır. Bu durum eğer varsa YİD modeliyle 
gerçekleştirilen benzer projelerin maliyetleri esas alınabilir. Ancak bu 
söylenenler büyük ölçüde maliyetrkar türünden bir fiyatlandırma için 
geçerlidir. Bu yöntemle, Devletin alıcı tekelini oluşturduğu projelerde sadece 
mal veya hizmetin fiyatı ve işletme süresi üzerinde durularak olumlu sonuç 
alınabilir. Örneğin enerji santrali projesinde firmanın önerdiği projenin maliyeti 
yerine firmanın elektriği devlete kaç liradan satacağı ve kaç yıllık işletme 
hakkı istediği değerlendirme konusu yapılırsa sağlıklı sonuçlar alınabilir. 
Çünkü bu durumda enerji fiyatı objektif bir değerlendirme kriteri olmaktadır. 
Ancak de prensip olarak rekabete açık bir ihale genellikle daha tercih edilir 
bir yöntemdir. 

b) Rekabete Açık İhale (Competitive Bids - Solicited Proposals) : Kamu 
işleri için uygulanan prosedüre benzer bir ihale prosedürü YİD modelinde de 
uygulanmaktadır. Projeden sorumlu kuruluş projeyle ilgili spesifikasyonları, 
varsa devletin yapacağı desteğin türü ve boyutu, tarifenin tespitinde 
uygulanacak metod, istenen minimum özsermaye/kredi oranı, şirketlerde 
aranan özellikler gibi tekliflerle ilgili temel parametreleri belirlemekte 
(şartname) ve ilanda bulunmaktadır. Genellikle bir önseçim yapılmaktadır. 
Önseçimi kazanan firmalara bir niyet mektubu verilebilmektedir. Daha sonra 
da yapılan müzakerelerle işlem sonuçlandırılmaktadır. Niyet mektubu 
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ÖLÇÜT 

AĞIRLIK 

(YÜZDE) AÇIKLAMA 
  

FİYAT /MALİYET 25-45 Projenin toplam maliyeti ya da 
devletin mal veya hizmetin 
alıcısı olduğu durumlarda mal 
ve hizmetin fiyatı en önemli 

değerlendirme kriteri 
olmaktadır. 

  

FİNANSAL YETERLİK 20-25 Sunulan finasman paketinin, 

yatırımcı şirketin sermaye ve 
finansman yapısının o güçlü 
olmasını sağlamaya yönelik 

bir değerlendirme ölçütüdür. 

Bu amaçla 20/80 gibi belli bir 

özsermaye/kredi şartı 
getirilebilmektedir. 

    PROJENİN 

GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE 
İLİŞKİN YETERLİK   20-25   Projeyi gerçekleştirecek 

kuruluşun teknik yeterliliğini, 
benzer projeler gerçekleştirip 
gerçekleştirmediğini, bu 
konudaki deneyimini dikkate 
alan bir değerlendirme 
kriteridir. 

  

      

Viewpoint başlıklı bildiri 

25 

  



  

AĞIRLIK 

  

ÖLÇÜT (YÜZDE) AÇIKLAMA 
İŞLETME DÖNEMİ BOYUNCA | 10-15 Uzun bir dönemi kapsayacak 
YETERLİK olan işletme dönemi boyunca 

bir sorunla karşılanmaması 
için oOsponsor (o kuruluşların, 

finansal gücünü, işletmeci 
kuruluşun deneyim ve verdiği 
garantileri dikkate alan bir 

ölçüttür. 
    SİSTEM OPTİMİZASYONU 5-10 Projenin ait olduğu sektörün 

uzun dönemli planlarıyla ve 

mevcut tesislerle 
uygunluğunu dikkate alan bir 

    
ölçüttür. 

    
3.6.3 KONSORSİYUM 

Bir YİD projesinde genellikle büyük çaplı bir inşaat işi söz konusudur. 
Kredi kuruluşları nezdinde projenin zamanında ve planlanan maliyetle 
gerçekleştirileceği konusunda gerekli güvenin oluşturulabilmesi için inşaat ve 
ekipman firmalarının gerekli güvenirliliğe, tecrübeye ve finansal güce sahip 

olmaları gerekmektedir. 

Genellikle konsorsiyum üyesi ülkeler bir kaç farklı ülkeden olmaktadır. 

Bu durum şart olmamakla birlikte iki bakımdan yararlı olmaktadır: İlk olarak ev 
sahibi ülke açısından değişik ülkelerden üye bulunması projeyi tam olarak 
uluslararası bir niteliğe büründürmekte ve bu durum da politik bakımdan 
projenin daha kabul edilir olmasını sağlayabilmektedir. İkinci olarak 
konsorsiyumun farklı ülkelerden olması projenin de farklı ülkelere ait kredi 
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kuruluşları tarafından desteklenmesine yardımcı olmakta ve tek bir kuruluşun 
yüklenemeyeceği büyüklükteki riski dağıtmaktadır. 

Bu aşamada güçlü ve yeterli tecrübeye sahip bir yerli şirketin de 
konsorsiyumda olması önerilmektedir. Bu tür bir ortak, ileride projenin 
gerçekleştirilmesi sırasında ihtiyaç duyulacak iş gücünü temin edebileceği 
gibi, ülke koşullarının daha iyi anlaşılmasında, hükümetle veya kamu 
kuruluşuyla yapılacak görüşmelerinin daha iyi yürütülmesinde ve yerel 
sorunların daha kolay çözümünde yardımcı olacaktır. 

3.6.4. FİNANSMAN 

Çoğu YİD projesinde finansman ortak yatırım şirketi sahiplerinin 
koyduğu özsermaye ve bankalar ve uluslararası finans kuruluşlarının 

açacakları kredilerle finanse edilmektedir. Proje bazında bazı istisnaları 

olabilecekse de özsermaye oranı genellikle yüzde 10-30 arası bir oranda 
olmaktadır. Ana kredi kuruluşu kendi kredisini destekleyecek yastık (cushion) 
niteliğinde bir özsermaye veya köprü kredi talep edecektir. Ev sahibi hükümet 
ise uzun vadeli kredileri tercih etmektedir. Uluslararası kredi kuruluşlarıda 
belli oranda bir özsermaye konulmasını istemektedirler. 

YİD finansmanında karşılaşılan riskler iki ayri aşamada ortaya 
çıkmaktadır. Bunlardan birincisi inşaat aşamasında çıkan risktir. İkincisi ise 
işletme aşamasında çıkan risktir. Birinci dönemdeki risk daha yüksek bir 
risktir. Yatırımcılar bu iki aşamaya göre farklılık arz eden önlemler 
almaktadırlar. 

YİD finansmanını klasik finansmandan ayıran en önemli özellik şudur. 
Yatırımcılar yaptıkları yatırımın karşılığını yaptıkları yatırım sonucu ortaya 
çıkan tesisin işletilmesinden elde edecekleri gelirle alacaklardır. Bu tesisler 
de esas olarak kamunun faaliyet konusuna giren alanlardaki tesislerdir. Bu 

nedenle özellikle altyapı tesislerinin YİD modeliyle finansmanında önemli bir 
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husus ortaya çıkmaktadır. Altyapı dışında bir tesis söz konusu olduğunda, 
ortaya çıkacak bir başarısızlık nedeniyle projenin tamamlanamaması halinde 
kredi kuruluşu projeyle ilgili araziye, tesis ve malzemeye el koyabileceğini ve 
bunları satabileceğini bildiği için kendini güvende hissedebilmektedir. Oysa 
YİD modeliyle finanse edilen bir altyapı projesinde yarım kalmış bir yol, 
köprü, tünel veya barajı satabilecek bir piyasa olmadığı için bu durum geçerli 
olmamaktadır. 

Bu çerçevede ana kreditörleri korumaya yönelik bir takım önlemler 
alınmaktadır : 

İlk olarak ortak gelirler, yatırım şirketinden ayrı, bağımsız bir yed'i emin 
(escrow account) hesabında toplanmakta ve belirlenen ödemeler belirlenen 
önceliklere göre bu hesaptan yapılmaktadır. Kreditörler başlangıçta belli bir 
süre sermayedarlara herhangi bir ödeme yapılmadan ana kredi servis 
ödemelerinin gerçekleştirmesi konusunda ısrarlı olmaktadırlar. 

İkinci olarak ortak yatırım şirketinin taraf olduğu çeşitli sözleşmelere ( 
anahtar teslimi inşaat sözleşmesi, sigorta süreci gibi) kreditörler adına trustee 
de müdahil olmaktadır. 

Üçücü olarak kreditörler, iflas noktasına gidecek finansal ya da teknik 
bir aksaklık durumunda, projeyi tamamlamak üzere yeni bir inşaatçı ya da 
işletmeci getirme hakkı konusunda talepte bulunmaktadırlar. 

Son olarak ev sahibi ülkenin köprü kredi gibi yollarla projeyi 
desteklemesi talep edilmektedir. 
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3.6.5. İÇ KARLILIK ORANLARI 

YİD projelerinde genellikle, proje dönemi boyunca ortalama W 16-18 
arasında bir içkarlılık oranı ( internal rate of return-IRR) beklenmektedir. 
Ancak projenin başlangıç yıllarında kredi geri ödemeleri nedeniyle 
yatırımcılar daha yüksek bir iç karlılık oranı talebinde bulunmaktadırlar. Ana 

kredi kuruluşları ise ortalama 10-15 yıllık bir dönem için W 10-14 arasında 
faiz oranı talep etmektedirler, Köprü kredilerde ise bu oran W 12-16 arasında 
değişmektedir. Aşağıda birkaç projedeki iç karlılık oranları yer almaktadır. 

  

  

  

    
PROJE - ÜLKE IRR() 

Pakistani Enerji Projesi - Pakistan 18 

Labuan Sulama Projesi - Malezya 18-20 

Bangkok İkinci Aşama Otoyol Projesi- 3-21 
Tayland 

  
  

Bangkok otoyol projesinde yer alan rakamlar arasındaki farklılık 

değerlendirme için esas alınan işletme süresine göre değişmektedir. İlk 10 yıl 
için IRR yüzde 3 iken bu oran 31 yıllık bir dönemde 21'e çıkmaktadır. 

Burada önemli bir hususa değinmek gerekmektedir. Bir YİD projesini 
değerlendirirken IRR'in yüksek olup olmadığına bakılarak yapılacak bir 
değerlendirme doğru olmayabilir. Çünkü ülke açısından önemli olan benzer 
bir projeyi diğer yöntemlere göre YİD modeliyle daha düşük fiyata 
gerçekleştirip gerçekleştirmediği veya buna paralel olarak mal veya hizmeti 
daha düşük fiyata sağlayıp sağlayamadığıdır. Bu açıdan yapılan bir 
değerlendirmede IRR'i yüksek olan bir teklif, IRR'i çok daha düşük ama mal 
ve hizmet satış fiyatı yüksek olan bir teklife göre tercih edilebilir. 
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3.6.6. RİSK PAYLAŞIMI ( RİSK ALLOCATION ) 

Herhangi bir YİD projesinde hangi tarafın taşıması gerektiğine karar 
verilmesi gereken birtakım riskler bulunmaktadır. Bu risklerin neler olduğu ve 
nitelikleri aşağıda açıklanmaktadır: 

a) Tamamlama Riski : Projenin önceden belirlenen tarihte veya öngörülen 
maliyetle tamamlanamaması riskini ifade eder. Maliyetlerin beklenmeyen 
bir şekilde artması, sürenin yetersiz kalması, iş gücü ve taşeron 
konusunda çıkan sorunlar, malzeme, enerji ve ulaşım konusundaki 
yetersizlikleri bu risk unsurları arasında saymak mümkündür. Bu risk ortak 
yatırım şirketi tarafından üstlenilmektedir. 

b) İşletme Riski : Tesisin beklenilen performansta işletilememesi veya mal 
veya hizmetin planlanan şekilde satılamaması riskini ifade eder. Piyasaya 
giriş konusunda, ulaşım konusunda veya yasal alanda çıkan zorluklar, 
piyasa fiyatları ve rekabet, yeni teknolojilerin ortaya çıkması gibi hususlar 
işletme riskinin unsurlarını oluşturur. Bu risk de tamamlanma riski gibi 
yatırım şirketinin taşıyacağı bir risktir. 

c) Nakit Akış Riski : YİD projesinde kreditör kuruluşlara yapılacak geri 
ödemelerin nakit akışındaki düşüş ve yükselmeler nedeniyle aksamasına 
ilişkin riski ifade eder. Buna ilişkin olarak alınabilecek bir önlem destek 
kredisi türünden bir kredidir. Bir diğer yol olarak The United Kingdom's 
Export's Credit Guarantee Department (ECGD) tarafından sunulan ticari 
risk sigortasına başvurmak olabilir. Ancak bu sigortanın maliyeti ister 
istemez proje toplam maliyetine yansıyacak ve dolayısıyla işletme süresini 
ve/veya mal ve hizmetlerin fiyatını ev sahibi ülke açısından olumsuz yönde 
etkileyecektir. Bu nedenle ev sahibi ülkenin stand-by veya sub-loan gibi bir 
yöntemle bu riski üstlenemesinin daha ekonomik olacağı ileri sürülebilir. 
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değişiklikler yatırımcılar açısından bir risk niteliği taşımaktadır. Yatırımcıla 
haklı olarak bu risklerin tümüyle kendi kontrolleri dışında oldugu 

dolayısıyla ev sahibi hükümetin sorumluluğunda olmasi gerekiiğini ilade 
etmektedirler. Yerli şirketler sadece enflasyona karşı bir korunma talep 
ederken yabancı şirketler döviz konusunda da talepte bulunacaktırlar 

Enflasyona karşı fiyatların belli dönemlerde seçilen bir endekse göre 
artırılması o gerekmektedir. Buna benzer olarak evsahibi ülkenin 
konvertibilite garantisi vermesi, yapılacak döviz transferleri konusunda bir 
tahdit koymaması gerekecektir. 

n 

ekipmanlar için kaza sigortası, üçüncü kişilerin mali sorumluluk sigortaları, 
iş güvenliği sigortası ve ticari olarak teminat altına alınabilen diğer 
rizikolara karşı yapılan sigortalar olacaktır. Bazı riskler ise, ki bunlar 
genellikle mücbir sebep (force majeure) hallerinde söz konusu 
olmaktadır, ya bütünüyle sigorta edilemez haldedir ya da sigorta edilmeleri 
ekonomik olmayabilir. Kredi kuruluşları doğal olarak bu riskleri üstlenmek 

istemeyecekler ve bu konuda diğer tarafların desteğini isteyecektir. 
Dolayısıyla sigorta edilemez mücbir sebep hallerinde devletin de desteği 
istenmektedir. Bu halde işletme süresinin uzatılması önemli bir yol 
olabilmektedir. 

Politik Riskler : YİD modelinde ortaya çıkan önemli bir risk de politik 
risklerdir. Bu başlık altında toplanan riskler arasında kamulaştırma, 
kambiyo kontrolü, savaş ve politik şiddet, lisans ve izinler, ihraç ve ithal 

kısıtlamaları vergi kanunlarında, sosyal politikalarda, projeye ilişkin diğer 
kanunlarda değişiklikler, istihdama ilişkin zorlamalar gibi riskler 
toplanmaktadır. Bütün bunlar tümüyle devletin kontrolünde olduğu için bu 

konudaki değişiklikler idari hala olarak kabul edilmekte ve bunların 
sorumluluğu devlette olmaktadır. 



  3.6.7. TESİSLERİN DEVLETE DEVRİ 

YİD modelinde işletme sonunda tesisler bedelsiz olarak ve çalışır 
durumda devlete geçecektir. Şirketin tesisin inşa edildiği arazinin mülkiyetine 
sahip olması durumunda söz konusu transfer biraz farklılık arz etmektedir. 
Çünkü genellikle arazi Devlet hazinesine ait olmakta veya hazine adına 
kamulaştırılmış olmaktadır. Bu durumda mülkiyet zaten hazinede olduğundan 
bir devir söz konusu değildir. Mülkiyetin şirkete ait olması durumunda ise 
gerçek anlamda bir devir olacaktır. Bu durumda bir ödeme yapılıp 
yapılmayacağı sorununun önceden sözleşmede çözülmesi gerekmektedir. 

Tesislerin devri aşamasında eksiksiz ve çalışabilir vaziyette olduğunun 
bağımsız bir kişi tarafından tespiti gerekir. Bu tespitin kim tarafından, nasıl 
yapılacağı ve sonuçları önceden sözleşmeyle tespit edilmektedir. 

Bazı hallerde tesislerin devri aşamasında özel şirkete bir ödeme 
yapılabileceği de ileri sürülmekle beraber bunun -dönem sonunda yapılan 

yatırımların amortizasyonu hariç- modelle bağdaşmadığı açıktır. 

4. FİYATLANDIRMA 

YİD modelinde en fazla önem taşıyan konulardan birisi üretilen mal ve 
hizmetlerin fiyatının nasıl belirleneceğidir. Bu konuda teoride ve uygulamada 
üç tür fiyatlandırma yöntemi ile karşılaşılmaktadır. Bunların nitelikleri, fayda 
ve sakıncaları aşağıda açıklanmaktadır."" 

“ Recep ÇAKAL, Doğal Tekellerde Özelleştirme ve Regülasyon, Devlet Planlama Teşkilatı 
Uzmanlık Tezi, 1996, Ankara'dan alınmıştır. 
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4.1.MALİYET ARTI KAR YA DA İÇ KARLILIK ORANI YÖNTEMİ 

Firmanın yaptığı yatırım için belli bir iç karlılık oranının esas alınarak 

mal ve hizmetlere uygulanacak fiyatın bu iç karlılık oranını sağlayacak şekilde 

tespitine dayanan bir yöntemdir.Firmanın toplam maliyetleri belirlenmekte, bu 
toplam maliyet, belirlenen iç karlılık oranına göre bir kar oranıyla 

çarpılmaktadır. Elde edilen rakam firmanın elde edeceği toplam geliri ortaya 

koymaktadır. Firmanın mal ve hizmetlere uygulayacağı tarife bu toplam geliri 

elde etmesinin sağlayacak şekilde belirlenmektedir. 

Avantajları : Yöntem doğası gereği firmayı üretimini artırmaya yönelimekle 

ve tahsiste etkinliği sağlamaktadır. Fiyatın maliyet artı kar olarak belirlenmesi 

firmayı belirlenen fiyattan oluşacak tüm talepleri karşılamaya teşvik 
etmektedir. Firmanın üretimini kısarak yapay kıtlık yaratması ve fiyatlarını 

artırması mümkün değildir. 

Dezavantajları : Maliyet artı kar yöntemine dayanan fiyatlandırma firmanın 

üretimde etkin olmasi için gereken teşvik mekanizmasını ortadan 
kaldırmaktadır. Maliyetlerdeki artış firmanın toplam karını artıracağından 
firma bir anlamda maliyetlerini artırmaya teşvik edilmektedir. Firma açısından 
fiyatın oluşumunu basit şekilde formüle edersek 

Fiyat < Maliyet * kar 

Fiyat < Sabit Maliyet * Değişken Maliyet *- Kar ( Maliyet < Sabit maliyet * 
Değişken maliyet) 

Fiyat < Yıllık Amortismanlar * Değişken Maliyetler - Kar ( Sabit maliyetler < 
amortisman ) 

Burada hem yıllık amortismanlar hem de kar varlıkların bir fonksiyonu 
olmaktadır. Bu ilişki firmanın varlıklarını artırdıkça karını da artıracağını 

göstermektedir... Karın ofirmanın o varlıklarına (dayandırılması o aşırı 
kapitalizasyonu teşvik etmekledir. 
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Ayrıca değişken maliyetler de her zaman tarifelerle karşılanacağından 
maliyetlerin azaltılması için bir teşvik mekanizması oluşmamaktadır.Firmanın 
üretimde etkin olması, yani maliyetlerini düşürecek teknoloji geliştirmesi ve 
giderlerini azaltacak tedbirler alması durumunda bu çabanın karşılığı daha 

düşük fiyat olarak tüketiciye yansıyacak, ancak yatırımcı açısından bir kazanç 
yaratmayacaktır. 

Belirtilen hususlar nedeniyle YİD modelinin uygulanmasında maliyet 
arı kar türünden bir fiyatlandırma yöntemi konusunda dikkatli olmak 
gerekmektedir. YİD modeli çerçevesinde yatırım yapacak olan şirket ülke 
riskini de dikkate alarak yüksek bir kar oranı belirleyecektir. Bu yüksek kar 

oranı devletin satın alma ve ödeme garantisi altında sağlanırsa yatırımcı 
öncelikle ilk yatırım maliyetlerini yüksek tutacaktır. Maliyetler hem yatırım 
döneminde hem de işletme döneminde firmanın kontrolü altındadır. Yatırım 
döneminde sağlanan girdilerin rekabet şartları altında mı yoksa yatırımcı 

firmaya rant sağlayacak bir şekilde yüksek fiyatlardan mı ( örneğin bir yan 
kuruluşundan ) tedarik ettiğini kontrol etmek imkansız olmasa da güç ve 

maliyeti yüksektir. İşletme aşamasında da benzer durum geçerlidir. İşletmeci 
mal ve hizmetlerin niteliği ya da niceliğine hiçbir etkisi olmayacak şekilde 
maliyetlerini artırarak rant çalışacaktır. Literatürde firmanın bu davranış tarzı 
“golden plate” olarak tanımlanmaktadır. 

4.2.TAVAN FİYAT (PRICE CAP) YÖNTEMİ 

Tavan fiyat yönteminde mal ve hizmetler için bir tavan fiyat belirlenir ve 
özel şirket piyasa şartlarına göre tavan fiyat veya tavan fiyatın altında bir 

fiyatla mal veya hizmet satabilir. Birden fazla mal veya hizmetin üretilmesi 
durumunda, tavan fiyat, bu mal ve hizmetlerin önemli bir kaleminden 

oluşacak bir sepet için ağırlıklı ortalama fiyat olarak belirlenebilir. Tavan fiyat 
içinde kalmak şartıyla şirket mal veya hizmetler veya mal ve hizmetlerin alt 
kalemleri itibariyle fiyatlarda değişiklik yapabilir. 
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Yıllık fiyat artışları ( üçer veya altışar aylık dönemler itibariyle de 
olabilir) baz fiyat, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) eksi bir katsayı (X) ile 
çarpılarak ( TÜFE - X) belirlenir. Burada x sektörde belirlenen verimlilik 
artışını yansıtacak şekilde belirlenen verimlilik katsayısını ifade etmektedir. 
Her dönem fiyat artışları aşağıdaki formüle göre hesaplanır. 

Fiyat Artışı < Baz Fiyat ( TÜFE -X ) 

Bu yöntemde şirket açısından tavan fiyat belli olduğundan karın 
oluşumu şu şekilde formüle edilebilir: 

Kar — Fiyat - maliyet 

Bu formülden görüleceği üzere yöntemin en önemli özelliği, fiyatın 
belirlenmiş olması nedeniyle karını artırmak isteyen şirketi maliyetlerini 
düşürmeye yani üretimde etkin olmaya teşvik etmesidir. 

Tavan fiyat ve verimlilik katsayısı belirli aralıklarla ( genellikle 3-5 yıl) 
gözden geçirilir. Burada amaçlanan tavan fiyatın çok düşük ve/veya verimlilik 
katsayısının çok yüksek belirlenmesi durumunda firmanın zararını ve bunun 
sonucunda mal ve hizmet arzından doğacak aksaklıkları, tersi durumlarda 

ise, yani tavan fiyatın çok yüksek ve/veya verimlilik katsayısının çok düşük 
belirlenmesi durumunda firmanın tekelci fiyat uygulamasını engellemektir. 

Avantajları : Bu yöntemde elde edilecek karlar fiyatla maliyetler arasındaki 
farka bağlıdır. Bu durum maliyetleri düşürmek için güçlü bir teşvik unsuru 
yaratmaktadır. Bu yöntemde artan üretim etkinliğinin yanısıra maliyet artı kar 
yönteminde sözü edilen aşırı kapitalizasyon eğilimi söz konusu olmamaktadır. 
Böylece aşırı kapitalizasyonun yol açacağı maliyet artışları da ortadan 
kalkmaktadır. Bu yöntem maliyet artı kar yöntemine göre daha az müdahaleci 
bir yöntemdir. Bu nedenle idari maliyetleri de daha düşüktür. 
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Bu yöntemin dolaylı ancak çok önemli bir avantajı da teklifleri 

değerlendirme aşamasında değerlendirme kolaylığı sağlaması yönünde 
artaya çıkacak etkisidir. Eğer tavan fiyat yöntemi kabul'edilirse, idare projenin 

teknik ve idari şartlarını belirleyecek ve değerlendirme kriterini esas olarak 
teklif edilen tavan fiyat ve verimlilikkatsayısı üzerine kuracaktır. Bu kriter hem 

tespiti hem değerlendirmesi kolay bir kriter olacağı gibi objektifliği de 
sağlayacaklır. Şirketin teknik şartları. belli projeyi gerçekleştirmek için 
yapacağı maliyetler idarenin ilgisi dışında Kalacaktır. Böylece maliyetlerin 
tespitiyle ilgili çok sayıda sorun idare açısından kendiliğinden ortadan 

kalkmış olacak; en düşük fiyatı öneren şirket ihaleyi kazanacaktır. 

Dezavantajları : Bu yöntemde başlangıç fiyatının belirlenmesi son derece 

önem taşımaktadır. Maliyet - fiyat marjının çok yüksek tespiti durumunda 
firma yüksek fiyat uygulayıp aşırı karlar sağlayabilir. Bu nedenle yüksek tavan 
fiyat belirlenmemesine özen gösterilmelidir. Tersi durumda yani tavan fiyatın 
çok düşük belirlenmesi halinde ise firma kar edemez ve mal ve hizmet 

arzında sıkıntılar doğabilir. Her iki durum da olasılık dahilinde olduğundan 
tavan fiyatlar sektörün özelliğine göre tespit edilecek 3-5 yıl gibi belirli 
aralıklarla gözden geçirilmelidir. Bu yöntemde karın artırılması amacıyla 
hizmet kalitesinin düşürülmesi yönünde uygulamalara gidilebilir. Bu açıdan 
hizmet standartlarının belirlenmesi ve standartlara uygunluğun sıkı biçimde 
denetlenmesi gerekir. 

4.3.GÖRELİ REKABET (YARDSTICK COMPETİTİON ) FİYATLANDIRMASI 

Göreli rekabette temel esas, fiyatların ve şirket performansının seçilen 
bir hedefe göre değerlendirilmesidir. Seçilen hedef aynı sektörde faaliyet 
gösteren diğer şirketlerle birlikte endüstrinin ortalama maliyeti, bunun 
mümkün olmadığı hallerde diğer ülkedeki bir firmanın kar oranı ve ortalama 

maliyetleri veya farazi bir şirket olabilmektedir. Şirket seçilen hedefe 
ulaşmadaki performansına göre ödüllendirilir veya cezalandırılır. Şirket hedefi 
aştığı ölçüde karını artıracak, hedefin altında kaldığı ölçüde de zarar 
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edecektir. Endüstri ortalama maliyetlerinin altında maliyetlere sahip olan 
şirketler kar edeceğinden maliyetleri azaltma yönünde teşvik edicidir. 

Avantajları : Yukarıda da değinildiği üzere tavan fiyat yönteminde olduğu gibi 
maliyetleri düşürme yönünde teşvik sağlamakta ve üretimde etkinlik 
artmaktadır. Yöntemin farazi bir firmayı hedef alarak uygulandığı ülkelerden 
Şili'de başarılı sonuç alındığı görülmektedir. 

Dezavantajları : Bölgesel tekellerin söz konusu olduğu durumlarda bölgesel 
tekeller arasında ölçek ve talep koşullarından kaynaklanan farklılıkların 
dikkate alınarak düzeltmeler yapılması gereği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca 
bölgesel tekeller sonucu sıfır olan bir oyunun içinde olduklarını bildiklerinden 
gizli kartel gibi davranabilirler. 

Bu yöntemde de hizmet kalitesinin düşürülerek maliyetlerin azaltılması 
yönünde eğilimlerin ortaya çıkması sakıncası vardır. Bu nedenle de hizmet 
kalitesinin denetlenmesi gerekir. Yöntem genelde ulusal düzeyde tek tarife 
uygulanmasını öngörmektedir. Bu her zaman arzulanan ve kaynakların etkin 
tahsisini sağlayan bir uygulama olmayabilir. 

5. SATIN ALMA GARANTİSİ 

Bazı YİD projelerinde Devlet üretilen mal veya hizmetin tek alıcısı 
konumunda olmaktadır. Örneğin bir enerji santralinde üretilen enerji 
genellikle devletin sahip olduğu iletim ve dağıtım tekeline satılacaktır. Bu 
nedenle yatırımcılar o faaliyetle ilgili kamu kuruluşunun üretilen mal veya 
hizmetin satın alınacağı ya da satın alınmasa da belli bir kapasite için satın 
alınmış gibi ödeme yapılacağı ( take or pay - al ya da öde ) garantisini 
vermesini istemektedirler. Ayrıca bu garantinin Hazine tarafından da 
desteklenmesi istenmektedir. Devletin alıcı olduğu bu tür mal ve hizmetler 
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için alım garantisi konusunda önemli bir sorun çıktığı söylenemez. Burada 
önemli olan hangi fiyattan alım yapılacağıdır ki bu konu da yukarıdaki 
bölümde incelenmiştir. 

Asıl problem üretilen mal veya hizmetin doğrudan kullanıcılara yani 
üçüncü kişilere satıldığı durumda ortaya çıkmaktadır. Örneğin bir paralı 
otoyol projesinde trafiğin beklenenden az miktarda gerçekleşmesi durumunda 
ne olacaktır? Yatırımcılar bu riski almak konusunda isteksiz olabilmektedirler. 

Ancak temel ilke olarak belirtmek gerekir ki eğer trafiğin beklenenden daha 

fazla gerçekleşmesi durumunda bundan tümüyle yatırımcı yararlanacaksa 
trafiğin beklenen düzeyde gerçekleşmemesi riski de yatırımcı da olmalıdır. Bu 
konuda bir çözüm yolu devletin yatırım şirketine projeden beklenen gelirlerin 
belirlenen bir alt sınırın altında kalması durumunda kullanabileceği bir köprü 

kredi ( subordinated loans) sağlaması olabilir. Malezya'da Kuzey - Güney 
Express yolu projesinde bu yöntem kullanılmıştır." 

6. MODELİN BAŞARILI BİR UYGULAMASI İÇİN GEREKLİ ÖN 
KOŞULLAR 

Her bir proje ve her ülke için değişik koşullar olacağı göz ardı 
edilmemekle birlikte başarılı bir YİD modeli uygulaması için gerekli ön 
koşullar konusunda yol gösterici bazı tespitler yapmak mümkündür. 

6.1.YETERLİ HUKUKİ ÇERÇEVE 

Bir YİD projesi yukarıda değinildiği gibi kompleks bir nitelik arz 
etmektedir, ev sahibi ülkedeki hukuki düzenlemelerin bu kompleks yapıda 
ortaya çıkacak sorunlara cevap verebilmesi gerekmektedir. Modelde 
kamunun yürüttüğü bir hizmet özel kesim eliyle gerçekleştirildiği için hukuki 
yapının projenin nasıl seçileceği, yatırımcılarda aranacak şartlar, tekliflerin 
değerlendirilmesi, inşaat ve işletme döneminde uygulanacak vergi ve ithalat 
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mevzuatının ne olacağı bu konuda bir özel uygulama olup olmayacağı, mal 
ve hizmetlere uygulanacak tarifelerin nasıl ve kim tarafından tespit edileceği 
kamulaştırma bedelinin kim tarafından karşılanacağı, uyuşmazlıkların halli, 
verilecek garantiler gibi konularda açık ve kesin düzenlemeler olması gerekir. 
Bu düzenlemelerin yatırımcılara güven verici olması gerektiği Ode 
kuşkusuzdur. 

Sözleşmeyle tespit edilen hususlara aykırı bir işlem olduğunda 
tarafların bu aykırılığa karşı yaptırım uygulanmasını istemeleri gerekecektir. 
Bu durumda aykırılıkların ve uygulanacak yaptırımın tespitinin kim tarafından 
yapılacağı yani uyuşmazlıkların çözümünün kime bırakılacağı o önem 
taşımaktadır. Ev sahibi ülke mevzuatı bu konuda gerekli güveni verecek 
yapıda olabilir. Bununla birlikte yabancı yatırımcılar sözleşmelerde 
uluslararası tahkim şartını getirmektedir. Uluslararası tahkime gidilebilmesi 
ve uluslararası hakemler tarafından alınan kararların uygulanabilmesi ise iç 
hukukta bazı düzenlemeler gerektirmektedir. Ülkemizin de içinde yer aldığı 
idare hukuku - özel hukuk ayrımının olduğu ülkelerde ise konu yargı yeri 
bakımından yeni bir boyut kazanmaktadır. Tüm bu düzenlemeler her ülke 
mevzuatı açısından farklılık arz edebilir. Uluslararası tahkimin ülkemiz 
açısından durumu ikinci bölümde ayrıntılı olarak açıklanacağı için bu 
bölümde bu konuya girilmemektedir. 

6.2.YETERLİ EKONOMİK YAPI 

Bir YİD projesinden beklenen esas itibariyle yabancı sermayenin 
ülkeye girişidir. Bunun gerçekleşmesi için ülkedeki işgücü piyasası, 
bankacılık sistemi, sermaye piyasası gibi piyasaların ve kurumların belli bir 
seviyede (o bulunması (o gerekecektir. £ Yabancı yatırımcıların — projeyi 
gerçekleştirme konusunda yararlanabilecekleri , ortak olabilecekleri güçlü ve 
deneyimli yerli şirketlerin bulunması gerekmektedir. Aynı durum proje için 
gerekli hammadde, araç gereç, işgücü temini için de geçerlidir. 
  
7 Aguenblick ve Custer. age. S.17 
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Projelerde gelir ülke parası üzerinden elde edilecektir. Bu nedenle 

Ülkede enilasyan ve döviz kuru konusunda bir istikrar sağlanmış olması, 
geleceği görme açısından kolaylık sağlayacağından bu durum yabancı 
yalırımcılar açısından teşvik unsuru olacaktır. Enflasyon ve kur riskinin ev 
sahibi ülke tarafından yüklenilmesi de mümkün olmakla birlikte yine de bu 
risklerin hiç olmaması tercih sebebidir. 

Ülkedeki ekonomik yapı bakımından önem taşıyan diğer bir unsur da 
ev sahibi ülkenin kredi notunun yabancı yatırımcılar açısından tatmin edici 
düzeyde olması gerektiğidir. 

6.3.POLİTİK VE BÜRÜKRATİK DESTEK 

Ev sahibi hükümetin YİD modelinde ortaya çıkacak sorunları çözme 

konusunda güçlü bir politik ve bürokratik destek sağlaması modelin başarılı 
bir şekilde uygulanmasına önemli katkılarda bulunacaktır. Bürokrasi içinde 
model konusunda bilgili ve yetkili kimseler kamu adına görüşmeleri 
yürütmelidir. Bu kişiler siyasi nitelik taşıyanlar dışında karar alma konusunda 
yetkili olmalıdır. Aksi takdirde görüşmeler giderek uzayacak ve sonuçsuz 
kalacak, zaman ve para kaybına yol açacaktır. 

6.4. ÜÇ T KURALI 

YİD projelerinde kullanılan teknolojinin önceden denenmiş ve başarılı 
olmuş olmasını ifade etmektedir. Test edilmemiş bir teknolojinin ilk defa bir 
YİD projesinde denenmesi riski daha da artıracaktır. Bu durum literatürde, 
kuralın “ Technically Tried and Tested " şeklindeki İngilizce ifadesinin baş 
harflerinden yola çıkılarak 3 T Kuralı olarak anılmaktadır." 

" Joseph Ferrigno . age. S.3-8 

3 



7. YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNİN DİĞER VERSİYONLARI 

Yap-işlet-devret modeli konusunda çeşitli (versiyonlar (ortaya 

konmaktadır. Bunların temel mantığı değişmemekle birlikte vurgu noktası 
değişmekte ve model ona göre adlandırılmaktadır. Bunlardan çeşilli 

dokümanlarda yer alanları aşağıda belirtilmektedir. Bir kısım metinlerde yeni 

bir versiyon olmaktan uzak bazı örnekler de bulunmaktadır. Ancak bunları 

yeni bir versiyon olarak değerlendirmek mümkün olmadığından buraya 
alınmamıştır. Örneğin projenin tasarlanma aşaması da dikkate alınarak 
DBOT/DBOOT (  Design-builtown/operate-transfer) gibi (oyöntemlerden 
bahsedilmektedir. Projenin gerçekleştirilmesi sürecindeki herhangi bir 
aşamayı ya da özelliği dikkate alarak bu tür örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

BOT (Built-Operate-Transfer): Yap-İşlet-Devret. Temel model 
BOO (Built- Operate-Own): Yap- İşlet- Sahip Ol. 
BOOT (Built-Own-Operate-Transfer): Yap-Sahip Ol -İşlet-Devret. Farklı 
olarak işletme döneminde şirketin tesisi mülkiyetine alması öngörülmektedir. 

BOTT  (Built-Operate-Transfer-Train) o Yap-İşlet-Devret-Eğit o Tesisin 
devrinden once kamunun tesisin kullanımı konusunda eğitimini 
öngörmektedir. 

BOOST  (Built-Own-Operate-Subsidize-Transfer); o Yap-Sahip Ol -İşlet¬ 
Sübvanse et- Devret. Farklı olarak işletme dönemi boyunca Devletin projeyi 
sübvanse etmesini içermektedir. 

BRT/BLT (Built-Rent/Lease-Transfer): Yap- Kirala- Devret. Görevli şirketin 
tesisi başka bir işletmeciye veya Devlete kiralayabilmesine imkan 
vermektedir. 

BBO (Buy-Built- Operate): Al-Yap- İşlet. Devlet mevcut bir tesisi, büyütmesi 
şartıyla özel sektöre satmaktadır. 

ROT (Rehabilitate-Operate-Transfer) : Rehabilite Et-İşlet-Devret. Özel şirket 
yeni bir yatırım yapmak yerine mevcut bir tesisi rehabilite edecektir. 

ROO (Rehabilitate-Operate-Own) : Rehabilite Et-İşlet-Sahip Ol. 
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Bu çeşitlemelerin iki ana grup altında toplanması mümkündür. Birinci 
gruptakiler, yukarıda YİD modelinin dezavantajları bölümünde yer alan uzun 
vadeli devletleştirme (yeni KİT yaratılması) eleştirisine karşılık olarak “devret 
safhasından vaz geçilip görevli şirketin tesisin sahibi olması ilkesinin 
getirilmesi esasına dayanmaktadır. 

İkinci gruptakiler ise mevcut bir tesisin model kapsamında 
tamamlanması, büyütülmesi ya da yenilenmesi esasına dayanmaktadır. 
Bunlar (BBO,ROT,ROO) hızlı uygulamaya konulabilmesi bakımından dikkat 
çekicidir 

8. ÜLKE UYGULAMALARI 

8.1.PAKİSTAN” 

Pakistan'daki uygulama enerji sektöründe yoğunlaşmıştır. Yoğun 
teşviklerle desteklenmiş bu örneğin incelenmesi bazı yararlı ip uçları 
verebilecektir. 

Genel Durum 

Ülkenin 1994 yılı itibariyle toplam enerji üretim kapasitesi 10.800 MW 
tr. Bu kapasite talebi karşılayamamaktadır ve elektrik kesintisine 
gidilmektedir. Elektrik nüfusun sadece “b 40'ına ulaşabilmektedir ve kişi 
başına 300 kwh olan elektrik üretimi çok düşüktür. 

Yapılan ihtiyatlı projeksiyonlara göre önümüzdeki 25 yıl için yıllık 
talepteki artış Y 8 olmaktadır ki bu 2018 yılına kadar yaklaşık 54.000 MW ek 
kapasiteye ihtiyaç olması demektir. Minimum yıllık kapasite ihtiyacı 1994 
yılında 900 MW iken 2000 yılında 1300 MW'a 2018 yılında 5000 MW'a 
yükselmektedir. 
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Bu kadar iddialı bir programın kamu tarafından finansmanının mümkün 

olmadığı görüldüğünden özel sektör kaynaklarının kullanılmasının kaçınılmaz 
olduğuna karar verilmiştir. 

Esasen Pakistan'da 1986 yılından bu yana BOO modelinin 
uygulamasına yönelik politikalar olmasına karşın bu konudaki gelişmeler çok 
yavaş kalmıştır. Yatırımcıların cesaretinin kıran temel faktörler olarak şunlar 
belirlenmiştir. 

1. b 18 iç karlılık oranına dayalı uygulama sözleşmesi ve enerji satın alma 

sözleşmesinin teknik ve finansal boyutuna ilişkin müzakerelerin çok uzun 
ve çok detaylı olması. 

2. Elektrik fiyatının uluslararası rekabetten uzak olması. 
3. Özel sektör yatırımcılarının sahip olabileceği imkanlar ve imtiyazlar 

konusunda açıklık olmayışı. 
4. İhracat rejimindeki yanlışlıklar ve potansiyel yatırımcıların yüksek miktarda 

bir parayı ayırmak zorunda kalmaları. 

Pakistan hükümeti, yerli ve yabancı yatırımcılar için yatırımı cazip hale 
getirmeye yönelik temel politik ve yapısal değişiklikler gerçekleştirilmedikçe, 
yabancı yatırımcılar için çok büyük oranlı uluslararası rekabetin olduğu ve 

çok kısıtlı bir ulusal sermaye piyasasının bulunduğu bir ortamda gerekli 
kaynağın sağlanamayacağını çok net bir şekilde fark etmiştir. Buna bağlı 
olarak da bir politika paketi geliştirmiştir. Bu paketin temel özellikleri 

uluslararası rekabet edebilirlik, yerli yatırımcılar için cazip bir çerçeve, yerli 
parayla yatırım isteklerini azaltma, prosedürün basitleştirilmesi ve yerli mali 

piyasanın oluşturulması ve o teşvik edilmesine yönelik adımlardır. Bu 
politikalara ve teşvik paketine ilişkin önemli noktalar aşağıda belirtilmektedir. 

  

”“ Policy Framework and Package of Incentives For Private Sector Power Generation Projects 
in Pakistan, Government of Pakistan. Mart 1994” ten alınmıştır. 
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Erişilebilirlik, çevresel etkiler ve tarifelerin ekonomikliğine bağlı olmak 
üzere teknoloji ve enerji kaynağı seçimi konusunda bir serbestlik vardır. 
Doğal gaz, LPG, petrol, su, güneş, rüzgar, jeotermal her türlü seçenek 
önerilebilmektedir. Bununla birlikte HES'ler için su düzenlemeleri nedeniyle 

ana Indus ırmağı kullandırılmamaktadır. 

Finansman 

1. Projeler için gerekli kredilere Pakistan hükümeti tarafından hiç bir 
doğrudan geri ödeme garantisi verilmeyecektir. Yatırımcılar ve kreditörler 
üretilecek enerjini satışından elde edilecek gelire bakmalıdırlar. 

2. Minimum öz sermaye oranı “e 20 olacaktır. 
3. Pakistan Hükümeti, Dünya Bankası, USAID ve diğer uluslararası kredi 

kuruluşlarının katkısıyla bir Özel Sekör Enerji Kalkınma Fonu ( Private 
Sector Energy Development Fund ) oluşturmuştur. Bu fondan projenin 
toplam tutarının 40 ına kadar varan miktarda, 8 yıla kadar ödemesiz 
olabilecek 23 yıla kadar uzanan bir vade için, “e 14 yılık faizle kredi 
sağlanabilmektedir. 

4. Yerli finans kaynaklarının enerji projelerine çekilebilmesi için enerji üretim 

senedi çıkarılması izni verilmesi gibi birtakım düzenlemeler yapılmıştır. 
Buna bağlı olarak aşağıda bir kısmına değinilen mali teşvik imkanları 
getirilmiştir. 

5. Özel enerji şirketleri kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. 
6. Şirketlere gerekli malzemeleri, gümrük vergisi, İthalat Lisansı ödemesi gibi 

ödemelerin hiç birini yapmadan ithal etmeleri hakkı tanınmıştır. 
7. Damga vergisi indirimi ve kayıt ödemesinden muaf olma gibi imkanlardan 

yararlanabilmeleri için şirketlere istediği yerde kuruluş imkanı getirilmiştir. 
8. Bu tür şirketlere borç veren yabancılar için gelir vergisi muafiyeti 

tanınmıştır. 
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Garanti Paketi 

1. Genellikle 15-30 yıllık-bir dönemi kapsayan enerji satış anlaşmasına ilişkin 
WAPDA/KESC ( Water and Power Development Authority/Karachi Electric 
Supply Corporation) tarafından üstlenilen satın alma ve ödeme 

yükümlülükleri Pakistan Hükümeti tarafından garanti edilmektedir. 
2. Fuel-oil Temin Anlaşmasında yer alan, santral için gerekli fuel-oilin kamu 

kuruluşu tarafından sağlanacağına ilişkin taahhütler de Hükümet 
tarafından garanti edilmektedir. 

3. Belli bazı mücbir sebep halleri, vergi kanunlarında değişiklik ve döviz 
kurlarında değişiklik karşısında doğacak zararlar da hükümet tarafından 
garanti edilmektedir. 

Prosedür 

1. Yapılacak görüşmelerin uzamasını engellenmek için, Tip Uygulama 
(İmtiyaz) Sözleşmesi, Enerji Satınalma Sözleşmesi, Fuel-oil Temin 
Sözleşmesi hazırlanmıştır. 

2. İlgili Bakanlık bünyesinde teklifleri değerlendirmek, sonuçlandırmak ve 
anlaşmaya bağlamak üzere bir birim kurulmuştur. 

3. Özel Sektör Enerji Kalkınma Fonu ( Private Sector Energy Development 
Fund ) bünyesinde desteklenen projeler için kredi sağlamak üzere bir birim 
kurulmuştur. 

4. İlgili kurum bünyesinde enerji satın alma sözleşmesi görüşmelerini yapmak 
üzere bir birim kurulmuştur. 

5. Tüm ilgili kurumların koordinasyonu, projelerin performansını denetlemek 
ve tüketici çıkarlarını gözetmek üzere bir Enerji Kurulu ( Private Power 
Board ) kurulmuştur. 

6. İhale edilmeyecek teklifler ( Unsolicited Proposals ) ve ihale edilen teklifler 
(Solicited o Proposals) için ayrı prosedürler oluşturulmuştur. İhale 
edilmeyecek teklif sahiplerinin önceden yayımlanmış broşürde öngörülen 
bilgi ve belgelere uygun biçimde Enerji Kuruluna müracaat etmesi 
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gerekmektedir. Projenin kurul tarafından uygulanabilir bulunması halinde 
bir Niyet Mektubu verilmekte ve başvuru sahibinin 6 hafta içinde istenen 
belgeleri (Performance Guarantee) hazırlaması istenmektedir. Bu süre 
içinde istenen belgeler getirilmediği takdirde Niyet Mektubu otomatikman 
geçersiz olmaktadır. İstenen belgeler getirilir ve Kurul tarafından kabul 
edilirse bir Destek Mektubu verilmektedir. Destek mektubunun verilmesini 

takiben 4 hafta içinde de uygulama Sözleşmesi ve Enerji Satınalma 
Sözleşmesi paraflanmakta/imzalanmaktadır. 

7. İhale edilen projelerde ise teklif sahiplerinde aranan şartlar ve istenenler 
uluslararası yayın organlarında ilan edilmektedir. Gelen teklifler önceden 
belirlenen kriterlere ogöre değerlendirmekte ve sıralanmaktadır. 

Finansman, inşaat ve işletmenin başlaması konusunda en kısa süreyi 
öngören tekliflere “ek puan” Verilmektedir. Birinci sıradaki teklif sahibi 
konsorsiyuma Performance Guarantee'yi vermesi için 15 gün süre 
verilmektedir. İlk teklifin gerçekleşememesi durumunda ikinci teklif sahibi 
çağırılmaktadır. Süreç bu şekilde devam etmektedir. 

8. Tercih edilen proje yeri önceden belirtilmekle birlikte bunun dışındaki 
teklifler de dikkate alınmaktadır. 

Tarife 

Üretilen (enerji (oimtiyaz dönemini kapsayan süre boyunca 
WAPDA/KESC tarafından satın alınacaktır. Pakistan hükümeti ilk 10 yıl için 

Pakistan Rupisi üzerinden ödenmek üzere 6.5 ABD Centi/ kwh tutarında bir 
tarife önermektedir. 1997 yılının sonundan önce gerçekleştirilecek projeler 

için 0.25 cent tutarında bir prim kabul edilebilmektedir. 20 MW'tan büyük HES 
projeleri için projeden projeye değişmekle birlikte 90 25 tutarında bir içkarlılık 
oranı temel alınmaktadır. Şirketler proje ömrü boyunca uygulanmasını 
istedikleri tarifeleri yıllık bazda sunmaktadırlar Tarifeler aşağıdaki şartların 
geçerli olması halinde kabul edilmektedir. 

1. Proje süresi boyunca tarifenin ortalama 5.91Cent /kwh 'yı geçmemesi. 
2. İlk 10 yıl için öngörülen tarifenin ortalama 6.5 Cent/kwh'yı geçmemesi. 
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3. İlk yıl için öngörülen tarifenin 8.33 Centi ve devam eden yıllarda da 6.66 
centi geçmemesi. 

Tarifeler her yıl için revize edilmekte ve başvuru sahiplerine 

duyurulmaktadır. 

Hükümet tüm yukarıda sayılanların yanında fizibilite raporu 
hazırlanması türünden yardım ve desteklerde de bulunabilmektedir. 

Görüldüğü gibi Pakistan'da yaşanan enerji sıkıntılarının da etkisiyle 
çok yoğun destek ve teşvikler sağlanmaktadır. 

8.2. MALEZYA 

Yap-işlet-devret projeleri Malezya'da imtiyaz anlaşmaları olarak da 

isimlendirilmekte ve spesifik olarak tek bir kanuna dayanmayıp Karayolları 
Yönetimi Kanunu (1974), Özelleştirme Kanunu (1982), Kanalizasyon 
Hizmetleri Kanunu (1992) gibi kanunlara dayandırılmaktadır. Her bir YİD 
projesi önce koordinasyon bakımından Devlet Planlama Birimi, Vergiler ve 

krediler yönünden Maliye Bakanlığı, teknik bakımdan ilgili hizmet Bakanlığı 
ve ilgili diğer birimler ( örneğin bir hidroelektrik santrali söz konusuysa sularla 
ilgili birim) ve Devlet Avukatlarınden (State Attorney's Office) oluşan bir 

komite tarafından yapılabilirlik ve taşıdığı hükümler yönünden incelenerek 
Başbakanlığa sunulmakta ve nihai karar orada verilmektedir. 

Devlet bazı hallerde hiç garanti vermemekte, büyük altyapı 
projelerinde ise sadece krediler için garanti vermektedir. Ancak bu garanti 
ayrıca bir mektup ya da anlaşmalar içinde bahsedilen bir garanti değil “ Zımni 

(Implied) Garanti” dir. Devletin ilgili kamu kurumu ile imzalanan Uygulama ya 

da imtiyaz sözleşmesi yeterli görülmektedir. Ayrıca, Proje şirketinin vereceği 
Performance Bondları ve Maintenance Bondların garantisini üstlenen 
Garantör, Devlete garanti mektubu vermektedir. 
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Sözleşmede üretilen mal ve hizmetin hangi miktarlarda ve hangi 
fiyatlardan alınacağı o belirlilmektedir. e Uygulamada beklenen satışın 
gerçekleşmemesi durumunda iki yol öngörülmekte; hangi yolun seçileceği 
devlete bırakılmaktadır. Buna göre; 

1. Aradaki gelir farkı kredi olarak verilmekte ve ana kredilerin ödemesi 
bittikten sonra geri ödenmektedir. 

2. Aradaki fark Devletçe karşılanmakta ancak bu durumda gelirin ileride 
öngörülenden fazla olması halinde bu kar devletle paylaşılmaktadır. 

Model elektrik, su temini, kanalizasyon hizmetleri, (barajlar, 
telekomünikasyon gibi altyapı projelerinde uygulanmaktadır. İmtiyaz hakkı 
verilen şirkette yabancı sermaye payı her halükarda Ye 30'u aşamamaktadır. 
Telekomünikasyon, elektrik ve demiryolunda bu oran “e 5-10 civarındadır. 
Projelerde, mülkiyeti “w 100 Devlete ( Ministry of Finance) ait olan şirketler 
ortak olarak kontrolü ele geçirmektedir. Bir kısım projelerde halka açılma da 
olmaktadır. Örneğin özelleştirilmiş bulunan Telekom Malaysia ile Tenaga 
Nasyonel (elektrik ) 'de Devlete ait olan hisselerin toplamı “6 75 'tir. 

Sözleşme süreleri 15-28 yıl arasında değişmektedir. 

Bir çok halde BOO uygulanmakta ancak yabancılara verilen pay “25¬ 
10'u geçmemektedir. 

Projeleri yapan ve işletenler özel sektördür. Ancak önemli altyapı 
şirketlerinde mülkiyeti devlete ait şirketlerin payı Ye 50'nin üzerindedir. İmtiyaz 
hakkı kamu ya da özel sektöre devredilebilmektedir. Ancak bu devir Devletin 
izniyle olmakta ve şirketin sorumluluğu devam etmektedir. Bu sorumluluk da 
yukarıda değinilen garanti mektupları ile güvenceye alınmıştır. 

Bu model çerçevesinde gerçekleştirilen projelerin finansörü genel 
olarak W 100 oranında Malezya bankalarıdır. Ancak Bankacılık Kanunlarına 
göre Ye 45'inin yabancı bankalarca finanse edilme imkanı vardır. 
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Kamu fonları şirkete ortak olabilmektedir. Herhangi bir şekilde Devletin 
Şirkete para aktarması gereken durumlarda ( dizayn değişikliğinde ek 
finansman ihtiyacı olduğunda kredi verilmesi, gelir yetmezliğinde kredi veya 
hibe verilmesi gibi) bunlar Maliye Bakanlığınca bütçeden verilmektedir. 

Mücbir sebep hallerinde doğan zararlardan kimse sorumlu olmamakta, 
ortaya çıkan zararı Devlet hiçbir şekilde karşılamamaktadır. Bu durumda tesis 
işletilebilir halde ise sadece sigortanın ödemediği kısımlar için süre uzatımı 

verilmekte, kaybedilen karların tazmini söz konusu olmamaktadır. 

Şirketin başarısızlığı halinde Devlet sözleşmeyi feshedebilmektedir. 

Şirketin Devlete geçmesi halinde işletmenin o günkü değeri hesaplanmakta, 
bulunan rakamdan şirketin ödemesi gereken borçlar ve bıraktığı kredi geri 
ödemeleri çıktıktan sonra artan miktar varsa şirkete ödenmektedir. 

Malezya bu modelle başarılı uygulamalar yapmaktadır. Ancak 
Hükümetin yeterli güvence vermemesi nedeniyle, projelere gerçek anlamda 

özel şirketlerin teklif vermeden kaçındıkları ve projelerin bir şekilde 
çoğunluğu Devlete ait olan şirketlerce gerçekleştirildiği yönünde eleştiriler 
vardır. 

8.3 FİLİPİNLER” 

Filipinlerde YİD modeli 1990 Yılı Temmuz ayında çıkarılan, 6957 sayılı 
Özel Sektörün Altyapı Projelerinin Finansmanı, İnşası, İşletme ve Bakımı ve 
Diğer Amaçlarla Yetkilendirilimesi (Hakkında Kanunla düzenlenmiştir. 
Kanunun uygulama usul ve esaslarına dair düzenleme ise 1991 Yılı Nisan 

ayında çıkarılmıştır. Kanunda iki yöntem öngörülmektedir. Birincisi yukar'daki 

” İmplementing Rules and Regulations for Republic Act No. 6957, An Act Authorizing 
Financing. Construction, Operation and Maintenance of Infrastructure Projects by The Private 



  bölümlerde açıklanan klasik Yap-İşlet-Devret yöntemi (BOT)dir. Diğer yöntem 
ise Yap Transfer Et (Built Transfer-BT) diye formüle edilmektedir. Bu 
yöntemde özel sektör projenin finansmanını ve inşasını gerçekleştirmekte ve 
projeyi bitirir bitirmez Devlete devretmektedir. Devlet tarafından, sözleşmeyle 
tespit edilen bir süre içinde geri ödeme yapılmaktadır. Bu yöntemde bir çeşit 
projeye bağlı kredilendirme söz konusudur. Ancak krediler Devlet tarafından 
değil ilgili şirket tarafından temin edilmektedir. Geri ödeme tesis 
kullanıcılarından elde edilen gelirden yapılacağı gibi ilgili idarenin diğer 
gelirlerinden de yapılabilmektedir. 

Kanuna göre yap-işlet-devret ve yap transfer et modeli kapsamında 
gerçekleştirilebilecek projeler, karayolu, otoyol, köprü tünel ve benzeri 
tesisler, demiryolu, liman altyapısı, havayolu, hava ulaşımı ve iligili araç 
gereçler, elektrik üretimi, dağıtımı ve elektrifikasyonla. ilgili tesis, araç 
gereçler, sulama, kanalizasyon, turizm, eğitim ve sağlık altyapısı gibi çeşitli 
alanlara uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. 

Özel teşebbüs projenin fizibilite çalışmaları, dizayn, inşa ile işletme ve 
bakım aşamalarından herhangi birini ve/veya tamamını gerçekleştirebilir. 

Kanunla altyapı konusunda faaliyette bulunan tüm kamu kurumları, 
modeli gerçekleştirmek konusunda yetkilendirilmiştir. Bunlar arasında Otoyol 
ve Bayındırlık İşleri Departmanı, Ulaşım ve Haberleşme Departmanı, Ulusal 
Sulama İdaresi, Metropol Sulama ve Kanalizasyon Sistemi, Filipin Ulusal 
Demiryolu, Yerel Sulama İdareleri, Filipin Ulusal Petrol Şirketi, İhracat 
İşlemleri Bölgesi Otoritesi, Milli Emlak Otoritesi, Ticaret ve Sanayi 
Departmanı, Filipin Liman Otoritesi, N.A. Uluslararası Havaalanı Otoritesi gibi 
birimler ile yerel hükümet kuruluşları yer almaktadır. Bu birimler herhangi bir 
projenin BOT veya BT yöntemiyle gerçekleştirilmesi için finansman, inşa, 
işletme ve bakım konusunda yerli veya yabancı şirketlerle sözleşme yapmaya 

  
Sector and For Other Purposes isimli Filipinlerde Yap-İşlet-Devret ve Yap-Transfer Et 
modeline ilişkin düzenlemeyi içeren metinden yararlanılmıştır. 
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yetkili kılınmışlardır. Bu idareler YİD yöntemiyle gerçekleştirmek istedikleri 
projeleri tespit edip her altı ayda bir ilan etmek zorundadırlar. 

İlgili idare projeye ilgi duyan şirketlere aşağıdaki belgeleri vermektedir: 
a. Projenin konusu ve özellikleri, 

b. Minimum dizayn ve yapım standartları ve ekonomik parametreler, 

c. Sözleşme taslağı, 
d. Önseçim kriterleri ve prosedürü, 
e. Teklif sahiplerinden istenen belge listesi, 

f. Teklifleri değerlendirme kriterleri, 

İsteklilerin önseçim belgelerini son teslim tarihi ilanın yayımından 
itibaren 30 gün sonrasıdır. Bu süre proje büyüklüğü belli bir miktarın üstüne 

çıktığı takdirde 45 gün olarak tespit edilmektedir. 

Başvuruda bulunacak şirketlerin proje konusunda daha önce faaliyette 
bulunmuş olmaları ve böyle bir tesisi yapmış olmaları şartı aranmaktadır. 
Başvuruda bulunan şirket veya konsorsiyumun sermaye payının en az 

60'ının Filipinler vatandaşlarına ait olması, Filipinli işçilerin çalıştırılması, 
yabancı şirketin Filipinler hükümet kurumlarından temin edebilecekleri 

kredilerin toplam proje maliyetinin “420'sini geçmemesi gerekmektedir. 
Merkezi veya yerel hükümet kuruluşlarının yabancı kreditörlere garanti 
vermesi söz konusu olmamaktadır. 

Başvuruları değerlendirmek üzere ilgili İdare bünyesinde bir 
Değerlendirme Komisyonu oluşturulmaktadır. Kanunun uygulamasına ilişkin 
düzenlemede Oo değerlendirme (komisyonunun (o kimlerden O oluşacağı 
belirtilmektedir. 



    
e 15 b. (a 
o 

bölgesel hizmetler (regional utilities) 

frekanslar 

Boru hattıyla taşıma ve bu ürünlerin depolanması 

üretim ve satışı 

Kumarhane işletmesi 
Temel posta hizmetleri 

televizyon yayın ve iletimine ilişkin hizmetler 
Demiryolu taşımacılığı (yük ve yolcu) 
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m. Karayoluyla tarifeli yolcu taşımacılığı 

Kanuna göre bu bu Kanunla getirilen genel düzenlemenin yanında 

yukarıdaki hizmetlerin herbirine ilşkin detaylı düzenlemeler içeren kanunlar 
da (departmental law) çıkarılabilir. 

Yabancı kişi ve kuruluşlar imtiyaz hakkının alınması ve sözleşme 

imzalanmasında yerli şirket ve kişilerle aynı prosedüre ve kurallara tabidir. 

Sözleşme süresi 35 yılı geçememektedir. 

Hükümet ya da yerel otorite imtiyaz sözleşmesi için ihaleye 

çıkmaktadır. Ancak bir defaya mahsus olmak üzere, mevcut bir sözleşmenin 

sona ermesinden itibaren, ilk sözleşmenin süresinin yarısını geçmemek 
üzere, mevcut sözleşmenin imzalandığı şirketle ihaleye çıkmadan tekrar 
sözleşme yapma imkanı da tanınabilmektedir. Savunma ya da ulusal 

güvenliğin gerektirdiği durumlar dışında ihale herkese açıktır. Savunma ve 
ulusal güvenliğin gerekli kıldığı hallerde önceden belirlenmiş belli şirketler 
arasında ihaleye gidilmektedir. Belli kişiler arasında ihale yapılmasına, 
Parlamentonun ilgili komisyonunun görüşü üzerine ilgili Bakan tarafından 
karar verilebilmektedir. 

İhalenin Tekliflerin teslim tarihinden itibaren en az 30 gün önceden 
ulusal düzeyde yayımlanan en az iki gazetede ve gerekli durumlarda yerel 
gazetede ilan edilmesi gerekmektedir. İlanda faaliyet konusu, ilgili diğer 
faaliyetler, imtiyaz süresi, idari-coğrafi faaliyet alanı, hukuki ve finansal 

şartlar, imtiyazın geri alınması şartları, Devletin yetkileri gibi hususlara yer 
verilmektedir. 

Sözleşme merkezi hükümette ilgili Bakan, yerel idarelerde Belediye 
Başkanı tarafından imzalanmaktadır. Kanuna göre sektörel yasada 

(departmantel law) parlamentonun onayı da şart koşulabilecektir. Bu 

durumda sözleşmenin yürürlük tarihi Parlamento onayının alındığı tarihtir. 
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  Ancak böyle bir durumda Parlamentonun 90 gün içinde karar vermemesi 
halinde teklif sahibi teklifinden vazgeçebilecektir. 

İhaleyi kazanan şirket 6 ay içinde faaliyete başlamazsa sözleşme iptal 
edilebilmektedir. 

Şirket sadece imtiyaz konusunda ve bu işle doğrudan ilişkili diğer 
işlerde faaliyette bulunabilmektedir. 

Taraflar sözleşmeye bu yönde bir hüküm konması şartıyla, 
uyuşmazlıkların Oo çözümü O konusunda uluslararası (o tahkim (yoluna 
başvurabilmektedirler. Uluslararası tahkim sadece yabancı şirketler için 
öngörülmüştür. 

8.5. TAYLAND” 

Tayland'daki uygulama konusunda İkinci Aşama Ekspresyol projesi 
hakkında elde edilebilen bilgiler aktarılacaktır. 

Bu proje 30 kilometre uzunluğunda bir paralı otoyol yapımını 
öngörmektedir ve proje maliyeti yaklaşık 1 milyar dolardır. Projenin 
yürütülmesinden sorumlu kuruluş, 1972 yılında toplu taşıma ve paralı yol 
yapımı konusunda faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi teşebbüsü 
niteliğindeki Expressway Rapid Transit Authority of Tayland (ETA) dır. 

Projeyi yapacak şirketin yaklaşık üçte ikisine Kumagai Gumi Company 
isimli bir Japon şirket ortaktır. Kalan kısım ise çeşitli Taylandlı firmalar ve bazı 
uluslararası finans kuruluşlarına aittir. Bangkok Expressway Company isimli 
bir şirket oluşturulmuştur. İleride hisse senetlerinin halka satılması ve bu 
suretle Kumagai Gumi'nin hissesinin © 30'lara düşürülmesi de 
düşünülmektedir. 

” Augenblick and Custer. age. s. ek 9 
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Projeyle ilgili görüşmeler ETA tarafından yürütülmüş, ve bu kurum 
Tayland Kabinesine projenin onaylanmasını önermiştir. Kabinenin onayından 
sonra ilgili kamu kurumuyla sözleşme imzalanmıştır. 

Tayland hükümeti proje şirketine, projenin gerçekleştirilmesi için bazı 
özel teşvikler ve bir takım garantiler vermiştir. Bunlar arasında yol için gerekli 
arazinin sağlanması, 8 yıllık bir süre için kurumlar (o vergisi muafiyeti, 
beklenmeyen hallerde projede gecikme olacağının kabulü, yine bu hallerde 
geçiş ücretlerinin artırılabilmesi, süre uzatımı gibi haklar tanınması 
bulunmaktadır. 
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li. BÖLÜM 

TÜRKİYE UYGULAMASI 

4.OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDEKİ BENZER 
UYGULAMALAR 

Birinci bölümde de değinildiği gibi YİD modeli esas olarak kamu 
hizmeti imtiyaz yönteminin günümüze uyarlanmasından doğmuştur. Burada 

kısaca tanımlamak gerekirse imtiyaz, bir kamu hizmetinin tüm masraf ve 
zararlarını yüklenen özel bir kişiye, hizmetten yararlananlardan karşılık 
isteme hakkına sahip olarak, belirli bir süre için gördürülmesi yöntemidir.” 
YİD modeline benzeyen bu modelin Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
yaygın uygulamaları olmuştur. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde verilmiş imtiyazları iki ana başlıkta 
toplayarak incelemek mümkündür. Bunlardan birincisi kamu hizmetleri 

( genellikle altyapı hizmetlerinden oluşmaktadır ) konusunda verilen 
imtiyazlar diğeri ise imalat sanayii alanında verilen imtiyazlardır. Aşağıda 

bunların neler olduğu ve özellikleri kisaca özetlenmektedir. 

1.1.KAMU HİZMETİ ALANINDA VERİLEN İMTİYAZLAR” 

A. Posta, Telgraf ve Telefon İmtiyazları 
B. Fenerler İmtiyazı 

” Kamu Hizmeti İmtiyaz yöntemiyle ilgili hukuki konulara ve bu yöntemin YİD”le ilgili 
benzerlikleri. ayrılıkları konusundaki tartışmalara, ve çıkan sorunlara ilerideki kısımlarda 
değinilecektir. 
“ Turgut TAN,Osmanlı İmparatorluğunda Yabancılara Verilmiş Kamu Hizmeti İmtiyazları, 
SBF Dergisi, Cilt XXII, sayı 2, Mart 1967 
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G.Liman ve Rıhtım Hizmetleri İmtiyazları 
a) İstanbul Liman, Rıhtım, Dok ve Antrepo İmtiyazı 

b) Selanik Limanı İmtiyazı 

c) İzmir Limanı İmtiyazı 
d) Beyrut Limanı Imtiyazı 

e) Derince Limanı İmtiyazı 
f) Haydarpaşa Limanı İmtiyazı 

D.Tramvay ve Tünel İmtiyazları 
a) İstanbul Tramvayları Imtiyazı 
b) İstanbul Tünel İmtiyazı 
c)Selanik Tramvay İmtiyazı 
d) Şam Tramvay İmtiyazı 
e) Beyrut Tramvay İmtiyazı 
f) İzmir - Göztepe Tramvay İmtiyazı 

E. Elektrik, Gaz, Su v.b. Hizmetlerle İlgili İmtiyazlar 

Bu sözleşmelerden çıkarılan ortak özellikler ise şöyle sıralanmaktadır: 

a) İmtiyaz süreleri 20-99 yıl arasında değişmektedir. 
b) İmtiyaz sahibi şirketin sözleşme imzalandıktan itibaren belirli süreler içinde 

bir teminat yatırması gerekmektedir. 

c) Yapılacak işlerin projelerinin Devlete verilmesi, buna göre yapıma 
başlanması ve nihayet yapımın tamamlanması için ayrı ayrı süreler 
saptanmıştır. Bu sürelere uyulmaması halinde yaptırımlar oda 
öngörülmektedir. Fakat genellikle, sürelere uyulmadığı durumlarda 
yaptırımların uygulanılması yerine ek süreler verilmesi yoluna gidilmiştir. 

d) Kamu hizmetinin kurulması için gerekli arazi özel mülkiyette ise ve satın 
alınması konusunda şirketle arazi sahibi arasında anlaşmazlık olması 
halinde arazi bedeli şirket tarafından ödenmek suretiyle istimlak 
edilebilmektedir. Arazi Devletin mülkiyetinde ise karşılıksız olarak bırakılır. 

e) İmtiyaz sahibi şirket, yapım ve işletme sırasında gerek Belediye gerekse 
Bakanlık tarafından yapılacak denetimlerin masrafına yıllık ödemeler 
şeklinde katkıda bulunmaktadır. 
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f) İmtiyaz gelirinden belirli tutar veya yüzdeler şeklinde Hükümet ve belediye 
payı ayrılması da öngörülmektedir. 

g) Şirketin çalıştıracağı bazı personelin yabancı uyruklu olması kabul 
edilmiştir. 

h) İnşaat için gerekli malzemenin ithalinde gümrük vergisinden, hisse senedi, 
tahvil ve bazı mukavelelere de damga vergisinden muafiyet tanınmıştır. 

i) Tesisler süre sonunda her türlü borçtan arınmış olarak Devlete 
devredilmek zorundadır. Ancak bazı hallerde Hükümetin izni ile yapılacak 

tesisleri iyi tutmaya yönelik masraflara hükümetin de katılması 
öngörülmüştür. Menkuller ve diğer gereçler Hükümetçe satın alınmak 
zorunda değildir; eğer isterse bilirkişi tarafından saptanan fiyattan satın 
alabilir. 

i) Şirket inşaatı belirli süreler içinde başlamaz ya da başlayıp ta bitirmezse 
veya zorlayıcı sebep olmadığı halde işletmeye ara verilirse imtiyazını 
kaybeder. 

1.2. İMALAT SANAYİİNE İLİŞKİN İMTİYAZLAR.” 

Osmanlı İmparatorluğunda yukarıda belirtilen altyapı hizmetlerinin 
gerçekleştirilmesi yanında sanayileşme amacına yönelik olarak imalat sanayii 
alanında da çeşitli imtiyazlar ve ruhsatlar verildiği görülmektedir. Ruhsat ile 
imtiyaz arasındaki en önemli fark, imtiyaz sözleşmelerinin daha ayrıntılı 
olmaları ve özellikle sözleşmede öngörülen uğraşı alanında, imtiyaz sahibine, 
belirli nitelikleri olan. bir müsaade veya muafiyet tanımalarıdır. Buna karşılık 
ruhsatlarda böyle bir imtiyazdan ya hiç söz edilmemiştir veya söz konusu 
ruhsatın bir imüyaz yada tekel niteliğine sahip olmadığı açık olarak 
belirtilmiştir. İmalat sanayii alanında verilen imtiyazların alt sektörler itibariyle 
türleri ve özellikleri aşağıda belirtilmektedir. 

“ Gündüz ÖKÇÜN.. XIX Yüzyılın İkinci Yarısında İmalat Sanayii Alanında Verilen 
İmtiyazların Ana Çizgileri, SBF Dergisi, Cilt XXVII, No. 1. Mart 1972, Ankara 
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A. Gıda Sanayii : 

a) Şeker fabrikaları 
b) Buz fabrikaları 

B. Dokuma Sanayii 

a) Mensucat fabrikaları 
b) Bez fabrikaları 
c) İp, halat, çuval, sicim ve yelken bezi fabrikaları 

C. Taş-Toprak Sanayii 
a) Züccaciye fabrikaları 
b) Porselen ve fayans fabrikaları 
c) Cam ve ayna fabrikaları 

D. Madeni eşya sanayii 

E. Kağıt sanayii 
F. Kimya sanayii 

a) Kav ve kibrit fabrikaları 
b) Tuz Ruhu fabrikası 

G. Lastik sanayii 

Yapılan imtiyaz sözleşmelerinin hemen hepsinde imtiyaz süresi ile 
imtiyazın geçerli olduğu bölge açık olarak belirtilmekte, sözleşmelerde imtiyaz 
sahibi aşağıdaki isteklerde bulunamamaktadır: 

a) İmtiyaz sahibi imtiyazın verildiği tarihte imtiyaz bölgesinde aynı alanda 
çalışmakta olan fabrikaların kapatılmasını isteyemez. 

b) İmtiyaz sahibi imtiyaz bölgesinde aynı alanda el ile işleyen yeni 
tezgahların açılmasını engelleyemez. 

c) İmtiyaz sahibi imtiyaz bölgesi dışında kalan yerlerde üretilen malların 
imtiyaz bölgesine sokulmasına engel olamaz. 

d) İmtiyaz sahibi Avrupa malların imtiyaz bölgesine ithaline engel olamaz. 

Görüldüğü gibi imtiyaz hakkı tanınan şirket için belli bir bölgede 
bölgesel tekel yaratılmaktadır. Ancak ithalat serbestisi nedeniyle tanınan 
tekel hakkı etkinlik bakımından oldukça sınırlı kalmıştır. 
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  1.2.1. İMTİYAZ SAHİBİNE TANINAN KOLAYLIKLAR 

Yapılan sözleşmeler tek tip olmamakla birlikte tanınan değişik 
kolaylıkları şöyle sıralamak mümkündür. 

A. KURULUŞ SIRASINDA 
a) Makineler, diğer araç ve gereç için gümrük muafiyeti 
b) İnşaat malzemeleri için gümrük muafiyeti 
c) Bedelsiz arazi tahsisi 

B. İŞLETME SIRASINDA 

a) İthal hammaddeler için gümrük muafiyeti 
b) İmalat amacıyla yurt içinden ithal edilecek hammaddeler için iç gümrük 

muafiyeti 
c) Boş devlet arazisinde bulunan hammaddeden bedelsiz olarak 

yararlanabilme veya arazinin satılması halinde rüçhan hakkına sahip olma 

C. MAMÜL AŞAMASINDA 

Mamül aşamasında tanınan kolaylıklar genel olarak imtiyazlı 
fabrikaların imal ettikleri malların iç gümrüklerden ve ihracaat resminden 
muaf tutulmasıdır. 

TESİSLERİN DEVRİ 

Sözleşmelerde imtiyaz hakkı tanınan fabrikaların, imtiyaz süresi 
sonunda nasıl devredilecekleri her zaman belirlenmemiş olmakla birlikte, kimi 

sözleşmelerde süre sonunda imtiyazsız olarak işletmelerine devam 
edebilecekleri hükmüne yer verilirken, kimilerinde de süre sonunda fabrika ve 
makinaların Devlete bedelsiz olarak terk olunmaları öngörülmüştür, 
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1.2.2. İMTİYAZ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Bütün sözleşmelerde aynı olmamakla birlikte çeşitli sözleşmelerde 

rastlanan ve imtiyaz sahiplerinin uyması gereken kurallar özetle aşağıdaki 

gibidir * 

a) İmtiyazı başkasına devretmemek: Yukarıda değinildiği üzere bütün 
sözleşmelerde yer alan bir sınırlama değildir. 

b) Belirli bir sermayenin sağlandığını ispat etmek: İmtiyaz sözleşmelerinin 
bazılarında imtiyaz sahibinin belli bir sermayeyi koyması ve fabrikanın 
inşaası sırasında bu sermayeyi ispatlaması istenirken, bazılarında da bir 

miktar kefalet akçesi (teminat) tevdi etmesi istenmiştir. 
c) Fabrika yerinin seçilmesinde uyulması gereken kurallara riayet etmek: 

Sözleşmelerin hemen hepsinde fabrikanın çevreyi rahatsız etmeyecek 
uygun bir yerde kurulması ve çeşitli kanunlara uyulması istenmiştir. 

d) Belirli bir süre içinde inşaata ve imalata başlama gereği: Tanınan süre 

içinde inşaat veya imalatın başlamaması durumunda sözleşmenin feshi 
öngörülmüştür. 

e) Fabrika binalarının ve makinaların sağlamlığı 
f) Osmanlı Kanun ve nizamları ile Osmanlı Mahkemelerine tabi olma: 

Sözleşmelerde imtiyaz sahibinin bütün işlemlerinde Osmanlı Kanun ve 

nizamlarının geçerli olacağı ve gerek Hükümet gerekse üçüncü kişilerle 
ilgili davaların Osmanlı Mahkemelerinde çözüleceği öngörülmüştür. 

g) Genel sağlık şartlarına uyma 

h) Osmanlı uyruğunda işçileri çalıştırma zorunluluğu: Sözleşmelerin hemen 
hepsinde, imtiyaz sahibinin, usta, makinist, fen memuru gibi yabancı 
uzman personel dışında fabrikada çalıştıracağı işçilerin Osmanlı vatandaşı 
olmaları gerektiği şartına yer verilmiştir. 

i) Devlet Kuruluşlarına indirimli satış ve sosyal yardımda bulunma 
j) Sözleşmelerde öngörülen narha uyma : Bazı sözleşmelerde imal edilecek 

ürünün satış fiyatının sözleşmede tespit edilenden yukarı olamayacağı ya 
da ithal edilenlere göre daha ucuz olması şartına yer verilmiştir. 

64 



k) Yazışmalarda kullanılacak dil ve denetim: İmtiyaz sahiplerinin Devlet 
daireleriyle (yapacakları oyazışmalarda o Türkçe kullanmaları (o şart 
koşulmuştur. Bazı sözleşmelerde Nafia (Bayındırlık) Nezaretinin veya 
Ticaret Nezaretinin sözleşmelerde öngörülen hükümlerin uygulanmasını 
denetleyeceği belitilmiş, bir sözleşmede de sözleşme hükümleri uyarınca 
net gelirin “& 2'sini alacak olan Belediye Meclisi tarafından hesapların 
kontrol edileceği hükmüne yer verilmiş, diğer sözleşmelerde ise denetimle 
ilgili bir hükme yer verilmemiştir. 

2. YAP-İŞLET-DEVRET UYGULAMALARI 

YİD konusunda tek bir modelden ve uygulamadan söz etmek imkanı 
bulunmamaktadır. Çünkü bu konuda farklı kanunlar ve farklı uygulamalar 
mevcuttur. Bunları ana başlıklar halinde sıralamak istersek : 

1. Elektrik Enerjisi Sektörü :İlk düzenleme 4.12.1984 tarih ve 3096 sayılı 
Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, 
Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunla enerji 
sektöründe yapılan düzenlemedir.Bu Kanunun uygulamasına ilişkin olarak da 
iki adet Yönetmelik yayımlanmıştır. Bunlar 4 Eylül 1985 tarih ve 18858 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşlara 
Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni Verilmesi Esaslarını 
Belirleyen Yönetmelik ve 23 Şubat 1987 tarih ve 19381 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşlara Elektrik 
Enerjisi Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti Konusunda Görev Verilmesi 
Esasları Hakkında Yönetmeliktir. Her iki yönetmelikte de 17 Nisan 1996 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanan Kararlarla değişiklikler yapılmıştır. 8 Haziran 
1996 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 96/8269 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararıyla da enerji sektöründe yap-işlet diye adlandırılan model uygulamaya 
konulmuştur. 
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2. Otoyol : Konuya ilişkin sektörel nitelikte diğer bir düzenleme 2 Haziran 
1988 tarih ve 19830 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3465 sayılı 
Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü 
Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı, ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi 
Hakkında Kanunla yapılmıştır. Kanunun Yönetmeliği 14.4.1993 tarih ve 
21552 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

3. Serbest Bölgeler Uygulaması : 6 Haziran 1985 tarih ve 3218 sayılı 
Serbest Bölgeler Kanununa göre de bazı YİD uygulamaları söz konusudur. 
Serbest Bölgeler Kanununa göre, serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesi, 
kamu kurum ve kuruluşları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere, 
Bakanlar Kurulunca izin verilebilmektedir. Bu çerçevede oluşturulan kimi 
serbest bölge yönetmeliklerinde serbest bölge içindeki altyapı tesisilerinin 
YİD modeli çerçevesinde özel girişimce yapılacağı belirtilmektedir. 

4. Belediyelerin Uygulamaları : YİD modelinde bir diğer uygulama da 
Belediyeler tarafından yürütülen bazı projeler için söz konusu olmuştur. 

5. Diğer : Yukarıda sayılanların dışında burada diğer uygulamalar diye 
anılacak olan, çeşitli sektörleri kapsayan ve açık bir yasal düzenlemeye de 
dayanmayan proje bazlı uygulamaları da YİD modeli uygulamaları 
kapsamında değerlendirmek gerekir. 

6. Genel : Bu özel düzenlemelerden sonra modele genel bir hukuki temel 
kazandırmak amacıyla 13.6.1994 tarihinde Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap¬ 
İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Gerçekleştirilmesi Hakkında 3996 sayılı 
Kanun yürürlüğe konmuştur. Kanunun uygulama usul ve esaslarına dair 
94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 1.10.1994 tarihinde yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 3996 sayılı Kanunda 3 Aralık 1994 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanan 4047 sayılı Kanunla ve 4 Eylül 1996 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanan 4180 sayılı Kanunla bazı değişiklikler yapılmıştır. 
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Tüm bu sayılan uygulamalar aşağıdaki bölümlerde incelenecektir. 

3. ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ UYGULAMASI 

3.1. HUKUKİ METİNLER 

Elektrik enerjisi konusunda yapılan düzenlemelerin ilki 19.12.1984 
tarih ve 18610 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3096 sayılı Türkiye Elektrik 
Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile 
Görevlendirilmesi Hakkında Kanunla olmuştur. Kanun önce 10.6.1987 tarih 
ve 19483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 284 sayılı KHK ile daha sonra 
da bu KHK'yi değiştirirek kanunlaştıran, 15.3.1990 tarih ve 20462 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 3613 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve bazı ek 
maddeler eklenmiştir. 

Kanunun uygulanmasını düzenlemek üzere Bakanlar Kurulu 
Kararlarıyla yürürlüğe konulan 4 adet Yönetmelik çıkarılmıştır. 

1. İlk Yönetmelik 4 Eylül 1985 tarih ve 18858 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 85/9799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konan TEK 
Dışındaki Kuruluşlara Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni 
Verilmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmeliktir. Bu yönetmeliğin üç adet de 
eki bulunmaktadır. Birinci ek her bir santral türü için ayrı ayrı olmak üzere ( 
Hidro elektrik, termik, jeotermal...gibi) fizibilite raporlarında yer alacak 
başlıkları ve açıklamaları içermektedir. İkinci ek çok maksatlı hidroelektrik 
santral projelerinde maksat taksimi ve yapılmış yatırımların geri ödenmesi 
esaslarını belirlemektedir. Üçüncü ek ise kamu kurum ve kuruluşlarınca 
hazırlanmış bulunan fizibilite raporu ve kesin projelerin satış esaslarını 
kapsamaktadır. Söz konusu Yönetmelikte 17 Nisan 1996 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanan 96/8007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla bazı 
değişiklikler yapılmıştır. 
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2. 3096 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan ikinci Yönetmelik, yine 4 Eylül 1985 
tarih ve 18858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 85/9800 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmuş olan TEK Dışındaki Kuruluşların 

Görevlendirilecekleri Bölgeleri Gösterir Yönelmeliktir. Bu yönetmelikte, 

sonuncusu 7.1.1993 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 92/3872 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararıyla olmak üzere beş defa değişiklik yapılmıştır 

3. Üçüncü Yönetmelik 23 Şubat 1987 tarih ve 19381 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 87/11488 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmuş 

olan Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşlara Elekirik Enerjisi 
Üretimi, İletimi. Dağıtımı ve Ticareti Konusunda Görev Verilmesi Hakkında 
Yönetmeliktir. Bu Yönetmelikte de 17 Nisan 1996 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanan 96/8008 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla bazı değişiklikler 
yapılmıştır. 

4. 3096 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan dördüncü Yönetmelik 3 Nisan 1991 
tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 91/1630 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla yayımlanan Elektrik Enerjisi Fonu Yönetmeliğidir. Bu 
Yönetmelik 15 Ağustos 1995 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 95/7003 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yenilenmiştir. 

5. Sektöre ilişkin bu özel düzenlemelerle birlikte Bazı Yatırım ve Hizmetlerin 
Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 sayılı 
Kanunun kapsam başlıklı 2. Maddesinde “ enerji üretimi, iletimi, dağıtımı “ 

ibaresine yer verilerek enerji sektörü de 3996 sayılı Kanun kapsamına 
alınmış, 3996 sayılı Kanunun 13. Maddesiyle de 3096 sayılı kanun 
hükümleri saklı tutulmuştur. Bununla birlikte 3 Aralık 1994 tarih ve 22130 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet¬ 
Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 4047 sayılı Kanunla enerji sektörü 3996 sayılı Xanun 

kapsamından çıkarılmıştır. Ancak aynı Kanunla, ilgili idarenin .steği 
halinde 3096 sayılı Kanuna tabi işlerde de 3996 sayılı Kanunun garantiler 
ve vergi ve harç muafiyetine ilişkin (maddelerinin uygulanacağı kabul 
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  edilmiştir Sonuç olarak. enerji projeleri kendi özel kanunu olan 3096 sayılı 
Kanuna tabi olacak, ancak garantiler ve vergi muafiyeti konusunda 3996 

sayılı kanunda getirilen imkanlardan yararlanacaktır. 

6. Enerji sektörü konusunda diğer bir düzenleme 8 Haziran 1996 tarih ve 
22660 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Enerjisi Üretim 
Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi Hakkında 96/8269 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla yapılmıştır. Ru Kararla “Yap-İşlet” diye adlandırılan yeni 
bir model getirilmiştir. Bu modelin uygulamasına ilişkin ayrıntılı düzenleme 
ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 10 Temmuz 1996 târih 
ye 22692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile yapılmıştır. Ancak 
Danıştay 10. Dairesi 1996/8792 esas sayılı kararı ile, 19.2.1997 tarihinde 
söz konusu Karar ve Tebliğ hakkında yasal dayanaktan yoksun olduğu 
gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bunun üzerine, 4283 
sayılı Yap-işlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve 
İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun 19.7.1997 
tarih ve 23054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
konulmuştur. Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 
Yönetmelik 97/9853 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 29.8.1997 tarih ve 
23095 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

Yukarıda sıralanan hukuki metinlerden de anlaşılacağı üzere enerji 

sektöründe çok ve çeşitli hukuki düzenlemeler bulunmaktadır. Bu 
düzenlemelerle getirilen modelin açık, anlaşılır ve tutarlı olduğunu söylemek 
güçtür. Aşağıda yapılan düzenlemelerle getirilen model mümkün olduğunca 
yalınlaştırılarak açıklanmaya çalışılacaktır. 

3096 sayılı Kanunla getirilen modeli iki ayrı başlıkta incelemek 
mümkündür. Birincisi Kanunun 3. maddesinde öngörülen “ görevli şirket " 

yöntemi, ikincisi ise 4. maddede düzenlenen “ üretim şirketi “ yöntemidir. 
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3.2. GÖREVLİ ŞİRKET YÖNTEMİ 

3.2.1. İŞLEYİŞ 

Bu konudaki düzenlemeler 3996 sayılı Kanunla ve 23 Şubat 1987 tarih 
ve 19381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TEK Dışındaki Kuruluşlara 
Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti Konusunda Görev 
Verilmesi Esasları Hakkında Yönetmelikle (bu kısımda bundan sonra 
Yönetmelik diye anılacaktır) yapılmıştır. 

Model “ görev bölgesi “ adı verilen bir bölgede, yerli ve yabancı 
sermaye şirketlerine ( görevli şirket) elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ove 

ticareti görevlerinin tamamının veya “ bölgedeki tesislerin özelliğine göre 

bunlardan bazılarını” yapma yetkisinin verilmesi esasına dayanır. Bu yetki 
Kanunun 3. Maddesine göre bir Bakanlar Kurulu Kararıyla olmaktadır. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen çerçeve 

içinde görevli şirketle bir sözleşme ( görev sözleşmesi) aktetmektedir. Görevli 
şirket kendisi üretim. iletim, dağıtım tesisi kurup işletebileceği gibi, kamu 
kurum ve kuruluşlarınca (Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil ) yapılmış veya 
yapılacak olan üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin işletme haklarını da 
devralabilmektedir. 

Görev Bölgesi : Kanuna göre görev bölgesi bir Yönetmelikle belirlenecektir. 
Bu hüküm çerçevesinde 4 Eylül 1985 tarih ve 18858 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan, 85/9800 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmuş 
olan TEK Dışındaki Kuruluşların Görevlendirilecekleri Bölgeleri Gösterir 
Yönetmelikle görev bölgeleri tespit edilmiştir. Bu Yönetmelikte en son 1992 

yılında yapılan değişikliğe göre her il bir Görev Bölgesi olarak belirlenmiştir. 
Bununla birlikte Yönetmeliğin 5/a maddesine göre Müracaat sahibi bu 
tespitin dışında bir görev bölgesi de teklif edebilir. 
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Müracaat : Bu model görev almak isteyen şirketlerin Bakanlığa müracaatta 
bulunması ve bu müracaatın Bakanlıkça değerlendirilmesi esasına 
dayanmaktadır. Yönetmeliğin S/a maddesine göre Bakanlığa yapılacak 
mürscaatla eklenecek raporda aşağıdaki hususların belirtilmesi şarttır : 

a) İlgili Yönetmelikle belirlenmiş veya müracaat sahibinin teklif edeceği 
muhtemel görev bölgesindeki elektrik enerjisi üretimi, iletimi, dağıtımı ve 
ticareti hizmetlerinin lamamının mı, tamamı istenmiyorsa hangilerinin 
yapılmak istendiği, 

b) Görev süresi ( en çok 99 yıl olabilir), 
c) Hizmetlerin yürütülmesi için öngörülen sermaye miktari ile bu sermayenin 

temin şeklini ve yeterliliğini ortaya koyacak hesaplamalar ve açıklamalar, 
d) İşletme hakkının devredilmesi istenen kamu kurum ve kuruluşlarına ait 

tesislerin devir programları, 

e) Kısa ve uzun dönem yatırım programları, 

Değerlendirme ve Görev Verilmesi : Bakanlık müracaat sahibince sunulan 
rapor konusunda ilgili kuruluşların görüşlerini almaktadır. Gerekli gördüğü 
takdirde işletme hakkı devredilecek tesislerin tespiti için gerekli çalışmaları 
yapabilmektedir. Müracaatın uygun bulunması halinde müracaat sahibinden 
Bakanlıkça öngörülen süre içinde bir fizibilite raporu hazırlayarak 5 nüsha 
halinde Bakanlığa sunması istenmektedir. 

Fizibilite Raporundan Sonraki Çalışmalar : Bakanlık fizibilite raporunu 
uygun bulduktan sonra Devlet Planlama Teşkilatının görüşünü almaktadır. 
Daha sonra müracaat sahibinden görevli şirketin kuruluşuna dair belgenin 
ibrazı istenmektedir. Şirketin kuruluşuna dair belgenin ibrazından sonra 
konuyu Bakanlar Kurulu Kararı alınmak üzere Başbakanlığa sunmaktadır. 
Bakanlar Kurulu Kararının ihdasından sonra görevli şirket ile Kararname 

esasları içerisinde bir sözleşme imzalanmaktadır. 
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İşletme Hakkının Devri : Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde görevli şirkete 
devri öngörülen tesislerin devri için, devreden kuruluş ile görevli şirket 
arasında bir devir sözleşmesi imzalanır. Devredilen tesislerin işletmesi görevli 

şirket tarafından yapılır. Görevli şirket Bakanlığın onayını almak kaydıyla bir 
kısım işletme hizmetlerini üçüncü şahıslara veya şirketlere gördürebilir. 

İşletme Hakkı Devir Bedeli : Yönetmeliğin 7. maddesine göre işletme hakkı 
devredilen tesislerin her yıl için belirlenecek işletme hakkı devir bedelleri 
tarifelerin tespitinde gözönünde bulundurulur ve bu bedeller enerji bedeli 
ödemesi sırasında, devreden kuruluşa ödenir. 

Sigorta : Devredilen tesisler, araç ve gereçler devir sözleşmesinde yer alan 

risklere karşı görevli şirket tarafından tesisin sahibi adına sigort& ettirilmek 
zorundadır. 

Tarifelerin Tespiti : Görevli şirketlerin tarifeleri, şirketler tarafından 

düzenlendikten sonra Bakanlık onayıyla yürürlüğe girmektedir. Tarifelerin 
tespitinde aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurulmaktadır: 

a) Görevli şirket tarafından yapılmış yatırımlar için geri ödenmemiş ve eskale 
edilmiş bakiye yatırım bedeli ile faiz ve kur farklarının geri ödeme payları, 

b) İşletme ve bakım giderleri ( işletme hakkı devir bedeli, yakıt, malzeme, 
personel, vergi, amortisman ), 

c) Dışarıdan satın alınan elektrik enerjisi giderleri, 
d) Yatırım fonu, 

e) Şirketin yeniden değerlendirilmiş ödenmiş sermayesine piyasa şartlarına 
göre verilecek makul bir temettü, 

f) Kanuni ihtiyatlar ve benzeri diğer giderler. 
Görüldüğü üzere tarife tespitinde maliyet artı kar yönteminden 

yararlanılmaktadır. 
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Denetim : Görevli şirketin görev alanları ile ilgili bütün faaliyetleri Bakanlığın 
denetimine tabidir. 

Kamulaştırma : Görevli şirketin yapacağı projeler için bir kamulaştırma 
ihtiyaci ortaya çıktığında, kamulaştırma, bedeli şirket tarafından ödenmek 
kaydıyla Bakanlıkça yapılır. 

Görev Yetkisinin Sona Ermesi ve Tesislerin Geri Devri : Görev yetkisi 

süresinin sonunda görevli şirketler verilmiş olan görevin konusuna giren 
elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri ile bütün taşınmaz malları, bunlar 
üzerindeki haklarla birlikte her türlü borç ve yükümlülükten arındırılmış olarak 
ve hiç bir bedel ve hak talep etmeksizin ilgili kuruluşa teslim etmek 
zorundadır. 

Devir yapılacak tesisin işletilmesi sırasında gerekli görülen ve 
Bakanlıkça onaylanarak şirketin kendi öz varlığı ile gerçekleştirilen “yeni 
yatırımlar ile idame ve yenileme yatırımları"nın geri ödemesi devir esnasında 
henüz tamamlanmamış ise, devir alan kamu kuruluşu geri ödenmemiş kısmı 
belirlenecek bir plana göre ödemeyi taahhüt etmektedir. 

3.2.2. UYGULAMALAR 

Görevli şirket konusunda bu güne kadar yapılan uygulamaları ortaya 
koyabilmek amacıyla aşağıda bu konuda çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları 
ve görev şirketleri ile görev bölgeleri sıralanmaktadır. 

1. Bakanlar Kurulunun 88/13314 sayılı Kararıyla Adana, Mersin, Hatay 
bölgesinin elektrik üretim, iletim ve dağıtım hizmetleri Çukurova Elektrik 
A.Ş.'ye verilmiştir. 

NN . Bakanlar Kurulunun 88/13344 sayılı Kararıyla Antalya bölgesinin elektrik 
üretim, iletim ve dağıtım hizmetleri Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik 
Santralleri T.A.Ş.'ye verilmiştir. 
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3. Bakanlar Kurulunun 88/13492 sayılı Kararıyla Kayseri İlinin tamamıyla 
Sıvas İline bağlı bazı ilçe ve köylerden oluşan bölgenin elektrik üretim, 
iletim ve dağıtım hizmetleri Kayseri ve Civarı T.A.Ş.'ye verilmiştir. 

4. Bakanlar Kurulunun 95/6415 sayılı Kararıyla Afşin-Elbistan Termik 

Santralinin bazı ünitelerinin işletme hakkı ERG-VERBUND Elektrik Üretim 
ve Ticaret A.Ş 'ye verilmiştir. 

5. Bakanlar Kurulunun 95/6544 sayılı Kararı ile de İstanbul İli'nin Anadolu 
Yakasının elektrik dağıtım tesislerinin işletme hakkı Aktaş Elektrik Ticaret 

A.Ş.'ne verilmiştir. 

3.3. ÜRETİM ŞİRKETİ YÖNTEMİ 

Bu yöntemle ilgili düzenlemeler 3096 sayılı Kanun ve TEK Dışındaki 
Kuruluşlara Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni Verilmesi Esaslarını 
Belirleyen Yönetmelikle (bundan sonra bu kısımda Yönetmelik diye 
anılacaktır) yapılmıştır. Yöntem sadece elektrik üretmek amacı ile kurulacak 

sermaye şirketlerine (Üretim Şirketi ) elektrik enerjisi üretimi yapacak tesisi 
kurma ve işletme izni verilmesi esasına dayanmaktadır. 

3.3.1. İŞLEYİŞ 

Başvuru : Üretim tesisi kurmak isteyen şirket öncelikle Bakanlığa bir 
başvuruda bulunacaktır. Bu başvuruda bulunması gereken bilgiler şunlardır: 

a) Kurulması teklif edilen üretim tesisinin karakteristik değerleri ve genel 

vaziyet planı, 

b) On rapor ve yatırımın tahmini gerçekleşme tarihi, 
c) Tesisin ne gibi araç gereç ve teşkilatla gerçekleştirileceği, 
d) Süre (en fazla 99 yıl olabilmektedir). 
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Fizibilite Raporu : Bakanlık ön rapor konusunda ilgili kurluşların görüşlerini 
aldıktan sonra başvuruyu olum'u bulduğu takdirde başvuru sahibinden 
bakanlıkça öngörülen süre içinde fizibilite raporunu hazırlayarak 5 nüsha 
halinde Bakanlığa sunması istenmektedir. Fizibilite raporları Yönetmelik 
ekinde yer alan esaslara göre hazırlanmak zorundadır. 

Değerlendirme ve Sözleşme İmzalanması : 

a) Tek bir Fizibilite Raporu Alınması Durumunda : Bakanlık uygun bulduğu 
fizibilite raporuyla ilgili olarak Devlet Planlama Teşkilatının görüşünü 
aldıktan sonra üretim şirketinin kuruluşuna dair belgenin ibrazını 

istemektedir. Üretim şirketinin ibrazından sonra Bakanlık tarafından üretim 
tesisi kurma ve işletme izni verilmekte ve taraflar arasında “ Üretim Tesisi 
Kurma ve İşletme Sözleşmesi" aktedilmektedir. 

b) Birden Fazla Fizibilite Raporunun Alınması Durumunda : Esas işleyiş 
yukarıdaki şıkta belirtilen şekilde olmakla birlikte iki halde aynı yer için 
birden fazla fizibilite raporu alınması olasılığı vardır: i) Yönetmeliğin 5/c 
maddesinde (Bakanlığın ilk müracaat sahibinden fizibilite raporunu 
istemesinden sonra “aynı tesis için daha sonra başvuru olması halinde, 

başvuru sahibine fizibilite raporunun son teslim tarihinin ilk başvuru 
sahibine bildirilen tarih olduğu, hangi firmaların daha önce başvurduğu 
bildirilir, bir başka tesis için de başvuruda bulunabilecekleri hatırlatılır” 
denilmektedir. Bu durumda aynı yer için birden fazla şirket tarafından 

fizibilite raporu verilebileceği söylenebilir. Ancak bunun hayli güç olacağı 

da açıktır. Çünkü yöntem ilk başvuruda bulunan şirketin insiyatifiyle 
başlamaktadır. Kurulması düşünülen tesisi bu şirket önermektedir. Bu 
durumda başka bir şirketin “aynı tesis” için başvuruda bulunabilmesi çok 
güçtür. Çünkü ikinci şirketin, ilk başvuruda bulunan şirketin yaptığı 

başvuruda teklif ettiği tesisin yerini ve özelliklerini “kendi imkanlarıyla" 
bilmesi gerekir. Bu güçlüğün aşıldığı ve aynı tesis için daha sonra bir 

başvuru olabildiğini düşünürsek de bir engel ortaya çıkmaktadır: Fizibilite 
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raporu için öngörülen süre sonradan başvuruda bulunacaklar için de 
aynıdır. Bu durumda sonradan başvuruda bulunacak şirketlerin 

başvurularını, fizibilite raporunu ilk başvuruda bulunanla aynı tarihte 

hazırlayabilecek kadar erken yapmaları gerekmektedir. Bt durum yukarıda 
açıklanan güçlüğü iyice pekiştirmektedir. ii) Birden fazla fizililite raporu 
verilmesine imkan sağlaması daha muhtemel bir başka düzenleme 

Yönetmeliğin 5/g maddesinde yapılmıştır. Bu maddeye göre " Bakanlık, 
yerli veya yabancı sermaye şirketlerince ele alınmasını uygun gördüğü 
üretim tesislerini Resmi Gazete ile kamuoyuna duyurarak bu tesisler için 
başvuruda bulunmasını sağlayabilir.” Böyle bir durumda birden fazla 

başvuru olması (fizibilite raporu şeklinde) mümkündür. Birden fazla 
başvuru olması durumunda yapılacak değerlendirme şöyledir: 

Teklif Değerlendirme Kurulu : Birden fazla fizibilite raporunun alındığı 

durumlarda en uygun teklifin seçilmesi amacıyla Bakanlık Müsteşarının 

başkanlığında en az beş kişilik bir “Teklif Değerlendirme Kurulu" 
oluşturulması gerekmektedir. Tekliflerin değerlendirilmesinde aşağıdaki 
hususlar dikkate alınır : 

a) Tesisin ele alınması öngörülen tarih ve buna bağlı olarak gerçekleşme 

süresi, 

b) Projenin ekonomisi, 
c) Elektrik üretim maliyeti ve öngörülen satış fiyatı, 

d) Firmanın mali yeteneği, tecrübesi, projeyi gerçekleştirmek için öngördüğü 
organizasyon "gibi hususlar" 

Bakanlığın bu hususlara bağlı olarak yaptığı seçimden sonra yukarıda 
tek fizibilite raporu alınması durumunda açıklanan prosedür aynen 
işleyecektir. 

Yatırım Programındaki Projeler : Yönetmeliğe göre şirketlerin yatırım 

programında devam eden işler için de müracaatta bulunması mümkündür. Bu 
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durumda alınan teklifler için ilgili kamu kuruluşu ve Devlet Planlama 
Teşkilatının görüşü alınarak Bakanlık görüşü belirlenir. 

Bakanlık görüşünün olumlu olması halinde başvuru sahibinden ilgili 

kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak söz konusu tesisle ilgili, gerçekleşmiş ve 
gerçekleştirilecek yatırımı ortaya koyan ve başvuru sahibinin sorumluluğuna 
bırakılan işi içine alan, zamanlama planı, finansman durumu, organizasyon 
vb. konularında bilgi veren bir rapor hazırlayarak Bakanlık tarafından 
belirlenecek süre içerisinde Bakanlığa gönderilmesi istenmektedir. Bundan 

sonraki prosedür yukarıda anlatıldığı şekilde devam edecektir. 

Tarife 

Üretim şirketlerinin elektrik enerjisi satış tarifeleri (şirketlerce 
düzenlendikten sonra Bakanlık onayi ile yürürlüğe girmektedir. Tarifelerin 

tespitinde aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurulmak zorundadır: 

a) İşletme ve bakım giderleri(yakıt, malzeme, personel, vergi, amortisman ve 
diğer giderler), 

b) Yatırımlar için ödenen faiz ve kur farkları, 
c) Sermayenin yeniden değerlendirilmesi, piyasa şartlarına göre makul bir 

temettü verilmesi, TEAŞ'ın benzer tesislerden aldığı fiyatlar, 
d) Kamu Ortaklığı Fonu payı, 
e) Kanuni ihtiyatlar. 

Görüldüğü üzere Üretim Şirketleri için de Görevli Şirketlerde olduğu 
gibi maliyet artı kar yönteminden yararlanılmaktadır. 

Yönetmelik te 17 Nisan 1996 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 
96/8007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişiklik yapılmadan önce 

Yönetmeliğin 9. Maddesinde satış fiyatı için bir sınırlama getirilmiştir. Buna 
göre “enerji satiş fiyatı projenin iç karlılık oranını W 16 civarında 
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gerçekleştirecek şekilde seçilecek, bu fiyatın ayrıca TEK ortalama satış 
fiyatının hidro elektrik santrallarda “e 60'ını, termik santrallarda “e 65'ini 
geçmemesi esas alınacaktır.” Buradaki W 16 oranında olması öngörülen iç 
karlılık oranı maliyet artı kar yönteminin mantığı gereği öngörülen kar 
miktarının tespitine ilişkin sınırdır. İkinci sınır ise bir nevi göreli fiyata dayalı 
tavan fiyat uygulamasıdır. 

Birinci bülümde de işaret edildiği üzere maliyet artı kar yönteminin 
Devlet açısından kendi içinde bir çelişkisi bulunmaktadır. Bu yöntemde fiyat 
şirket maliyetlerine belli bir içkarlılık oranı uygulanması suretiyle tespit 
edilmektedir. Bu çerçevede iç karlılık oranına da belli bir sınır getirilmesi 
gerekli görülmektedir. Yönetmeliğin eski halinde öngörülen “ 16 iç karlılık 
oranı da bu amaca yöneliktir. Çelişki içkarlılık oranı bu sınırdan yüksek ama 
talep edilen enerji satış fiyatı daha düşük bir teklif olması durumunda ortaya 
çıkmaktadır. Devlet için daha düşük fiyattan enerji temini esas gaye olduğuna 
göre iç karlılık oranına bakmadan düşük fiyatlı teklifi kabul etmek 
gerekmektedir. 

Yönetmeliğin 9. Maddesi uygulamada karşılaşılan bu sıkıntılardan 
kurtulmak oamacıyla değiştirilimiş ve yukarıda belirtilen sınırlamalar 
kaldırılmıştır. Maddenin yeni haline göre enerji fiyatlarının tespitinde 
“ ekonomik kaynak seçimine yardımcı olmak ve ülke ekonomisine sunulan 

elektrik enerjisi fiyatlarını olumsuz yönde etkilememek esas alınacaktır.” Bu 
muğlak ifadenin uygulamada herhangi bir ölçüt getiremeyeceği açıktır. 

Aslında yaşanan sıkıntılar içkarlılık oranına belli bir sınır getirmekten 
değil maliyet artı kar yönteminin kendisinden kaynaklanmaktadır. Çünkü 
yöntemde maliyetler üzerine belli bir kar oranı ekleneceğine göre bunun 
sınırının belirlenmesi son derece rasyoneldir. Aksi takdirde belirsizlik ortaya 

çıkacaktır. Yukarıda değinildiği üzere hem görevli şirket uygulamasında hem 
de üretim şirketi uygulamasında tarifelerin tespitinde şirketlerin maliyetleri 
esas alınarak “piyasa şartlarına göre makul bir temettü” sağlanması 
öngörülmektedir. Yönetmeliğin yeni haliyle bu makul temettü oranının sınırı 
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tamamen belirsiz hale gelmiştir. Eski halde de yukarıda açıklanan çelişkiler 
yaşandığına göre bu duruma geri dönülmesi de savunulamaz. Yapılması 
gereken maliyet artı kar yönteminin mantığı gereği olması gereken iç karlılık 
oranı sınırlamasını kaldırmak değil, yöntemi değiştirmektir. Tavan fiyat 
yönteminin benimsenmesi durumunda değinilen sıkıntılar yaşanmayacaktır. 
En düşük satış fiyatını öneren teklif kabul edilecektir. Şirketin maliyetleri, 
Devlet açısından dikkate alınması gereken bir unsur olmaktan çıkacaktır. 

Kamulaştırma : Üretim şirketleri için de bir kamulaştırma ihtiyacı ortaya 
çıktığında kamulaştırma, bedeli şirket tarafından ödenmek şartıyla Bakanlıkça 
yapılacaktır. 

3.3.2. UYGULAMALAR 

Enerji sektöründe özellikle 1994 yılından bu yana yapılan çalışmalarla 
çok sayıda projede önemli yol katedilmiş, bir kısmında temel atma aşamasına 
gelinmiş bir kısmında ise sözleşmeler imzalanmış ya da paraflanmıştır; çok 
sayıda proje de bu model kapsamına alınmıştır. YİD modeli açısından gelinen 
noktada, enerji projeleri gerek sayı gerekse toplam proje maliyetleri itibariyle 
ilk sırada yer almaktadır. 

İşletmeye açılan santrallar ile devam eden projeler olarak 
nitelendirilenler (inşa halindeki projeler, sözleşmesi imzalanmış olanlar) 
aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. a 

  

“ Kaynak : DPT, 1998 yılı Aralık ayı itibariyledir. 
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PROJE ADI KURULU GÜÇ | ÜRETİM MALİYET (000 $) 
(MW) (milyon KWh/Yıl) 

AKSU-ÇAYKÖY HES 15,0 36,0 6.000 
HASANLAR HES 9,4 42,0 8.854 
KISIK HES 9,6 35,5 5.670 
BERDAN HES 10,0 47.0 8.740 
HAZAR İ-ll HES 29,8 60,0 11.800 
GÖNEN HES 10,6 47,0 11.260 
SÜTÇÜLER HES 2,0 12,2 2.323 
ÇAMLICA | HES 84,0 429,0 164.500 
ÇEŞME ALAÇATI 7,2 
RÜZGAR SANT. 

MARMARA EREĞLİSİ 478,0 3.600,0 577.000 
DOĞALGAZ SANT. 

MARMARA EREĞLİSİ 478,0 3.600,0 629.000 
DOĞAL GAZ, 

GEBZE DİLOVASI, 253,4 1.976,5 235.000 
DOĞAL GAZ 

TOPLAM 1.387,0 9.885,2 1.660.147 

İNŞAA HALİNDEKİ PROJELER 

PROJE ADI KURULU GÜÇ | ÜRETİM MALİYET (000 $) 

(MW) (milyon KWh/Yıl) 
LAMAS-GÖKLER 1,6 9,0 964 
HES 

BİRECİK HES 672,0 2.460,0 1.305.703 
TOHMA MEDİK HES 12,5 58,9 10.200 
ESENYURT 180,0 1.400,0 168.000 
DOĞ.GAZ SNT. 

SUÇATI HES 7,0 28,1 12.010 
DİLEK GÜROLUK 180,0 592,7 352.800 | 
HES 
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| PROJE ADI KURULU GÜÇ | ÜRETİM MALİYET (000 $) 
(MW) (milyon KWhPYıl) 

AHİKÖY ll HES 42 17,5 2.552 
GAZİLER HES 11,0 50,0 10.034 

FETHİYE HES 16,5 90,0 21.160 
TOPLAM 1.048,8 4.706,2 1.883.413,0 

SÖZLEŞMESİ PARAFE EDİLEN / İMZALANAN PROJELER 

PROJE ADI KURULU GÜÇ | ÜRETİM MALİYET (000 $) 
(MW) (milyon KWh/Yıl) 

OF SOLAKLI HES 380,0 1.100,0 700.000 
KOVADA Ill HES 2,8 5,6 4.930 
MANSURLARI-II HES 12,6 61,3 20.867 

KARÇAL HES 1,0 6,6 1.450 
ADANA ÇÖP 45,0 302,0 180.000 
SANTRALI 

LAMAS İli-IV HES 41,0 173,0 99.000 

BOYABAT HES 510,0 1.400,0 601.000 
GERMENCİK 25,0 187,2 46.700 
JEOTERMAL SANT. 

GÜRCE HES 12,0 65,0 17.000 
YANIKLAR HES 5,4 30,7 8.500 

ÇAL HES 2,0 11,8 3.000 
ARALIK HES 16,0 53,0 14.300 
KAVŞAK BENDİ 140,0 652,0 263.000 
BARAJ VE HES. 

TARAKLI HES 5,0 18,2 5.500 
GÖMBE HES 11,5 57,0 14.244 
AFŞİN ELBİSTAN 680,0 4.500,0 2,376.000 
TERMİK SNT. IWV-V 

KONYA ILGIN 425,0 2.660,0 804.800 
TERMİK SANT. 

TOTAL LPG SANT. 685,0 5.300,0 660.000 
ALİAĞA FUEL OlL 650,0 4.146 897.000 
SANTRALI 
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PROJE ADI KURULU GÜÇ | ÜRETİM MALİYET (000 $) 

(MW) (milyon KWhPYı) 

YALOVA DOĞAL 306,7 2.297,0 242.000 
GAZ 

YAMULA HES 100,0 422,0 199.000 

YUKARI AKÇAY HES 2,0 14,0 2.600 

DİNAR Il HES 3,0 16,3 2.712 
ARIT HES 9,2 46,0 12.400 
ASLANCIK HES 90,0 349,0 144.000 
AKKÖY | HES 65,0 263,0 131.800 
AKKÖY Il HES 190,0 604,0 373.670 
ESKİŞEHİR DOĞAL 199,0 1.393,0 163.500 
GAZ 

MAMAK ÇÖP SANT. 10,0 77,0 14.000 
KIRKLARELİ 74,4 540,0 68.540 
DOĞALGAZ 

ÇAMLIHENŞİN HES 42,0 192,0 83.800 
ANDIRIN ENERJİ 42,0 147,0 53.000 
GRUBU PROJESİ 

GİRVELİK 1 HES VE 12,3 42,0 15.800 
MERCAN HES 

KOCADAĞ RÜZGAR 50,4 
SANT. 

ÇANAKKALE 30,0 
RÜZGAR SANT. 

BOZCAADA RÜZGAR 10,2 
SANT. 

KARADENİZ 206,0 1413,0 195.000 
EREĞLİSİ 

DOĞALGAZ 

TOPLAM 5.091,4 28.545,5 11.188.311,0 
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3.4, OTOPRODÜKTÖRLÜK 

Yönetmeliğin ilk halinde de bulunmakla birlikte 17 Nisan 1996 
tarihinde yapılan değişiklikle daha işlevsel hale getirilen bir uygulama da 

otoprodüktörlüktür. 

Otoprodüktör kendi faaliyet alanının ihtiyacını karşılamak üzere üretim 
tesisi kurup elektrik enerjisi üreten kişileri ifade etmektedir. Birden fazla 

şirketin biraraya gelerek otoprodüktör grubu oluşturması da mümkündür. Bu 
durumda üretilen elektrik, grubu oluşturan şirketlerin ihtiyacını karşılamak 
üzere kullanılacaktır. 

Otoprodüktör ya da otoprodüktör grubu olarak üretimde bulunabilmek 
için öncelikle Bakanlıktan izin almak gerekmektedir. Otoprodüktör grubunu 

oluşturan ortakların da başvuru aşamasında belirlenmesi ve Bakanlıkça 
onaylanması gerekmektedir. 

Otoprodüktör veya otoprodüktör grubunun enterkonnekte sisteme 
bağlantısı olması halinde, Bakanlıkla arasında “otoprodüktör statüsünde 
üretim tesisi kurulması, işletilmesi ve enerji fazlasının TEAŞ, TEDAŞ ve bağlı 
ortaklıkları veya görevli şirketlere satışına izin verilmesine ilişkin sözleşme" 
imzalanacaktır. 

Otoprodüktörlerin ihtiyaç fazlası üretimlerinin satış fiyatı “enerji 

dağıtımı yapan kuruluşların ülke genelinde nihai tüketiciye uyguladıkları 
ortalama enerji satış fiyatından fonlar ve paylar düşüldükten sonra kalan 

kısmın “b 70'ini geçmeyecek şekilde Bakanlıkça belirlenecektir.” 

Otoprodüktör enerji üretim santralinde üretilen enerjinin otoprodüktör 

veya otoprodüktör grubu ortaklarına nakledilmesi sırasında ödeyecekleri 
iletim bedeli de Yönetmelikle belirlenmiştir. Buna göre nakil bedeli; 
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a) İletim için 
100 km'ye kadar olan mesafelerde nakledilen miktarın “e 3'ü 
Daha sonraki her 100 km için ilave “e 1,5 
600 km.'den uzak mesafeler için sabit değer olmak üzere “010,5 olacaktır. 
b) Dağıtım için ise mesafeye bakılmaksızın nakledilen enerjini “6,5'i nakil 

bedeli olarak alınacaktır. 

Otoprodüktörlük uygulaması esasında sanayii tesislerinin atık Isı, 
buhar ve atıklardan yararlanmak suretiyle kendileri için enerji üretmesi 
uygulaması olarak ( anlaşılmaktadır. . Yönetmelikte (Obu (biçimdeki 
otoprodüktörlükle ilgili hükümler de vardır. Ancak yukarıda açıklanan 
otoprodüktörlük uygulaması bunu aşan bir nitelik taşımaktadır. Burada özel 
kesimin kendi tüketimiyle sınırlı kalmak şartıyla enerji üretmesi ve santral 
kurması söz konusudur. İhtiyaç fazlası üretimin başkalarına satılması da 
mümkündür. Bu durumda şu sorunun sorulması mümkündür: Kendi ihtiyacı 
için üretebiliyorsa başkası için niye üretmesin ? Bu sorudan yola çıkarak 
otoprodüktörlük uygulamasını ileride değinilecek olan enerji üretiminin 
özelleştirilmesi ve rekabete açılması yönünde geliştirmek mümkün 
olabilecektir. 

1996 Yılı Eylül ayı itibariyle toplam maliyeti 203,6 milyon $, toplam 
kurulu gücü 338,2 megawat olan 14 adet otoprodüktör enerji tesisi işletmeye 
açılmış bulunmaktadır. Bu tesisilerde yılda 2,68 milyar kilowatsaat elektrik 
enerjisi üretilecektir. 

Ayrıca toplam 20 şirketle de sözleşme imzalanmış bulunmaktadır. 
Proje çalışmaları süren bu tesislerin toplam kurulu gücü 262 megawat olacak 
ve yılda 1,12 milyar kilowatsaat elektrik enerjisi üretilecektir. Projelerin toplam 
maliyeti ise 131,69 milyon $ olarak öngörülmektedir. 
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3,5. ENERJİ FONU 

Enerji Fonu yukarıda değinildiği üzere 3096 sayılı Kanunda değişiklik 
yapan 3613 sayılı Kanunla kurulmuştur. Fonla ilgili olarak önce 1991 yılında 
bir Yönetmelik çıkarılmış daha sonra 8.6.1995 tarihinde yayımlanan 95/7003 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Elektrik Enerjisi Yönetmeliği 
ile eski yönetmelik tümüyle kaldırılarak yerine yenisi uygulamaya 
konulmuştur. 

Fonun amaci elektrik enerjisi sektöründe yapılacak araştırma, 
geliştirme, etüd, proje, denetim faaliyetleri ile kurulacak tesisleri finansman 
yönünden desteklemek ve elektrik enerjisi fiyatlarında istikrar sağlamaktır. 

Enerji Fonunun konumuz bakımından önemi, enerji sektörüne ilişkin 
YİD uygulamalarında birinci bölümde açıklanan köprü kredilere Enerji 
Fonunun kaynak olmasıdır. 

Birecik HES projesinde (Enerji Fonu kamulaştırma bedellerinin 
ödenmesi için kredi verilmesi amacıyla kullanılmıştır. Bunun YİD modeliyle 
bağdaşıp bağdaşmadığı tartışma konusudur. Çünkü bu durumda Devlet 
dolaylı şekilde projenin finansmanında önemli bir görev üstlenmektedir. 
Bunun yerindeliği bir yana her proje için bu yola gidilmek istenmesi 
durumunda Enerji Fonunun bunu karşılaması da kaynak itibariyle mümkün 
görülmemektedir. 

3.6. YAP-İŞLET MODELİ 

Enerji sektöründe yapılan uygulamalar ve YİD modelinin “devret” 
aşamasına yöneltilen eleştiriler sonucu 8 Haziran 1996 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanan 96/8269 sayılı Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin 
Kurulması Hakkında Karar ile “yap-işlet “ olarak adlandırılan yeni bir model 
getirilmiştir. Kararname ile yapılan ve daha önceki düzenlemelerde yer 
almayan yeni düzenlemeler şöyle özetlenebilir. 
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1. Bu modelin uygulanması daha önceki mevzuata tabi değildir. Uygulama 
için önce üretim şirketleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından izin 
alacaklardır. Kararnamenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslarını Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılması öngörülmüştür. 
Hidroelektrik, jeotermal ve nükleer enerji üretimi bu Kararname riiixümleri 
dışında tutulmuştur. 

2. Üretim şirketleri ürettikleri enerjilerini iletim ve dağıtım şirketlerine, 
organize sanayi bölgelerine, küçük sanayi sitelerine ve 4000 kilowattan 
fazla kurulu gücü olan tesislere satabilecektir. 

3. TEAŞ tarafından satın alınacak enerjinin miktarı, fiyatı, süresi ve diğer 
şartları, üretim şirketi ile TEAŞ arasında imzalanacak bir sözleşmeyle 
belirlenecektir. Enerjinin fiyatı ABD Doları cinsinden tespit edilecektir. 

4. TEAŞ'ın satın alacağı enerji miktarı için Hazine tarafından ödeme garantisi 
verilebilecektir. 

5. Sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların hallinde * Türk Mahkemeleriyle, 
Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış bulunan uluslararası mahkemeler 

ve tahkim kuruluşları yetkilidir.” 

Modele ilişkin değerlendirmeye geçmeden önce belirtmek gerekir ki 
yapılan bu düzenlemenin Kanunla gerçekleştirilmesi hukuki dayanak 
bakımından daha yararlı olurdu. Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu Kararları 

İdarenin düzenleyici işlemleri arasındadır. Kanun konusu düzenlemeler 
öngöremez. Ancak Kanunla öngörülen konularda Kanunun tanıdığı sınır 
içinde düzenleme yapılabilir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında 

herhangi bir Kanuni dayanak yer almamıştır. Herhangi bir idari davada 
Kararın bu bakımdan iptal edilmesi olasılığı bulunmaktadır. Özellikle yabancı 

yatırımcıların hukuki dayanağı sağlam olmayan bir düzenlemeye dayanarak 
büyük çaplı yatırımlarda bulunmasını beklemek gerçekçi olmayacaktır. 

Bu modelin uygulaması konusundaki düzenlemeler ise Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından 10 Temmuz 1996 tarih ve 22692 sayılı Resmi 
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Gazetede yayımlanan 96/8269 sayılı Kararnamenin Uygulama Usul ve 
Esaslarına İlişkin Tebliğ ile yapılmıştır. 

Tebliğle getirilen düzenlemeye göre modelin işleyişi şöyle olacaktır. 

Bakanlık üretim tesisleri için ilan yaptırıp yaptırmamakta serbesttir. 
Üretim tesisi kurmaya talip olan şirketler, Bakanlığın duyurusu olmadan da 
Bakanlığa başvurabilirler. Başvuruda üretmeyi planladıkları elektrik enerjisini 
hangi tüketicilere satmak istediklerini belirtmeleri ve gerektiğinde bu 
tüketicilerin kendilerinden elektrik alma taahhütlerini de sunmaları 
gerekmektedir. 

Tebliğe göre başvuruda bulunan şirket veya ortaklarından en az birinin 
talip olunan iş konusunda daha önceden yatırım veya işletme faaliyetlerinde 
bulunmuş olmaları zorunludur. Bu maddenin katı bir şekilde yorumlanması 
durumunda çok sınırlayıcı olması ihtimali vardır. Çünkü Türkiye'de elektrik 
enerjisi üretimi ve işletilmesi TEK tarafından yürütülen faaliyetlerdendi. 
Yukarıda açıklanan düzenlemeler sonrasında bu alanlar kısmen özel kesime 
açılmış bulunmaktadır. Aradan geçen zamanın kısalığı ve uygulamada 
yeterince yol alınamamamış olması nedeniyle de bu konularda faaliyette 
bulunmuş şirket sayısı sınırlıdır. 

Burada önemli olan TEAŞ tarafından satın alınacak enerji için 
uygulanacak fiyat ve sürenin ne olacağıdır. Karara ve tebliğe göre fiyat, 
üretim şirketi ile TEAŞ arasında imzalanacak sözleşmede belirlenecektir. 
Yapılacak sözleşmenin süresi 15 yıldan fazla olamayacaktır. Şirketler 
tarafından üretilecek enerjinin TEAŞ tarafından satın alınacak kısmına birinci 
yıl 96100, ikinci yıl “90 ve müteakip yıllarda “5 azalan oranlarda olmak 
üzere ve minimum “660'tan aşağı olmamak kaydıyla Hazine garantisi 
verilebilir. 

Tebliğden sonra yap-işlet modeli çerçevesinde gerçekleştirilmek 
istenen işlerle ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bir 
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ihale ilanı yapılmıştır. 29 Ağustos 1996 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 
ilanla 13 santralın yap-işlet modeli çerçevesinde gerçekleştirilmesi 
öngörülmüştür.” 

3.7. GENEL DEĞERLENDİRME 

Yapılan son düzenlemeyle (yap-işlet) birlikte enerji üretimi konusunda 
ortaya çıkan tabloyu şöyle özetleyebiliriz. Son düzenlemeyle birlikte sektörde 
5 çeşit uygulama ortaya çıkmıştır. Bunlar : 

1. TEAŞ 
2. Görevli Şirket 
3. Üretim Şirketi (Yap-işlet-devret) 
4. Otoprodüktör 

5. Üretim Şirketi ( Yap-İşlet) 

“Danıştay 10. Dairesi 1996/8792 esas sayılı kararı ile, 19.2.1997 tarihinde yukarıda açıklanan Karar 
ve Tebliğ hakkında yasal dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı 
vermiştir. Bunun üzerine. 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elekirik Enerjisi Üretim Tesislerinin 
Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun 19.7.1997 tarih ve 
23054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuşlür. Kanunun uygulamasına ilişkin 
usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik 97/9853 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 29.8.1997 tarih ve 
23095 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe komulmuşlur. Kanun ve Yönetmelikle getirilen 
düzenlemeye göre modelin işleyişi şöyle olacaklır: Modele ilişkin işlemler esas olarak TEAŞ 
tarafından yürütülecektir, Yapılacak tesisin mülkiyeti proje şirketine aittir. Hidroelektrik. jeotermal. 
nükleer santrallar ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile çalıştırılacak santrallar kapsam 
dışındadır. Öncelikle üretim tesisleri için teklif almak üzere Resmi Gazetede ilan yapılacaktır. Daha 
sonra TEAŞ bir ihale yapacaktır. Kanuna göre TEAŞ. “kapalı teklif. belli istekliler arasında kapalı 
leklif veya pazarlık usullerinden işin gereğine uygun olan” ihale yönlemini uygular. Yönetmelikte ise 
TEAŞ “ihale yaptırıp yaptırmamakla, kısmen veya dilediğine yapmakla serbesttir” diye bir hüküm yer 
almaktadır. Uygun teklifin belirlenmesinden sonra Bakanlık tarafından tesis kurma ve işletme izni 
verilecektir. Bu izinden sonra TEAŞ ile üretim şirketi arasında bir sözleşme imzalanacaktır. 
Uygulamayla ilgili konular da esas olarak bu sözleşmede bağıllanacaklır.. İptal edilen Bakanlar 
Kurulu Kararında ve ilgili Tebliğde sözleşme süresi ve salın alma garantisi ile ilgili bir sınırlama 
bulunmakta idi. Buna göre yapılacak sözleşmenin süresi 15 yıldan fazla olamayacak: şirketler 
tarafından üretilecek enerjinin TEAŞ tarafından satın alınacak kısmına birinci yıl “4100, ik nci yıl 
“0 ve müteakip yıllarda “5 azalan oranlarda olmak üzere ve minimum “660'tan aşağı olü amak 
kaydıyla Hazine garantisi verilebilecekdi. Yeni düzenlemede sözleşme süresinin en fazla 20 yıl olması 
öngörülmüş. ancak bu sürenin de uzatılabileceği prensibi getirilmiştir. Satın alma garantileri 
konusunda ise herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiş: konu tamamen sözleşmelere bırakılmıştır. 
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Bunlar için uygulanan fiyatlandırma yöntemleri de farklılık arz 
etmektedir. TEAŞ kamu fiyatı uygularken, görevli şirketler ve üretim şirketleri 
için maliyet artı kar yöntemi, otoprodüktörlerin ihtiyaç fazlası üretimi için 
göreli fiyat ve tavan fiyat karışımı bir yöntem uygulanmaktadır, yap-işlet için 
-iyatlar imzalanacak sözleşmelerde tespit edileceğinden- henüz belli değildir. 

Bu durum enerji konusunda temel sektörel tercih ve politikaların 
oluşturulmadığını göstermektedir. 

Enerji sektörü Dünya uygulamasında üretim-iletim-dağıtım olarak üçe 
ayrılmakta ve enerji üretimi özelleştirilmektedir. Birinci tercihin bu noktada 
yapılması gerekecektir. Enerji üretimi özel kesime ve rekabete açılacak mıdır 
yoksa Devlet tekelinde mi kalacaktır ? 

Yap-işlet-devret modeli uzun vadede Türkiye'nin enerji üretimini 
rekabete açmasına engel olabilecektir. Çünkü projelerde görevli şirketlere 
alım ve fiyat garantisi verilmektedir. Bu durum sözleşmelerin kapsayacağı 
uzun yıllar boyunca sürecek ve süre sonunda santraller Devlete geçecektir. 
Bunun yerine enerji üretimini bütünüyle özel kesime açmak için gerekli 
çalışmaları yapmak daha rasyonel ve yararlı olacaktır. 

Yap-İşlet-Sahip Ol, yap-işlet (şeklinde formüle edilen modeller bu 
açıdan yap-işlet-devret modeline alternatif olamazlar. Çünkü yap-işlet-devret 
modeli esasen özel kesim mülkiyetine konu olmayan, herhangi bir nedenle 
Devlet tekelinde olması gereken işlere özgü bir modeldir. Bu modelde Devlet 
bu alandaki görevlerini bir sözleşme çerçevesinde kendi gözetim ve 
denetiminde özel sektör eliyle gerçekleştirmektedir. Yap-işlet-sahip ol ya da 
yap-işlet şeklinde ifade edilen modeller ise sahip olma aşamasını 
öngörmektedir. Özel şirket sözleşme sonunda tesise sahip olabilecektir ve 
işletebilecektir. Özel şirket tesis sahibi olabiliyor ve işletebiliyorsa sektör 
rekabete açık yapıda demektir. Bu durumda yukarıdaki bölümde işaret edilen 
sözleşme boyunca (yap-işlet dönemi) ayrıcalıklı şirket yaratma sıkıntısı 
burada da geçerlidir. Rekabete açılabileceği modelin kendi içinde öngörülen 
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bir sektörde rekabetin bozulması gibi bir çelişkiye düşüleceklir. Dolayısıyla 
Yap-İşlet-Sahip Ol, Yap-İşlet şeklinde bir model kendi içinde anlamsızlığa 
düşmektedir. 

Bu yöntemler ancak şirketleri teşvik için belli bir süreyle ayrıcalıklar 
verilmek istenmesi halinde anlamlı olabilir. İşletme döneminde belli bir süre 
şirkete bir takım ayrıcalıklar tanınarak sektöre girmesi teşvik edilecektir. Aksi 
takdirde bundan bir model diye bahsetmek doğru olmayacaktır. Çünkü şirket 
yap-işlet döneminde de normal piyasa ve mülkiyet koşullarında çalışıyorsa 

serbest piyasadaki herhangi bir şirketin yaptığından farklı bir iş yapmamakta 
o şirket de bir yatırım yapmakta ve işletmektedir. 

Nitekim yap-işlet adı altında yapılan son düzenlemede de şirketlere 
satın alma ve fiyat garantisi verilebileceği öngörülmektedir. Bu garantilerin ne 
kadar süre ile verileceği çok önemlidir. Eğer sınırlı bir süre için ve her 
halükarda belli bir tarihi geçmemek üzere uygulanırsa bu durumda sektörün 
rekabete açılmasına yönelik bir geçiş döneminden söz edilebilir. Süreler uzun 

tutulursa bu durumda bu amacı aşan ve yukarıda değinilen sıkıntıları arttıran 
bir uygulama söz konusu olabilecektir. 

Aslında yap-işlet diye anılan bu “model” sektörün kendi içinde 
rekabete açılmasını öngörmektedir. Çünkü garantili dönem, garantilerin 
tesisin ömrü boyunca tanınması gibi ekonomiye aykırı bir uygulama 

düşünülmüyorsa, süre kısa da olsa uzun da olsa bir şekilde sona erecektir. 
Bu durumda fiyat ve alım garantisi sonunda şirketin üreteceği elektriği kime, 
nasıl: satacağı sorunu gündeme gelecektir. Bu sorunun sağlıklı şekilde 
çözümü ise gerekli hukuki yapının önceden tesisidir. 

Sektörün özel kesime açılması demek olan böyle bir uygulama için 
konunun diğer boyutlarını da içeren sektörel altyapının oluşturulması gerekir. 
İletim hattına erişim nasıl olacak, satış fiyatı nasıl belirlenecek gibi konuların 
yasal düzenleme altına alınması gerekir. Bu konudaki yetkilerin Bakanlığa 
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  bırakılması da özel sektör bakımından çözüm olmayacaktır. Bu nedenle 
bağımsız ve özerk bir Regülatör Kuruma ihtiyaç olacaktır. 

Zaten enerji sektöründe yapılan bazı çalışmalar bu tür bir 

düzenlemeye benzer niteliktedir. Otoprodüktörlük ve yap-işlet diye anılan 
modeldeki bazı unsurlarırı değiştirilmesiyle üretim aşamasının hemen ya da 
belli bir geçiş dönemi içinde özelleştirilmesi mümkündür. Öte yandan bazı 
santrallar özelleştirme kapsamına ve programına alınmıştır. Bu tesislerin tam 

anlamıyla ( özelleştirilmesi için de sektörel altyapının oluşturulması 
gerekecektir. 

Dağıtım konusunda da buna yönelik uygulamalar vardır. Belli dağıtım 
alanları ihale ile özel kesime bırakılmaktadır. Bu düzenleme dağıtımın da 

bölgesel tekeller şeklinde özelleştirilmesine imkan vermektedir. Özel üreticiler 
iletim ağını (tekel olması zorunlu) belli bir bedel karşılığında serbestçe 
kullanabilecek ve enerjiyi bu şirketlere satabilecektir. Bu konudaki 

düzenlemeleri ise bağımsız ve özerk bir Regülatör Kurum yapacaktır. Bu 
durumda ortaya çıkacak tabloda özel kesim de, önünü daha rahat 
görebileceğinden yatırım kararları konusunda bir belirginliğe kavuşacaktır. 

Yapılması gerekenler burada atılan adımları ileri götürmek yapılan 

düzenlemelerin mantıki uzantılarını da yerine getirmektir. Elektrik enerjisi 

yukarıda belirtilen dağıtım şirketlerine satılacağına göre TEAŞ'ı devreden 

çıkarmak gerekir. İletim hattına erişim ve kullanma konusunda düzenleme 
yapılması gerekir. Bakanlık tarafından verilen izinleri ve düzenlemeleri 
bürokratik ve siyasi değerlendirmelerin dışına çıkaracak bir regülatör kuruma 

bırakmak gerekir. 

4. OTOYOL UYGULAMASI 

Sektörel nitelikte ikinci düzenleme 2 haziran 1988 tarih ve 19830 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki 
Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi 
ile Görevlendirilmesi Hakkında 3465 sayılı Kanunla yapılmıştır. Kanunun 
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uygulama usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelik ise 14.4.1993 tarih ve 21552 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 93/4186 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 
yürürlüğe girmiştir. 

Kanuna göre sözleşme süreleri 49 yılla sınırlıdır. Bu süre tesisin yapım 
aşamasını da kapsar. Otoyol ve tesislerin gerekli kamulaştırma işlemleri 
Genel Müdürlük tarafından ve Genel Müdürlük adına yapılacaktır. 

Kamulaştırma bedelinin kısmen vaya tamamen şirket tarafından ödenmesi 
hususu Görev Sözleşmesinde belirlenebilmektedir. 

Kanunun uygulamasıyla ilgili Yönetmelik Kanunun yayımından ancak 
beş yıl sonra yürürlüğe konulabilmiştir. Yönetmelikte görevli şirketin seçim 
usulüne ilişkin düzenlemeler ayrıntılı olarak yer almaktadır. Projeyle ilgili 
şartname hazırlanarak ilan edilmektedir. Bir önseçim komisyonu (ön seçimin 
öngörüldüğü hallerde) ve görevlendirme komisyonu oluşturulmakta; 
görevlendirme komisyonlarının kararları Bakan onayına sunulmaktadır. 
Görevlendirme usulü olarak sermaye şirketleri arasında kapalı teklif usulü ve 
pazarlık usulü olmak üzere iki yöntem uygulanmaktadır. Yönetmelikle yapılan 
düzenleme çok ayrıntılıdır ve bazen de gereksiz bürokratik aşamalar 

öngörülmektedir. Örneğin Yönetmeliğin 29. Maddesine göre önseçim ilanı ve 
önseçim  işlemininin (o Uygulanmamasına “Genel Müdürlüğün önerisi, 
Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir."Uygulamada 

Köprü ve otoyol yapımında 3465 sayılı Kanundan yararlanılmamaktadır. Bu 
Kanundan daha ziyade otoyol hizmet tesislerinin gerçekleştirilmesinde 

yararlanılmaktadır. Otoyol ve köprü yapımında ise 3996 sayılı Kanuna 
müracaat edilmektedir. 

5. SERBEST BÖLGELER UYGULAMASI 

6 Haziran 1985 tarih ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 2. 

maddesine göre serbest bölgelerin kamu kurum ve kuruluşlarınca, yerli veya 
yabancı gerçek veya tüzel kişilerce kurulmasına ve işletilmesine Bakanlar 
Kurulunca karar verilebilmektedir. 
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Kanunun 13. Maddesine dayanılarak çıkarılan ve 10.3.1993 tarih ve 
21520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama 

Yönetmeliğinin 24. Maddesinde de serbest bölgelerin Bakanlar Kurulu 

Kararına dayanılarak kurulan bir şirket tarafından işletme sözleşmesi 
çerçevesinde işletileceği ya da Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak kurulan 
bir şirketle “kuruluş ve işletme" sözleşmesi imzalanarak kurulabileceği hükme 

bağlanmış bulunmaktadır. Bugüne kadar 3218 sayılı Kanun hükümleri 
çerçevesinde yapılan sözleşmeler ise şunlardır: 

1. Mersin Serbest Bölgesinin MESBAŞ ( Mersin Serbest Bölge İşleticisi AŞ ) 
tarafından 10.10.1986 tarihinden 10.10.2006 tarihine kadar işletilmesine 
dair sözleşme 

2. Antalya Serbest Bölgesinin ASBAŞ ( Antalya Serbest Bölge İşleticisi AŞ) 
tarafından 10.10.1986 tarihinden 10.10.2006 tarihine kadar işletilmesine 

dair sözleşme 

3. Ege Serbest Bölgesinin ESBAŞ ( Ege Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi 
AŞ ) tarafından 30.10.1989 tarihinden 30.10.2019 tarihine kadar kurulup 
işletilmesine dair sözleşme 

4. Adana Serbest Bölgesinin TAYSEB ( Toros, Adana, Yumurtalık Serbest 

Bölge Kurucusu ve İşleticisi AŞ) tarafından 12.12.1990 tarihinden 
12.12.2020 tarihine kadar kurulup işletilmesine dair sözleşme 

5. Trabzon Serbest Bölgesinin TRANSBAŞ ( Trabzon Serbest Bölge Kurucu 

ve İşleticisi AŞ ) tarafından 10.07.1991 tarihinden 10.07.2010 tarihine 
kadar kurulup işletilmesine dair sözleşmedir. 

6. BELEDİYELERİN UYGULAMALARI 

Belediyelerin YİD uygulamalarını ikiye ayırmak mümkündür. Birinci tür 
uygulamalarda Belediyeler YİD yönteminden, işhanı, otogar, konut inşaatı, 
gazino, otel, motel, eğlence merkezleri, turistik tesislerin yapımı yenilenmesi 
ve işletilmesi gibi amaçlarla yararlanmaktadır. Bu tür uygulamalar ilk bölümde 

de değinildiği gibi altyapı yatırımlarının ogerçekleştirilimesine yönelik 
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projelerden farklıdır. Belediyeler bir arazi tahsis etmekte karşılığında şirketler 
tesislerin ınşaatını yapıp bir süre işleltikten sonra Belediyeye devrelmektedir. 
İki özel kişi arasında da bu tür sözleşmelerin imzalanabileceği açıktır. Zaten 

Belediyelerin bu uygulamaları için gösterdikleri hukuki dayanak da bunu 
doğrular niteliktedir. Buna Göre © 1580 sayılı Belediye Kanununun 19/6 

maddesi gereğince, bir Belediye malik bulunduğu gayrimenkul üzerinde en 

nihai tasarruf olan bey (satış) aktini icraya yetkili olduğuna göre, hukuki 

kapsamı daha dar bulunan yap-işlet-devret sözleşmesi gibi tasarruflara 
evleviyetle yetkilidir. Ayrıca Türk Medeni Kanununun inşaat hakkı başlıklı 

751. Maddesine göre, malik üçüncü şahıs lehine arsasının üstünde veya 

altında inşaatta bulunmak veya mevcut inşaatı ipka etmek (yenileme) 
yetkisini veren bir irtifak hakkı tesis edebilir. Sonuç olarak belediyelerin maliki 
bulundukları özel mülkiyetteki gayrimenkuller üzerinde belediye meclisi 

kararıyla özel kişi ve kuruluşlara tesis inşa ettirme ve bunu işletme hakkını 

vermeleri mümkün olmaktadır.” 

Bu uygulamalar esas olarak inceleme alanımız dışına çıkmaktadır. Asıl 

önemli uygulamalar ise metro ve içme suyu alanında yapılan girişimlerden 
oluşmaktadır. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara metrosunu, UTDC adli bir 

Kanada firmasının öncülüğünde SNS Lavalin ve GAMA-GÜRİŞ şirketlerinden 
oluşan bir konsorsiyuma YİD yöntemiyle yaptırmak kararı almıştır. Bu 
çerçevede Kızılay-Batıkent güzergahında yapılacak olan Ankara Metrosunun 

birinci aşaması, YİD modeli çerçevesinde ve tamamı dış kredi ile 
karşılanması ve projesi DPT tarafından onaylama yapılmadan harcama 

yapılmaması koşuluyla ilk kez 1987 yılında yatırım programında yer 

almıştır.Yatırım tutarı yaklaşık 660 milyon ABD Doları olan projenin 
finansman görüşmeleri Mart 1990'da ana hatları ile tamamlanmış, 1990 

Nisanında imzalanan bir ön protokol ile yapım müteahhidi tarafından 

uygulama çalışmaları başlatılmıştır. Ancak Eylül 1991 de projenin, Hazine ve 

“ Tunay KÖKSAL, Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi Yöntemleri ve Uygulamaları. DPT 

94 



  Dış Ticarei Müsteşarlığının önerisi doğrultusunda Ego, Konsorsiyum ve 
HDTM'nin katılımı ile imzalanan bir protokol ile YİD modelinden tamamen 
vazgeçilerek, wötürü bedel karşılığında anahtar teslimi şeklinde ihale. 
yöntemiyle yapılması kararlaştırılmıştır. 1992 yılı yatırım programında da bu 
yönde gerekli değişiklik yapılmıştır. Bu projede YİD yönteminden tamamen 
vezgeçilmesinin temel nedeni, metro yapımının kar amaçlı olmayan sosyal 
amaçlı bir yatırım niteliğinde olduğu için, kredi kuruluşlarının zarar etme 
endişesiyle projeye gerekli finansmanı sağlamaktan kaçınmalarıdır. 

Bu alandaki önemli bir girişim de İzmit Belediyesinin İzmit Evsel ve 
Endüstriyel Su Temini Projesidir. Türkiye'nin ilk özel su üretme ve dağıtım 
projesi olan bu projeyi gerçekleştirmek üzere 105 milyon Dolar sermayeli 
İzmit Su Aş isimli bir şirket kurulmuştur. Şirkete İzmit Belediyesi de yüzde 
30'luk payla ortaktır.Yatırım bedeli ise 705 milyon dolar olarak belirlenmiştir. 
Proje daha sonra 3996 sayılı Kanun kapsamına alınmıştır. 

7. DİĞER UYGULAMALAR 

Yukarıda değinilen ve doğrudan ya da dolaylı bir Kanuni düzenleme 
çerçevesinde formüle edilmiş olan YİD uygulamaları dışında açık bir yasal 
düzenleme çerçevesinde değerlendirilemeyen YİD modeli girişimleri de 
bulunmaktadır. Antalya Havalimanı Dışhatlar Terminal Binası buna örnektir. 
Bu projenin YİD modeli çerçevesinde gerçekleştirilmesi yönündeki girişimler 
3996 sayılı Kanunun yayımlanmasından önce başlamıştır. 3996 sayılı 
Kanunun 4047 sayılı Kanunla değiştirilmesinden sonra 3996 sayılı Kanun 

kapsamına alınmıştır. Bu tür projeler 3996 sayılı Kanunun 4047 sayılı 
Kanunla değitirilmesinden sonra devam eden işler kapsamına alınmıştır. Bu 
konuya ilgili bölümde yer verilecektir. 

  

Uzmanlık Tezi, 1993 
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8.YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ oO(KONUSUNDA (GENEL 
DÜZENLEMELER 

Görüldüğü üzere yukarıda açıklanan düzenlemelerde, YİD modeline 

ilişkin düzenlemeler yapılmış olmakla birlikte, bunlar sektörel boyutlu ve dar 

kapsamlıdır ve hiçbirinde “yap-işlet-devret” sözüne; yer: verilmemiştir. Bu 
durum model konusunda bir kavram kargaşasının vatatılmasına zemin 
hazırlamıştır. Enerji ve otoyol dışındaki sektörlertis' açık bir kanuni 
düzenlemenin bulunmayışı da diğer sektörler açısından sıkıntı yaratmıştır. 
Öte yandan 90'lı yıllarda kamu finansman dengesinin iyice bozulması altyapı 
yatırımları konusunda yeni finansman kaynakları arayışının daha da önem 

kazanmasına yol açmıştır. Bu çerçevede 1994 yılında 3996 sayılı Kanunla 
modele genel bir hukuki temel kazandırılmıştır. 

3996 sayılı Kanunun ve bu Kanun çerçevesinde başlatılan 
uygulamaların anlatılmasına başlamadan önce iki konuda açıklamalarda 
bulunmakta yarar vardır: Yukarıda değinildiği üzere her nekadar 3996 sayılı 

kanuna kadar modele ilişkin düzenlemelerde yap-işlet-devret modeline ismen 

yer verilmemişse de başka yasal bir takım metin ve belgelerde YİD modeli 
ismen yer almış ve bu model çerçevesinde uygulamalar yapılacağından 

bahsedilmiştir. Aşağıda önce bu metinlere değinilecektir. İkinci olarak da 
3996 sayılı Kanundan önce hazırlanan ancak kanunlaşamayan Kalkınmâda 

Önem Taşıyan Yatırımların Özel Proje Finansman Modelleri Çerçevesinde 
Gerçekleştirilmesine Dair Kanun Taslağında yer alan düzenlemeler 
açıklanmaya çalışılacaktır. 

8.1.YİD MODELİNE İSMEN YER VEREN HUKUKİ BELGELER 

1. 1988 Yılı Programında Yabancı Sermaye başlıklı bölümde 63. sayfada yer 

alan tedbirler kısmının 3. Maddesinde “Finansman gereği yüksek ve ileri 

teknoloji (ogerektiren kamu yatırımlarının (o Yap-işlet-Devret (o modeli 
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çerçevesinde yabancı sermayeye açılması teşvik edilecektir.” ilkesine yer 
verilerei: ilik defa modelden ismen bahsedilmiştir. 

6.7.1929 tarih ve 20217 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının Yabancı Sermaye Politikası başlıklı 
bölümünde “Önemli altyapı projelerinin gerçekleştirilmesi için uygun 
finansman modelleri (Yap-İşlet-Devret gibi) çerçevesinde, yabancı 
sâtmaye katkısından azami ölçüde yararlanılacaktır.” denilmektedir. 
Benzer ifadeler Plana ilişkin yıllık programlarda da yer almaktadır. 

AKBULUT Hükümeti Programında “Dünyada ilk defa Türkiye'de altyapı 
projelerinde Yap-İşlet-Devret modeli geliştirilmiş ve buna göre önemli 
projelerin anlaşması yapılmış, uygulamaya konmuştur.” denilmektedir. 

- 29 Aralık 1992 tarih ve 21450 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
3859 sayılı 1993 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 34/f maddesinde " Yap-işlet¬ 
devret modeli ve benzeri özel finansman modellerine dayalı olarak 

gerçekleştirilecek projeler çerçevesinde, bu projeleri gerçekleştirecek özel 
hukuk hükümlerine tabi şirket statüsüne sahip yerli ve/veya yabancı 
ortaklardan oluşan Türk şirketlerinden, kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı 
ortaklıklarının ve mahalli idarelerin satın alacakları mal ve hizmet bedelleri 
için geri ödeme garantisi vermeye, gerektiğinde proje ile ilgili anlaşmalar 
çerçevesinde köprü krediler sağlanmasına ve sağlanacak bu krediler için 
geri ödeme garantisi vermeye ve Yap-İşlet-Devret modeline dayanan 
tesisin söz konusu projelere ilişkin anlaşmalardaki koşullar çerçevesinde 
satın alınması halinde de dış kredi borçlarını yüklenecek kamu kurum ve 
kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve mahalli idarenin lehine, finansör 
kuruluşlara garanti vermeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakan yetkilidir” denilmektedir. 

. 28 Mart 1992 tarih ve 21185 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 92/2805 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, “Yatırımların, Döviz 
Kazandırıcı Hizmetlerin ve İşletmelerin Teşviki ve Yönlendirilmesine Ait 
Esaslar'ın 5. Maddesinde, fana tabi olmayan yatırım konuları başlığı 
altında “Müsteşarlıkça ( Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı) uygun görülen 
yap-işlet-devret modeli çerçevesindeki altyapı yatırımları” denilmektedir. 
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Aynı esasların 24. Maddesinde özel önem taşıyan yatırım konuları 

arasında “Müsteşarlıkça Uygun görülen yap-işlet-devret modeli 
çerçevesindeki altyapı yalırımları” denilmek suretiyle YİD projeleri özel 
önem taşıyan yatırım konuları arasında sayılmıştır. 

6. 14 Ağustos 1991 tarih ve 20960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hazine 

ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında i<anurda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
6. Maddesiyle “Yüksek finansman ihtiyacı nedeniyle genel bütçeden 
finansmanı güç olan ve ileri teknoloji gerektiren temel altyapı projelerinin 
yerli ve yabancı özel sektör katılımı ile Yap-İşlet-Devret modeline göre 

gerçekleştirilmesi için gerekli koordinasyon ve organizasyonu yapmak” 
Müsteşarlık Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün görevleri arasında 

sayılmıştır. 

Görüldüğü gibi yukarıda değinilen tüm yasal metinlerde modelle ilgili 
olarak; "YİD modeli çerçevesinde”, “YİD modeline dayalı", YİD modeli 
uyarınca", “YİD modeline göre” gibi ifadelere yer verilmektedir. Ancak 
modelin ne olduğu, tarafların kimlerden oluştuğu, uygulama usul ve 
esaslarının ne olduğuna ilişkin bir ibare yer almamaktadır. Buna ilişkin bir 
düzenleme girişimi Kalkınmada Önem Taşıyan Yatırımların Özel Proje 
Finansman Modelleri Çerçevesinde Gerçekleştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
Taslağı ile yapılmıştır. 

8.2. KALKINMADA ÖNEM TAŞIYAN YATIRIMLARIN ÖZEL PROJE 
FİNANSMAN MODELLERİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE 
DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI” 

Taslakta modelle ilgili olarak 3996 sayılı Kanun bakımından önem ve 

farklılık taşıyan noktaların açıklanmasına çalışılacaktır. 

” Turan EMEKSİZ. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Bilim Raporu. Ankara 
1996'dan alınmıştır. 
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Taslakta böyle bir düzenlemenin temel gerekçesi olarak, hizmetlerin 

süratli, düzenli, etkin, verimli ve ekonomik bir biçimde yürütülebilmesi için, 
temel oaltiyapı ve diğer büyük projelerin özel teşebbüs eliyle 
gerçekleştirilmesinin o rasyonel (obir (Ouygulama Olduğu (gözönünde 

bulundurularak, ülke kalkınmasında önem taşıyan yatırımların kanun 
kapsamındaki modeller çerçevesinde gerçekleştirilmesine imkan sağlamak 
olduğu; böylece Devletin kısıtlı finansman kaynaklarının savunma, eğitim, 
sağlık gibi Devlet tarafından öncelikle üstlenilmesi gereken sektörlere sağlıklı 

bir şekilde yönlendirilmesinin mümkün olacağı; altyapı yatırımlarının Devlet 
bütçesine getirebileceği yükün bu suretle ortadan kaldırılacağı, yatırımlarla 

öncelikle büyük projelere ek finansman kaynaklarının oluşturulacağı, 
projelerin ozamanında o gerçekleştirilmesi oyoluyla (omaliyetlerin (asgari 

seviyelerde tutulabileceği, ileri teknoloji ove know-how transferinin 
sağlanacağı, modern yönetim ve etkin işletme tekniklerinin kullanılacağı, bu 

şekilde yabancı sermayeden en emin ve en ucuz yararlanma imkanlarının 
doğacağı, modelin başarılı bir şekilde uygulanması sonucu ülkenin 
yurtdışında kredi itibarının artacağı, dolayısıyla yabancı yatırımcıların ülkede 

yatırım yapması için bir teşvik unsurunun olacağı belirtilmektedir. 

Modelin uygulanmasıyla ilgili olarak Yap-İşlet-Devret Koordinasyon 
Kurulu adı altında bir kurul ve Teknik Komite adı altında bir komitenin 

kurulması (o öngörülmektedir. YİD Koordinasyon Kurulu, Başbakanlık 
Müsteşarının başkanlığında, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı, Devlet 

Planlama Teşkilatı Müsteşarı ve ilgili Bakanlık Müsteşarının katılımıyla 
oluşacaktır. Kurulun projelerin en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için kamu 
kurum ve kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlama ve yürütme 

yetkisine sahip olması öngörülmüştür. Teknik komite ise proje ile ilgili teknik 
çalışmaları yürütecektir ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün tespit 
edeceği yetkilinin başkanlığında ilgili Bakanlık ve kamu kuruluşlarının 

yetkililerinden oluşacaktır. 

Kamu kurumlarının ortak yatırım şirketine 6 30 oranını geçmemek 
üzere ortak olabilmeleri öngörülmüştür. 
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Diğer modeller şeklinde bir tanıma yer verilmek suretiyle YİD modeli 

dışında başka modellerin de uygulanmasına imkan verilmek istenmiştir. 

8.3. BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ 
ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA 3996 SAYILI KANUN 

Modele ilişkin genel düzenleme 13 Haziran 1994 tarih ve 21959 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 
Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 sayılı Kanunla ( Bundan 

sonra Kanun diye anılacaktır) olmuştur. Kanunun 4. Maddesiyle uygulamaya 

ilişkin usul ve esasların Maliye, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca müştereken hazırlanarak 

Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulması öngörülmüştür. Devlet 

Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının koordinatörlüğünde yapılan çalışmalar 
sonucunda hazırlanan Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunun Uygulama Usul ve 

Esaslarına İlişkin Karar 1 Ekim 1994 tarih ve 22068 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararıyla yürürlüğe konulmuştur. 

3 Aralık 1994 tarih ve 22130 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Bazı 
Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 4047 sayılı Kanun ve 4 Eylül 

1996 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4180 sayılı Kanunla 3996 sayılı 
Kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Kanun ve karar çerçevesinde getirilen düzenlemeler aşağıdaki 
kısımlarda ayrıntılı olarak incelenecektir. 
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8.3.1. PROSEDÜR 

3996 sayılı Kanunla getirilen prosedüre ilişkin aşamalar aşağıda 
belirtilmektedir. 

1. KAPSAM ; Yarılan düzenlemelere göre YİD modeli çerçevesinde 
yapılabilecek yatırım ve hizmetler köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve 
kullanma suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, haberleşme, maden ve 

otoyol, demiryolu, yeraltı ve yerüstü otoparkı ve sivil kullanıma yönelik deniz 
ve hava limanları ve benzeri yatırım ve hizmetlerdir. Daha önce de belirtildiği 
gibi enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı başlangıçta 3996 sayılı Kanun 
kapsamında iken 4047 sayılı Kanunla bu Kanun kapsamından çıkarılmıştır. 

Kapsam konusunda birkaç noktaya değinmekte yarar vardır. Kanunda 
ve dolayısıyla Kararda kapsam içinde yer alan iki ifade belirsizliğe yol 
açmaktadır. Bunlardan birincisi “fabrika ve benzeri tesisler" ibaresidir. İkincisi 
ise “ve benzeri yatırım ve hizmetler” ibaresidir. Fabrikanın ne fabrikası olduğu 
belli değildir ve fabrikaya benzer tesislerin de kapsamını çizmek oldukça 
güçtür. Aynı belirsizlik “ve benzeri yatırım ve hizmetler” ibaresi için de 
geçerlidir. Bu belirsizliğin (modelin kapsamının çok yanlış yönde 
genişletilmesine yol açma tehlikesi vardır. 

Gerek yukarıda değinilen soruna gerekse sonuç bölümünde yer alacak 
olan hangi hizmetler YİD modeli kapsamında düşünülmelidir sorusuna ışık 
tutabilecek önemli bir ip ucu Kanunun kapsam başlıklı maddesinin ikinci 
fıkrasında belirtilmektedir. Bu fıkraya göre yukarıda yer alan yatırım ve 

hizmetlerin “ bu Kanuna göre ... gerçekleştirilmesi bu yatırım ve hizmetlerin, 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları (Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil) tarafından 
görülmesine ilişkin Kanunların istisnasını teşkil eder.” 

Demek oluyor ki, YİD kapsamındaki yatırım ve hizmetler esâsında bir 
kamu kurum veya kuruluşunun Kanunla verilmiş asli görevidir. Ancak 
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finansman sıkıntısı gibi nedenlerle bu hizmetler özel kesim eliyle 

gerçekleştirilmektedir. Burada esas olarak üzerinde durulması gereken YİD 
modeline başvurmadan önce söz konusu yatırım ve hizmetlerin kamu kurum 

ve kuruluşlarının tekelinde olup olmaması gerektiğinin yani özelleştirme 

imkanının bulunup bulunmadığının  tartışılmasıdır. Bu konuya sonuç 

bölümünde YİD modelinin kapsamı ne olmalıdır sorusu üzerinde durulurken 
girilecektir. Fakat burada hemen belirtmek gerekir ki YİD modelinin kapsamı 
belli şartlar nedeniyle Devlet tarafından yürütülmesi zorunlu olan işlerle 

sınırlandırılmalıdır. Özel kesim eliyle de görülebilecek yatırım ve hizmetler 
için ise YİD modeli yerine, Devlet tekeline son verip özel kesime ve rekabete 
açma imkanları üzerinde durulmalıdır. 

2.YETKİ : Bir yatırım veya hizmeti YİD modeli çerçevesinde gerçekleştirmek 
isteyen İdare öncelikle Yüksek Planlama Kurulundan (YPK) bu konuda bir 
yetki almak zorundadır. Yetki almak üzere YPK'ya yapılacak başvurunun 

bağlı veya ilgili bulunulan Bakanlık kanalıyla yapılması gerekmektedir. 

Belediyeler ise yatırım veya hizmetin özelliğine göre konuyla ilgili Bakanlık 
kanalıyla başvuru yapabilmektedirler. 

Kanun ve Kararda yapılacak başvuruda bulunması zorunlu belgeye 
yer verilmemiştir. 

3.ŞARTNAME VE İLAN : Yüksek Planlama Kurulundan yetki alan İdare görev 

konusu yatırım veya hizmetin özelliklerini belirtir bir şartname hazırlayacaktır. 
Şartnamelerde genel olarak yer alması gereken hususlar Kararda tek tek 

sayılmıştır. Bundan amaç teklif verecek firmaların şartları önceden bilerek 
kararlarını (o oluşturabilmeleri ove böylece rekabet ortamının tesis 
edilebilmesidir. 

İdareler YİD modeli çerçevesinde gerçekleştirmek istedikleri yatırım ve 
hizmetleri, son müracaat tarihinden en az 30 gün önce ilan suretiyle 
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  duyurmak zorundadırlar. Yurt dışında yapılacak ilanlar son müracaat 
tarihinden en az 45 gün önce yapılmak zorundadır. 

4, ŞİRKETLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER : Yatırım veya hizmetleri 
gerçekleştirecek şirketlerin sağlam bir mali yapıya sahip olduklarını bağımsız 
denetim firmalarınca tasdiklenmiş bilançoları ile kanıtlamaları gerekir. Ayrıca 
şirketin ortaklarından en az birinin söz konusu yatırım veya işletme ile ilgili 
faaliyette bulunması gerekir. 

Şirketlerin yatırım veya hizmet için getirecekleri öz kaynak oranı 
toplam sabit yatırım tutarının Ye 20' sinden az olamayacaktır. 

Her YİD projesi için ayrı bir şirket kurulması gerekmektedir. 

Şirketlere gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarının da ortak 
olabileceği belirtilmektedir. Ancak gerek Kanun gerekse Kararda kamunun 
ortaklığı için gereken şartlar ve buna ilişkin sınırlamalar ( belli bir yüzdeyle 
sınırlı tutulması gibi) konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 
Uygulamada da Kamunun ortak olmasına olumlu yaklaşılmamaktadır. 

5.ÖN SEÇİM VE GÖREVLENDİRME KOMİSYONU : İdareler ön seçim yapıp 
yapmamakta serbesttirler. Ancak ön seçim yapılmasına karar verildiği 

takdirde bir ön seçim komisyonunun kurulması gerekir. 

Görevlendirme konusunda karar almak üzere idarenin birinci derece 

ita amirinin onayıyla bir görevlendirme komisyonu teşkil edilmektedir. 

6. GÖREVLENDİRME USULLERİ : Üç tür görevlendirme usulü 
bulunmaktadır. 

a) Kapalı Teklif Usulü 
b) Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü 
c) Pazarlık usulü 
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Görevlendirme usullerinde, gerekli rekabet ortamının ve açıklığın 
sağlanmasına yönelik hükümler konmuştur. Belli istekliler arasında kapalı 
teklif usulünde zorunlu nedenlerle üçten az istekliden teklif almak gerektiği 

takdirde, Yüksek Planlama Kurulundan izin alınması gerekmektedir. 

Görevlendirme komisyonu tarafından alınan görevlendirme kararı, ilgili 

Bakan tarafından onaylanır veya iptal edilir. 

7. UYGULAMA SÖZLEŞMESİ : Yapılan değerlendirme sonucu teklifi kabul 
edilen ve görev verilen şirketle bir uygulama sözleşmesi imzalanır. Uygulama 
sözleşmesi imzalanmadan önce YPK onayına sunulmak zorundadır. 
Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar (toplam 33 adet) Kararda tek tek 
sayılmıştır. 

8.SÜRE : Sözleşme süresi yatırım süresi ve işletme süresi dahil 49 yıldır. Bu 
süre mücbir sebepler ve idarenin sebep olduğı haller dahil hiçbir şekilde 
toplam 49 yılı geçemez. 

8.3.2. FİYATLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

3996 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetler 

için uygulanacak fiyatların belirlenmesinde iki yöntem bulunmaktadır. 

1. Maliyet Artı Kar Yöntemi : Maliyet artı kar yöntemine ilişkin esaslar 

şunlardır. Öncelikle uluslararası iç karlılık oranlarının da göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir. Bu yöntemin uygulanmasında Muhasebe 

Sistemi Genel Tebliğinde yer alan standart ve ilkelerin esas alınması, bu 
ilkelerin yetersiz kaldığı durumlarda uluslararası muhasebe standartlarından 

yararlanılması, yapılacak sözleşmelerde faaliyet konuları itibariyle aynı olan 
işletmelerde aynı kriterlerin uygulanmasına yönelik ilkelerin benimsenmesi 
esas alınacaktır. Türk Lirası üzerinden maliyet kalemleri işletme dönemi 
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  içerisinde oeskale edilebilir. Eskalasyona , ilişkin ( oranlar uygulama 
sözleşmesinde yer almak zorundadır. Ücret tekliflerinin döviz cinsinden 
alındığı hallerde ise, içlstine döneminde değişebilir maliyet kalemleri dışında 
girdi fiyatlarındaki değişmeler ücrete yansıtılmaz. 

2. Tavan Ücret Yöntemi . Karar çerçevesinde getirilen asıl yenilik tavan 
ücrel yönteminin ilk defa uygulamaya konulmasıdır. Uygulayıcılara kolaylık 
sağlamak amacıyla tavanı ücret konusunda uyulacak ilkeler açık ve geniş 
bir şekille düzenlenmiştir. Buna göre ; 

a) Tavan ücret yönleminde piyasada oluşmuş ücret düzeyinden en yüksek 
indirimi sağlayan ve işletme dönemi boyunca bunu sürdüreceğini taahhüd 
edenin teklifi tercih edilir. 

b) Piyasada olusan ücretlerin gerçek maliyetleri yansılmadığı veya eş değer 
bir ücretin henüz. oluşmadığı durumlarda en düşük ücreti işletme süresi 
boyunca sürdüreceğini taahhüd edenin teklifi tercih edilebilir. 

c) Şirket uygulayacağı ücreti başlangıç fiyatını esas almak kaydıyla Tüketici 
Fiyatları Endeksi (TFE) eksi bir katsayı (X) ile bulacağı bir oranla (TFE - X) 
artırabilir. Yatırım ve hizmetin özelliğine göre Tüketici fiyatları endeksi ile 
üretilen mal ve hizmetin temel girdisi olan bir maliyet kalemindeki fiyat 
artışının (M) ağırlıklı ortalamasından bulunacak endeks eksi X katsayısı 
kullanılabilir. Burada ((a. TFE * (1-a) . M) - Xİ formülü kullanılır. Bu 
formülde (a) katsayısı sektörün özelliğine ve yatırım ile hizmetin niteliğine 
göre, şirket tarafından belirlenen sıfır ile bir arasında bir değerdir. 

d) X katsayısı şirket tarafından mal ve hizmet üretiminde öngörülen verimlilik 
artışı ve piyasanın büyümesiyle oluşacak maliyet düşüşü dikkate alınarak 
teklif edilir. Bir dönem önceki ücret, bir sonraki dönemin başlangıç ücreti 
olarak kabul edilir. Bu eskalasyon yönteminde idareye başvurmak zorunlu 
değildir. Belirlenen yeni ücret idareye dönemler itibariyle yazılı olarak 
bildirilir. Bu son nokta çok önemlidir. Çünkü fiyat konusundaki ilkeler bir 
defa tespit edildikten sonra İdarenin müdahalesi dolayısıyla siyasi etkiler 
ortadan kalkmaktadır. Şirket ekonomik şartlar çerçevesinde hareket 
edebilecektir. 
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e) Ücret sektörün özelliği ve işletme süresi dikkate alınarak, en az üç Yıl 
olmak üzere uygulama sözleşmesinde belirtilen aralıklarla gözden 
geçirilebilir. 

f) Birden fazla mal veya hizmet üretilmesi durumunda bu mal ve hizmetlerin 

önemli kalemleri ücretlerin ağırlıklı ortalaması olarak da belirlenir. İşletme 
döneminde tavan ücret içerisinde kalınmak kaydıyla görevli şirket mal ve 
hizmetler veya bunların alt kalemleri itibariyle ücretlerinde değişiklik 
yapabilir. 

g) Görevli şirket talep koşullarını dikkate alarak, her dönem hesaplanan tavan 
ücretten daha düşük bir ücretle mal ve/veya hizmet satabilir veya 
maliyetleri dikkate alarak fiyat farklılaştırması uygulayabilir. Şirket bu 
uygulamanın gerekçesi hakkında idareyi yazılı olarak bilgilendirir. 

8.3.3. KREDİLER 

Üç tür kredi söz konusudur. 

a) Ana Kredi ( Senior Loan ) : Projenin finansmanı amacıyla, görevli şirketçe 
temin edilen esas kredidir. Ana krediler için Hazine Garantisi söz konusu 
değildir. 

b) Destek Kredisi ( Stand-By Loan ) : Projenin gerçekleştirilmesi sırasında 
görevli şirket hatası nedeniyle ortaya çıkan nakit sıkıntısının finansmanını 

karşılamaya yönelik olarak görevli şirketçe temin edilen tali kredidir. 
Destek kredileri için de Hazine Garantisi söz konusu değildir. 

c) Köprü Kredi ( Subordinated Loan ) : Köprü krediler görevli şirket hatası 
dışındaki durumlar nedeniyle projenin beklenmeyen finansman ihtiyacını 
karşılamak amacıyla, İdare adına, fonlar veya uluslararası kredi 
kuruluşlarınca temin edilen ve kısmen veya tamamen Hazine garantisini 
haiz kısa ve orta vadeli kredidir. Köprü kredilerin temini İdarenin 
sorumluluğunda olduğu için Köprü kredi temini ile ilgili hususlar Kararda 
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ayucz düsleriştir Buna göre görevli şirkete üç halde köprü kredi 
sağlanebilmektedir 

1. İlay irlaraden kaynaklanan her türlü kayıp ve zararların finansmanı 
amacıyla 

9 Görevli şirketin mücbir sebepler nedeniyle ortaya çıkan zararlarının 
finansmanı amacıyla. 

3. liygulama sözleşmesinde her iki tarafın mutabakatı ile yapılacak 
değişikliklerin finansmanı amacıyla, 

Karara göre sağlanacak veya garanti edilecek köprü kredilerin tutarı 
görevli şirketin özkaynakları ile sınırlıdır. Köprü Kredi limitini özkaynak Sınırı 
üzerinde belirlemeye Yüksek Planlama Kurulu yetkilidir. | Uygulama 
sözleşmesinde her iki tarafın mutabakatı ile yapılacak değişiklikler hariç 
görevli şirkete ilave köprü kredi sağlanamaz. 

8.3.4. HAZİNE GARANTİLERİ 

4 Eylül 1996 tarih ve 22747 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren 4180 sayılı Kanunla Hazine garantileri konusunda bazi 
değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu yeni düzenlemelerle birlikte dört halde 
Hazine garantisi verilebilmesi söz konusudur. 

a) Mal ve Hizmetler için Ödeme Garantisi : Görevli şirkete, İdarece satın 
alınacak mal ve hizmet bedelleri için ödeme yapılacağına dair garantidir. 

b) Girdiler İçin Garanti : Kamu kuruluşlarınca görevli şirketlere taahhüt 
edilmiş olan üretim girdilerinin temin edilememesi halinde ilgili sözleşme 
çerçevesinde ortaya çıkabilecek ödeme yükümlülükleri için verilen 
garantidir. 

c) Köprü Krediles İçin Geri Ödeme Garantisi : Uygulama sözleşmesi ve diğer 
sözleşmelerde yer alması ve Kararda köprü krediler için belirtilen şartlara 
uygun olması kaydıyla, yabancı finans kuruluşlarından köprü krediler 
sağlanması halinde, finansör kuruluşlara verilen kısmen veya lamamen 
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geri ödeme garantisi veya görevli şirkete köprü kredi sağlanması 
hususunda mali yükümlülük altına giren fonlar lehine verilen garantidir. 

Enerji projelerinde köprü krediler Enerji Fonundan temin edilmektedir. 
d) Buy-Out Halinde Ana Krediler İçin Geri Ödeme Garantisi : Finansör 

kuruluşlara, köprü krediler dışında sağlanan ana krediler için, tesisin ve 

görevli şirket hisselerinin uygulama sözleşmesi ve diğer sözleşmelerdeki 
koşullara uygun olarak süresinden önce İdarece devir alınması halinde 

( Buy-Out Hali) İdare lehine verilebilecek geri ödeme garantisidir. Ancak 
yerli finans kuruluşlarınca sağlanan ana kredilere hiçbir şekilde garanti 
verilememektedir. 

Bu garantileri vermeye ve garanti koşullarını belirlemeye Hazine 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Hazine garantisi öngören 

uygulama sözleşmeleri için Hazine (Müsteşarlığının uygun görüşünün 
alınması gerekmektedir. 

8.3.5. DEVAM EDEN İŞLER 

Bilindiği gibi yap - işlet - devret modelinin uygulanmasına temel teşkil 
edecek genel bir kanun olan, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap - İşlet - Devret 
Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanun, 13.6.1994 

tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak bu Kanun yayımlanmadan 
önce yap - işlet - devret modeline göre yapılması planlanan ve bu yönde 
çalışmaları başlatılan projeler de bulunmaktadır. Bu durumda bu projelerin ne 
olacağı sorunu ortaya çıkmıştır. 3996 sayılı Kanun konuyu geçici 1. 
maddesinde düzenlemiştir. Madde şöyledir: " Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte 3096 ve 3465 sayılı kanunlar kapsamında idare ile sözleşmeleri 
sonuçlandırılarak, idarenin bağlı veya ilgili olduğu Bakan tarafından 

onaylanmış olan ve çalışmaları halen devan eden projelere iş bu Kanunun 4 
ve 8 inci madde hükümleri uygulanmaz. " 

3096 sayılı Kanun enerji yatırımlarının, 3465 sayılı Kanun otoyolların 
yap - işlet - devret modeliyle gerçekleştirilmesini düzenlemektedir, Buna göre 
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  otoyol ve enerji projelerinde belli bir aşamaya gelmiş olan projeler, tabi 
oldukları usul ve esaslara göre sonuçlandırılacaktır. Kanun otoyol ve enerji 

projeleri dışında kalan projelerden söz etmemektedir. 

3996 sayılı Kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin Bakanlar 
Kurulu Kararı, normlar hiyerarşisi gereği Kanunu aşmayacak şekilde 
hazırlanmıştır. 

Bu düzenlemler sonucunda enerji ve otoyol yatırımları dışında kalan ve 

belli bir aşamaya da gelmiş bulunan İzmit Su Projesi gibi projelere devam 
etme imkanı ortadan kalkmıştır. 

Bu sorunun giderilmesi için 3 Aralık 1994 tarihinde yayımlanan 4047 
sayılı Kanunla 3996 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir: 

“ Bu Kanunun (3996 sayılı Kanun) yürürlüğe girmesinden önce yap¬ 
işlet-devret modeline göre başlatılmış projeler tabi oldukları usul ve esaslara 

göre sonuçlandırılır. 
Ancak, birinci fıkrada belirtilen proje ve işlere de bu Kanun (3996 sayılı 

Kanun) hükümlerinin uygulanmasına, görevli şirketin talebi ve ilgili İdarenin 
müracaatı üzerine Yüksek Planlama Kurulunca karar verilebilir. “ 

Burada iki konu gündeme gelmektedir. Birincisi 3996 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce başlatılan işlerin tabi olduğu usul ve esaslar 

konusudur. Bilindiği üzere 3996 sayılı Kanundan önce YİD modeline ilişkin 
düzenlemeler enerji sektörüne ilişkin 3096 sayılı Kanun, otoyol yapımına 
ilişkin 3465 sayılı Kanun ve Serbest Bölgeler Kanunudur. Bunun dışındaki 

projeler için Kanunla düzenlenmiş bir usul ve :sastan söz etmek mümkün 
değildir. 3996 sayılı Kanunun geçici birinci maddesinin ilk halinde bu nedenle 

sadece 3096 sayılı Kanun ve 3465 sayılı Kanundan bahsedilmiştir. Bu 
nedenle bu sektörler dışındaki projelerin 3996 sayılı Kanun kapsamına girme 

yönünde bir talep olmaması halinde hangi usul ve esaslara göre yürütüleceği 
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8.3.6. UYGULAMALAR “ 

  

  

  

  

  

  
          
PROJE ADI YATIRIM AÇIKLAMA 

TUTARI 

Antalya Dış Hatlar Yeni Terminal Binası 65,4 milyon $ İnşaat tamamlanarak tesis 
hizmete açılmıştır. 

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Yeni 306 milyon $ 17.2.1998 tarihinde 30 aylık 
Terminal Binası İnşaatı inşaat dönemi başlamıştır. 

| Bodrum Milas Havalimanı Terminal 30 milyon $ YPK kararı çıkmıştır. 
Binası İnşaatı 
Zonguldak Filyos Limanı 753,1 milyon $ | Sözleşme imza 

( aşamasındadır. 
Derince Limanı Konteyner Terminali 217 milyon $ İhale yapılmıştır. 
Anadolu Otoyolu Dilovası Ayrımı 1 milyar $ Sözleşme imzalanmış 
Orhangazi Otoyolu (İzmit Körfez- incelenmek üzere Danıştay'a 
Kocaeli köprüsü dahil) gönderilmiştir. 
Çanakkale Boğazı Geçişi 500 milyon $ YİD modeli ile ikinci kez ihale 
(20 km otoyol, 1440 m. asma köprü) edilebilmesi için çalışmalar 

devam etmektedi 
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YAT LİMANLARI 
  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  
      
PROJE ADI YATIRIM AÇIKLAMA 

TUTARI 

Antalya Büyük Yat 15 milyon $ 1999 yılında inşaata 
Limanı başlanacaktır. 
Didim Yat Limanı 12 milyon $ 1999 yılında inşaata 

başlanacaktır. 

Dalaman Deniz Otobüsü 14,4 milyon $ 1999 yılında inşaata 
ve Yat Yanaşma Yeri başlanacaktır. 
Bodrum Yeni Yat Limanı 23,8 milyon $ 1999 yılında inşaata 

başlanacaktır. 

Datça Yat Limanı 10,5 milyon $ 1999 yılında inşaata 
başlanacaktır. 

Turgut Reis Yat Limanı 12,5 milyon $ 1999 yılında inşaata 
başlanacaktır. 

Fethiye (Çavuşlu) Yat Limanı 29,7 milyon $ 1999 yılında inşaata 
başlanacaktır. 

Kaş Yat Limanı Il. Kısım 7,75 milyon $ İhale edilmiştir. Danıştay'a 
gönderilmiştir. 

Bozburun Yat Yanaşma Yeri 3,5 milyon $ İhale edilmiştir. YPK onayına 
sunulmuştur. 

  

ıl 

  



Ni. BÖLÜM 

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Bu bölümde Türkiye'de YİD modelinin uygulamasıyla ilgili sorunlar ve 
bu sorunların çözümüne yönelik öneriler açıklanmaya çalışılacaktır. 

1. MEVZUAT FARKLILIKLARI 

Yukarıda yapılan açıklamalardan da görüldüğü üzere YİD konusunda 
farklı konularda farklı Kanunlar uygulanmaktadır. Bu Kanunlardaki esaslarda 

da temel noktalarda farklılıklar bulunmaktadır. Özellikle enerji sektörü 
uygulamasına yönelik mevzuatta öngörülen model ile 3996 sayılı çerçeve 
Kanunda getirilen model arasında önemli farklılıklar mevcuttur. 3996 sayılı 
Kanunda Yüksek Planlama Kurulunun devreye girmesi söz konusu iken enerji 
projelerinde konu Bakanlık çerçevesinde yürütülmektedir. YİD modelinde 
önemli bir unsur olan ihalede açıklık ve rekabet ortamının sağlanabilmesi için 
3996 sayılı Kanunda ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin 
Kararda önemli kurallara yer verilmiştir. Görevlendirme usulleri belirlenmiş, 
ilan zorunluluğu getirilmiştir. 3996 sayılı Kanunda ilana çıkılması zorunludur 
ve üçten az istekliden teklif alınması istisnai bir durumdur ve bunun için 
Yüksek Planlama Kurulu Kararı gerekir. 3096 sayılı Kanunda ise tek kişiden 
alınan teklifin (fizibilite raporu) değerlendirmesi esas olup ilana çıkılması 
zorunluluğu bulunmamaktadır. 2/“ 

”3096 sayılı Kanunun açıklık ve rekabet ilkesi bakımından yetersiz olduğu kamuoyunun 
gündemine de girmiştir: Afşin-Elbistan Termik Santralının YİD yöntemiyle özel bir şirkete 
ihalesiz verildiği savları kamuoyunda tartışılmış: zamanın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı da 
bir soruya verdiği yanıtta 3096 sayılı Yasa'ya göre yapılacak uygulamalarda ihale koşulunun 
bulunmadığını açıklamıştır. Cumhuriyet Gazetesi, 7.5.1995. Zikreden Prof. Dr. Turgut TAN. 
İdare Hukuku Açısından Yap-İşlet-Devret Sözleşmeleri. Yap-İşlet-Devret Modelinin 
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  Benzer şekilde 3996 sayılı Kanunun uygulama usul ve esaslarına 
ilişkin Kararda sözleşmelerde yer alması zorunlu hususlar ayrıntılı olarak 
sayılmıştır ve sözleşmeler imzalanmadan önce Yüksek Planlama Kurulunun 
onayına sunulmak zorundadır. Enerji uygulamasında ise böyle bir düzenleme 
mevcut değildir. Ayrıca uygulamada imzalanan bazı sözleşmelere gizlilik şartı 

konduğundan bunların konuya ilgi duyanlar tarafından elde edilmesinin 

mümkün olamadığı da ileri sürülmektedir. 

Bu farklılılıklar genel bir modelin ortaya konamamasına yol açmaktadır. 

Sektörel farklılıkları dikkate alan bir düzenlemenin yapılması gerektiği açıktır. 
Ancak mantık ve işleyiş açısından birlik ve tutarlılık sağlanması gereği de 
gözardı edilmemelidir. 

2.KAPSAM 

YİD modeli, altyapı yatırımlarının belirli ölçülerde özel kesim tarafından 
gerçekleştirilmesi amacına yöneliktir. Böylece bir yandan kamunun finansman 

yükü azalacak bir yandan da verimlilik artacaktır. Bu amacın 
gerçekleştirilmesi oOher şeyden önce modelin hangi sektörlerde 
uygulanacağına bağlıdır. Model sadece belirli şartlar nedeniyle kamu 
tarafından yerine getirilmesi zorunlu olan hizmetlerde uygulanmalıdır. Aksi 
takdirde yapılan özelleştirme değil devletleştirme olur. Eğer, şimdi ya da 
ileride bütünüyle özel sektöre bırakılabilecek bir sektörde bu model 

uygulanırsa artık o sektörün özel kesime ve rekabete açılması imkanı ortadan 
kalkabilir. Çünkü sektörde belli bir miktar mal ve hizmet için belli fiyattan alım 

  

Uygulanmasında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Öneriler Sempozyumu, A.Ü. Hukuk 
Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü. 19 Haziran 1996, 
“ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önceki uygulamalarından farklı olarak 24 Eylül 1996 
tarihli Resmi Gazetede yayımladığı bir ilanla yap-işlet-devret modeliyle yaptırmak istediği 
toplam 11 proje için ihaleye çıkmıştır. 11 Ekim 1996 tarihli Resmi Gazetede de 44 YİD projesi 
için ilan verilmiştir. Bu durumu Bakanlığın, ihaleye çıkılmasını esas almaya başladığı şeklinde 
olumlu bir gelişme olarak değerlendirmek gerekir. 
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garantisine sahip imtiyazlı şirketler olacaktır ve bunlarla yeni ve imtiyazsız 
şirketlerin rekabet etmesi ya mümkün olamayacaktır ya da çok güç olacaktır. 

Konuya 3996 sayılı Yap-İşlet Devret Kanunu çerçevesinde örnekleriyle 
bakmak daha yararlı olabilir: 

Kanun kapsamında yer alan bir takım işler hali hazırda bütünüyle özel 
sektöre ve rekabete açık hale getirilebilir bir yapıdadır. Bunlara Kanun'un 
kapsam başlıklı 2. maddesinde yer alan “ Maden ve işletmeleri, fabrika ve 
benzeri tesisler, yeraltı ve yer üstü otoparkı ve -ve benzeri tesisler-” örnek 
verilebilir. Bu sektörlerde yap-işlet-devret modeli seklörü etkileyecek sayı ve 
büyüklükte projelerle uygulamaya konulduğunda ilgili şirketler ayrıcalıklı bir 
yapıda olacağından sektördeki rekabet bozulacaktır. Yapılan sözleşmeler 49 
yıla kadar varan uzun bir dönemi kapsayacağından bu bozukluk kalıcı da 
olacaktır. Üstelik süre sonunda tesisler Devlete devredileceğinden şu anda 

bile tümüyle özel sektöre açılabilecek bir sektörde devletleştirme yapılması 
gibi istenilmeyen bir sonuçla karşılaşılabilecektir. 

Bu konudaki diğer bir örnek gerek sektörün niteliği bakımından ve 
gerekse YİD modeline göre uygulamaya konulan projelerin çokluğu 
bakımından özel bir önem taşıyan enerji sektörüdür. Enerji sektöründeki YİD 
uygulamasına ilişkin genel değerlendirmede bu konuya değinilmiştir. 

Özetle YİD modeli sadece Devlet tarafından görülmesi zorunlu olan 

sektörler için uygulanmalı;şimdi ya da gelecekte özel sektöre birakılabilecek 
bir sektörde ise bu modelden kaçınılmalıdir. 

3996 sayılı Kanun kapsamındaki YİD modeli uygulamasından ayrı 
düşünülmesi gereken bir uygulama da birinci bölümde kısaca değinilen, bir 
arazi üzerine YİD modeli çerçevesinde otel, eğlence yeri, benzin istasyonu 
yaptırılması gibi uygulamalardır. Burada taraflar özel hukuk hükümleri 
çerçevesinde (hareket (etmektedir. . Bu konuyla ilgili o Türkiye'deki 
düzenlemelere de kısaca değinmekte yarar olacaktır. Çünkü uygulamada 
turistik otel ve benzin istasyonu, otobüs terminali yapımı gibi amaç arla 
Yüksek Planlama Kuruluna müracaat edildiği görülmektedir. 
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Bu konu Türk hukukunda üst hakkı (inşaat hakkı - yapı hakkı) adı 
altında düzenlenmiştir. 

Üst hakkı bir şahsa başkasına ait arazideki yapının (inşaatın) maliki 
olma yetkisini veren bir irtifak hakkıdır. Üst hakkı sahibine arazinin altında 
veya üstünde bir inşaat yapmak veya arazide hakkın tesisinden önce mevcut 
bir inşaatı muhafaza ederek ona malik olma yetkisi verir.” 

Yapı hakkı kurmak taşınmazın devri sonucunu doğurmayacağından 
Devlet veya diğer kamu kuruluşları kendi mülkiyetlerinde bulunan araziyi yapı 
hakkına dayanarak inşaat yapılmak üzere özel şahıslara devredebilirler. Yapı 
hakkında mülkiyet konusu olan şey taşınmaz olmayıp, bizzat inşaatın kendisi 
olduğu için yapı hakkının Hazine arazisi üzerinde kurulması Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan bu gibi yerlerin kamu emlaki niteliğini 
kaybetmelerine neden olmaz. Yine söz konusu hak sona erince taşınmaz 
üzerindeki bina, inşaat birleşme ilkesi gereğince taşınmaz malikinin 
mülkiyetine geçer. 

Bu özelliği itibariyle yapı hakkı, bir taşınmazın mülkiyetinin 
kazanılmasına gerek olmayan örneğin, 30 yıl süreyle bir ticari veya sınai 
işletme veya turistik tesis kurmak istendiğinde kullanılabilecek bir 
müessesedir. Bunun gibi inşaat yapılacak alanın özel mülkiyet konusu 
olmadığı, özellikle Devlet ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hüküm ve 
tasarrufu altında bulunduğu hallerde de yapı hakkı sahibine yine aynı hakkı 
tanır. Bu sayede dağlarda, göllerde ve deniz kıyılarında otel, motel, dinlenme 
tesisleri, konaklama ve diğer turisrik tesisler, plajlar, lokantalar, panoramik 
kuleler, telekabin, telesiej ve teleferik hatları kurma imkanı tanır." 

Bu açıklamalar ışığında şu belirlemeler yapılabilir: İlk olarak mevcut 
halde ya da kısa veya orta vadede özelleştirilebilecek yatırım ve hizmetler 
(maden ve işletmeleri, fabrika ve benzeri tesisler, yeraltı ve yer üstü otoparkı 
ve benzeri tesisler) YİD kapsamından çıkarılmalıdır. İkinci olarak kamu 
  

“ Prof Dr. Kemal OĞUZMAN, Prof. Dr. Özer SELİÇİ. Eşya Hukuku 1988. S.707-708 
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mülkiyetindeki bir arazi üzerine bir tesisin yapılmasına yönelik uygulamalar 
(otel, motel, dinlenme tesisleri, konaklama ve diğer turistik tesisler, otobüs 

terminali gibi) 3996 sayılı Kanun çerçevesinde değil yukarıda açıklanan 
inşaat hakkı çerçevesinde ve özel hukuka tabi olarak gerçekleştirilmelidir. 
YİD uygulamasında önemli bir yer teşkil eden yat limanları da bu çerçevede 
düşünülmelidir. Yapı hakkı çerçevesinde gerçekleştirilen işler özel hukuka 
tabi olacağından aşağıda yer verilecek imtiyaz, Danıştay incelemesi, idari 
yargıya tabi olma gibi sorunlar da kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Zaten 

uygulamada da yat limanları konusunda imzalanan uygulama sözleşmeleri 
diğerlerinden farklılık taşımakta İdarenin işletme dönemi boyunca belli 
miktarda yıllık kira alması hükme bağlanmaktadır. 

3.İMTİYAZ 

13 Haziran 1994 tarihinde yayımlanan Bazı Yatırım ve Hizmetlerin 

Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yaptırılması Hakkında 3996 sayılı Kanunun iptali 

amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Mümtaz SOYSAL, Nami Çağan 
ve seksensekiz milletvekili tarafından 2.8.1994 tarihinde iptal davası 
açılmıştır. Anayasa Mahkemesinin 20 Mart 1996 tarih ve 22586 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan kararıyla 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap¬ 
İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun 

a- 5 inci maddesinin ilk cümlesinde yer alan “ ... imtiyaz teşkil 
” “ etmeyecek nitelikte...” sözcükleriyle, Bu sözleşme özel hukuk 

hükümlerine tabidir." biçimindeki ikinci cümlesini Anayasaya aykırı 
olduğu gerekçesiyle, 

b- 14 üncü maddesinin ikinci cümlesinde yer alan “ Bu Kanuna göre 
yapılacak yatırım ve hizmetler hakkında 10 Haziran 1326 tarihli Menafii 
Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun ile 25.6.1932 tarih ve 

  

> Nurhan UYDURANOĞLU a.g.e. s.19'dan Doç. Dr. Mehmet ÜNAL, Türk Medeni 
Hukukunda Yapı Hakkı, Ankara 1988 sh.48. 
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  2025 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz" hükmünü uygulama olanağı 
kalmadığı gerekçesiyle 
iptal etmiştir. 
Bu Karara göre yap-işlet-devret sözleşmeleri kamu hizmeti imtiyaz 

sözleşmeleri olarak kabul edilecektir. Bu nedenle de bu sözleşmeler Danıştay 
incelemesinden geçecektir. Ayrıca bunlar idari sözleşme olduğundan İdareye 
tek taraflı fesih gibi üstün hak ve yetkiler verebilecektir. Uyuşmazlıklar idari 
yargıda çözülecektir. 

Danıştay incelemesi prosedürü uzatmaktadır. Yabancı yatırımcıların 
uluslararası tahkim talebi de uyuşmazlıkların idari yargıda giderilecek 
olması nedeniyle olumsuz karşılanmaktadır. 

Bu konuda önerilerde bulunmadan önce imtiyaz konusunda 

açıklamalar yapmakta yarar bulunmaktadır. 

3.1.TANIM 

Kamu hizmeti imtiyazı, idarenin bir sözleşme ile kamu hizmetinin 
yürütülmesini belli bir süre için bir özel kişiye vermesidir. 

Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri, bir kamu hizmetinin kurulmasının 
ve belli bir süre işletilmesinin veya kurulmuş bulunan bir kamu hizmetinin belli 
bir süre işletilmesinin, karşılığında yararlananlardan ücret almak, kar ve 
zararı kendisine ait olmak üzere bir özel kişi veya kuruluşa bırakılmasını 

öngören sözleşmeler olarak tanımlanmaktadır. 

3.2. İMTİYAZA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 

1982 Anayasasının 155 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, imtiyaz 
şartlaşma ve sözleşmelerinin Danıştay tarafından inceleneceği hükme 
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bağlanmıştır. Bu hüküm ile bağlanlılı olarak 2575 sayılı Danıştay 
Kanununun 234/Jd maddesinde, Danıştayın imtiyaz şartlaşma ve 

sözleşmelerini inceleme görevi yer almaktadır. 

İmtiyaz usulü hukukumuzda 10 Haziran 1326 (1910) tarihli Menafii 
Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Bu 
Kanunda 25.6.1932 tarih ve 2025 sayılı Kanun ile bazı değişiklikler 

yapılmıştır. Halen yürürlükte bulunan bu Kanun ile getirilen düzenleme şöyle 
özetlenebilir. 

Devletçe mali taahhütte bulunmayı içermeyen, umuma ait mülk ve 
emlakın tahsisini öngörmeyen, bütçeye dahil bir umumi hizmete ilişkin 
olmayan, bu Kanunda belirtilen muafiyetin dışında herhangi bir muafiyet 
kapsamayan, belediyelerin kuruluşuna ilişkin olarak çıkarılacak kanunlar ile 
mahalli idarelerin yetkisinde bulunmayacak olan kamunun yararına ilişkin 
imalatın imtiyazı doğrudan doğruya Bakanlar Kurulunca verilecektir.(madde1) 

İmtiyaz konusu imalata yönelik kurulacak tesisler için gerekli 
taşınmazlar, imtiyaz sahibi ile malik arasında herhangi bir uyuşmazlık halinde 
Kamulaştırma Kanunu uyarınca kamulaştırılarak alınacaktır ve taşınmaz 
bedeli ile her türlü giderler imtiyaz sahibince karşılanacaktır. İmtiyaz süresi 
içinde imtiyaz sahibinin teklifi ve ilgili Bakanlığın onayı ile, geçici olarak işgali 
gereken arazi ve taşocakları ile balasl mahalleri sahiplerine Kamulaştırma 
Kanununda kıymet takdiri için öngörülen usule göre belirlenecek tazminat 
imtiyaz sahibi tarafından ödendikten sonra mahalli idare marifetiyle imtiyaz 
sahibine teslim edilecektir. 

Tesis için gerekli olan Devlete ait arazi gerektiğinde imtiyaz sahibine 
imtiyaz süresinin sonuna kadar yararlanmak üzere ücretsiz terk 
edilebilecektir. Hükümetçe uygun görülmesi halinde geçici olarak işgal 
edilmesi gerekli olan söz konusu yerlerle, içlerinde bulunan taş ocaklaıı ve 
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balast mahalleri de ücretsiz olarak imtiyaz sahibine tahsis edilebilecektir. 

(madde 2) 

İmtiyaz süresinin sonunda işletmede kullanılan taşınır mallar ile alet ve 
malzemelerin satın alınabileceği hususu hükümetçe gerekli görüldüğü 
takdirde sözleşmeye konulabilecektir. İmtiyaz sözleşmesindeki belirli sürenin 
bitiminde hükümetin işletmeye iştirak hakkının bulunduğu hususu 
korunacaktır. İmalata yönelik eşya ile alet ve edavatın satınalmaya esas 
bedeli hesap ve defterlerin incelenmesi suretiyle bilirkişi tarafından veya 

hükümetçe uygun görülecek diğer usuller ile takdir ve tayin edilecektir. 
(madde 4) 

İmtiyazın son 15 yılı içinde ilgili Bakanlığın ruhsatı ile imtiyaz süresi ile 
bağlantılı olarak: yeniden veya tesise ek olarak yapılacak imalatın giderlerine 
denk bir meblağın her yıl için bedelinden 1/15 oranında indirim yapılarak 
imtiyaz sahibine tazminat olarak ödeneceği hususu hükümetçe gerek 
görülürse sözleşmede belirtilebilecektir.(madde 5) 

İmtiyaz, sözleşme ve şartnamelerinde belirtilen sürenin sonunda 
Osmanlı anonim şirketlerine devrolunacaktır. (madde 7) 

İmtiyaz konusu işte çalışarak idareci, teknik eleman, usta ve 
ustabaşıların ne kadarının yabancı uyruklu olacağı belirlenecek ve 
sınırlandırılacaktır. (madde 8) 

İl ve diğer belediyelerin imtiyaz konusu olacak işleri ile ilgili işlemleri 
kuruluşlarına ilişkin kanuni düzenleme yapılıncaya kadar merkezi idarece 
yürütülecektir, (madde 10) 

Bakanlar Kurulu, imtiyazın uygulanma yeri ve uygulanacak şeye ilişkin 
öncelikli usul ve muameleler konusunda özel düzenleme yapmaya yetkilidir. 

(madde 11) 
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Bu Kanun hükümleri, özel kanun hükümlerine tabi madenler ile 

taşocakları hakkında ve ayrıca ticaret, tarım ve sarraflığa ilişkin olarak 
verilecek imtiyazlara uygulanmayacaktır. (madde 12) 

25.6.1932 tarih ve 2025 sayılı Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat 
Hakkındaki 10 Haziran 1326 Tarihli Kanuna Bazı Maddeler Tezyiline ve Bu 
Kanunun Bazı Maddelerinin İlgasına Dair Kanun ile, 1910 tarihli söz konusu 
Kanunun 3 üncü ve 6 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve imtiyaza ilişkin 
olarak aşağıdaki hükümler getirilmiştir. 

Genel ve katma bütçelere dahil olan ve sözleşmenin akdi tarihinde 
mevcut veya ileride ihdas edilecek olan herhangi bir vergi veya resim 
muafiyetini içeren ve gelecek bütçelerden ödemeler yapılması hükümetçe 

gerekli görülen imtiyaz sözleşmeleri Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. 
(madde 1) 

Yukarıdaki maddede bahsedilen imtiyaz sözleşmelerinde, genel veya 
katma bütçelere dahil hiçbir vergi ve resim, Devlet daireleri tarafından 
üstlenilemez. (madde 2) 

Kamu hizmeti imtiyazına ilişkin yukarıda anlatılan genel yasal 
düzenlemeler yanında mahalli idarelerle ilgili mevzuatta da bazı kurallar 

bulunmaktadır. İl Özel İdaresi Kanununun 78/3 maddesine göre, şehir ve 
kasabalarda belediyeler yararına ve şartları Devletin koyduğu kurallara 
uygun olmak kaydıyla süresi 40 yılı aşmamak, hayvan, buhar ve elektrikle 

çalışan tramvaylar inşa ve elektrikle veya havagazıyla aydınlatma, elektrik 
enerjisi dağıtımı ve içme suyu isalesi için imtiyaz vermek yetkisi il özel 
idarelerine tanınmaktadır. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 19/4 maddesinin (a) bendine göre, 
doğrudan doğruya yapılmak ve işletilmek şartıyla su, havagazı, tramvay 
tesisatı kurmak ve işletmek, göl, nehir, körfez ve kıyı vapurlarıyla nakliyat 
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işlerini üstlenmek ve yerine getirmek belediyelerin hakkıdır. Ancak 
belediyeler bu işlerin tesis ve işletilmesi için süresi kırk yılı aşmamak üzere 
şartları Devletçe konulmuş kurallara uygun olmak kaydıyla imtiyaz yoluyla 
gördürebilirler, Aynı Kanunun 19/5 maddesinde, belediye sınırları içinde 
belirli yerler arasında yolcu taşımak üzere otobüs, omnibüs, otokar, tünel, 
iroley, funiküler işletmek ve mezbahalarda kesilen etleri satış yerlerine 
taşımanın yalnızca belediyelere ait olduğu belirtilmekte, ancak bunların 
imtiyaz yolu ile gördürülmesinin İçişleri Bakanlığı kararına bağlı olduğu 
öngürülmektedir. 

Ayrıca 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine 
ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun, “kamu hizmetlerinin (o gördürülmesinin 
özelleştirilmesi” başlıklı 15 inci maddesinde, “Genel ve katma bütçeli idareler 
ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların sadece tekel niteliğindeki mal 
ve hizmet üretim faaliyetleri ile kamu iktisadi kuruluşlarının temel kuruluş 
amaçlarına uygun mal ve hizmet üretim faaliyetleri imtiyaz addolunur. 
Bunların dışındakiler imtiyaz sayılmaz. Bu madde gereğince imtiyaz sayılan 
faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak anlaşma ve sözleşmeler imtiyaz şarllaşma 
ve sözleşmeleri niteliğinde olup diğer kanunların bu hususları düzenleyen 
özel hükümleri saklıdır.” hükmü yer almaktadır. 

3.3. ANAYASA MAHKEMESİ VE DANIŞTAYIN GÖRÜŞÜ 

Anayasa Mahkemesinin 3996 sayılı Kanuna ilişkin iptal kararıyla ilgili 
olarak verdiği kararda imtiyaz konusunda aşağıdaki açıklamalara yer 
verilmektedir. 

“İdare hukukunda imtiyaz kavramı, kamu hizmetinin -yürütülmesi 
yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Kamu hizmetinin, 
sermaye, kar, hasar ve zararı özel hukuk kişisine ilişkin olarak idarenin 
gözetim ve denetimi altında genellikle çok uzun süreli bir “idari 
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sözleşme” uyarınca özel hukuk kişilerince yürütülmesine İMTİYAZ 
denir. Gereksinimler karşısında yönetimin işinin çokluğu ya da kaynak 
bulmadaki güçlükler, kimi zaman bu yöntemin uygulanmasını zorunlu 

kılmakta ve kamu hizmetinin özel girişime gördürülmesine olanak 
sağlamaktadır. Konusu, kamu hizmetinin kurulmasını o ve/veya 
işletilmesini bir özel kişiye devretmek olan sözleşmeler “kamu hizmeti 

imtiyaz sözleşmeleri” olarak tanımlanmaktadır. 

Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri, (o gerek konusunun bir kamu 
hizmetinin kurulması ve/veya işletilmesi olması, gerekse hizmetin 

yürütülmesini sağlamak için hizmeti yapanlara kamu gücüne dayanan 
kimi yetkiler tanıması, gerekse idarenin, hizmetin düzenli ve istikrarlı 
biçimde yürütülmesini sağlamak için denetim ve gözetim yetkisine 

sahip olması yönünden idari sözleşmelerin tüm niteliklerini taşırlar. 

Uyuşmazlık Mahkemesi ve Danıştay kararlarına göre de, “bir amme 

hizmetinin tanzim ve işletilmesini temin”, “amme hizmetinin 
görülmesinin ,.. devri”, “amme hizmetlerinden birini ifa”, “kamu 
hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak” hukuksal sonucunu doğuran 
uzun süreli sözleşmeler, yalnız bu nedenle “idari sözleşme” olduğu gibi, 
aynı zamanda bir “kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi”dir. 

Bu açıklamalar karşısında 3996 sayılı Yasa ile düzenlenen yap-işlet¬ 
devret yönteminin kamu hizmeti imtiyazından, 2. Maddede öngörülen 

yatırım ve hizmetlerin yaptırılmasına, işletilmesine ve devredilmesine 
ilişkin sözleşmelerin de kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinden başka 
bir şey olmadığı görülür. Gerçekten Yasa ile getirilen yöntem, imtiyazın 

tüm öğelerini içermektedir. Yatırım bedeli riski de kendisine ait olmak 
üzere sermaye şirketi tarafindan konulacak ve idare ile aralarında en 
çok 49 yıl süreli bir İdari sözleşme yapılacaktır. Yönetimin hizmet 

konusunda gözetim, denetim, yaptırım uygulama ve yararlanacaklardan 
alınacak bedeli belirleme yetkileri vardır. Yasanın 9. maddesine göre 

sözleşmenin sona ermesiyle sermaye şirketi veya yabancı şirket 
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tarafından yapılan yatirim ve hizmetler borçtan ve yükümlülükten 
anmmış olarak idareye geçecektir. Öte yandan Yasanın 2. 

Maddesindeki o “görevlendirme” sözcüğünün, yapılan sözleşmeleri 
imtiyaz kapsamı dışına çıkarıp Danıştay öndenetiminden geçirilmesini 
önlemek için kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu nedenlerle, yönetim ile sermaye şirketleri arasında yapılacak 
sözleşmelerin imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte olması öngörülerek, 
Danıştay'ın öndenetimi dışına çıkaran içeriği nedeniyle 5. Maddenin 

birinci tümcesi Anayasanın 155. Maddesine aykırıdır. Tümcedeki 
“imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte” sözcüklerinin iptali gerekir.” 

Anayasa Mahkemesinin 24 Ocak 1995 tarih ve 22181 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan, 9.12.1994 tarih ve Esas 1994/43, Karar 1994/42-2 
sayılı, Türkiye Elektrik Kurumunun özelleştirilmesine ilişkin 3974 sayılı 
Kanunun bir kısım maddelerinin iptaline ilişkin kararında, imtiyaza ilişkin 
olarak aşağıdaki görüş yer almaktadır. 

Yukarıda yer alan Karardaki imtiyazla ilgili görüşlere aynen yer 
verildikten sonra devamla şöyle denilmektedir : 

“Bu açıklamalar karşısında 3096 sayılı Yasa ile düzenlenen yap-işlet¬ 
devret yönteminin kamu hizmeti imtiyazından, bu Yasa'ya göre yapılan 
görevlendirme ve işletme hakkının devri sözleşmelerinin de kamu 
hizmeti imtiyaz sözleşmelerinden başka bir şey olmadığı görülür, 

Bu arada 3096 sayılı Yasa'daki “görevlendirme” sözcüğünün, yapılan 
sözleşmeleri imtiyaz sözleşmesi kapsamı dışına çıkarıp Danıştay 
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öndenetiminden geçmemesini sağlamak için kullanıldığını vurgulamakta 

yarar bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, imtiyaz sözleşmeleri konusunda çok 
duyarlı davranılmış, 1924 (mad.51), o 1961 (mad.140) ve 1982 
(mad.155) Anayasaları ile bu yetki Danıştay'a verilmiştir. Aslında bu 

sözleşmelerle kamu hizmetinin görülmesi uzun süre özel kesime 

bırakıldığı ve bu nedenle sonradan giderilmesi güç sonuçlar 
doğurabilecek nitelikte oldukları için, Danıştay öndenetimine bağlı 

tutulmalarında kamu yararı da bulunmaktadır. 

Hükümet adına .... tarafindan gönderilen 12.5.1994 günlü yazılı 
düşüncede de Anayasa'nın 155. maddesinde imtiyaz sözleşmelerinin 

denetiminin Danıştay'a verilmekle birlikte, Anayasa'da imtiyaz 
sözleşmelerinin tanımlanmadığı; bu nedenle, “imtiyaz sözleşmelerinin 

ne olduğunun tayini (nin) Anayasa'ya bakılarak değil, bunu düzenleyen 
yasa hükümlerine bakılarak yapıl(ması) gerek(tiği)” ileri sürülmüştür. 
Bu sav, aynı zamanda “imtiyaz sözleşmesi Anayasa'da tanımlanmadığı 
için hangi sözleşmelerin imtiyaz sözleşmesi kapsamına gireceğine ya da 
bu kapsamdan sayılmayacağına yasa koyucu karar verir, onun seçimi 

yargı denetimine bağlı tutulamaz” görüşünü içermektedir. 

Oysa Anayasa yargısı alanında bir hizmetin “kamu hizmeti” bir 

sözleşmenin de “imtiyaz sözleşmesi” olup olmadığı yasaya değil, 

niteliğine bakılarak saptanabilir. 

Eğer bir kamu hizmeti uzun süreli olarak özel girişime gördürülecekse, 
düzenlenen sözleşme imtiyaz sözleşmesi niteliğindedir. Yasal 

düzenlemeler bu niteliği değiştirici etki yapamaz. Tersi durum, 
Anayasa'nın yargıya ve öndenetime ilişkin kurallarıyla bağdaşmaz. Öte 
yandan, hukuk devleti ilkesi, yürütmenin ve yasamanın tüm işlemlerinin 
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  yargısal denetime bağlı tutulmasını gerektirir ki idari yargı ve Anayasa 
yargısı bunun için öngörülmüştür. Kuşkusuz düzenleme yetkisi yasama 
organınındır. Ancak, bu yetkinin kullanılması anayasal ilke ve kurallarla 
sınırlıdır. Anayasa'ya uygunluk denetiminde yetkinin anayasal sınırlar 
içinde kullanılıp kullanılmadığı belirlenirken, kimi saptamalar yapmak, 
kimi yargılara varmak gerekir. Anayasal denetime, Anayasa'da olmayan 
sınırlar getirilirse denetim amacından uzaklaşır ve anlamsız kalır.” 

Görüldüğü üzere Anayasa Mahkemesinin kararlarında kamu 
hizmetlerinin uzun süreli bir sözleşmeyle özel kişilere gördürülmesinin imtiyaz 

sözleşmesi olduğunu belirtilmekte; YİD modeline konu olan yatırım ve 
hizmetlerin kamu hizmeti olduğu kabul edilmekte ve buna dayanılarak YİD 
modeli çerçevesinde imzalanan uygulama sözleşmelerini imtiyaz kabul 
etmektedir. 

Danıştay'ın konuyla ilgili olarak verdiği Kararlarda da benzer görüşler 
yer almaktadır. 

Sağlık hizmetlerine ilşkin bir Kararda (aşağıdaki görüşlere yer 
veilmektedir.”" 

Sağlık hizmetlerine ilişkin olarak, Bakanlığa bağlı teşhis, tedavi ve 
rehabilitasyon kurumlarında teşhis ve tedavi sistemleri oluşturmak ve bu 
sistemleri işletmek imtiyazını Tedavi Hizmetleri Vakfına vermek isteyen Sağlık 
Bakanlığınca, bu Vakıf aracılığıyla “kur-işlet-devret" modelinin uygulanıp 
uygulanmayacağı Başbakanlık kanalıyla Danıştaydan sorulmuştur. Danıştaya 
göre, "kamu hizmetinin yürütülmesi yöntemlerinden biri de imtiyaz yoludur. 
Medeni ihtiyaçların zorlaması, idarelerin işlerinin çokluğu ve mali kaynak 

bulma güçlüğü gibi sorunlar imtiyazname usulünü ortaya çıkarmıştır. Kamu 
hizmeti niteliği taşıyan bir görevin yerine getirilmesi, idari bir sözleşmeyle 

“ Prof. Dr. Turgut TAN, Kamu Hizmeti İmtiyazından Yap-İşlet-Devret Modeline, 
SBF Dergisi, Prof. Dr. Bedri GÜRSOY'a Armağan, Cilt:47, sayı: 3-4, Aralık 1992 
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özel girişimciye devredilmişse kamu hizmeti imtiyaz şeklinde yürütülüyor 

demektedir.” 

Danıştay bu konuda iki yöntemden birinin seçilmesi gerektiğini ifade 

etmiştir. Birinci yol, otoyollarda olduğu gibi özel bir kanun çıkarılmasıdır. 

İkinci yol ise konuya ilişkin bir imtiyaz şartlaşma ve sözleşmesinin 
hazırlanarak Danıştay incelemesinden geçirildikten sonra bir Bakanlar Kurulu 

kararı çıkarılmasıdır. Sağlık Bakanlığı ikinci yolu seçerek bir sözleşme 

tasarısı hazırlayıp Danıştaya sunmuştur. Danıştay İdari İşler Kurulu verdiği 
25.10.1990 tarih ve Esas 990/90, Karar 990/73 sayılı (yayımlanmamış) 
kararında, sağlık hizmetinin Anayasaya göre öncelikle Devletin 

yükümlülüğünde olan bir kamu hizmeti olduğunu belirttikten sonra sağlık 
hizmetinin anayasal niteliğinin imtiyaz yolu ile özel kişilere gördürülmesine 
engel oluşturduğu, ayrıca Devlete ait bakım ve masrafları Devlet tarafından 

karşılanan binalar veya bu binalarda yer tahsis edilerek teşhis ve tedavi 
sistemleri kurulması işinin imtiyaz yolu ile Vakfa verilmesinin 1326 tarihli 

Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun hükümlerine de 
uygun bulunmadığı sonucuna varmıştır. 

Konumuzla daha yakından ilgili bir Karar ise, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının başvurusu üzerine verilen, Danıştay Birinci Dairesinin Esas 

1992/232, Karar 1992/ 194 sayılı istişari Kararıdır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ortaya çıkan tereddütler nedeniyle 

3096 sayılı Kanun kapsamında yapılan sözleşmelerin imtiyaz sözleşmesi 
sayılıp sayılmayacağı hususunda Başbakanlık aracılığıyla Danıştay'ın 
görüşünü sormuştur. Danıştay verdiği istişari kararda imtiyaz konusunda 

şunları söylemektedir: 

“İdare hukukunda imtiyaz kavramı, kamu hizmetinin yürütülmesi 

yöntemlerinden biri olarak kabul edilmekte, medeni gereksinimler ile 
mali (o kaynak (obulmadaki (yetersizlikler (imtiyaz (o yönteminin 

benimsenmesini zorunlu hale getirmiş bulunmaktadır. 
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Kısaca, kamu hizmeti niteliği taşıyan bir görevin yerine getirilmesi, idari 
bir sözleşmeyle özel bir girişimciye devredilmişse kamu hizmetinin 
imtiyaz usulüyle yürütülmesi söz konusudur. Kamu hizmeti imtiyaz 
sözleşmelerinin belirgin karakterlerini ortaya koyan bir tanımlaması ise 
şu biçimde yapılabilir: İdarenin, gerçek ve genel olarak sermaye şirketi 
olan bir tüzel kişiyle yaptığı sözleşmeyle, bir kamu hizmetinin belirli ve 
uzun bir süre içinde kurulmasının ve işletilmesinin karşılığında 

hizmetten yararlananlardan ücret ya da bedel almak ve giderleriyle kar 
ve zararı (riski) özel girişimciye ait olmak üzere idarenin kendi buyruğu 
ve sorumluluğu altında sağladığı bir yönetim biçimidir.” 

Anayasa Mahkemesinin kararlarında olduğu gibi Danıştay kararlarında 
da konu kamu hizmeti noktasında odaklaşmaktadır. 

3.4. YİD SÖZLEŞMELERİNİN İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ OLARAK KABUL 
EDİLMESİNİN YOL AÇTIĞI SORUNLAR - ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

3.4.1. İMTİYAZ KANUNUNUN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI 
KONUSU 

Anayasa Mahkemesi YİD sözleşmelerini imtiyaz olrak kabul ederek 
3996 sayılı Kanunun 5. Maddesindeki “imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte bir 
sözleşme" ibaresinin iptali yanında 14 üncü maddesinin ikinci cümlesinde yer 
alan " Bu Kanuna göre yapılacak yatırım ve hizmetler hakkında 10 Haziran 
1326 tarihli Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun ile 
25.6.1932 tarih ve 2025 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz” hükmünü 

uygulama olanağı kalmadığı gerekçesiyle iptal etmiştir. Bu durumda YİD 
projelerinin uygulanmasında 3996 sayılı Kanunda öngörülen prosedür 
dışında Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanunun da 
devreye girip girmeyeceği sorunu ortaya çıkmaktadır. Çünkü imtiyaz 
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Kanununda imliyazın ancak Bakanlar Kurulu Kararıyla verilebilmesi, bazı 
hallerde TBMM onayı gerekmesi gibi hükümler vardır. 

İlk bakışta düz bir mantıkla Anayasa Mahkemesi imtiyaza ilişkin Kanun 
hükümleri o uygulanmaz hükmünü iptal ettiğine göre bu Kanunlar 
uygulanacaktır denebilir. Ancak bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi 3996 
sayılı Kanunun tümünü iptal etmemiştir. Sadece imtiyazla ilgili belli cümleleri 
iptal etmiştir. Yani YİD modeli uygulanmaya devam edecek ancak 
sözleşmeler imtiyaz sözleşmeleri kabul edilecektir. 

YİD modeline ilişkin 3996 sayılı Kanun , 1326 sayılı İmtiyaz Kanununa 
nazaran özel bir Kanundur. Dolayısıyla YİD konusunda öncelikle 3996 sayılı 
Kanunla getirilen düzenlemeler uygulanacaktır. Ancak 3996 sayılı Kanunda 
hüküm olmayan özel hallerde imtiyaz Kanununa başvurulabilecektir. Yani 
YİD projelerinde 3996 sayılı Kanunda öngörülen prosedür uygulanacaktır 
sonucuna varmak mümkündür. 

3.4.2. DANIŞTAY İNCELEMESİ 

Anayasa Mahkemesinin iptal Kararı çerçevesinde YİD sözleşmelerinin 
imzalanmadan önce Danıştay'ın ön incelemesinden geçmesi gerekmektedir. 
Uygulamada Danıştay tarafından yapılan incelemenin zaman alıcı olması 
nedeniyle sürecin uzadığı ifade edilmektedir. 

İmtiyaz sözleşmelerinin Danıştay trafından inceleneceği Anayasanın 
155. Maddesi hükmüdür. Bu nedenle bu madde değiştirilmeden Danıştay 
incelemesinin kaldırılması mümkün değildir. 

Sürenin kısaltılması ise Danıştay Kanununa yapılacak bir ek ile 
mümkündür. Yapılacak değişiklikle İmtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinin 
Danıştay tarafından incelenmesi belli bir süre ile sınırlandırılabilir. Danıştay'ın 
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  da katılımıyla hazırlanacak bir tip sözleme ile bu tür bir düzenlemenin daha 
da işler hale gelmesi mümkündür. 

3.4.3. YENİDEN DEĞERLEME 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “yeniden değerleme" başlıklı 
mükerrer 298 inci maddesinin 1 inci fıkrasında imtiyazlı şirketlerin yeniden 
değerleme yapamayacakları hükmü yer almaktadır. Bu durum imtiyaz sahibi 
şirketler için amortisman ve vergi açısından dezavantaj oluşturmaktadır. Bu 
dezavantaj, YİD projeleriyle ilgilenen şirketleri tereddüte sevketmektedir. Bu 
tereddütü gidermenin yolu, söz konusu maddedeki “imtiyazlı şirketler hariç” 
ibaresinin kaldırılmasıdır. 

3.4.4.TAHKİM 

YİD sözleşmelerine uluslararası tahkim şartı konularak çıkacak 
uyuşmazlıkların uluslararası hakemler eliyle çözümlenmesi istenilmektedir. 
YİD sözleşmesinin imtiyaz ve dolayısıyla idari sözleşme kabul edilmesi 
nedeniyle tahkim konusunda sözleşmelere böyle bir hüküm kanulması imkanı 
bulunmamaktadır. Nitekim uygulamada da Danıştay incelemesi sırasında 
tahkimle ilgili sözleşme maddelerinin çıkarıldığı ifade edilmektedir. 

Tahkim konusunda bazı açıklamalar yapılması konunun önemi 
bakımından yararlı olacaktır.” 

Tarafların mevcut veya ileride doğabilecek hukuki  ihtilaflarının 
çözümünü, hakem denilen ve kendi seçtikleri kişi veya kişilerin kararına 
bırakan anlaşmaya tahkim anlaşması denilmektedir. Tahkim anlaşması, bir 
  

7 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız. Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye'de Tanınması ve 
Tenfizi. Bildiriler- Tartışmalar. A.Ü. Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü, Yayın no.157 ve Avrupa (Cenevre) - New York Sözleşmeleri ve Türk Tahkim 
Hukuku Sempozyumu. A.Ü. Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü. 
Yayın no.246. 
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tahkim sözleşmesi veya esas sözleşmeye konulan bir tahkim kaydı şeklinde 
olur. Milletlerarası Medeni Usul Hukukunda, hakem heyetince ihtilaf 
konusuna uygulanacak hukuku belirlemek tarafların iradesine bırakılmıştır. 

Ancak uluslararası tahkim şartı, idari yargı kanunlarında yer alan 
yargısal görev kurallarına aykırı görünmektedir. Zira Danıştay Kanununun 
2düncü maddesinin (j) bendinde, imtiyaz sözleşmelerinden doğacak 

ihtilaflarda ilk derece yargı yeri olarak Danıştay gösterilmektedir. 

3996 sayılı Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına Dair 94/5907 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararının “ihtilafların halli” başlıklı 30 uncu maddesinde “ 

Uygulama sözleşmesi ve görevli şirketin kamu kurum ve kuruluşları ile yaptığı 
diğer sözleşmelerin uygulanması sırasında doğabilecek hukuki ihtilaflar 
Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabi olup ihtilafların çözümünde Türkiye 

Cumhuriyeti (omahkemeleri görevli ve yetkilidir. Ancak uygulama 
sözleşmesinde taraflar ihtilafların Türk hukukuna göre ve Türkiye'de tahkim 

yoluyla çözümlenebileceğini kararlaştırabilirler.” denilmektedir. 

Öğretide tahkimin medeni yargıya giren (özel hukuk) uyuşmazlıklar için 

söz konusu olduğu, ceza yargısı ve idari yargıda uygulanamayacağı yönünde 

yaygın görüş vardır. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 
28.1.1994 tarih ve Esas 965/933, Karar 994/1 sayılı Kararına göre de “ 

hakem sözleşmesi, sözleşme serbestliği ilkesinin bir sonucu olarak özel 

hukuk ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü hakkında yapılabilir.” * 
Anayasa Mahkemesinin iptal Kararına göre YİD sözleşmeleri birer imtiyaz ve 
idari sözleşme olduğuna göre bu sözleşmelerde tahkim şartının bulunması 
mümkün görülmemektedir. Üstelik Anayasa Mahkemesinin Kararına göre bu 
durumu Kanunla dahi değiştirmek mümkün olamayacaktır. Çünkü söz konusu 

Kararda aynen şöyle denilmektedir: 

“ Prof. Dr. Turtgut TAN, Yap-İşlet-Devret Modelinin Uygulanmasında Ortaya Çıkan Sorunlar 
ve Öneriler Sempozyumu, A.Ü. Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü. 19 Haziran 1996 
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  “ Kamu hukuku alanındaki eylem ve işlemler için idari yargının, özel 

hukuk alanındaki için de adli yarının görevli olduğunda duraksanamaz. 

Anayasa kuralları gereğince yasama organı, idare hukuku alanına 

giren bir idari eylem ve işleme karşı adli yargı yolunu seçme 

hakluna sahip değildir. Tersine bir düzenleme, Anayasanın “kanuni 

hakim güvencesi” başlığı altındaki 37, Maddesinin birinci fıkrasında 
“hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne 
çıkarılamaz” biçimindeki buyurucu kurala aykırılık oluşturur.” 

Bu karar çerçevesinde YİD sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmesi 
dolayısıyla idari sözleşme olmaktan çıkarılamadığı sürece (bunun yolu 
aşağıdaki bölümde tartışılacağı üzere YİD konusu yatırım ve hizmetleri kamu 

hizmeti olmaktan çıkarmaktır) bu sözleşmelere tahkim şartının konulması 
Kanuni bir düzenlemeyle dahi imkan dahilinde gözükmemektedir. 

3.4.5. TEMEL SORUN : KAMU HİZMETİ VE KAMU HİZMETİNİN 
GÖRÜLMESİ/GÖRDÜRÜLMESİ KONUSUNDAKİ ANLAYIŞ 

İmtiyaz bir kamu hizmetinin özel kesim eliyle gördürülmesi gündeme 
geldiğinde söz konusu olmaktadır. Anayasa Mahkemesi gerek yukarıda 
değinilen 3996 sayılı Kanuna ilişkin iptal Kararında gerekse Türkiye Elektrik 
Kurumunun özelleştirilmesine dair 3974 sayılı Kanuna ilişkin iptal kararında “" 

Konusu kamu hizmetinin kurulmasını ve/veya işletilmesini bir özel kişiye 
devretmek olan sözleşmeler kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri olarak 
tanımlanmaktadır.” demektedir. YİD sözleşmelerinin konusu kamu hizmeti 
olarak algılandığında bu sözleşmeler imtiyaz sözleşmesi olarak kabul 

edilmektedir. Yani konu kamu hizmeti kavramında düğümlenmektedir. 
Birtakım hizmetler için kamu hizmeti olma ve Devlet eliyle görülme 

zorunluluğu kaldırıldığında imtiyaz sorunu da kendiliğinden ortadan 
kalkacaktır. 

131 



Bu bağlamda, Türkiye'deki başka bir çok konuyu da doğrudan 
ilgilendiren kamu hizmeti ve buna ilişkin sorunlara değinmek gerek imiiyaz 
konusunda gerekse diğer konularda önemli ipuçları verebilecektir. 

Kamu hizmeti kavramı özellikle 1980'li yıllarda özelleştirme eğiliminin 
gündeme gelmesiyle birlikte yoğun bir tartışma ve inceleme konusu olmuştur 

Buna rağmen konunun açıklığa kavuşturulabildiğini söylemek güçtür. 
Ancak Anayasadan, yasal düzenlemelerden ve mahkeme kararlarından bazı 
sonuçlar çıkarmak mümkündür.” 

Geleneksel olarak kamu hizmeti üç unsuru ile belirlenmeye çalışılırken 
bugün bu unsurların yeterli veya gerekli olduğunu söylemek imkanı ortadan 
kalkmıştır. Bunlar organik unsur, şekli unsur ve maddi unsurdur. Organik 
Unsur : Faaliyetlerin bir kamu idaresi tarafından yerine getirilmesidir. Zaman 
içinde hizmetin çeşitli biçimlerde özel kişilere de gördürülmesi sonucu 
değişim geçirmiştir. Şekli Unsur . Hizmetin yürütülmesinin idare hukukuna 
tabi olmasıdır. Özel hukuk kurallarının uygulandığı endüstriyel ve ticari kamu 
hizmetlerinin ortaya çıkışıyla katı biçimde uygulanamaz hale gelmiştir. Maddi 
Unsur : Faaliyetin toplumun ortak gereksinimine yönelik bir faaliyet olması 
şeklinde ifade edilen bu unsur ise belirlenmesi güç olan, subjektif niteliği ağır 
basan bir unsurdur. 

Özetle, bir yandan özel kişilerin kamu hizmetleri alanında faaliyette 
bulunmaya başlamaları, diğer yandan idarenin özel hukuk rejimine bağlı 
olarak yürüttüğü faaliyetlerin (çeşitlenmesi karşısında kamu hizmeti 
kavramında bir değişim olmuştur. 

* Prof, Dr. Turgut TAN, Kamu Hizmeti, Özelleştirme ve Bürokrasinin Azaltılması 
Üzerine, Türk İdare Dergisi Mart 1988, sayı.378 ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında 
Kamu Hizmeti Yaklaşımı, Anayasa Yargısı 8. Kitap, Anayasa Mahkemesi Yayını, 
Ankara 1991'den yararlanılmıştır. 
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Yasal düzenlemelerde kavramın değişik kullanımlarına 

rastlanmaktadır. Örneğin 775 sayılı Gecekondu Kanununda “ .. yol, kaldırım, 
kanalizasyon, su, elektrik gibi kamu hizmet ve tesisleri ..." denilirken, 233 
sayılı KAK de Kamu İktisadi Kuruluşları “ kamu hizmeti niteliği ağır basan 
KİT” olarak tanımlarımaktadır. Anayasa Mahkemesinin bazı kararlarında 
belirli faaliyet türleri için kamu hizmeti nitelemesi yapılmaktadır. Örneğin : 
“ Çok önemli bir kamu hizmeti olan sağlık hizmeti," “eğitim ve öğretim 
hizmetlerine, Devletçe öteki kamu hizmetleri arasında önemli bir ağırlık 
verilmesi zorunluluğu vardır.”, “Yeminli mali müşavirlerce yapılacak tasdik 
işlemi kamu hizmeti niteliğindedir.”, “ Çağımızda önemli bir kamu hizmeti 
niteliği kazanan dış licaretin düzenlenmesi *, “ Radyo, televizyon yayını gibi 
çağın ileri teknolojik aşamasını yapmış kamu hizmeti”... gibi. 

Anayasa Mahkemesi 3996 sayılı Kanunun iptal kararında şunları 
söylemektedir: “ Kamu hizmeti kavramının belirsizliği konusunda görüş birliği 
vardır. Bununla birlikte kamu hizmeti kavramı çeşitli biçimlerde tanımlanmaya 

çalışılmaktadır. En geniş tanıma göre kamu hizmeti, Devlet ya da diğer kamu 
tüzel kişileri tarafından ya da bunların gözetim ve denetimleri altında, genel 
ve ortak gereksinimleri karşılamak, kamu yararı ya da çıkarını sağlamak için 
yapılan ve topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinliklerdir. 

Kamu hizmeti kavramının gerek öğretide gerekse uygulamalarda 
Devlet ve öteki kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen 
hizmetler alanının dışına taşan ve yayılan bir kapsamı olduğu ve bunun da. 
gittikçe genişlediği bir gerçektir. 

Yasanın (3996) 2 inci maddesinde belirtilen köprü, tünel, baraj, içme 

ve kullanma suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon,otoyol, demiryolu, deniz ve 
hava limanları yapımı ve işletilmesi ve benzeri etkinlikler kamu hizmetidir. 
Çünkü bunlar, toplumun ortak gereksinmelerini karşılamaya yönelik, kamu 
yararı için yapılan düzenli ve sürekli etkinliklerdir.” 
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Görüldüğü gibi Anayasa Mahkemesi de kamu hizmeti kavramının 
belirsizliğine işaret etmekte, ancak kamu hizmetini hem tanımlamakta hem de 
çok geniş yorumlamaktadır. 

Özetlemek gerekirse kamu hizmetinin kesin bir tanımını yapmak 
mümkün olmamaktadır ; ancak burada önemli olanın kamu hizmetini 

kuranların yani Yasama Organının iradesi olduğu ortaya çıkmaktadır 
Öğretide herhangi bir sosyal faaliyetin her zaman kamu hizmetine 
dönüştürülebileceği kabul edilmekte ve bu nedenle kamu hizmetinin hukuki 
bir kategori olmaktan çıkıp siyasi bir karar olduğu ileri sürülmektedir. Bu 
durum Anayasa Mahkemesinin yukarıda anılan Kararında da yer almaktadır. 

Ayrıca 1982 Anayasasının devletleştirme ile ilgili 47 nci maddesi de bu 
görüşü doğrular niteliktedir. Zira bu maddeye göre “ kamu hizmeti niteliği 
taşıyan Özel teşebbüsler kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde 
devletleştirilebilir.” Demek ki özel teşebbüs tarafından yürütülen bir faaliyet, 
kamu hizmeti niteliği taşıyabilmektedir. Anayasanın bu maddesinin 
uygulanması amacıyla çıkarılmış olan 3082 sayılı Kamu Yararının Zorunlu 
Kıldığı Hallerde Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin 
Devletleştirilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun bu konuda bazı ölçütler 
getirmeye çalışmaktadır. Yasa bir faaliyetin devletleştirilebilmesi için üç şartın 
birlikte gerçekleşmesi koşulunu aramaktadır. Birincisi Devletleştirilecek özel 
teşebbüsün yaptığı hizmet veya üretimin ülke çapında kamu ihtiyacına hitap 
etmesi, ikincisi bu hizmet veya üretimin kontrol, rekabet, ikame veya başka 
yollardan sağlanmasına imkan bulunmaması, üçüncüsü hizmet veya üretimin 
durdurulması halinde kamunun büyük zarar görmesi. 

Kamu hizmeti kavramına işik tutabilecek kararlardan birisi de 
Uyuşmazlık Mahkemesinin Sermaye Piyasası Kurulunun yaptığı işlemlerden 
kaynaklanan bir uyuşmazlık dolayısıyla verdiği karardır. Bu kararda " Kurum 
sermaye piyasasının güven içinde açıklıkla çalışmasını, tasarruf sahiplerinin 
korunmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir kamu kurumu olup, yaptığı 
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hizmet de kamu hizmetidir. Dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulunun 
görevinin özel hukuk kişilerinin Korunması, denetimi ve güdümü olması, 
yaptığı hizmetin kamu hizmeti olması niteliğini değiştirmez.” denilmektedir. 

Kamu hizmeti konusunda kamu hizmetinin ne olduğundan çok, bir 
kamu hizmetinin kim tarafından görüleceği ve kamu hizmetinin bedeli olup 
olmadığı, varsa nasıl tespit edileceği önem taşımaktadır. Bunlar kısaca kamu 
hizmetinin gördürülmesi ve kamu hizmetinin karşılığı sorunu olarak ifade 
edilmektedir. 

Türkiye'de özelleştirmeden . yap-işlet-devrete ve işçi-memur ayrımına 
kadar uzanan bir çok konu kamu hizmetiyle ilgili bu temel sorunlara 
dayanmaktadır. Kamu hizmetinin Devlet ya da Kamu tüzel kişileri tarafından 
görüleceği ve fiyatının olamayacğı şeklindeki geleneksel anlayıştan 
kaynaklanan sıkıntıları aşabilmek için gerekli anlayış ve yapı değişikliğini 
gerçekleştirebilmek gerekmektedir. 

Sorulması gereken soru şudur. Kamu hizmetinin özel kişilere 
gördürülmesinin tek yolu imtiyaz mıdır? İdare hukuku alanında yaşanan 
çağdaş gelişmelere bakıldığında görülen odur ki; kamu hizmetlerinin özel 
kişilere gördürülmesinde değişik sözleşme türleri uygulanabilmektedir. 
Dolayısıyla kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesini kamu hizmetini özel kişiye 
gördürmenin tek hukuki yöntemi olarak görmek veya değişik sözleşme 
türlerini kapsayan bir şapka kavram olarak görmek yanıltıcı sonuçlara 
götürebilir.” 

Bununla beraber, Anayasa Mahkemesi'nin yalnız yap-işlet-devret 
modeline ilişkin yasal düzenlemeler konusunda verdiği kararlarda değil, fakat 

  

“ Prof. Dr. Turtgut TAN. Yap-İşlet-Devret Modelinin Uygulanmasında Ortaya Çıkan Sorunlar 
ve Öneriler Sempozyumu, A.Ü. Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü. 19 Haziran 1996, s.5 

135 



daha önceki kararlarındaki yaklaşımı da kamu hizmeti imtiyazını, kamu 
hizmetinin özel kişilere gördürülmesinin tek yolu gibi kabul yönündedir.” 

Sonuç olarak Devlet tarafından yürütülecek kamu hizmetlerinin 
tanımının ortaya konulması gerekir. Buna paralel olarak hangi hizmetlerin 

mutlaka devlet eliyle görüleceği, hangilerinin hem devlet hem de özel kesim 
eliyle görüleceği ve hangilerinin özel kesime bırakılabileceği konusunda 
sektörel bazlı temel tercihlerin ortaya konulması; bu tercihler doğrultusunda 

kamusal hizmetlerin özel kişiler eliyle gördürülmesinin usul ve 
esaslarının belirlenmesi gerekir. 

Bu tür bir çalışma, son dönemlerde sık sık gündeme gelen ve çeşitli 
toplum kesimleri tarafından kabul gördüğü anlaşılan devletin yeniden 
yapılandırılması, devletin rolünün yeniden tanımlanması türü söylemlerin de 
hayata geçirilmesi anlamına gelecektir. 

4. UZUN ZAMAN ALICI İŞLEMESİ 

Yap-işlet-devret modeli konusunda ortaya atılan eleştirilerden biri 
modelin zaman alıcı işliyor olmasıdır. Bu bir ölçüde birinci bölümde 
açıklandığı üzere modelin yapısından kaynaklanmaktadır. Bir kısmı da 
imtiyaz nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu konularda yukarıda söylenenler 
geçerlidir. 

Bazı projelerin çok farklı kurumları ilgilendirmesi nedeniyle her bir 
kurumda ayri incelemeye tabi tutulması da süreci uzatabilmektedir. Bundan 
kaçınmak için bürokrasiyi azaltıcı, tip sözleşmeler hazırlanması gibi işlemleri 
kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılabilir. Ayrıca ilgili kurumlardan uzmanların 
katılacağı geçici, proje bazlı değerlendirme ve koordinasyon birimlerinin 
kurulması düşünülebilir. 

* İbid.s. 5 
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Bu konuyla ilgili olarak, yap-işlet-devret modeli kamu yatırımları için bir 

acil çözüm olabilir mi sorusuna da değinmekte yarar vardır. 

Yukarıda değinildiği üzere model konusunda sık sık dile getirilen 
hususlardan birisi de yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilmesi 
öngörülen projelerin geç işlediğidir. Ancak bunun baştan öngörülmesi 
gereklidir. Çünkü yap-işlet-devret modeli konusundaki literatür bu modelin 
klasik finansmana göre uzun ve yorucu bir süre gerektirdiğini öngörmektedir. 
Modelin uygulanabilmesi için ilgili İdare, Hazine, Yüksek Planlama Kurulu, 
diğer kamu kurumları, kredi kuruluşları, bankalar gibi çok sayıda kişi ve 
kurumu kapsayan tarafların yine çok ve çeşitli belge üzerinde müzakerelerde 
bulunup anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Modelin yeni olması, büyük 
boyutlu bir örneğinin gerçekleşmemiş olması bu durumu daha da 
pekiştirmektedir. Danıştay incelemesi gibi kendi Hukukumuzdan kaynaklanan 
problemler bu süreyi iyice uzatmaktadır. 

Süreyi uzatıcı yöndeki engellerin bir çoğu kısa ve orta vadede veri 
olduğuna göre gerçekçi davranıp yap-işlet-devret modeline acil ihtiyaçlar için 
umut bağlamamak yerinde olacaktır. Bu bakımdan YİD modelinin yaklaştığı 
ileri sürülen enerji darboğazına karşı çözüm olarak sunulması yanlış 
olmuştur. 

5. PROJELER ARASINDA AYRIM YAPILMAMASI 

YİD modeli uygulamasında proje büyüklüğü ve proje sahibi 
bakımından ayrım yapılmamaktadır. Çok küçük boyutlu projelerle çok büyük 
projeler aynı prosedürden geçmektedir. Bunu ortadan kaldırmak için Program 
Kararnamesinde olduğu türden yatırım tutarını baz alan bir farklılaştırmaya 
gidilerek bazı projeler konusundaki kararlar ilgili İdare veya Bakanlığa, 
bazıları da YPK'ya bırakılabilir. 
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SONUÇ 

Kamu kesiminin finansman sıkıntısı nedeniyle 1990'lı yıllarda altyapı 
yatırımlarının finansman yöntemi olarak önemli bir araç olarak gündeme 
gelen yap-işlet-devret modelinin uygulanması konusunda Türkiye gerek 
proje sayısı ve çeşitliliği ve gerekse proje stoğunun ulaştığı büyüklük 
nedeniyle dikkat çekici bir ülke konumundadır. Bu çerçevede birtakım 
sorunların yaşanması kaçınılmazdır. Ancak Türkiye'de özellikle hukuki altyapı 
nedeniyle bu sorunların beklenenden daha büyük boyutlara ulaşabildiği 
görülmektedir. Bu konudaki çabaların başarıya ulaşabilmesi bakımından 
çalışmada bazı öneriler getirilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede dile getirilen 
öneriler burada özetlenmektedir. 

1. Sektörel ' gereklilikleri aşıp “model farklılığı'na yol açabilecek nitelikteki 
mevzuat farklılıkları giderilmelidir. 

2. YİD modelinin kapsamı daraltılmalıdır. Mevcut halde ya da kısa veya orta 
vadede özelleştirilebilecek yatırım ve hizmetler (maden ve işletmeleri, 
fabrika ve benzeri tesisler, yeraltı ve yer üstü otoparkı ve benzeri tesisler) 
YİD kapsamından çıkarılmalıdır. 

3. Kamu mülkiyetindeki bir arazi üzerine bir tesisin yapılmasına yönelik 
uygulamalar (otel, motel, dinlenme tesisleri, konaklama ve diğer turistik 
tesisler,otobüs teminalleri gibi) 3996 sayılı Kanun , çerçevesinde değil 
çalışmanın ilgili bölümlerinde açıklanan inşaat hakkı çerçevesinde ve özel 
hukuka tabi olarak gerçekleştirilmelidir. YİD uygulamasında önemli bir yer 
teşkil eden yat limanları da bu çerçevede düşünülmelidir. Yapı hakkı 
çerçevesinde gerçekleştirilen işler özel hukuka tabi olacağından imtiyaz, 
Danıştay incelemesi, idari yargıya tabi olma gibi sorunlar da kendiliğinden 
ortadan kalkacaktır. 
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  cı 

Modeliri uygulanmasında esas olarak tavan ücret yöntemi kabul 

edilmelidir. Bu çerçevede ihalelerde de şirketlerin önerdikleri yatırımın 
maliyeti, iç karlılık oranları gibi unsurlar yerine üretilecek mal ve hizmetin 
fiyatı ve talep edilen işletme süresi temel değerlendirme ölçütü olarak 
kullanılmalıdır. İdarenin söz konusu tesisin işletmesini üstlenmeyi 
düşünmediği durumlarda, mal ve hizmet standartları ve diğer teknik şartlar 
aynı olmak şartıyla sadece fiyat değerlendirme ölçütü olarak alınıp en 

düşük fiyatı öneren teklif kabul edilmelidir. İşletme süresinin önceden sabit 
tutulması suretiyle de öyni yöntem uygulanabilir. Bu tür bir uygulama 
ihalelerde hız ve kolaylık sağlayacak, değerlendirme objektif kriterlere 

dayanacaklır. 

sekiörlerde yap-işlet-devret yerine yap-işlet-sahip ol ya da yap-işlet diye 

adlandırılan modellerden o yararlanılabilir. | Ancak bu modeller de 
özelleştirme için bir geçiş yöntemi olarak kullanılmalı, imzalanan 
sözleşmelerdeki satın alma ve fiyat garantileri geçiş dönemini oluşturacak 

kısa bir dönem için verilmelidir. Bu çerçevede sektörel politikalar 
oluşturularak bu sektörlerin rekabete açılmasına yönelik hukuki ve 
kurumsal altyapı oluşturulmalıdır. 

hazırlanması gibi işlemleri kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca 
büyük projelerde, ilgili kurumlardan uzmanların katılacağı geçici, proje 

bazlı değerlendirme ve koordinasyon birimlerinin kurulması düşünülmelidir. 

farkılaştırma yapılmalı, çok büyük boyutlu projelerle çok küçük projeler 
farklı prosedürlere tabi tutulmalıdır. Bunu sağlamak için Program 

Kararnamesinde olduğu türden yatırım tutarını baz aları bir farklılaştırmaya 
gidilerek bazı projeler konusundaki kararlar ilgili İdare veya Bakanlığa, 
bazıları da YPK'ya bırakılabilir. 
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8. YİD sözleşmelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından imtiyaz sözleşmesi 
olarak kabul edilmesi nedeniyle ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırmaya 

yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Danıştay incelemesini belirli bir süreyle 
sınırlandırmak üzere Danıştay Kanununda gerekli değişiklik yapılmalıdır. 

9. Yeniden değerleme sorununu gidermek için 213 sayılı vergi Usul 

Kanununun “yeniden değerleme” başlıklı mükerrer 298 inci maddesinin 1 
inci fıkrasındaki “imtiyazlı şirketler hariç" ibaresinin kaldırılması 

gerekmektedir. 

10. İmtiyaz sorununun gündeme getirdiği uluslararası tahkim, idari yargı gibi 
sorunların ise anayasal düzeydeki mevcut kamu hizmeti anlayışıyla 
çözmek mümkün görülmemektedir. 

11. Proje stoğunu daha da genişletmemek için YİD kapsamına alınacak 
projeler konusunda seçici davranılmalıdır. 

12. YİD modelinde imtiyaz nedeniyle gündeme gelmekle birlikte başka temel 
konularda da ilgili bulunan, kamu hizmetinin ne olduğu ve Devletin bu 

bağlamdaki rolü, temel sorun alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle 
kamu hizmetinin ne olduğunun ve Devlet tarafından yürütülecek kamu 
hizmetlerinin tanımının ortaya konulması gerekir. Buna paralel olarak 

hangi hizmetlerin mutlaka devlet eliyle, hangilerinin hem devlet hem de 
özel kesim eliyle görüleceği ve hangilerinin özel kesime bırakılabileceği 
konusunda sektörel bazlı temel tercihlerin ortaya konulması; bu tercihler 

doğrultusunda kamusal hizmetlerin özel kişiler eliyle gördürülmesinin 

usul ve esaslarının belirlenmesi gerekmektedir. Bir bakıma Devletin 

rolünün yeniden tanımlanması demek olan böylesi bir çalışma yap-işlet¬ 

devret, imtiyaz, özelleştirme, işçi-memur ayrımı gibi konularda yaşanan 
sıkıntılara çözüm konusunda yeni açılımlara da imkan verecektir. 
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ABSTRACT 

This study is intended to provide an introduction to the build, operate 
end transfer (BOT) approach to financing, building and operating infra 
structure projects in developing countries especially in Turkey. 

The BOT approach was developed at the end of 1970s as a Way for 

countries with limited sovsreign borrowing capacity and severe budgetary 
restraints to acguire needeJ inirasiructure. 

In a İypical BOT infrastructure project, a private-seclor project 
company builds a project, operates it long enough to pay back project debt 
and eguity investment, (hen transfers it to the host government. The main 
advantage of BOT scheme is that a valuable infrastructure or some other 

asset that promotes development of its economy without any capital 
expenditures or the need to incur debt. Alternatively the government would 
need to raise the funds for the project through taxation or issuing public debt 

or direct borrowing. 

The development of BOT project reguires effective integration of 
financial, technical, commercial and legal processes. 

Though It was one of the first countries to conceive of the BOT 
approach to traditional infrastructure investments Turkey had not succeeded 

to implement an important BOT project. However, upon completion of BOT 
regulations at the end of 1994 the volume of BOT project investments gained 
momentum. 

In this thesis, what should be done in legal and institutional field to 
solve the problems in BOT models in Turkey has become the main study¬ 

subject.   
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