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BAĞLANTI YOLLARI DÂHİL) PROJESİ ÖRNEĞİ ÇERÇEVESİNDE YAP-İŞLET-

DEVRET MODELİ İLE KARAYOLU PROJE GELİŞTİRME VE İŞLETME 

MODELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Gökalp YILMAZ 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

Ulaştırma gibi büyük altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi, yüksek teknoloji ile önemli finansal 

kaynak birikimini gerektirmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için bu yatırımların 

gerçekleştirilmesi, belirtilen imkânların kısıtlı olması nedeni ile alternatif kaynak arayışlarını gündeme 

getirmiştir. Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli de belirtilen güçlüklere yönelik olarak geliştirilen ve 

merkezi ve yerel yönetimler tarafından 1980 sonrasında yaygın olarak kullanılan bir proje finansmanı 

yöntemi olmuştur. YİD modelinde; yatırımlarda özel kesimin payının artırılması, kamu finansman 

yükünün hafifletilmesi ve hizmet sunumunda etkinliğin artırılması hedeflenmektedir. Önemli 

ulaştırma ve enerji yatırımlarında uygulama alanı bulan YİD modeli, son yıllarda Karayolları Genel 

Müdürlüğü tarafından karayolu yapımı ve işletmesinde de kullanılan bir finansmanı yöntemidir. Bu 

çalışmada öncelikle Türkiye’de karayolu yatırım ve finansmanı bakımından YİD modelinin yasal 

altyapısı ve uygulama olanakları incelenmiştir. Çalışmada, örnek olarak seçilen Gebze – Orhangazi - 

İzmir Otoyolu (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil) Projesi kapsamında otoyol projelerinin 

finansmanı açısından YİD modelinin uygulanabilirliği, sorunları ve çözüm önerileri ortaya 

konulmuştur. İncelenen projenin güzergâhı toplam 433 km uzunluğunda olup, projenin ihalesinde en 

uygun teklif 22 yıl 4 ay (7 yıl yapım + 15 yıl 4 ay işletme) olarak seçilmiştir. Gerek ilgili kamu kurumu 

ve ihale komisyonları, gerekse istekliler tarafından sunulan ihale süreci ve teklife esas proje geliştirme 

ve proje değerleme (fizibilite) çalışmasının kapsamlı ve tekniğine uygun olarak uluslararası 

standartlarda yapılması, karar verme sürecinin kolaylaştırması nedeni ile özel önem taşımaktadır. 

Ancak birçok projede; tekniği ve uluslararası standartlara uygun proje fizibilite çalışmasının olmaması 

nedeni ile projenin ömrü ve işletme süresi, garanti araç sayısı ve kamu garantisinin verilmesi konuları 

paydaşlarca sürekli tartışma konusu yapılmaktadır. Sonuç olarak, büyük ölçüde sabit sermaye yatırımı 

ve teknoloji gerektiren, sosyal ve ekonomik etkileri olan karayolları gibi altyapı yatırımlarının YİD 

modeli ile finanse edilmesi ve yürütülmesini kolaylaştırmak için hem özel sektör, hem de kamu kurum 

ve kuruluşlarında; arazi edinimi ve kamulaştırma, taşınmaz ve sözleşme hukuku, proje finansmanı, 

proje geliştirme ve proje değerlemesi, proje ve yapım yönetimi ile varlık ve yatırım yönetimi 

alanlarında bilgi birikimi ve uluslararası standartları özümsemiş olan üniversitelerin gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan uzmanların 

istihdam edilmesi zorunlu görülmektedir. Bu yolla YİD modeli kullanılarak yapılan projelerin mali ve 

ekonomik sürdürülebilirliği ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına katkı yapılması 

mümkün olacaktır.  

Şubat 2016, 53 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Karayolu yatırımları, Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli, proje fizibilitesi, 

işletme süresinin tespiti ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi. 
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ABSTRACT 

Term Project 

ASSESSMENT OF HIGHWAY PROJECT DEVELOPMENT AND MANAGEMENT 

BY THE BUILD – OPERATE – TRANSFER (BOT) MODEL WITHIN THE CASE 

OF GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR HIGHWAY (INCLUDING İZMİT BAY 

CROSSING AND ACCESS ROADS) BUILD-OPERATE-TRANSFER PROJECT 

Gökalp YILMAZ 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

Supervisor: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

The provision of large infrastructure investments such as for transportation requires high technology 

and accumulation of significant financial resources. In developing countries such as Turkey due to the 

lack of enough resources for the realization of these investments, the search for alternatives resources 

become recurrent request. The Build-Operate-Transfer (BOT) model is a model which is developed 

to address the identified challenges and it has been widely used by central and local governments since 

1980. In the BOT model, it is aimed to increase the share of the private sector in investments, to ease 

public financing burden and to increase efficiency in service delivery. The BOT model which is used 

as an instrument in important transport and energy investment projects, it is a financing method used 

in highway construction and operation by the General Directorate of highways in recent years.  In this 

study, the legal fundaments and implementation possibilities of the BOT model in the framework of 

road investment and financing in Turkey were examined. To achieve the objectives of the study, the 

applicability of BOT model as the financing instrument within the scope of the Gebze – Orhangazi - 

Izmir Highway project was taken as an example (including the Izmit Gulf Crossing and connecting 

roads), its problems and solutions were analyzed. The route of the project covers 433 km long and the 

most suitable bid in the tender of the project was selected as 22 years and 4 months (7 years 

construction + 15 years and 4 months operation). It is of paramount importance that the tender process 

and project development and project appraisal (feasibility) studies submitted by the relevant public 

institutions and tender commissions as well as the bidders are carried out at international standards in 

accordance with the technique and facilitate the decision-making process. However, in many projects; 

due to the lack of project feasibility study in accordance with the technical and international standards, 

the life and duration of the project, the number of warranty vehicles and the issue of public guarantee 

are constantly subject of discussion between all stakeholders. As a result, in order to facilitate the 

financing and execution of infrastructure investments such as highways with high social and economic 

impacts, which require substantial fixed capital investment and technology, both in the private and 

public sectors, institutions and organizations; employment of experts graduated from the 

undergraduate and graduate programs of real estate development and management departments of 

universities which have acquired knowledge in the fields of land acquisition and expropriation, 

immovable and contract law, project finance, project development and project valuation, project and 

construction management, and asset and investment management is essential. In this sense, the use of 

BOT model will contribute to the financial and economic sustainability of the projects and to the 

efficient and efficient use of public resources. 

February 2016, 53 pages 

Key Words: Road investments, Build-Operate-Transfer (BOT) Model, project feasibility and 

operation time, Gebze-Orhangazi-İzmir Highway Project. 
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Merkezi idare birimlerinin hizmetlerinin sunum biçimleri ve özellikle yatırımcı kamu 

kurumlarının sundukları hizmetlere yönelik projelerin geliştirilmesi, proje değerleme ve 

finansmanı, proje ve yapım yönetimi, arazi edinimi, kamulaştırma ve değerleme, 
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1. GİRİŞ 

Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi 

gereken fonksiyonlar artış göstermektedir. Bu durum yeni finansman arayışlarını 

gündeme getirmiştir. Aynı zamanda toplumsal ihtiyaçların önceliklendirilmesi ve 

devletçe yerine getirilmesi anlayışı, yaşanan gelişmelerle birlikte yerini kamu ve özel 

sektör işbirliğinde yatırımların gerçekleştirilmesi anlayışına bırakmıştır. Değişen bu 

anlayış birçok yeni kamu yatırım modelini gündeme taşımıştır. Esasen kamu 

yatırımlarının finansmanında farklı modeller kullanılmakta olup, bunların içinde son 

yıllarda Yap – İşlet - Devret (YİD), kamu özel işbirliği (KÖİ) ve yap-işlet modeli ön plana 

çıkmaktadır. Kamu hizmetlerinin gördürülmesine yönelik arayışlar sonucu ortaya çıkan 

YİD modeli, Türkiye’de 1980’li yıllardan sonra kullanılmaya başlanan bir yatırım modeli 

olmuştur. Bu yatırım modeli ile devlet bütçesinin yetersiz kaldığı veya hızlı biçimde 

yapılamayan hizmetlerin özel sektör yardımı ile gerçekleştirilmesi mümkün 

kılınmaktadır. Bu yapılanmada esas hedef; hem kamusal hizmetlerin daha etkin ve kaliteli 

sunulması, hem de devletin küçülerek kendi yapması gereken asli görevlere yoğunlaşması 

yoluyla toplumsal refahın artırılmasını sağlamak olmuştur. Böylece hem yeni finansman 

kaynağı bulunmakta, hem de hizmetlerin üretiminde etkinlik sağlanmaktadır. YİD 

modelinin sağladığı bu avantajlar, özel sektörün çalışması ile gerçekleştirilmesinin 

yanında kamunun hizmetler üzerindeki denetim ve gözetim işlevinin de devam etmesi ile 

sürekli kılınmaktadır. Bu modelde kamusal hizmetler tamamen özel sektöre terk 

edilmemekte, özel sektör ile kamu sektörü arasındaki işbirliği güçlendirilmektedir. 

YİD (Build-Operate-Transfer - BOT) modeline göre özellikli kamu altyapı yatırım veya 

hizmetlerinin finansmanı sağlanmakta ve kamu kurumlarınca yatırım harcaması 

yapılmadan büyük ölçekli sabit sermaye yatırımı talep eden ve yüksek teknoloji 

gerektiren altyapı yatırımlarının yerli ve yabancı özel sektör kurumlarınca yapılması 

sağlanmakta ve bu yolla özel sektörün hem teknik bilgi ve sermayesi, hem de teknoloji 

transferi gibi hizmetlerinden yararlanılması mümkün olmaktadır. YİD modelinde; 

yatırımın finansmanının özel bir şirket veya şirketler grubu tarafından karşılanarak 

gerçekleştirilmesi ve kamu tarafından veya ihale yarışma şartları sonucu belirlenen ilgili 
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mevzuata uygun bir süre için işletilmesi ve yine bu süre içinde ürettiği mal veya hizmeti, 

tarafların mevzuatlar çerçevesinde sözleşme ile karşılıklı saptadıkları bir tarife uyarınca 

kamu kuruluşlarına veya halka satması ve sürenin sonunda işletmekte olduğu tesisleri 

bakımı yapılmış, eksiksiz, işler durumda ve borçsuz olarak ilgili kamu kuruluşuna 

devretmesi hedeflenmektedir. YİD modeli ile gerçekleştirilen yatırımlarda, yatırımların 

özel sektörün dinamikleri kullanılarak gerçekleştirildiği için devletin bu yatırıma 

ayıracağı kısıtlı bütçe ödenekleri ülkenin diğer alanlarındaki ihtiyaçlara kanalize 

edilebilmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, bütçe üzerindeki olumlu etkileri 

ve kalkınmaya sağladıkları faydalar açısından YİD modelinin başarılı bir şekilde 

uygulanabilmesi, YİD modelinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.  

Türkiye’de kamu özel işbirliğinin oldukça uzun bit geçmişi bulunmaktadır. İlk olarak 

Osmanlı döneminde ilk kamu-özel işbirliği örneği 19. yüzyılın sonlarında demiryolu 

yapımı ve işletimi alanında uygulanmıştır. Daha sonra 1860 yılından başlayarak yabancı 

şirketlere yaptırılan demiryolları ve tramvay işletmeleri uzun yıllar bu şirketler tarafından 

işletilmiştir. YİD modeli konusunda modern Türkiye Cumhuriyeti tarihi incelendiğinde, 

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 1980’li yıllara gelinceye kadar devletçilik 

geleneğinin ön plana çıktığı görülmektedir. Türkiye’de 1980 öncesine kadar devlet 

kurumları tarafından gerçekleştirilen her çeşit yatırım ve hizmet faaliyeti, 1980 sonrası 

dönemde ekonomik faaliyetlerde başlatılan serbestleştirme çalışmaları sonucu kamu-özel 

işbirliği alanında da kendini göstermiştir. Böylece özel sektörden yerli ve yabancı 

yatırımcıların daha önceden sadece devlet kurumlarının yatırım yaptığı alanlara yatırım 

yapabilmesinin önü açılmıştır.  

YİD modelinin anayasal temeli, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “özelleştirmeye” 

ilişkin hükümlerine dayandırılmıştır. Anayasa’nın 47’nci maddesinin “Devlet, kamu 

iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından yürütülen yatırım ve 

hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri vasıtası ile gerçek veya tüzel kişilere 

yaptırılabileceği veya devredilebileceği kanunla belirlenir” hükmüne bağlı olarak 

Türkiye’de 1984 yılından günümüze kadar ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli yeni yasal 

düzenlemelerle geliştirmiş ve YİD modelinin yasal altyapısı oluşturulmuştur. Yasal 

altyapının tarihsel sıralamasına bakıldığında, YİD modeli ile gerçekleştirilen ilk 
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yatırımların 1984 yılında çıkarılan 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki 

Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti İle Görevlendirilmesi 

Hakkında Kanun1 çerçevesinde doğal gaz çevrim santralleri olduğu görülmektedir. 

Türkiye’nin devlet kaynakları ile yeterli yatırımı yapamadığı alanlarda YİD modelinin 

uygulanabilmesinin önemini dikkate alınarak 1994 yılında 3996 sayılı Bazı Yatırım ve 

Hizmetlerin Yap – İşlet - Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun2 

yürürlüğe konulmuştur.  

YİD modeli, 3996 Sayılı Kanun’un 3’ncü maddesinin (a) bendi ile bu Kanun’un 

uygulama usul ve esaslarının belirlendiği 5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3’üncü 

maddesinin (b) bendinde; “ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan 

projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir finansman modeli 

olup, elde edilecek kar dâhil yatırım bedelinin şirkete, şirketin işletme süresi içerisinde 

ürettiği mal veya hizmetin idare veya hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle 

ödenmesi” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı yıllarda yapılan düzenlemelerle devlet 

himayesinde gerçekleştirilen özel sektör yatırımlarında verilecek Hazine garantilerinin 

kapsamı belirlenerek yatırımcıların yatırıma karşı çekingenliklerinin azaltılması 

sağlanmıştır. Son yıllarda yapılan düzenlemelerle YİD modelinin belediye hizmetlerinde 

uygulanabilmesini daha cazip hale getirmek üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu’nda3 gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu’nda4 yapılan değişikliklerle YİD projelerinde katma değer vergisi (KDV) 

muafiyeti getirmek suretiyle modelin cazibesi arttırılmıştır. Özel hukuk hükümlerine tabi 

olan YİD sözleşmelerinde yaşanacak uyuşmazlıklarda yatırımcının tahkim yoluna 

gidebilmesinin önü açılmış ve böylece yatırımcıların hukuksal boyutta yaşadıkları endişe 

giderilmiştir.  

Yapılan bütün yasal düzenlemelerle Türkiye’de YİD modelinin uygulanabileceği 

alanların genişletilmesi ve sistemin daha sağlıklı çalışması hedeflenmiş ve ülkenin 

                                                 

1 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 19/12/1984, Sayı: 18610 
2 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 13/6/1994, Sayı: 21959 
3 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 23/7/2004, Sayı: 25531 
4 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 02/11/1984, Sayı: 18563 
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gelişmesinde özel sektör dinamiklerinin de aktif rol alması amaçlanmıştır. Türkiye’de 

YİD modeli, Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararlarınca belirlenen, yetkisini kısmen 

devreden kamu kuruluşu ile yerli veya yabancı sermaye şirketi veya şirketleri arasında 

özel hukuk hükümlerine tabi sözleşme yapmak suretiyle hayata geçmektedir. Bu 

kapsamda mevcut uygulanabilir mevzuat çerçevesinde YİD modeli ile 

gerçekleştirilebilecek yatırım ve hizmet alanları; otoyol-köprü ve otoyol hizmet tesisleri, 

metro, havaalanları, elektrik üretim, dağıtım ve iletimi, sulama tesisleri, sağlık 

yerleşkeleri, şehir hastanesi kompleksleri, maden işletmeleri, belediye hizmetleri (çöp, 

su, arıtma, şehir içi ulaşımı) ve yat limanları olarak sayılmaktadır. Sayılan yatırım 

projeleri dışında “benzeri yatırım ve hizmetler” ifadesine yer verilerek hem uygulamanın 

kapsamının genişletildiği, hem de olası uyuşmazlıkların önüne geçilmek istendiği 

anlaşılmaktadır. Özetle köprü, tünel, metro, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, yeraltı 

ve yerüstü otoparklar, garajlar, toptancı halleri ve benzeri işler YİD modeli ile 

yapılabilmektedir. Ancak, bu hizmet ve yatırımların 3996 Sayılı Kanun kapsamında YİD 

modeli ile gerçekleştirilebilmesi için bunların ileri teknoloji veya yüksek finansman 

ihtiyacı bulunan projeler olması gerekmektedir. 

Çalışma kapsamında öncelikle genel olarak Türkiye’de karayolu yatırım ve finansmanı 

bakımından son yıllarda kabul gören YİD modelinin yasal altyapısı ve uygulama 

olanakları hem genel olarak, hem de seçilmiş örnek proje çerçevesinde incelenmiştir. YİD 

modeli, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından mevzuata uygun olarak 

karayolu yapımı ve işletmesinde de kullanılabilecek önemli bir proje finansmanı 

yöntemidir. Örnek olarak seçilen Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (İzmit Körfez Geçişi 

ve Bağlantı Yolları dâhil) Projesi kapsamında otoyol projelerinin finansmanı açısından 

YİD modelinin uygulanabilirliği, sorunları ve çözüm önerileri ortaya konulmuştur. 

İncelenen projenin güzergâhı toplam 433 km uzunluğunda olup, projenin ihalesinde en 

uygun teklif sahibinin 22 yıl 4 aylık (7 yıl yapım + 15 yıl 4 ay işletme) olmasına karar 

verilmiş ve söz konusu istekli ile sözleşme yapılmıştır. Gerek idare tarafından, gerekse 

isteklilerce sunulan tekliflere esas proje fizibilitesinin sağlıklı ve kapsamlı olmaması, 

otoyol ve diğer altyapı yatırımları ihalesinde ideal işletme süresinin sağlıklı olarak tespit 

edilememesi, garanti araç sayısının sözleşmede yer alması ve kamu desteğinin verilmesi 

gibi konular sürekli tartışma konusu yapılmaktadır.   
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Kaynak araştırması ve idari kayıtların analizine dayalı olarak hazırlanan bu çalışmanın 

sonuçları dört bölümde özet olarak sunulmuştur. YİD modeli hakkında genel bir bilginin 

verildiği giriş bölümünden sonra ikinci bölümde; YİD modeli hakkında yapılan önceki 

çalışmalar özetlenmiştir. Üçüncü bölümde; YİD modelinin dünyada ve Türkiye’de 

gelişim süreci, modelin yasal altyapısı, temel özellikler, modelde kullanılan sözleşmeler 

ile modelin avantajları ve dezavantajları değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde; örnek 

olarak seçilen Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi hakkında bilgi verildikten sonra, 

projenin maliyeti ve gelir beklentileri ile idarenin yükümlülükleri açıklanarak 

yapılabilirliğin ana hatları ortaya konulmuştur. Son olarak incelenen proje sonuçların 

çerçevesinde otoyol projelerinde YİD modelinin uygulanabilirliği, sorunları ve başlıca 

çözüm yaklaşımları da sıralanmıştır.  

 

 

  



6 

2. KAYNAK ARAŞTIRMASI VE İLAVE ARAŞTIRMA GEREKSİNİMİ  

Bilgi, iletişim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişme, artan nüfus, sosyo-ekonomik alanda 

yaşanan gelişmelerle birlikte artan ihtiyaçlar, yeni altyapı yatırımları ve buna bağlı üst 

yapı yatırımlarının planlanması ve uygulamaya geçirilmesini zorunlu kılmıştır. Bunu 

karşılamak için kamu kaynaklarının yetersiz olması, kamu kurumlarını yeni finansman 

kaynaklarına yöneltmiştir. Bu kapsamda gündeme gelen YİD modeli, Türkiye gibi 

gelişmekte olan ülkelerde, kalkınma için gerekli olan altyapı yatırımlarının finansman 

kaynağı olarak ön plana çıkmıştır. Bu eğilim, YİD modeline ilişkin akademik 

çalışmaların çeşitliliği ve yoğunluğunun artmasına katkı yapmıştır. Bu bakımdan bu 

kısımda çalışma konusu ile ilgili önceki çalışmalar hakkında özet bilgi verilmiş ve ilave 

araştırma gereksinimi ortaya konulmuştur. 

Karakaya’nin (2018) “Yap İşlet Devret Modeli İle İhale Edilecek Otoyol Projelerinde 

Optimum İmtiyaz Süresinin Belirlenmesi İçin Stokastik Bir Yöntem” başlıklı 

çalışmasında; YİD projesinin finansal modeline ilişkin olasılık dağılımlı belirsiz 

parametreler ile deterministik değer tanımlanan belirli parametreler; net bugünkü değer 

yöntemi ve Monte Carlo simülasyonu yöntemi kullanılarak incelenmiş ve yap-işlet-devret 

projesi için imtiyaz süresinin olasılık dağılımı elde edilmiştir. Daha sonra, özel sermaye 

şirketi ve devletin risk tutumlarına göre tek değer olarak imtiyaz süresi belirlenmiştir. 

Oluşturulan finansal model ile 14 Nisan 2017 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen Ankara 

Niğde Otoyolu Projesi değerlendirilmiş ve bu kapsamda ihale kapsamında verilen beş 

teklif irdelenmiştir. Projenin devlet tarafından gerçekleştirilmesi, devlet tarafından özel 

sektöre verilen garanti yıllık ortalama günlük trafik hesaba katıldığı durumda veya bu 

garanti olmadığı durum gibi senaryolar üretilmiştir. Bu senaryolar eşliğinde özel sektör 

ve devlet açısından projenin karlılık oranları, toplam parasal tutarları, proje gelirleri ile 

ideal işletme süreleri tespit edilerek yatırımın kara geçiş zamanı ile yapılan yatırım ve 

makul karın geri kazanım süresinin tespiti yapılmıştır.  

Karabulut (2017) tarafından yapılan “Dünyada ve Türkiye’de Yap-İşlet-Devret (YİD) 

Modelinin İncelenmesi” adlı çalışmada; YİD modeli çerçevesinde yapılan projeler, 

ülkeler açısından değerlendirilerek ülkelere özgü mali olmayan (risk) faktörlerin ele 
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alınamamış olduğu vurgulanmış, yatırımcılara hâlihazırda mevcut olan karar destek 

sistemlerinin bir özeti ile sunduğu fırsatlar ortaya konulmuştur. 

Büyükyoran’ın (2015) “Valuation of Minimum Revenue Guarantee in BOT Toll Road 

Projects (YİD Otoyol Projelerinde Minimum Gelir Garantisinin Değerlendirilmesi)” adlı 

çalışmada; kamu kurumlarının KÖİ modelinin birçok avantajından faydalanmasına 

rağmen, uygulama sürecinde KÖİ projesinin barındırdığı çeşitli belirsizliklerin olduğu, 

özellikle YİD tarzı yapılan otoyol projelerinde, talep riskinin proje başarısı için hayati bir 

önem taşıyabileceği ve bu gerekçelerle özel sektör yatırımcısının genellikle bu risklerin 

hükümet garantileri vasıtasıyla hafifletilmesini talep ettikleri vurgulanmıştır. Minimum 

gelir garantisi, YİD modeli ile otoyol projesi yapımı ve işletilmesinde; talep riskine karşı 

en yaygın kullanılan garanti tiplerinden olduğu, bu garantilerin uygun olamayan bir 

şekilde değerlendirilmesinin kamunun sırtına ağır borçlar yükleyebileceği belirtilerek, 

çalışmada bu soruna çözüm bulmak için Monte Carlo simülasyonunu kullanan reel 

opsiyon tabanlı bir model önerilmiştir. Model, minimum gelir garantisinin mali 

etkililerini özel sektör ve kamunun farklı bakış açıları tarafından gözlemlemek üzere bir 

hipotetik otoyol projesine uygulanmıştır. 

Günaydın (2015) tarafından yapılan “Türkiye’de YİD (Yap-İşlet-Devret) Modeliyle 

Otoyol Projelerinin Yapılması” adlı araştırmada; YİD modeli; devletlerin yetersiz 

bütçeyle gerçekleştiremedikleri altyapı yatırım ve hizmetlerinin, özel sektör yardımıyla 

daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağladığı belirtilerek, tek 

seferde YİD ile gerçekleştirilen “Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi” ve “Avrasya 

Tüneli Projesi” örneğinden yararlanarak Türkiye’de YİD modeliyle otoyol projelerinin 

yapılması hukuki ve idari yönleri ile değerlendirilmiştir. 

Saltaş Sakça’nın (2013) “Türkiye’de Karayollarında Yap-İşlet-Devret (YİD) Modelinin 

İnceclenmesi” adlı çalışması ile YİD modeli yoluyla yatırımlarda özel kesimin payı 

artırılarak kamu finansman yükünün hafifletilmesi ve hizmet sunumunda etkinliğin 

artırılmasının hedeflendiği belirtilerek, karayolu ulaşım altyapı projelerinde YİD 

modelinin uygulanabilirliği irdelenmiş olup, değerlendirme sonuçlarına göre; YİD 

modelinin olumlu ve olumsuz yönleri ele alınarak “Karayolu projelerinde Türkiye 
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şartlarına en uygun finansman modeli nedir?” sorusuna cevap aranmıştır. Çalışma 

kapsamında Gebze – Orhangazi - İzmir Otoyolu örneği incelenmiştir. 

Önceki çalışmalarda YİD modelinin farklı sektörlerde uygulamalarının ekonomik, 

hukuki ve teknik yönlerden değerlendirilmesi yapılmıştır. Bununla birlikte önceki 

çalışmalarda hem genel olarak, hem de ulaştırma yatırımlarında YİD modelinde yatırım 

fizibilitesi, ideal işletme süresinin olası bütün yöntemlerle tespiti, yatırım riskleri ve 

bunların yatırımların geri dönüşü üzerine etkileri ile altyapı projelerinin finansman 

modellerinin neden olabileceği kamu bütçe yüklerinin analizi inceleme ve değerlendirme 

konusu yapılmamıştır. Bu çalışmada önceki çalışmalardan farklı olarak karayolu 

yatırımlarında YİD modelinin uygulama olanakları genel olarak irdelenmiş ve seçilmiş 

proje örneği çerçevesinde genel değerlendirme yapılması ile yetinilmiştir.  
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3. YİD MODELİNİN GELİŞİMİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 

Gelişmekte olan ülkelerin temel amacı olan sanayileşmenin gerçekleştirilmesi, altyapı 

yatırımlarının çok büyük boyutlara ulaşan finansman ihtiyacının yeterli ölçüde ve sağlıklı 

biçimde karşılanabilmesine bağlıdır. Ekonomik büyüme ile ihtiyaç duyulan kamu altyapı 

yatırım projelerinin kısıtlı bütçe olanakları ile zamanında gerçekleştirilememesi, 

gelişmekte olan ülkelerde KÖİ modelinin kullanımını gündeme getirmiştir (Durucasu ve 

Acar 2015). 

KÖİ uygulamaları ile yapılan yatırımların niteliğine, kamu ve özel sektörün projeye 

katılım dereceleri ile taraflar arasındaki farklı risk dağılımına bağlı olarak çok çeşitli 

modellerin ortaya çıktığı gözlenmektedir. Bu modeller aynı mantık içinde işlemekle 

beraber; mülkiyet, işletim hakkı, tasarlanış süreci ve finansman gibi konularda bazı 

farklılıklar taşımakta ve bu farklılıklara göre adlandırılmaktadır. Genel olarak YİD 

benzeri modeller aşağıdaki gibi sıralanabilir (Saltaç Sakça 2013):  

 Yap-Sahip Ol-İşlet (Build-Own-Operate), 

 Tasarla-Yap-İşlet- Devret (Desing- Build-Operate-Transfer), 

 Yap-Sahip Ol-İşlet-Sat (Build-Own-Operate-Sell),  

 Yap-Sahip Ol-İşlet-Devret (Build- Own-Operate- Transfer), 

 Yap-İşlet-Eğit-Devret (Build-Operate-Train-Transfer),  

 Tasarla-Yap-Finanse Et-İşlet  (Desing-Build-Finance-Operate), 

 Tasarla-İnşa Et-Yönet-Finanse Et (Desing-Construct-Manage-Finance),  

 Kirala-Yenile-İşlet-Transfer Et (Lease-Refurbish-Operate-Transfer), 

 Onar-Kirala-Transfer Et (Rehabilitate-Lease-Transfer). 

Yukarıdaki modellerin hepsinin proje finansmanında kullanılması mümkün olmakla 

birlikte, uygulamada en sık Yap-Sahip Ol-İşlet-Devret, Yap İşlet Devret ve Yap-Sahip 

Ol-İşlet modelleri tercih edilmektedir. Belirtilen üç modelin de birbirilerinin yerine 

kullanılabildiği veya başka bir ifade ile her oluşumun kendisine ait önemli karakteristik 

özelliklerinin olmadığı veya özel amaçlı projelerin hemen hemen hepsinde bu modellerin 

eşdeğer olarak kullanılabileceği şeklinde görüşler de bulunmaktadır (Saltaç Sakça 2013). 
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Proje finansman modellerindeki çeşitlilik, genellikle bir KÖİ projesinin mülkiyet yapısı, 

hukuki yönleri ve sözleşmenin getirdiği yükümlülükler gibi başlıca ayırt edici özellikleri 

ile dengelenmektedir. Belirli bir proje modeli, kamu kurumlarının tercihlerine bağlı 

olarak seçilmekte ve işin fizibilite çalışması, ihale dokümanları, sözleşmesi, işletme 

süresi ile kamu katkısı veya garantisinin olup olmaması gibi hususlarda karar verilmesi 

zorunlu görülmektedir. Yatırım Programlama İzleme ve Değerlendirme Genel 

Müdürlüğünün yaptığı çalışmaya göre, Türkiye’de KÖİ modelli gerçekleştirilen proje 

sayısının toplam 111 olduğu ve projelerin 71’inin YİD modeli ile gerçekleştirilmiş olduğu 

anlaşılmaktadır. Yapımı devam eden toplam 23 projeden 12’si de YİD modeli ile inşa 

edilmektedir. Türkiye’de hükümetlerin genellikle YİD modeli ile proje geliştirme ve 

uygulamayı tercih ettikleri gözlenmektedir (Anonim 2012). 

3.1 Dünya’da ve Türkiye’de YİD Modelinin Gelişim Süreci 

YİD modelinin doğuşu 17. yüzyıla kadar uzanmaktadır. İngiltere’de Kraliçe Viktoria 

Dönemi’nde, elektrik ve su dağıtım şebekeleri yapılması ve yenilenmesi hizmetlerinin 

merkezi yönetim ve yerel yönetimlerce YİD modeli çerçevesinde özel sektör şirketlerine 

yaptırıldığı bilinmektedir. Devletler geçmişte toplamış oldukları vergileri kamu 

hizmetleri ve askeri hizmetler için kullanmışlardır. Altyapı yatırımları ise kısmen veya 

tamamen özel şahıslarca yapılmıştır. Devletlerin biriken fonlarının yetersizliği ve büyük 

altyapı hizmetlerine duyulan ihtiyacın kentleşmeye bağlı olarak artması, mevcut fonların 

hizmet için kullanılmasına sebep olmuştur. 1800’lü yıllardan sonra ise altyapı ve diğer 

hizmetler imtiyazlar verilerek özel şahıs ve şirketlere yaptırılmıştır. Bilinen ilk uygulama 

Fransa tarafında 1782 yılında Paris’in su şebekesi dağıtım işinin bir imtiyaz olarak Perier 

Kardeşler’e verilmesidir. Bu tür imtiyazlar Fransa’dan sonra İtalya, Almanya, Belçika ve 

İspanya gibi devletlerde de uygulamaya girmiştir (Günaydın 2015). 

YİD modeli ile gerçekleştirilen dünyanın ilk büyük uluslararası yatırımı Süveyş Kanalı 

olmuştur. Kanal yatırımı; Mısır hükümetinin desteğiyle Fransa, İngiltere ve 

Avusturya’nın kurmuş olduğu konsorsiyum tarafından inşa edilmiştir. İmtiyazla kanalı 

99 yıllığına işletme hakkına sahip olan konsorsiyum, kanalın inşası sırasında finansal 

sorunlarla karşılaşmış ve bu yüzden kanalın birçok kez el değiştirmesi zorunlu olmuştur. 



11 

Kredi faizlerinin yüksek olmasından ötürü Mısır Hükümeti hisselerini İngiltere’ye 

devretmiştir. Kanalın inşası İngiltere’ye 10 yılsonunda %125’lik bir maliyet artışıyla 18 

milyon Sterlin’e mal olmasına rağmen, yirminci yüzyılın hemen başında İngiltere’nin 

yatırım maliyetinin yaklaşık 10 katı kadar kazanç sağlamış olduğu belirtilmektedir 

(Günaydın 2015). 

Türkiye’de ilk YİD modeli 1870’li yıllarda Karaköy-Pera arasına yapılan tünel olup, 

Tünel Sultan Abdülaziz tarafından Fransız girişimci Gavand’a verilen imtiyazla inşa 

edilmiş ve işletme hakkı 42 yıllığına verilmiştir. Ulaşım sisteminin yatırımı ve işletmesi 

için İngiltere’de Temmuz 1872 tarihinde sermayesine Fransız girişimcilerin sahip olduğu 

“The Metropolitan Railway of Constantinopole from Galata to Pera” adlı özel bir şirket 

kurulmuştur. Açılışı 1875 yılında yapılan tünel, bu şirket tarafından işletilmeye devam 

etmiştir. İşletmenin 36. yılında firma imtiyaz hakkını kendi isteğiyle “Deraader 

Mülhakatı’nda Galata ve Beyoğlu Bevn’inde Talıtelarz Demiryolu Şirketi”ne devretmiş 

ve imtiyaz hakkı 2000 yılına kadar uzatılmıştır. 1938 yılına gelindiğinde ise Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti tarafından yatırım satın alınmıştır (Günaydın 2015). 

Türkiye’de sermayenin yetersizliği sebebiyle değerlendirilemeyen alanların ve iktisadî 

nitelikteki kaynakların ortaya çıkartılmasının sağlanması amacıyla 1980 sonrası dönemde 

YİD modeli gibi yöntemlere başvurulmaya başlanmıştır. Söz konusu model ile 

Türkiye’de özellikle döviz ihtiyacı duyulan alanlarda yabancı sermaye girişini teşvik 

etmek temel hedef olmuştur (Kılıçaslan 2016). 

Türkiye’de modern anlamda ilk YİD modeli, Turgut Özal’ın ilk başbakanlık döneminde 

1984 yılında Akkuyu Nükleer Santrali Projesi için gündeme gelmiştir. Ancak bu yıllarda 

YİD modeli için yeterli yasal ve siyasi altyapı tesis edilemediği için model 

uygulanamamış ve proje de iptal edilmiştir. 1980’li yıllarda enerji alanında yeni 

yatırımlara ihtiyaç duyan Türkiye; kısa sürede, düşük maliyet ve yüksek kalitede enerjiyi 

üretebilmek için özel sektöre yönelmiştir. 1984 yılındaki ilk yasal düzenlemeyle enerji 

üretim tesislerinin inşa ve işletmesi en fazla 99 yıllığına özel sektöre devredilecek ve özel 

sektörün enerji sektörüne girişinin önü açılmış olacaktır. Bununla birlikte Türkiye’de ilk 
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YİD modelinin uygulaması enerji sektörü yerine Ankara Atakule tesislerinin yapımında 

gerçekleştirilebilmiştir (Günaydın 2015). 

3.2 YİD Modelinin Yasal Altyapısı ve Hukuki Sorunlarının Değerlendirilmesi  

T.C. Anayasası’nda hem mülkiyet hakkı (md.35), hem de devletleştirme ve özelleştirme 

(md.47) konuları ana hatları ile düzenlenmiştir. Anayasa’nın 47’nci maddesinin; “Devlet, 

kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişileri tarafından yürütülen yatırım ve 

hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzel kişilere 

yaptırılabileceği veya devredilebileceği kanunla belirlenir” hükmü, YİD modelinin 

anayasal zeminini oluşturmaktadır. Buna ilave olarak YİD modelinin direkt veya dolaylı 

yollardan ilgili olduğu başlıca yasal düzenlemeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

 4501 sayılı Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan 

Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair 

Kanun (4501 Sayılı Kanun ile mevcut imtiyaz sözleşmelerinin özel hukuk sözleşmesine 

dönüştürülmesi imkânı getirilmesi sağlanmıştır). 

 5148 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 

 18 Ocak 1954 tarih ve 6224 sayılı Kanun ile 24 Kasım 1994 tarih ve 4046 sayılı 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.  

 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu.  

 3154 sayılı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun.  

 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, 

Dağıtımı ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü İle Aynı 

Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler 

Eklenmesine İlişkin Kanun. 

 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu. 

 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 

Kullanımına İlişkin Kanun. 
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 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun. 

 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Kanun, büyükşehir belediyelerinin YİD 

modelini kullanabileceğini hüküm altına almıştır).  

 5393 sayılı Belediye Kanunu (Kanun, belediyelerin YİD modelini kullanabileceğini 

belirtmektedir).  

 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Kanun, İl Özel İdarelerinin YİD modelini 

kullanabileceğini hüküm altına almıştır).  

 09.05.2008 tarih ve 5762 sayılı Kanun ile 3996 Sayılı Kanun’da Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun (YİD modelinin kapsamı genişletilerek, uygulamada yatırım 

gereksinimlerinin karşılanmasında yaşanan sorunların azaltılmasına çalışılmıştır).  

 06.08.1994 tarih ve 94/5907 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 

Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunun Uygulama Usul ve 

Esaslarına İlişkin Karar.  

 6288 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-

Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda ve Kamu İhale Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair 4 Nisan 2012 tarihli Kanun (YİD modeli ile kamu ve özel 

sektör ortaklığıyla yapılacak altyapı projelerine KDV istisnası getirilmiş ve süresinden 

önce tesisin devri halinde idarece kredi üstlenimiyle ile ilgili düzenleme yapılmıştır). 

 06.08.1994 tarih ve 94/5907 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 

Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunun Uygulama Usul ve 

Esaslarına İlişkin Karar.  

 07.03.2005 tarih ve 2005/8572 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 

Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunun Uygulama Usul ve 

Esaslarına İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar. 

 Hazine Garantileri Verilmesi, İzlenmesi, Bütçeleştirilmesi ve Raporlanmasına İlişkin 

Esas ve Usullere Dair Yönetmelik. 

 Hazine Garantileri Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Üstlenilmesinde Uygulanacak 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. 

YİD konusunda uzun yıllara dayanan yasal düzenlemeler, zaman zaman siyasi 

tartışmalara da konusu olmuştur. Özel sektörün bu model çerçevesinde gerçekleştirmek 

istediği yatırımlar ve bu amaca yönelik olarak yapılan sözleşmelerin “İmtiyaz 
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Sözleşmesi” değil “Özel Hukuk Hükümlerine Bağlı Sözleşmeler” kapsamında olması 

öngörülmüştür. Yasal düzenlemeler yapılsa da Anayasa Mahkemesi bu maddeleri iptal 

etmiş ve yapılan sözleşmelerin “imtiyaz sözleşmesi” olduğu kararını vermiştir. Bu 

nedenle de bu sözleşmeler idari sözleşmeler olarak kabul edilmiştir. Yabancı yatırımcılar 

ise uyuşmazlıkların “Uluslararası Tahkim” yoluyla çözülmesini istemişlerdir. Yabancı 

yatırımcıların YİD modeli çerçevesinde yatırım yapmak isteklerinin bir ön koşulu olarak 

gözüken Uluslararası Tahkim sorunu 13.08.1999 tarih ve 4446 Sayılı Kanun ile aşılmıştır. 

Danıştay’ın bu tür sözleşmeleri inceleme yetkisi de tahkim yolu öngörülmeyen 

sözleşmelerle sınırlandırılmıştır. Son olarak 22.01.2000 tarih ve 4501 Sayılı Kanun ile 

kamu imtiyaz sözleşmelerinde, bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla 

çözümlenmesi durumunda taraflarca sözleşme yapılmasında uyulması gereken ilke ve 

esaslar da belirtilmiştir. Danıştay 1. Daire Başkanlığı, 11.09.2003 tarihli Kararıyla 4493 

Sayılı Kanun’dan sonra YİD sözleşmelerinin kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi olarak 

nitelendirilemeyeceği gerekçesi ile Danıştay’ın görüş bildirmesine gerek olmadığı 

belirtilmiştir (Öztürk 2015). 

Hukuki ihtilaflar nedeniyle zaman kaybına uğramamak ve sağlıklı bir süreç izleyebilmek 

için yapılan her yeni hukuki düzenlemenin Anayasa ve ilgili yasalarla uyum içinde ve 

önceki Anayasa Mahkemesi Kararları, yargı kararları ve bunların gerekçelerinin dikkate 

alınarak yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Özellikle özelleştirme ve YİD 

uygulamaları gibi alanlarda yaşanan hukuki ihtilaflar, zaman ve kaynak kayıpları, 

Anayasa Mahkemesi ve yargı kararları neticesinde elde edilen bilgi ve tecrübenin, terk 

edilen hatalı uygulamaların ve iptal edilen emsal teşkil edebilecek düzenlemelerin yeni 

mevzuat geliştirme aşamasında dikkate alınmamış olduğu müşahade edilmektedir. 

Mevcut Anayasal sınırlar içinde hareket eden Anayasa Mahkemesi’nin emsal 

niteliğindeki önceki kararları ele alındığında; Kanunda yalnız ihale yöntem ve türlerinin 

belirlenmesi, durum ve konuma göre hangilerinin uygulanacağının açıkça tespit 

edilmemesi5, yürütmeye yasama yetkisi devri niteliğinde geniş yetkiler tanınması6, 

Hazine garantileri verilmesi gibi önemli bir konunun önemine uygun şekilde 

                                                 

5 Anayasa Mahkemesi, T:09.04.1997, E:1997/35, K:1997/45. 
6 Anayasa Mahkemesi, T: 22.12.1994, E:1994/70, K:1994/65-2; T:28.02.1996, E:1995/38, K:1996/7 
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düzenlenmemiş olması7, Değer Tespit Komisyonları’nın oluşum biçimi, görev ve 

yetkilerinin yasama organınca belirlenmemiş olması8 gibi emsal teşkil edebilecek 

kararları ve ilgili diğer yargı kararlarının dikkate alınmış olması halinde daha farklı ve 

Anayasa ile uyumlu olacak düzenlemelerin yapılabileceği değerlendirilmektedir. Gerekli 

ve hataları düzeltici mevzuat değişikliklerinin hayata geçirilmesi, iyi düzenlenmiş kamu 

ve özel sektör işbirliği uygulamalarına ülkenin her zamankinden daha fazla ihtiyacının 

olduğu, günümüze kadar yapılan hatalı uygulamalardan ders alınması, konunun bilimsel 

yaklaşımlar ve sistematik bütünlük içinde irdelenmesi, yeni çözümlerin geliştirilmesi 

(Sarısu 2014) ve özellikle sağlıklı ve uluslararası düzeyde kabul görmüş standartlara 

uygun proje değerleme, risk analizi ve fizibilite çalışmasının sonuçlarına göre sözleşme 

koşullarının tespiti ve sürecin yönetilmesine gereksinim olduğu vurgulanmalıdır. 

3.3 YİD Modelinin Özellikleri ve Temel İlkeleri 

YİD modelinin uygulanabilmesi için bazı şartları taşıması gerekmektedir. Modelin hayata 

geçmesi için, projenin en önemli aktörü olan yerli veya yabancı sermaye şirketi 

bulunmalıdır. Bu şirketler bazen ortak girişim şirketi olarak ortaya çıkmaktadır. Ortak 

girişim şirketleri yerli ve yabancı özel sektör temsilcileri tarafından kurulan çok uluslu 

örgütler olarak görülmektedir. YİD modeli ile yatırımcı haline dönüşen yabancı 

şirketlerin, yerli şirketlerle ortak girişimde bulunması farklı açılardan 

değerlendirilebilmektedir. Genel hatları ile yabancı girişimcinin ülkeyi bilen yerli bir 

firma ile beraber hareket etmesi, yabancı firma için çok önemli bir avantajdır. Yerel ortak 

kendi ülkesiyle ilgili iş yaşamına ilişkin geleneklere, yasal düzenlemelere, uygulamalara, 

bürokratik yapıya ve denetim sisteminin işleyişine ilişkin süreci yabancı ortağa anlatarak, 

yabancı yatırımcının o ülkeye yatırım yapmasının önündeki önemli bir engeli ortadan 

kaldırmış olacaktır. Ayrıca içinde bulunulan piyasayı iyi tanıyan yerel işletmenin 

pazarlama ve ürün yapısına ilişkin önerileri yatırımın hem karlılığına, hem de işletmenin 

sürdürülebilirliğine etki edecektir. Ancak yabancı şirket bazen yerel uygulamaları riskli 

görebilecek ve bu nedenle yerel ortağı ile anlaşmazlığa veya güven sorununun 

yaşanmasına da neden olabilecektir. Yine yabancı şirket veya yerel şirket bazı sırlarının 

                                                 

7 Anayasa Mahkemesi, T:28.02.1996, E:1995/38, K:1996/7 
8 Anayasa Mahkemesi, T:09.04.1997, E:1997/35, K:1997/45 
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ortağı tarafından deşifre olması endişesine de düşebilmektedir. Bir diğer sakınca da 

yabancı şirketin karının kendi ülkesindeki özel durumları dikkate alarak belirlemesi 

durumunda, yerel şirket ile fikir uyuşmazlığına düşmesi halinin ortaya çıkabilmesidir. 

Ortak girişim şirketince gerçekleştirilen yatırım sonucunda üretilen mal ve hizmetler 

şirketçe üretilip pazarlanmaktadır. Bu durum kamu hizmetinin kamu kurum ve 

kuruluşları eliyle sunulacağı ilkesine istisna teşkil etmektedir. Fakat burada dikkat 

edilmesi gereken husus, yetkinin ilgili kamu kurumundan alınmadığı veya süresiz bir 

yetki devrinin olmadığıdır. Ancak belirli süreli olan bu kamu hizmeti üretme ve 

pazarlama gücü bazı durumlarda kamu kurum ve kuruluşu ile ortak girişim şirketi 

arasında bazı sorunların oluşmasına sebebiyet verebilmektedir.   

YİD modeli için Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenen idare ile sermaye şirketi 

veya yabancı şirket arasında yapılacak sözleşme, özel hukuk hükümlerine tabi 

olmaktadır. Sözleşme, ortak girişim şirketi ile yetkisini kısman devreden kamu kuruluşu 

arasında yapılmaktadır. Yatırım ve/veya hizmetin belirlenen süre içerisinde 

projelendirilmesi, finansmanı, kurulması ve işletilmesinden sermaye şirketi veya yabancı 

şirket sorumlu olmaktadır. Bu şirketlerin sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine 

getirememesi halinde, idarenin uğrayacağı zararın tazminine ilişkin hükümlere de 

sözleşmede yer verilmesi zorunludur. Ayrıca sözleşmelerde, idare tarafından yapılacak 

ödemelerin gecikmesi halinde, uygulanacak gecikme faizine ilişkin hükümlerin de yer 

alması uygun olacaktır.   

Yapılacak sözleşmelerde sermaye şirketinin veya yabancı şirketin yapım ve işletmesini 

üstleneceği yatırım ve hizmetin süresinin belirlenmesinde yatırım bedelinin (elde 

edilecek kar dâhil) ve yatırım için sağlanan kredilerin geri ödeme süresi ile projenin 

mahiyeti, sermayenin miktarı ve işletme esasları dikkate alınmaktadır, ancak her durumda 

sözleşme süresi 49 yıldan daha uzun süreli olamamaktadır. Projenin bedeli, Bakanlar 

Kurulu Kararı ile belirlenecek esaslar uyarınca gerekli görülen hallerde idarenin 

bulunduğu Bakan tarafından belirlenmektedir. Diğer bir ifade ile bedel hususunda tam 

yetkili olan kurum yürütme olmaktadır.   
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Yatırım sonucu üretilecek mal ve/veya hizmetlerin karşılığı olarak ödenecek ücretler veya 

katkı payları da Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan usül ve esaslar uyarınca 

gerekli görülen hallerde idarenin bağlı veya ilgili bulunduğu bakan tarafından 

belirlenmektedir. Görevli şirketçe üretilen mal ve hizmetler için idare tarafından talep 

garantisi de verilebilmekte, ancak talep garantisi verilmesi öngörülen sözleşmelerde 

garanti edilen mal ve hizmet düzeyinin üzerinde talep gerçekleşmesi durumunda, hasılat 

paylaşımının ne şekilde yapılacağı hususunun da düzenlenmesi zorunlu olmaktadır.  

3.3.1 YİD Projesinin tarafları 

YİD modeli, geleneksel yönteme göre daha fazla tarafın bir araya gelmesinden 

oluşmaktadır. Projenin bulunduğu ülke veya ülkeler, projenin büyüklüğü ve yapısı gibi 

konulara bağlı olarak da tarafların sayısı değişkenlik gösterebilmektedir. YİD modelinde 

yer alan tarafları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Şekil 3.1) (Karakaya 2018): 

 Ev Sahibi Hükümet: Projenin yapımının gerçekleştirileceği ülke hükümetidir. Ev sahibi 

hükümet, borç verme, sermaye veya yardım etme şeklinde projenin finansmanında 

katkıda bulunabileceği gibi, finansman için garantiler de verebilir.  

 İdare: 3996 Sayılı Kanun’un “tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin (d) bendine göre 

“Yüksek Planlama Kurulunca bu kanunda öngörülen yatırım ve hizmetleri yap-işlet-

devret modeli çerçevesinde yaptırmak üzere sermaye şirketi veya yabancı şirket ile 

sözleşme yapmaya yetkili kılınan ve hizmetin asli sahibi olan kurum ve kuruluşları” 

olarak tanımlanmıştır. YİD modeli yerel yönetimler tarafından da uygulanabilmektedir. 

Bunun için öncelikle yetkili organlarından karar almaları gerekmektedir. Özetle yetkili 

organlardan alınan karar ve ilgili Bakanlık onayı ile YPK’ye müracaat edilir. 3096 Sayılı 

Kanunun 3’üncü maddesi ile 3465 Sayılı Kanun ve yönetmelikler ile Enerji Tabi 

Kaynaklar Bakanlığı ve KGM, idare statüsünde yetkili kılınmışlardır.  

 Ortak Girişim Şirketi: Ev sahibi ülke kanunları çerçevesinde, yatırımı gerçekleştirmeyi 

amaçlayan şirketlerin ortak olarak kuracağı ve gereklilik durumunda proje sorumlusu 

kuruluş ya da başka bir kamu kuruluşunun da ortak olabileceği anonim şirketi ifade eder. 

Ortak girişim şirketi; projeyi tasarlar, finansmanını sağlar, inşaatı yapar, sözleşmede 

öngörülen süre boyunca tesisi işletir, bakımını yapar, sağlanan kredilerin anapara ve faiz 
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ödemelerini gerçekleştirerek işletme süresi sonunda tesisi çalışır durumda ve bedelsiz 

olarak proje sorumlusu kamu kuruluşuna devreder. 3996 Sayılı Kanun’un 2’nci 

maddesinde “sermaye şirketleri veya yabancı şirketler eli ile gerçekleştirilmesi” ifadesine 

dayalı olarak görevli şirketin yerel veya yabancı şirketlerden oluşabilmesi mümkündür.   

 Sponsorlar: Ortak yatırım şirketinin kurulmasını sağlayan anlaşma kapsamında bir 

araya gelen ve her biri ayrı ayrı tüzel kişiliğe sahip yerli ya da yabancı olabilen özel sektör 

kuruluşlarını ifade eder. Sponsor şirketler, büyük bir uluslararası inşaat ve mühendislik 

şirketi, pazarlama şirketi ve kredi kuruluşundan oluşabilir. 

 

Şekil 3.1 YİD projelerinin genel yapısı ve işleyişi (Karakaya 2018) 

 Yukarıda sayılanlara ilave olarak; yatırımcı bankalar, yed-i emin bankası, inşaat 

konsorsiyumu, ihracat kredisi bankaları ve ihracat sigortası kuruluşları, taşeron firmalar, 

sigorta şirketleri, hukuk müşavirleri, danışmanlık firmaları (yatırımcı bankanın-ortak 

yatırım şirketinin-proje sorumlusu kamu kuruluşunun), destek kredisi bankaları, köprü 
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kredisi bankaları, trustee (kreditörün temsilcisi), hakem ve mahkemeler gibi paydaşlar da 

YİD modelinde taraf olarak yer alabilmektedirler (Şekil 3.1). 

3.3.2 YİD modelinde kullanılan sözleşmeler   

YİD modeliyle gerçekleşen yatırım projelerinde, diğer yatırım sistemlerine göre birçok 

tarafın varlığı söz konusu olduğundan, taraflar arasındaki ilişkileri ve yükümlülükleri 

düzenleyen sözleşmelere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sözleşmelerin bir kısmı ticari 

faaliyetler ile ilgili olup, diğerleri ise yardımcı anlaşmalar veya sözleşmeler olarak 

adlandırılmaktadır. Ticari sözleşmeler; yapım sözleşmeleri, donatım tedarik sözleşmeleri, 

alıcı-tedarikçi sözleşmeleri ile işletim ve bakım sözleşmeleridir. Yardımcı 

anlaşmalar/sözleşmeler ise; riskten korunma amaçlı düzenlenen sözleşmeler, sigorta 

sözleşmeleri ve doğrudan anlaşmalardır. Belirtilen sözleşmeler aşağıda kısaca 

açıklanmıştır (Saltaş Sakça 2013):    

  Yapım Sözleşmeleri: Yüklenici firmanın projeyi tamamlaması ve inşa etmesi için 

düzenlenen sözleşmedir. Bu sözleşmede yüklenici firmanın yükümlülükleri, projeyle 

ilgili şirket ya da bankalar tarafından güvence altına alınır. Bununla birlikte bu 

sözleşmede, proje sponsorları ve projede yer alan diğer taraflar, projenin belirlenen 

sürede tamamlanmasını sağlamak amacıyla kendi yükümlülüklerini yerine 

getireceklerine ilişkin proje şirketine garanti verirler.  

  Donatım Tedarik Sözleşmeleri: Üretici firmaların, proje için gereksinim duyulan her 

türlü donatımı tedarik edeceklerini gösteren ve teminat altına alan sözleşmelerdir.  

 Alıcı - Tedarikçi Sözleşmeleri: Projenin faaliyete geçmesi için gerekli ilk madde ve 

malzemelerin sağlanması amacıyla tedarikçilerle yapılan sözleşmelerdir. Yine proje 

tamamlandıktan sonra projenin üreteceği ürünlerin satın alınmasını garanti altına almak 

için ilgili taraflarla yapılan sözleşmeler de bu kapsamda yer alır.  

  İşletim ve Bakım Sözleşmeleri: Projenin işletilmesinden sorumlu olanların (bunlar 

aynı zamanda proje sponsorları da olabilir) bakım, onarım ve işletimle ilgili olarak proje 

şirketi ile belirli bir bedel karşılığında yapmış oldukları sözleşmelerdir.  

  Riskten Korunma Amaçlı Sözleşmeler: Projeyle ilgili olarak alınmış olan kredilerde 

ileride faiz oranlarında ve döviz kurlarında meydana gelecek değişme olasılıklarından 



20 

korumak için yapılırlar. Proje finansmanında karşılaşılabilecek finansal risklerin 

önlenmesi amacıyla türev ürünlerin kullanılması ihtiyacının geniş ölçüde artması dört 

temel faktörün sonucudur. Bu faktörler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

 Proje finansmanında değişken kurlar üzerinden borçlanmaların artması sonucu, 

projenin nakit akışları faiz oranlarına bağlı olarak değişim gösterebilir. 

 Proje, yerel para birimi üzerinden gelir elde ederken, projenin finansal maliyetlerinin 

bir kısmı veya tamamı yabancı para birimi üzerinden sağlanmış olabilir. 

 Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan ilk madde ve malzeme, fiyat artışlarına 

karşı son derece duyarlı olabilir ve bu durum işletme için beklenmedik fiyat değişimleri 

doğurabilir. 

 Taraflar arasındaki fiyat belirleme politikalarındaki farklılık ve riskin paylaşımında 

olası farklı yorumlar çeşitli risklere neden olabilir.  

 Sigorta Sözleşmeleri: Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, hasar görme, işin yarım 

bırakılması ve politik riskin önlenmesi gibi olayları önlemek için düzenlenir.  

  Doğrudan Anlaşmalar: Proje şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmeme 

durumunda; projede sözleşme taraflarının daha önce kendilerinin yapmış oldukları 

sözleşmelerin iptal edilmemesi için borç verenlerle yapmış oldukları anlaşmalardır. 

3.3.3 YİD sözleşmelerinin temel kriterleri ve yatırımcılara sağladıkları avantajlar  

Devletin mevzuat çerçevesinde yetki devri ile özel sektöre yaptırdığı yatırımlarda sağlıklı 

bir şekilde YİD modelinin uygulanabilmesi için belli şartlara haiz olması gerekli 

bulunmaktadır. Belirlenen çerçeve işin sağlıklı yürütülebilmesinin yanında hem İdare, 

hem de özel sektör yatırımcısına faydalar sağlamakta olup, bunlar konu başlıklarına göre 

aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 Proje kriterleri ve/veya projeler idare tarafından verilir. 

 Kamu hizmetinin özel sektör eliyle görülebilmesine imkân veren yasal altyapı 

mümkün olduğunca tamamlanmış durumdadır. 

 YİD sözleşmeleri özel hukuka tabi olup, tahkim yolu açıktır. 

 İdareler hizmet alım garantisi/trafik garantisi verir. 

 Kamulaştırma giderleri kısmen veya tamamen İdare tarafından karşılanır. 



21 

 Fizibilite raporunun sonuçlarına göre toplam yatırım tutarı 1 milyar TL’nin üstünde 

olan projelerde Hazine borç üstlenim taahhüdü verir.  Bu tutarın altındaki projelerde 

İdareler garantördür. 

 Garanti üstü gelir elde ediminde gelir paylaşımı yapılabilmektedir. 

 Yatırımın her aşamasında en az %20 öz kaynak şartı aranmaktadır. 

 Yatırım döneminde proje finansmanında KDV muafiyeti vardır ve çifte vergilendirme 

önlenmiştir. 

 YİD projesinin gerçekleştirilmesi amacı ile kuruluş amacı sadece sözleşme konusu iş 

olan Görevli Şirket kurulması zorunludur. 

 Mücbir sebep ve elde olmayan diğer risk unsurları sözleşmelere yansıtılmaktadır. 

 Sözleşme süresi 49 yılı geçemez. 

 İdare üçüncü taraflar gereken her türlü resmi prosedür için yatırımcılara yardımcı 

olmakla mükelleftir.  

3.3.4 YİD modeli ile yatırımların gerçekleştirilmesinde izlenen prosedür  

Türkiye’de planlanan bir yatırımın YİD modeli çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi için 

ilgili mevzuatlar çerçevesinde uyulması gereken kurallar ve devletin konularında uzman 

kurumlarından alınması gereken izinler bulunmaktadır. Gerçekleştirilmesi planlanan YİD 

projesinin adımları sırası ile aşağıda özetlenmiştir: 

1. Fizibilite raporu, 

2. ÇED raporu, ön veya uygulama projeleri, 

3. Taslak sözleşme, 

4. Hazinenin taslak sözleşmeye uygun görüşü, 

5. İhale, 

6. Sözleşme imzalanması, 

7. Hazinenin onaylı sözleşmeye uygun görüşü, 

8. Yer teslimi ve işe başlama. 

9. Kredi arayışı, 

10. Kredi anlaşması, 

11. Kredi anlaşmasına Hazinenin uygun görüşü, 
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12. Doğrudan anlaşma, 

13. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi. 

3.4 YİD Modelinin Avantajları ve Dezavantajları 

YİD modeli; sosyal, ekonomik ve teknik açılardan taraflarına önemli fırsatlar sunmakla 

birlikte bazı dezavantajları da barındırmaktadır. YİD modelinin sosyal, ekonomik ve 

teknik açılardan sağladığı avantajlar aşağıda belirtildiği gibi sıralanabilir (Aytekin vd. 

2009): 

 Yeni ve ek finansman kaynakları yaratması: Modelin gelişmekte olan ülkeler için ileri 

sürülen en önemli amaçlarından biri ülkeye yabancı sermaye girişini artırmak ve bunun 

ekonomi üzerindeki etkilerinden yararlanabilmektir. Bu çerçevede YİD modelinin başka 

türlü gerçekleştirilemeyecek projeleri gerçekleştirme imkânı verdiği ileri sürülmektedir. 

 İleri Teknoloji Transferi ve Eğitim: Yabancı şirketler 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 imkân 

tanınmaktadır. 

 Etkinlik: Özel kesimin hangi projenin gerçekleştirilmesinin daha fizibl olduğu 

konusunda daha iyi bir değerlendirme yapabileceği, aynı şekilde projenin tasarım, 

geliştirme, inşa ve işletilmesini de daha etkin gerçekleştireceği ileri sürülerek ekonomik 

etkinliğin artacağı kabul edilmektedir. 

 Değerlendirme Ölçütü: Bir önceki sıkta belirtilen özelliğin uzantısı olarak, özel kesim 

eliyle yürütülen bir proje, kamunun elinde bulunan benzer projelerin etkinliğini 

değerlendirme bakımından bir ölçüt olarak kullanabilecektir. 

 Altyapı Yatırımlarında Kamu Payının Azalması: Model sayesinde devlet altyapı 

yatırımlarının gerçekleştirilmesi konusundaki mali baskıdan uzaklaşacak ve bu durum 

bütçe üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır. 

 Özelleştirme: YİD modeli geleneksel olarak kamu kesimi eliyle yürütülen bir takım 

faaliyetlerin özelleştirilmesi yönünde de önemli bir adım olacaktır. Ancak tesislerin 
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sözleşme süresi sonunda devlete devredileceği göz önüne alındığında bunun tam 

anlamıyla bir özelleştirme olduğunu söylemek imkânı bulunmamaktadır. 

 Yatırımlar Arasında Seçimi Kolaylaştırma: YİD modelinde bir bakıma devlet, önünde 

bulunan ve seçmek zorunda olduğu projeleri değerlendirme isini özel girişime 

devretmekte ve böylece özel sektör, kar maksimizasyonu kriteri ile ekonomik bakımından 

en uygun projeyi gerçekleştirmektedir. 

YİD modelinin yukarıda belirtilen olumlu yanlarının yanında, modelin işletilmesinde 

ortaya çıkan dezavantajları da aşağıda özetlenmiştir (Aytekin vd. 2009): 

 Karmaşık ve Uzun Bir Süreç İstemesi: Model oldukça kompleks ve karmaşık bir 

yapıdadır. Çok sayıda tarafın, yine çok sayıda ve çeşitli belgeler üzerinde müzakerelerde 

bulunup anlaşma sağlamaları gerekmektedir. Bu ise, belli bir zamana, bu konuda yetişmiş 

bilgili insanların bu konuya teksif olmasına ve paraya mal olmaktadır. 

 Yüksek Maliyet: YİD konusunda yapılan ikinci eleştiri bu modelle gerçekleştirilen bir 

projenin maliyetinin, bütçe ya da kredi imkânlarıyla gerçekleştirilen bir projeye göre daha 

fazla olduğudur. Özellikle belli bir kar getirisinin verildiği ve mal ve hizmetlerin 

“maliyet+kar” esasına göre fiyatlandırıldığı durumlarda, yatırım ve işletme maliyetlerinin 

olabildiğince yüksek tutulması olasılığı bulunmaktadır. Kamunun kendi olanaklarıyla 

temin edeceği iç ve dış kaynaklarla gerçekleştireceği yatırıma göre bu modelin daha 

pahalı olması beklenebilir. Hem yatırım aşamasında (müteahhitlik hizmetleri), hem de 

işletme aşamasında (işletici olarak) elde edilecek kârın en üst noktalarda oluşmasına 

çalışılacaktır. Bu kârın makul düzeye çekilebilmesi, kamuda görüşmeleri yürütecek 

ekibin becerisiyle yakından ilgilidir. 

 Siyasi ve Ekonomik İstikrara Aşırı Duyarlılık: Modelin diğer bir dezavantajı olarak, 

yapılacak yatırımın çok büyük tutarlara ulaşması, geri dönüsünün uzun olması ve 

sözleşmede karşı tarafın kamu idaresi olması nedeniyle özellikle yabancı sermayenin 

yatırım yapmak için siyasi ve ekonomik istikrar konusunda büyük ölçüde duyarlı olması 

da eklenebilir. 

 Girdap/Tayfun Etkisi: Belli bir aşamada alınan kararlardan herhangi birinin bir tarafın 

kararını olumsuz yönde etkilemesi durumunda, bu durum diğer tarafları da aynı yönde 

etkilemekte ve olumsuz etkiler giderek artıp projenin gerçekleştirilmesine bile engel 
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olabilmektedir. Girdap etkisi adı verilen bu durumdan kaçınmak için mümkün olduğunca 

her aşamada diğer tarafların da kararlara olumlu yönde katılmalarını sağlamak 

gerektirmektedir. Bu durum da gecikmeye yol açmaktadır.  

Yatırım projelerinin doğasında birçok belirsizliklerde bulunmaktadır. YİD modelinde 

projenin bir sözleşmeye dayanması, belli bir süreliğine olması, yatırımda birçok tarafın 

olması, projeden beklenen niteliğin ve gelirin alınabilmesi, ekonomik istikrara bağlı 

maliyetlerin değişimi, ürün veya hizmet satış bedelinin belirlenmesi, satış sonrası işletme 

gibi belirsizlikler iyi bir proje yönetimini gerektirmektedir. Büyük yatırımların 

gerçekleşmesi sağlam finans ve teknik altyapıyı gerektirmektedir. Bu yüzden birçok 

ülkede özel sektöre bırakılan büyük yatırımlar genellikle uluslararası şirketler ya da bu 

şirketlerin, yatırım yapılan bölgeyi tanımasından dolayı yerli şirketlerle olan 

konsorsiyumları tarafından alınmaktadır (Günaydın 2015).  

YİD modelinin kapsam alanından kaynaklanan risk ve belirsizliklerde bulunmaktadır. 

YİD modeli aracılığıyla gerçekleştirilecek projelerde verilen imtiyazın uzun bir süreyi 

kapsaması, yapılacak yatırımın niteliği ve tutarı, birçok kuruluşun proje içeriğinde taraf 

olması, üretilecek mal veya hizmetin satış fiyatının belirlenmesi, istenilen gelirin elde 

edilmesindeki belirsizlik ve yatırımın yapılacağı ülkenin siyasi ve ekonomik koşulları 

gibi faktörler bu projelerde karşılaşılan riskleri ve bu risklerin yönetilmesi zorunluluğunu 

ortaya çıkarmaktadır. Bir işletme için önemli olan katlanılan risk ve bu riske katlanma 

sonucunda sağlanacak gelirlerin net bir şekilde belirlenmesidir. Bu nedenle YİD modeli 

ile gerçekleştirilecek enerji, bayındırlık ve altyapı projeleri, planlı ve kontrollü risk 

analizlerini gerektirmektedir. YİD projelerinde; (i) faaliyetle ilgili riskler, (ii) pazar ve 

gelir riskleri, (iii) politik riskler, (iv) yapım ve tamamlama riskler, (v) finansal riskler ve 

(vi) yasal risklerle karşılaşılmaktadır (Şekil 3.2 ve Şekil 3.3) (Öztürk 2015). 

3.5 YİD Projeleri ve Maliyetinin Analizi 

YİD modeli uygulamalarında, İdarenin dikkat etmesi gereken konuların başında proje 

hazırlık çalışmaları, alternatif proje finans biçimlerinin analizi ve projelerin mali ve 

ekonomik analizi veya değerleme çalışmalarının bilimsel esaslar ve uluslararası proje 
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değerleme standartlarına uygun olarak yapılması zorunluluğu gelmektedir. YİD yöntemi 

ile gerçekleştirilen bir proje maliyetinin, devletin doğrudan borçlanarak finanse ettiği aynı 

projenin maliyetinden fazla olup olmadığının analizi yapıldıktan sonra yönteme karar 

verilmelidir (Günaydın 2015). 

 

Şekil 3.2 YİD modelinde karşılaşılan riskler (Öztürk 2015) 

Dünya uygulamalarında YİD sözleşmelerinde “sabit fiyat garantisi” veya “al ya da öde” 

garantisi gibi fiyatlandırma garantileri görülmektedir. Türkiye’de, YİD modelinin ilk 

dönemlerinde yabancı yatırımcı şirketlere tavizler verilmiş, fiyatlandırma politikalarında 

“tek alıcı sözleşmeleri (offtake agreement)” yapılmış, yatırımcı şirketin gerektiğinde mal 

ya da hizmeti satacak bir alıcı bulmasını gerektirmeden kamu idaresi tarafından satın alma 

garantisi verilmiştir. Bu da hizmet yürütücü kamu idaresinin büyük mali sıkıntılarla karşı 

karşıya kalmasına neden olmuştur. “Tek alıcı” sözleşmeleri ile “sabit fiyat” ya da “al ya 

da öde” fiyatlandırma yöntemleri, Türkiye uygulamasında 3996 Sayılı Kanun’un 8’inci 

maddesinde “talep garantisi” olarak karşılık bulmaktadır. Bu yolla yatırımcının kârını 

YİD MODELİNDE 
KARŞILAŞILAN RİSKLER

Faaliyetle İlgili Riskler

Pazar ve Gelir Riskleri

Politik Riskler

Yapım ve Tamamlama Riskleri

Finansal Riskler

Yasal Riskler
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hiçbir ekonomik dalgalanma ve rekabete maruz kalmadan maksimize etmeyi ve her 

durumda zarar etmemeyi garanti etmektedir (Yerlikaya 2003). 

 

Şekil 3.3 YİD modelinde karşılaşılan riskler ve etkileşimi (Öztürk 2015) 

Sabit fiyat garantisinin tek alıcı sözleşmeleriyle beraber uygulanması sonucunda, ürün ya 

da hizmetin yatırımcı sermayedarlar tarafından satılamaması durumunda, tek alıcı olan 
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kamu idaresi tarafından alınması gerekmektedir. Ancak ilgili kamu idaresin bu ürün ve 

hizmetleri satın alacak mali durumu yoksa, bu durumda önceden temin edilmiş olan 

Hazine garantisi ile yatırımcı şirkete Hazine tarafından ödeme yapılmaktadır. Dolayısıyla 

Türkiye uygulamaları çerçevesinde YİD modelindeki “talep garantisi” ve “Hazine 

garantisi” gibi koruma önlemlerinin uzun dönemde ciddi mali sıkıntılara yol açabileceği 

ve kamu kurumlarının bütçelerine önemli ölçüde ilave yük getireceği açıkça dikkati 

çekmektedir (Yerlikaya 2003). 

Birçok ülkede YİD modelinin uygulama sonuçlarına ilişkin bazı ülkelerde yapılmış 

çalışmalarda ilginç sonuçların elde edilmiş olduğu dikkati çekmektedir. Örneğin, 

Hanaoka ve Palapus (2012) tarafından yapılan çalışmada; kamunun özel sektöre tanıması 

gereken en makul imtiyaz süresi, çeşitli parametreler de göz önüne alınarak belirlenmeye 

çalışılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre imtiyazların daha uzun süreli olmasının YİD 

projelerine özel sektörün ilgisinin artmasına ve yatırıma olan güveninin yükseltilmesine 

katkı verdiği ortaya konulmuştur. Bununla birlikte her projenin bir ekonomik ömrü 

vardır. Bu yüzden hükümetlerin dikkat etmesi gereken detay; özel sektöre imtiyaz süresi 

tanınırken işletme süresi sonrası kalan zaman içerisinde projenin nakit akış yapısına bağlı 

olarak kâra geçirilebilmesidir. Bu denge sağlanarak hem özel sektörün ilgisi korunmuş, 

hem de yatırım kâr ile neticelenmiş olmalıdır (Günaydın 2015). 
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4. GEBZE – ORHANGAZİ – İZMİR OTOYOLU PROJESİNİN YİD MODELİ İLE 

İNŞA EDİLMESİ VE İŞLETİLMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Otoyol yapımı konusunda 1980’li yıllarda yapılan girişimler, 2000’li yıllara gelindiğinde 

bir duraklama dönemine girmiştir. Bölünmüş yol yatırımlarında istenilen seviyeye 

ulaşılması sonucunda Türkiye’de son yıllarda yeni bir otoyol hamlesi başlamıştır. 

Türkiye’de 2015 yılı ocak ayı verilerine göre toplam 2.282 km otoyol işletme altında 

bulunmakta olup, bunlardan 500 milyon $ gelir elde edilmektedir. Otoyol yatırımlarının 

çok yüksek bütçe ödenekleri getirmesi nedeniyle son yıllarda otoyol kapsamındaki 

yatırımların YİD modeli ile gerçekleştirilmesi yöntemi tercih edilmektedir. Bu kapsamda 

aşağıdaki projeler YİD modeli ile inşa edilecek ve işletilecektir (Anonim 2015a): 

 Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi Köprüsü Dâhil) Otoyolu, 

 Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dâhil) Otoyolu (İnşa Aşaması), 

 Kuzey Marmara Otoyolu Avrupa Kesimi, 

 Kuzey Marmara Otoyolu Asya Kesimi (İhale Aşaması). 

 

YİD yöntemi ile yapımı gerçekleştirilmekte olan otoyol toplam uzunluğu 535 km olup, 

ihale aşamasındaki YİD otoyol projeleri toplamı 336 km’dir. Cumhuriyetin 100. kuruluş 

yılı olan 2023 yılı için hedeflenen toplam otoyol ağının uzunluğunun 8.000 km’yi 

geçmesi hedeflenmektedir (Şekil 4.1). Bu hedefler kapsamında yapımı devam eden 

Gebze – Orhangazi - İzmir Otoyolu ile Edirne – İstanbul - Ankara Otoyolu ve İzmir - 

Aydın, İzmir - Çeşme Otoyolunun birleşmesiyle Marmara ve Ege Bölgeleri tam erişme 

kontrollü otoyol ağı ile bağlanmış olacaktır.  

4.1 Gebze – Orhangazi - İzmir Otoyolu Projesi 

KGM, 2008 yılında Gebze’den İzmir’e kadar tüm güzergâhları, yani mevcut İzmir 

Otoyolu Projesi’ni müşterek olarak ihale etme kararı üzerine Proje; İstanbul, Kocaeli, 

Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir illerini kapsayacak şekilde planlanmıştır. 

Otoyolun, mevcut devlet yoluna göre mesafeyi 95 km. kısaltacak olmasının sağlayacağı 

avantajlar fizibilite çalışmalarında saptanmış ve bunun sonucunda 8-10 saatlik mevcut 
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İstanbul-İzmir ulaşım süresinin 3-3,5 saate ineceği ve karşılığında yılda 650 milyon $ 

tasarrufun sağlanması öngörülmüştür. Otomobil ile mevcut yolu kullanarak körfezi 

geçmek 1 saat 20 dakika ve feribot ile geçiş 45~60 dakika iken, planlanan körfez geçişi 

(12 km) ile 6 dakikaya düşürülebilecektir (Şekil 4.2, Çizelge 4.1). 

 

Şekil 4.1 2023 Yılı hedef otoyol ağı (Anonim 2015a) 

YPK Kararı ile YİD ihalesi için yetkilendirildiği otoyol yatırımları ihalelerinde teknik ve 

finansal gereklilikleri sağlayan istekliler sözleşme süresi (yapım + işletme) üzerinden 

yarıştırılmaktadırlar. Gebze – Orhangazi - İzmir Otoyolunun YİD modeli ile yapılması, 

işletilmesi ve devri işine ait ihale 09.04.2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Nurol – 

Özaltın – Makyol – Astaldi – Yüksel - Göçay ortaklığı tarafından verilen 22 yıl 4 aylık 
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teklif (yapım ve işletme süresi) en iyi teklif olarak kabul edilmiş ve 27.09.2010 tarihinde 

sözleşmesi taraflarca imzalanmıştır. 

 

Şekil 4.2 Gebze-Orhangazi-İzmir ulaşım haritası 

Çizelge 4.1 Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu seyahat süresi 

Bağlantı 

Mevcut 

Devlet Karayolu 
Yeni Otoyol Süredeki 

Kısalma 

(Saat) Uzunluk 

(Km) 

Süre 

(Saat) 

Uzunluk 

(km) 

Süre 

(Saat) 

İstanbul- Bursa
9
 258 2,5-3 120 1 1,5-2 

İstanbul-Balıkesir10 414 5-6 271 2 3-4 

İstanbul-İzmir
2
 587 8-10 447 3,5-4 4,5-6 

Bursa-Balıkesir11 156 2,5-3 151 1-1,5 1,5 

Bursa-İzmir
3
 329 5-6 327 2,5 2,5-3,5 

Balıkesir-İzmir
3
 173 3-3,5 176 1,5 1,5-2 

                                                 

9 Güzergâh, Faz 1 ve Faz 2 dâhilindedir. 
10 Güzergâh, hem Faz 1, hem de Faz 2 dâhilindedir. 
11 Güzergâh, Faz 2 dâhilindedir 
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4.2 Proje Sözleşmesinin Tarafları 

Gebze – Orhangazi - İzmir Otoyolu’nun YİD modeli ile yapılması, işletilmesi ve devir 

işini gerçekleştirmek üzere 20.09.2010 tarihinde Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. 

kurulmuştur. Projeyi gerçekleştirmek üzere KGM ile Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. 

arasında 27.09.2010 tarihinde imzalanan Uygulama Sözleşmesi ile ilgili bütün hak ve 

yükümlülükler bu şirkete devredilmiştir. Ana Sözleşmesinde, faaliyet alanı olarak 

yalnızca sözleşme konusu yatırım ve işlere yer vereceği, sermayesinin ise görev konusu 

iş için belirlenen yatırım tutarının % 20’sinden az olmayacağı belirtilmiştir. KGM ile 

imzalanan Uygulama Sözleşmesine göre Otoyol A.Ş.; otoyolun detaylı tasarımı, inşaatı 

ve işletmesinden sorumludur. Otoyol A.Ş. başlıca tasarım ve inşaat çalışmaları için, 

Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi, Yüksel ve Göçay şirketlerinin oluşturduğu, NÖMAYG 

Adi Ortaklığını (NÖMAYG) projenin mühendislik, tedarik ve inşaat yüklenicisi olarak 

görevlendirmiş ve otoyol yatırımının gelecekte işletilmesi ve bakımı için de Otoyol A.Ş. 

yüklenici görevlendirilmiş bulunmaktadır.   

Proje kapsamında yapılmakta olan İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü, 1.550 m orta 

açıklığı ve toplam 2.682 m uzunluğu ile dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüler 

arasında dördüncü sırada yer almaktadır12. İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü yapımı, 

NÖMAYG A.O. tarafından Japon IHI-ITOCHU konsorsiyumuna 08.09.2011 tarihinde 

ihale edilmiştir. Toplam 2,8 milyar ABD Doları (USD) tutarındaki toplam temin 

taahhüdü ile ilgili kredi sözleşmeleri, Otoyol A.Ş.’nin yanı sıra 8 yerli banka ile Hazine 

Müsteşarlığı ve KGM’nin katılımları ile 15.03.2013 tarihinde imzalanmıştır. 

4.3 Projenin (Sözleşmenin) Konusu 

Gebze – Orhangazi - İzmir Otoyolu Projesi işi, 3996 Sayılı Kanun ve 94/5907 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı13 ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde YİD modeli ile ihale 

edilmiştir. İşin kapsamında; ihale dosyası içerisinde yer alan ihale evrakı ve şartnamelere 

                                                 

12 Dünyadaki ilk üçte bulunan en uzun açıklıklı asma köprüler sırasıyla; Akashı Kaıkyo Köprüsü (Japonya) 

1.991 m, Xıhoumen Köprüsü (Çin) 1.650 m ve Great Belt Köprüsü (Danimarka) 1.624 m’dir. 
13 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 01.10.1994, Sayı: 22068 
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uygun olarak finansmanının sağlanması, projelendirilmesi ve yapılması ile inşa edilecek 

otoyolun işletilmesi, bakımı, periyodik bakımı, onarımlarının yapılması ve işletme 

döneminin sonunda her türlü borçtan ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda 

bedelsiz olarak İdareye devredilmesi yer almaktadır. 

Kavramsal tasarımın ana hatları (projenin başlangıç-bitiş noktaları, geçiş koridoru, varsa 

asma köprü gibi özel yapıların teknik özellikleri ve şartnameler gibi) KGM tarafından 

verilmektedir. Birçok altyapı yatırımlarında temel gider kalemlerinden biri olan 

kamulaştırma giderlerinin bir kısmı görevli şirket tarafından olmak üzere büyük kısmı 

idare (KGM) tarafından üstlenilmektedir (Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu 2017, 

Tanrıvermiş vd. 2017). Sözleşme şartları çerçevesinde Hazine kredi üstlenim garantisi 

verilmektedir. Belli şartlar dâhilinde işin feshi halinde kullanılmış krediler Hazinece 

üstlenilerek yapılmış işler kamu mülkiyetine geçecektir. Garanti üstü araç geçişi 

sağlanırsa gelir paylaşımı yapılmamaktadır. 

Proje kapsamında, görevli şirket tarafından yapılacak işler ana başlıklarına göre; Gebze-

Orhangazi arasındaki otoyolun ve İzmit Körfez Geçişi Köprüsünün asma köprü olarak 

projelendirilmesi, yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesi, Orhangazi-İzmir arasındaki 

otoyolun yapımı, bakımı, onarımı, işletilmesi; mevcut Bursa Çevreyolu Çağlayan 

Kavşağı-Karacabey Kavşağı arasındaki otoyol kesiminin bakımı, onarımı ve işletilmesi 

olarak sıralanabilir. İnşaatın tamamlanmasının ardından, yaklaşım yolları işletilmek üzere 

yerel belediyelere devredilecektir. Otoyol A.Ş., tamamlanmış otoyolun 27 km’lik Bursa 

Çevre Yolu’da dahil olmak üzere (toplam 404 km) YİD sözleşmesinin geriye kalan 

süresince işletecektir. Mevcut Bursa Çevre Yolu KGM’ye bağlı olup, YİD sözleşmesi 

kapsamında işletilmek üzere Otoyol A.Ş.’ye devredilecektir.  

Proje, 377 km otoyol (çift yönlü her yönde üçer şeritli olmak üzere) ve 44 km bağlantı 

yolu ile birlikte toplam 421 km yol, yaklaşık 3 km uzunluğunda 1 adet asma köprü, toplam 

uzunluğu 18.212 m olan 31 adet viyadük, toplam uzunluğu 5.142 m olan 2 adet tünel, 199 

adet köprü, 21 adet gişe alanı, 8 adet bakım işletme merkezi, 7 adet servis alanı ve 7 adet 

park alanı içerecek biçimde tasarlanmış ve buna göre inşa edilmesine özen gösterilecektir 

(Şekil 4.3 ve 4.4). 
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Şekil 4.3 Gebze – Orhangazi – Bursa - İzmir Otoyol güzergâhı – 1 

Projenin iki faz şeklinde inşa edilmesi öngörülmüştür. Faz 1, Gebze’den İznik Güney 

Kavşağına kadar olan Kuzey bölümünü ve İzmit Körfezi Köprüsü’nü kapsamaktadır. Bu 

fazın toplam uzunluğu 52 km’dir. Yaklaşık 362 km’den oluşan Faz 2 kısmı ise otoyolun 

İznik Güney Kavşağı’ndan İzmir’e kadar uzanmaktadır. İznik Güney Kavşağı’ndan Bursa 

Çevre Yolunun başlangıcına kadar uzanan Kesim II (25 km), Bursa Çevre Yolu’ndan 

Balıkesir’e kadar uzanan Kesim III (125 km) ve Balıkesir’den İzmir’e kadar uzanan 

Kesim IV’ten (176,7 km) oluşmaktadır.  



34 

 

Şekil 4.4 Gebze – Orhangazi – Bursa - İzmir Otoyol güzergâhı - 2 

İzmit Körfez Köprüsü, yaklaşık 3 km uzunluğunda bir asma köprü olarak her yöne 3 şerit 

ve bir yaya emniyet şeridi olmak üzere tasarlanmıştır. Köprü İzmit Körfezi’nde, kuzeyde 

Dilovası ile güneyde Hersek arasında kalan bir hat üzerinde konumlandırılması 

planlanmıştır. Toplam 1.550 m’lik merkez açıklığıyla İzmit Körfez Köprüsü, Avrupa’nın 

ikinci en uzun asma köprüsü (Danimarka’daki Great Belt Köprüsü’nden sonra) ve 

dünyanın en uzun beş asma köprüsünden biri olacak şekilde tasarlanmıştır. 
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4.4 İnşaat ve Uygulama Programı 

Toplam inşaat süresi, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra 7 yıldır. İşletim süresi 

ise, yapım süresi dâhil 22 yıl 4 ay olacaktır. İnşaat çalışmalarının, 2018 yılında 

tamamlanması öngörülmektedir. İşin sözleşmesine göre; otoyol 7 yıl içerisinde bitirilip, 

işletme aşamasına geçilmezse, gecikme süresi kadar süre, işletme süresinden 

düşülecektir. Otoyolun 7 yıldan önce bitirilip işletmeye alınması halinde erken açılma 

süresi, işletme süresine ilave edilecektir. Her iki durumda da, toplam sözleşme süresi 

değişmeyecektir. Proje güzergahında ilk önce Faz 1’deki çalışmalar başlayacak ve Faz 1 

çalışmaları sırasında gerçekleştirilen Faz 2 çalışmaları sadece hazırlık çalışmaları olacak 

ve Faz 2’nin ana inşaat faaliyetleri, Faz 1’in tamamlanmasından sonra başlayacaktır 

(Şekil 4.5). Her bir faz ve kesim için yaklaşık inşaat süreleri aşağıdaki gibi saptanmıştır: 

 Faz 1: Çalışmalar inşaatın ilk yılında başlayacak, 

 Kesim I: Gebze-İznik Güney Kavşağı: Yaklaşık olarak 3,3 yıl, 

 İzmit Körfez Köprüsü Geçişi: Yaklaşık 3,3 yıl, 

 Faz 2: İnşaatın ilk yılı’nın ikinci yarısında başlayacak, 

 Kesim II: İznik Güney Kavşağı-Bursa (yaklaşık olarak 4 yıl), 

 Kesim III: Bursa-Balıkesir (yaklaşık olarak 6,5 yıl), 

 Kesim IV: Balıkesir-İzmir (yaklaşık olarak 6,5 yıl). 
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Şekil 4.5 Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu çalışmasından kesitler 

4.5 Projede Öngörülen Yükümlülükler 

4.5.1 Trafik garantisi  

YİD sözleşmesi, her bir otoyol kesimi için garanti edilen minimum otomobil eşdeğer/gün 

- (PCU-Binek Otomobil Birimi) /gün) akışını esas almaktadır. KGM, YİD yüklenicisine 

günlük bazda PCU miktarlarını garanti etmektedir. Bu rakamlara erişilememesi halinde, 

KGM, ücretli geçişten kaynaklanan kaybı karşılamayı taahhüt etmektedir. Bu trafik 

sayıları, tüm işletme süresi boyunca sabit kalacaktır. Bu kesimler için çift yönde garanti 

edilen toplam otomobil eşdeğer cinsinden Yıllık Ortalama Günlük Trafik (YOGT) 

sayıları aşağıda belirtildiği gibidir:  
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 Kesim I için: 40.000 Otomobil Eşdeğer/Gün (İzmit Körfez Köprüsü dâhil), 

 Kesim II için: 35.000 Otomobil Eşdeğer/Gün, 

 Kesim III için: 17.000 Otomobil Eşdeğer/Gün,  

 Kesim IV için: 23.000 Otomobil Eşdeğer/Gün. 

2033 yılına kadar yapılmış olan ön trafik tahmini, Otoyol A.Ş.’nin ulaşım planlama 

danışmanı olan Jacobs tarafından 28.03.2011 tarihi itibariyle güncellenmiştir. YOGT, 

PCU olarak 2033 yılına kadar olan tahminler aşağıdaki gibi saptanmıştır:   

 Faz 1 - Kesim I: Gebze – İznik Güney Kavşağı için 2015’deki 24.435 PCU’dan, 

2025’de 51.609 PCU’ya ve 2033’de 74.430 PCU’ya, 

 İzmit Körfez Köprüsü: Trafik akışının 2015’deki 22.796 PCU’dan, 2025’de 55.114 

PCU’ya ve 2033’de 87.303 PCU’ya (2025’de Körfez geçişinin yılda toplam 20,1 milyon 

PCU ve 2033’de 31,9 milyon PCU’ya karşılık gelmektedir.), 

 Faz 2 - Kesim II: İznik Güney Kavşağı - Bursa için YOGT’nin 2015’deki 22.271 

PCU’dan 2025’de 61.078 PCU’ya ve 2033’de 92.728 PCU’ya 

 Faz 2 - Kesim III: Bursa –Balıkesir için  2018’deki 27.498 PCU’ dan 2025’de  44.751  

PCU’ ya ve 2033’de 76.071 PCU’ya,  

 Faz 2 - Kesim IV: Balıkesir - İzmir için 2018’deki 10.026 PCU’dan, 2025’de 21.260 

PCU’ya ve 2033’de 38.569 PCU’ya yükseleceği tahmin edilmektedir. 

Yatırım ekonomisi ve yapılabilirlik analizleri; projenin tarafları ve ülke ekonomisi 

yönlerinden ayrı ayrı yapılacak değerleme çalışmasının sonuçlarına göre yapılacaktır. 

İlke olarak YİD projelerinde yatırım tutarının büyüklüğü, işletme süresi ve kamu 

garantisinin olup olmayacağına karar vermede etkili olan temel parametre niteliğinde 

bulunmaktadır. Proje analizinde, nakit akışların rasyonel tahmini, sermaye maliyeti, 

sermaye kurtarma faktörü ve nakit akıma bağlı geri ödeme süresi ile risklerin birlikte 

dikkate alınması ile sözleşme süresinin saptanması zorunludur. 

İncelenen Otoyol Projesi’nin dört kesimi içinde Kesim III, Bursa Çevre Yolu’nun da dâhil 

olması nedeni ile en yüksek PCU-km değerini oluşturmaktadır. Otoyol kesimleri için 

2025 yılı PCU-km’nin ve gelirlerin yüzdesel dağılımı; Kesim I için %16,4, Kesim II için 
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%15,1, Kesim III için %41,1, Kesim IV için ise %27,4; trafikteki artışın 

tamamlanmasından itibaren her bir kesimdeki yıllık kümülatif büyüme oranının ise 

Kesim I için %3,9, Kesim II için %4,4, Kesim III için %6,2 ve Kesim IV için %7,3 olacağı 

öngörülmektedir (Anonim 2014). Yolu fiilen kullanan araç sayısının, verilen trafik 

garantilerinden %30 oranında az olması durumunda, ödenecek tutar ise, yatırım bedelinin 

yaklaşık % 50’si oranında olacaktır. Paydaşların birçoğu tarafından modelinin yapısı ve 

işleyişinin bilinmemesi nedeni ile kamuoyunda en fazla kritik edilen konunun da kamu 

garantisi ve öngörülenden daha az trafiğin olması durumunda, görevli şirkete yapılması 

gereken ödemelerin büyüklüğü ve bunun muhtemel etkileri olarak ortaya çıkmaktadır.   

Çizelge 4.2 Geçen araç sayısının garanti edilen trafikten az düşük olması halinde OGS’ye 

ödenecek ücretler (Saltaş Sakça 2013) 

 

4.5.2 Geçiş ücretlerinin belirlenmesi, tahakkuku ve ödenmesi 

Otomobil için başlangıç geçiş ücreti, İdare tarafından katma değer vergisi (KDV) hariç 

olarak otoyolda 0,050 USD/km ve İzmit Körfez Köprüsü geçişinde 35,00 USD tavan 

ücret olarak tespit edilmiştir. Başlangıç geçiş ücretine ilave olarak %18 KDV oranı 

eklenecek ve KDV oranında değişiklik olması halinde farkın geçiş ücretine yansıtılması 

gerekli olacaktır. Yatırımdan yıllara göre geçiş ücretini belirlemede aşağıda verilen eşitlik 

esas alınacaktır:  
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Fn = Fo x (En / Eo)             (3.1) 

Burada; Fn: n. yıldaki ücret, Fo: İdare tarafından sözleşmesinde belirtilen başlangıç geçiş 

ücreti, Eo: İdare tarafından sözleşmesinde belirtilen döviz cinsinin ait olduğu ülkenin veya 

bölgenin, İdare tarafından belirlenen başlangıç yılındaki 1 Ocak tarihli (başlangıç 

yılından bir önceki yılın aralık ayına ait) Tüm Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları Endeksi 

ve En: İdare tarafından sözleşmesinde belirtilen döviz cinsinin ait olduğu ülkenin veya 

bölgenin n. yılın 1 Ocak tarihli (n. yıldan bir önceki yılın aralık ayına ait) Tüm Kentsel 

Yerler Tüketici Fiyatları Endeksi göstermektedir. Eo ve En endeksleri Birleşmiş Milletler 

İstatistik Ofisi bülteninden alınarak işlem yapılmaktadır.  

Otoyol projelerinde uygulama yılı geçiş ücretinin TL olarak belirlenmesinde aşağıda 

verilen formül uygulanacaktır: 

FTLn = Fn x TLDAKn            (3.2) 

Burada; FTLn: n. yıldaki TL cinsinden geçiş ücreti ve TLDAKn: uygulama yılının ocak 

ayının 2’nci günü için T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen sözleşme geçiş ücreti 

döviz alış kurunu göstermektedir. 

4.5.3 Araç geçiş ücretinin tahakkuku, ödenmesi ve tahmini gelir 

Sözleşmeye göre araç geçiş ücretinin tahakkuk ve tahsili ile İdarenin bu kapsamda görevli 

şirkete yapacağı ödemelerde uyulacak usul ve esaslar aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:  

 Bir işletme yılında gerçekleşen geçiş ücretine tabi toplam araç geçiş sayısı işletme 

yılının başlamasına müteakip, aylık bazlarda takip edilecektir.  

 Bir işletme yılında gerçekleşen tüm geçiş ücretinin tahakkuk ve tahsilinden görevli 

şirket sorumlu olup, görevli şirket gerçekleşen geçiş ücretinin tahakkuk ve tahsilini 

yapamadığı gerekçesiyle İdareden herhangi bir talepte bulunamayacaktır. İdareye karşı 

olan yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edilemeyecektir.  
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 Bir işletme yılında kesimler bazında garanti edilen trafik sayıları, uygulama yılı TL 

geçiş ücretleri ile çarpılarak otoyol yatırımının işletmeye açık kesimleri için garanti edilen 

TL cinsinden toplam gelir saptanacaktır. Hesaplanan bu gelir ile görevli şirketin trafik 

garantisi verilen otoyol kesimlerini [Gebze – Orhangazi, Orhangazi – Bursa (Ovaakça 

Kavşağı), Bursa (Karacabey Kavşağı) – (Balıkesir – Edremit) ayrımı, (Balıkesir – 

Edremit) ayrımı – İzmir] kullanan tüm araçlardan elde ettiği TL cinsinden toplam gelir 

(kaçak geçişlerden toplanması gereken miktar dâhil) karşılaştırılacaktır. 

 Toplanan gelirin, garanti edilen trafik sayısına göre hesaplanan gelirden düşük olması 

halinde aradaki fark görevli şirkete ödenecektir. 

 Garanti verilen otoyol kesiminin projesine uygun olarak tamamının tam ve eksiksiz 

olarak trafiğe açılması durumunda, trafiğe açılan kesime ait garanti koşulları geçerli 

olacaktır. Trafik garantisi verilen herhangi bir kesimin kısmi olarak trafiğe açılması 

durumunda ise, söz konusu kesim tamamlanıncaya kadar trafik garantisi söz konusu 

olmayacaktır.  

 Taşıt sayısında meydana gelecek değişikliklere bağlı olarak meydana gelen gelir 

kaybı, İdarece gelir kaybının oluştuğu yılı takip eden mali yılda Maliye Bakanlığınca 

KGM bütçesine konulacak ödenekten o mali yılın nisan ayı sonuna kadar karşılanacaktır. 

 Amerikan Doları (USD) ve Türk Lirası (TL) için Uygulama Sözleşmesinin 

imzalandığı günün (27.10.2010) teklifi, binek otomobil ile köprü geçişi yaklaşık 50 TL 

bedel karşılığında daha hızlı geçilmesine imkân sağlarken, mevcut koşullarda feribotla 

körfez geçişi 30 dakika sürmekte ve bedeli ise 45 TL olarak uygulanacaktır (Çizelge 4.3). 

Çizelge 4.3 Otoyol ve köprü geçiş ücretleri  

 

Kesim Adı 

Trafik 

Tahmini 

(Otomobil 

Eşdeğer/ 

Gün) 

İlk Geçiş 

Ücreti        

(USD/km)

* 

Günlük 

Gelir 

(USD) 

Yıllık Gelir 

(USD) 

İşletme 

Süresince 

Tahmini Gelir 

(USD) 

Kesim I 

Gebze–İznik Güney 

Kavşağı (52 km) 
40.000 0,05 104.000 37.960.000 721. 240.000 

İzmit Körfez  

Köprüsü 
40.000 35,00 1.400.000 511.000.000 9.709.000.000 

Kesim II 
İznik Güney Kavşağı–

Bursa (25 km) 
35.000 0,05 43.750 15.968.750 287.437.500 

Kesim III Bursa –Balıkesir (125 km) 17.000 0,05 106.250 38.781.250 620.500.000 

Kesim IV 
Balıkesir –İzmir 

(176,7 km) 
23.000 0,05 203.205 74.169.825 1.186.717.200 

Toplam     1.857.205 677.879.825 12.524.894.700 
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İzmit Körfez Köprüsü geçiş ücreti 35,00 USD olarak belirlenmiştir. Otoyol ve köprüden 

beklenen gelir, işletme süresi boyunca ilk geçiş ücreti baz alınarak saptanmıştır. Gelecek 

yıllarda oluşacak fiyat artışı dikkate alınmamıştır. İnşaat iş programına göre kesimlerin 

trafiğe açılış tarihleri doğrultusunda, işletme süreleri Kesim I için 19 yıl, Kesim II için 18 

yıl, Kesim III için 16 yıl ve Kesim IV için 16 yıl olarak alınmıştır. 

Projenin uygulanması halinde 2015, 2025 ve 2033 yıllarına göre otoyol ve köprü gelirleri 

tahmin edilmiştir. Yatırımın km’si başına birim fiyatı değişmemekle birlikte, gün başına 

düşen PCU sayısındaki artışa göre yıllık gelirde ciddi artışlar beklenilmektedir. Yatırımın 

bütün kesimlerin işletilmesi halinde toplamda 2015 yılında 419.630.265 USD, 2025 

yılında 951.572.064 USD (%126,76) ve 2035 yılında 1.526.150.361 USD (%60,38) gelir 

elde edilmesi hedeflenmektedir (Çizelge 4.4). 

Çizelge 4.4 Yıllara göre tahmini otoyol ve köprü gelirleri 

Kesim Adı Yıl 
Trafik Tahmini 

(PCU/Gün) 

İlk Geçiş Ücreti        

(USD/Km)  

Günlük Gelir 

(USD) 

Yıllık Gelir 

(USD) 

Kesim I 

Gebze - İznik 

Güney Kavşağı 

2015 24.435 0,05 63.531 23.188.815 

2025 51.609 0,05 134.183 48.976.941 

2033 74.430 0,05 193.518 70.634.070 

İzmit Körfez 

Köprüsü 

2015 22.796 35,00 797.860 291.218.900 

2025 55.114 35,00 1.928.990 704.081.350 

2033 87.303 35,00 3.055.605 1.115.295.825 

Kesim II 
İznik Güney 

Kavşağı-Bursa 

2015 22.271 0,05 27.839 10.161.144 

2025 61.078 0,05 76.348 27 866 838 

2033 92.728 0,05 115.910 42.307.150 

Kesim III 
Bursa – 

Balıkesir 

2018 27.498 0,05 171.863 62.729.813 

2025 44.751 0,05 279.694 102.088.219 

2033 76.071 0,05 475.444 173.536.969 

Kesim IV 
Balıkesir -

İzmir 

2018 10.026 0,05 88.580 32.331.594 

2025 21.260 0,05 187.832 68.558.717 

2033 38 569 0,05 340.757 124.376.347 

Yıllara Göre Toplam 

Gelir 

2015 1.149.672 419.630.265 

2025 2.607.047 951.572.064 

2033 4.181.234 1.526.150.361 
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4.6 Projenin Finansmanı 

Projenin maliyeti (her iki faz için), 2009 yılı fiyatlarıyla 6,3 milyar $ olup, yapım dışı 

maliyetlerle (finansman maliyeti, sigorta gibi) birlikte söz konusu tutar 8 milyar $’ı 

bulmaktadır. Bu yatırım büyüklüğü 50 ülkenin yıllık bütçesinden fazla olup, dünyanın 

YİD modeli ile yapılan en büyük projelerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. Projenin 

finansmanının; yerli ve uluslararası kredi kuruluşu dâhil edilerek kredi ve özsermaye 

birleşimi ile karşılanmaktadır. Borcun geri ödenmesi ve kar paylarının özsermaye 

hissedarları arasında dağıtımı için gerekli nakit akışı, otoyol ve köprüyü kullanan motorlu 

araçlardan alınacak geçiş ücretleri ile sağlanacaktır. Toplam 2,8 milyar USD tutarındaki 

temin taahhüdü ile ilgili kredi sözleşmeleri, Otoyol A.Ş.’nin yanı sıra 8 yerli banka 

(Akbank, Finansbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank, Yapı ve Kredi 

Bankası ve Ziraat Bankası), Hazine Müsteşarlığı ve KGM’nin katılımıyla 15.03.2013 

tarihinde imzalanmıştır. Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi, Yüksel ve Göçay şirketlerinin 

ortağı olduğu Otoyol A.Ş. bu sözleşme ile her bir bankadan 175 milyon USD’ı ve toplam 

olarak da 1,4 milyar USD olmak üzere 7 yıl vadeli kaynak sağlanmıştır. Böylece projenin 

birinci fazının finansal kapanışı yapılmıştır. Otoyol A.Ş. kalan 1,4 milyar USD tutarında 

kaynak ihtiyacını ise, taahhüdün özkaynak temin yükümlülüğü doğrultusunda, projenin 

birinci fazı sonunda borç/özkaynak oranı %50 - %50 oranına ulaşacak şekilde Faz 1 inşaat 

dönemi boyunca özkaynak olarak temin edecektir (Anonim 2014).  

İşin sözleşmesi gereği, görevli şirketin Projenin finansmanında uyması gereken ilkeler 

aşağıda belirtildiği gibidir: 

 Sözleşme süresi içinde sözleşme yapma giderleriyle bu dönemlerde tahakkuk edecek 

vergi, resim ve harç gibi maliyetler de dâhil her türlü finansman, görevli şirketçe 

özkaynak ve kredi olarak sağlanacaktır. Kredilerin anapara ve faiz ödemelerinden görevli 

şirket sorumlu olacaktır. 

 Görevli şirketin, sözleşme kapsamında gerçekleştireceği yatırım ve hizmetler için 

getireceği özkaynak, toplam yatırım tutarının % 20’sinden az olmayacaktır.  

 Görevli şirketin yapım ve işletme dönemlerinde sağlayacağı kredilerin anapara ve faiz 

geri ödeme süreleri işletme süresini geçmeyecektir. 
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 Görevli şirket, kusuru olsun olmasın herhangi bir sebeple ortaya çıkan maliyet 

artışlarını kendisi finanse edecektir. Bu konuda İdareden herhangi bir talepte 

bulunulamayacaktır.  

 Görevli şirket, sözleşme için krediler veya başka kaynaklardan elde edeceği 

finansmanı, İdareye rücu etmeden sağlayacaktır. Bu finansmanın sağlanması konusunda 

Hazine ve İdare hiçbir garanti vermeyecektir.  

4.7 Proje Kapsamında Yapılan Kamulaştırma İşlemleri 

Proje güzergâhında kalan taşınmazların kamulaştırma işlemleri 2010 yılında KGM 

tarafından başlatılmıştır. Bu kapsamda 2013 yılı sonunda kamulaştırma gideri olarak 

100.000.000 TL, Otoyol A.Ş. tarafından KGM’ye ödenmiştir. 2942 Sayılı Kanunun 

27’nci maddesi uyarınca; (i) İzmir-Urla-Çeşme-İkiztepe Konak Doğanlar Konak Tüneli 

Bağlantı Yolu14, (ii) Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmir Körfez Geçişi ve Bağlantı yolları 

dâhil)15, (iii) Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmir Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları dâhil)16 

olmak üzere 2012, 2013 ve 2014 yıllarında acele kamulaştırma kararları alınmıştır.  

Proje güzergâhı boyunca toplam 59.849.000 m2 arazinin edinimi öngörülmüş olup, bunun 

yaklaşık %30’u olan 17.899.000 m2’lik kısmı orman, Hazinenin özel mülkiyeti ile 

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri kapsayan kamu taşınmazlarından 

oluşmaktadır. Güzergâhtaki arazilerin % 60’lık kısmının özel mülkiyete konu olduğu ve 

bunlardan Bursa-Susurluk kesiminde kalan 11,5 milyon m2’lik arazinin toplulaştırma ve 

kalan kısmının kamulaştırma yoluyla edinimi öngörülmüştür (Çizelge 4.5).  

 

 

                                                 

14 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 22.10.2012, Sayı: 28449 
15 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 05.06.2013, Sayı: 28668 
16 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 20.04.2014, Sayı: 28978 
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Çizelge 4.5 Proje kapsamında kamulaştırma çalışmaları (07.05.2014) 
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KAMULAŞTIRMA 

ALANI (m2) 

KAMULAŞTIRMA 

YAPILAN ALAN (m2) 

KALAN ALAN  

(m2) 
GERÇEKLEŞME (%) 

ÖZEL 

ŞAHIS 
KAMU* 

ÖZEL 

ŞAHIS 
KAMU* 

ÖZEL 

ŞAHIS 
KAMU* 

ÖZEL 

ŞAHIS 
KAMU* 

30.450.000 

17.899.000 

**20.097.000 

16.846.000 

10.353.000 

1.053.000 

66 

94 

*41.950.000 *31.648.000 10.302.000 75 

59.849.000 
36.943.000 11.355.000 75 94 

48.494.000 11.355.000 81 

* Kamu (Orman + Maliye Hazinesi + Tescil Harici + Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında alanlar) 

** Bursa-Susurluk kesiminde 11,5 milyon m²’lik toplulaştırma alanı da kamulaştırma alanına dâhil edilmiştir. 

*** Satınalma Tutanağı imzalanan parsellerin tapu devir işlemleri devam etmektedir. 

YİD Sözleşmesinin 13’üncü maddesi uyarınca, kamulaştırma işlemleri 2942 Sayılı 

Kanun hükümlerine göre İdare tarafından yapılacak olup, kamulaştırma işlemlerinin 

400.000.000 TL bedele kadar olan kısmının görevli şirket tarafından ödeneceği ve bu 

bedelin üzerinde gerçekleşecek ilave kamulaştırma bedelinin İdare tarafından 

karşılanacağı belirtilmiş, bütün kamulaştırma bedellerinin tespitine yönelik değerleme 

hizmet alımı ile diğer masrafların görevli şirket tarafından karşılanacağı hükme 

bağlanmış bulunmaktadır (Çizelge 4.6, Çizelge 4.7). 

Çizelge 4.6 Proje kamulaştırma ödenek bilgileri (07.05.2014) 

GENEL BİLGİLER 
Kamulaştırma 

Bedel (1.000 TL) 

Kamulaştırılan 

Alan (m2) 

Kamulaştırılan 

Parsel Sayısı (Adet) 

Muhatap Kişi 

Sayısı (Adet) 

2013 Yılı Sonu Gerçekleşme 1.071.159 15.639.000 4.681 12.254 

2014 Yılı Sonu Gerçekleşme 172.322 1.627.000 718 2.296 

TOPLAM GERÇEKLEŞME 1.243.482 17.266.000 5.399 14.55 

     2014 Yılı hedef 550 8.400.000 2.8 8.5 

     2015 Yılı kalan 469 6.411.000 2.265 7.857 

Bursa-Susurluk Toplulaştırma  10 11.500.000     

GENEL TOPLAM 2.100.000 41.950.000 9.746 28.611 
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Çizelge 4.7 Proje kapsamında yapılan kamulaştırma ve toplulaştırma durumu 

  
Ödenen 

Parsel Sayısı 

Ödeme Yapılan 

Parsellerin 

Yüzölçümü (m²) 

Toplam Ödenen 

Bedel (TL) 

Satın Alma 3.793 13.244.501 675.458.366 

Bedel Tespiti ve Tescil Davası (2942 

Sayılı Kanun 10’uncu Madde) 
1.024 3.004.651 345.422.192 

Acele Kamulaştırma (2942 Sayılı Kanun 

27’nci Madde) 
773 1.604.394 257.108.910 

Toplam 5.590 17.853.547 1.277.989.468 

Toplulaştırma Alanı 

(Km:104+500-177+733 Arası) 
  11.500.000 10.000.000 

Kalan   12.596.453 812.010.532 

Genel Toplam 9.746 41.950.000 2.100.000.000 

4.8 Proje Kapsamında Yapılan Toplulaştırma İşlemleri 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 02.10.2012 tarihli yazısı üzerine 3083 Sayılı 

Kanunun 3’üncü ve 8’nci maddelerine göre Bakanlar Kurulu’nun 12.10.2012 tarihli 

kararı ile Gebze-Orhangazi-Bursa-İzmir Otoyolu Projesi (Bağlantı Yolları Dâhil) 

güzergâhının geçtiği 104+500,00 km ile 178+927,16 km’leri arasında arazi 

toplulaştırmasının yapılması ile arazi ediniminin yapılması kararı17 alınmıştır. Bursa 

Ulubat Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında otoyol 

kamulaştırma koridorunun kamuya kazandırılması için Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

tarafından yapılan ihale sonucunda yüklenici firma ile 08.03.2012 tarihinde, 

16.823.300,85 TL ihale bedeli ile sözleşme imzalanmıştır.  

Otoyol Projesi kapsamında, Bursa ili Nilüfer ilçesinde toplam 2.276.084,35 m²’lik alanın 

bedelsiz edinimi yapılacaktır. Mülkiyeti, kamu tüzel kişiliğine ait 704.170 m²’lik alan, 

Hazine’ye ait 256.195 m²’lik alan ve mera vasfında 2.279.783 m²’lik taşınmaz da proje 

sahasında kalmaktadır. Mustafakemalpaşa ilçesinde 1.346.128,98 m²’lik alana ihtiyaç 

duyulmaktadır. Karacabey ilçesinde, toplulaştırma çalışmaları 18 köyü kapsamakta olup, 

otoyol güzergâhı için 6.350.681,46 m²’lik alana ihtiyaç bulunmaktadır. Susurluk ilçesi 

sınırları içinde 9 köy toplulaştırma çalışmaları kapsamına alınmış olup, 7 köyden geçecek 

olan otoyol güzergâhı için 3.255.189.8 m²’lik alana ihtiyaç olduğu görülmektedir.  

                                                 

17  T.C. Resmi Gazete Tarih: 07.11.2012, Sayı: 28460 
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4.9 Sözleşme Süresinin Sonunda Otoyolun Devri 

Görevli şirketin; otoyolu, işletme, bakım ve onarım hakkı ve yükümlülüğü sözleşme 

süresi bitiminde sona erecektir. Sözleşme ve eklerinde belirtilen otoyol, teçhizat, tesisat, 

sistemlerle bunlara ait alet ve ekipmanlar ile tasarım bilgileri ve el kitapları, sözleşme 

süresi sonunda, bedelsiz olarak bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda, her türlü borç 

ve taahhütlerden arınmış olarak İdareye devredilecektir.  

Devir tarihinden önceki 1 yıl içinde, otoyolda mevcut teçhizat, tesisat ve sistemlerden 

ekonomik ömürlerini doldurmuş olanlar, teknik özelliklerine göre görevli şirket ve 

İdarece karşılıklı olarak saptandıktan sonra giderleri görevli şirkete ait olmak üzere yenisi 

ile değiştirilecektir. İşletme süresinin bitiminden en az 180 gün önce görev konusu 

yatırım ve işlerin İdarece devralınması amacıyla 10’u İdare ve 10’u görevli şirket 

tarafından verilecek olan 20 kişiden oluşacak bir devir teslim heyeti oluşturulacak ve 

heyetin başkanlığını, İdare temsilcilerinin başkanı yapacaktır. İlke olarak büyük ölçekli 

sabit sermaye yatırımlarının YİD modeli ile yaptırılması ve işletme sonrası kamu 

kurumlarına devir aşamasında, söz konusu yatırımın eksiksiz olduğu ve sözleşme 

koşullarına uygun olarak inşa edildiği ve gerekli olan bütün bakım ve onarımlarının 

yapılarak kamu kesimine devrinin yapıldığının profesyonel uzmanlar ve şirketler (PMC- 

Proje Yönetim Şirketi) tarafından tespit edilmesine gereksinim olacağı vurgulanmalıdır 

(Tanrıvermiş 2017).   
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İnsanların ihtiyaçlarında yirminci yüzyılın başından itibaren meydana gelen değişme, 

kamu hizmetlerinin de aynı yönde çeşitlilik göstermesine yol açmıştır. Kamu hizmeti 

anlayışındaki bu değişim, devletin faaliyet alanını genişletmiş ve artan ihtiyaçların sadece 

kamu eliyle karşılanması, idari ve mali gerekçelerle imkânsız hale gelmiştir. Bu durum, 

devletin kamu hizmetlerini özel sektöre gördürme yol ve yöntemlerini gündeme getirmiş 

ve kamu özel işbirliğine dayanan yöntemlerin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu modeller 

içerisinde yaygın kullanılanı olan YİD modeli; ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak 

ihtiyacı olan projelerin gerçekleştirilmesi için ulusal veya uluslararası şirketlerle yapılan 

sözleşme uyarınca, yatırım bedelinin elde edilmesi beklenen kar dâhil olmak üzere söz 

konusu şirkete işletme süresi içerisinde, üretilen mal veya hizmetin idare ve hizmetten 

yararlananlar tarafından belli bir tarife üzerinden satın alınması yoluyla ödenmesi 

biçiminde düzenlenmiş özel bir finansman modeli olarak görülmektedir.   

YİD modeli, daha çok kamu kaynaklarının yetersiz olduğu, az gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerde ihtiyaç duyulan yatırımların bütçe dışı kaynaklarla gerçekleştirilmesine 

olanak sağlamak için geliştirilmiştir. Model; özel sektörün karlılık, verimlilik ve etkinlik 

ilkeleri ile performans yönetim sistemine uygun anlayışların kamu hizmetine 

uygulanabilirliğini artırdığı gibi, ileri teknolojinin de kamusal hizmetlere transferini 

hızlandırmaktadır. Bu yolla kamusal hizmetlerin daha düşük maliyet ve daha yüksek 

kaliteli üretim ile sunumuna imkân vermesi bakımından önem taşımaktadır.   

Türkiye’de sermayenin yetersizliği sebebiyle değerlendirilemeyen alanların ve iktisadî 

nitelikteki kaynakların ortaya çıkartılmasının sağlanması için dışa açılma politikalarının 

uygulanmaya başlandığı 1980 sonrasında YİD modeli gibi yöntemlere başvurulmaya 

başlanmıştır. Türkiye’de özellikle döviz ihtiyacı duyulan, büyük ölçekli sabit sermaye 

yatırımı talep eden ve yüksek teknoloji gerektiren altyapı yatırımlarının finansmanına 

yabancı sermaye girişini teşvik etmek için yaygın olarak başvurulan bu yöntemin hem 

merkezi, hem de yerel yönetim birimlerinde yaygın olarak kullanımı tercih edilmektedir.  
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Türk Hukuk Sisteminde, 1982 Anayasası’nda 1999 yılında yapılan düzenleme sonrası 

dönemde, kamu yatırım ve hizmetlerinin özel hukuk sözleşmeleri imzalamak suretiyle 

YİD modeli ile yaptırılmasının Anayasal zemini oluşturulmuştur.  Başta 3096 Sayılı 

Kanun, 3996 Sayılı Kanun, 6446 Sayılı Kanun ve 4875 Sayılı Kanun olmak üzere YİD 

modelinin direkt veya dolaylı yollardan ilgili olduğu yasal düzenlemeler yürürlüğe 

konulmuştur. Yabancı yatırımcıların YİD modeli çerçevesinde yatırım yapmak 

isteklerinin bir ön koşulu olarak gözüken uluslararası tahkim sorunu da 13.08.1999 tarih 

ve 4446 Sayılı Kanun ile aşılmıştır.  

YİD modeli özellikle altyapı projelerinde birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de 

uygulaması, kamu ihtiyaçlarındaki artış ve finansman ihtiyacındaki daralmanın etkisiyle 

giderek artmaktadır. Bu model için temel kriterlerden biri, devlet ile özel sektör arasında 

gerçekleştirilecek olan imtiyaz sözleşmesinin süresidir. YİD projelerinin finansal 

modelinde; inşaat veya yapım süresi, projenin ekonomik (servis) ömrü, sermaye sahibinin 

beklediği kar oranı, başlangıç yılı geçiş ücreti, vergi oranı, özkaynak oranı, kamulaştırma 

bedeli, kira ve reklam gelirleri gibi faktörler özel önem taşımaktadır. Bunun yanında 

inşaat yapım maliyeti, enflasyon, kredi faiz oranı, geçiş ücreti yıllık artış oranı, yıllık 

ortalama günlük taşıt hacmi, otoyol bakım ve işletme maliyetleri belirsiz parametreler 

olarak ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada örnek olarak incelenen Gebze – Orhangazi - 

İzmir Otoyolu Projesi, 3996 Sayılı Kanun uyarınca ihale edilmiş ve sözleşme 

imzalanmıştır. Projenin sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü 

anlaşmazlıkların çözümünde, uluslararası hukuka ve 1982 Anayasası hükmüne uygun 

olarak 4686 Sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı açıkça hüküm altına alınmıştır.  

Altyapı yatırımlarının toplam yatırım tutarı; arazi edinimi, inşaat ve genel giderlerden 

oluşmaktadır. Örnek olarak incelenen proje güzergâhı boyunca toplam 59.849.000 m2 

arazinin edinimi öngörülmüş olup, bunun yaklaşık %30’u olan 17.899.000 m2’lik kısmı 

orman, Hazinenin özel mülkiyeti ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerden 

oluşan kamu taşınmazları olacaktır. Yatırım güzergâhında kalan arazilerin % 60’lık 

kısmının özel mülkiyete konu olduğu ve bunlardan Bursa-Susurluk kesiminde kalan 11,5 

milyon m2’lik arazinin toplulaştırma ve kalan kısmının kamulaştırma yoluyla edinimi 

hedeflenmiştir. Kamulaştırma işlemlerinin 2942 Sayılı Kanun hükümlerine göre İdare 
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tarafından yapılacağı, kamulaştırma işlemlerinin 400.000.000 TL’na kadar olan bedelinin 

ortak girişim şirketi tarafından ödeneceği ve bu bedelin üzerindeki ilave kamulaştırma 

bedelinin İdare tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. Yatırım alanında yapılacak 

kamulaştırma işlemlerinin bedelinin tespitine yönelik değerleme hizmet alımı ile diğer 

masrafların tamamı ortak girişim şirketi tarafından karşılanacağı da sözleşmede hüküm 

altına alınmıştır. Sözleşmenin 13’üncü maddesi kapsamında, otoyol güzergâhı için KGM 

tarafından yapılan kamulaştırma maliyeti 2010 yılından 07.05.2014 tarihine kadar 

1.277.989.468,00 TL (veya 601.916.668 USD $) olarak gerçekleşmiştir. Projenin 

tamamlanması halinde arazi edinimi ve kamulaştırma çalışmalarının toplam maliyetinin 

2.100.000.000 TL (veya 989.073.098 US $) olabileceği tahmin edilmektedir. 

İncelenen projenin maliyeti, 2009 yılı fiyatları üzerinden 6,3 milyar $ olarak tahmin 

edilmiş olup, yapım dışı maliyetlerle (finansman maliyeti ve sigorta gibi) birlikte bu 

tutarın 8 milyar $’a ulaşması öngörülmektedir. Projenin arazi edinimi ve kamulaştırma 

maliyetinin proje maliyeti içindeki payının % 15,70 ve toplam yatırım tutarı içindeki 

payının ise % 12,36 olacağı saptanmıştır. Projenin yapım ve işletme süresinin 22 yıl 4 ay 

(veya 268 ay) olması ve öngörülen bütün yatırım kesimlerinin 7 yıl yapım süresinin 

ardından işletmeye açılması hedeflenmiştir. Projenin yaklaşık 10 yıllık sürede yatırım 

maliyetini karşılayacak gelir elde edeceği ve yaklaşık 5 yıllık bir sürede kâr getireceği 

öngörülmektedir. Buna ilave olarak incelenen yatırımın kesimler veya etaplar halinde 

işletmeye açılması durumu dikkate alındığında, öngörülen işletmeye açılma süresinden 

önce otoyol yatırımının gelir getirecek olması da, ortak girişim şirketi açısından riski 

azaltabilecek bir unsur olarak görülmektedir. 

Projenin gerçekleşebilmesi için gerekli olan finansman temini açısından, yüklenici ortak 

girişim şirketine yükümlülük getirilmiş olduğu dikkati çekmektedir. Finansman 

ihtiyacının, yüklenici tarafından temin edilen krediler ve yüklenicinin öz kaynakları ile 

sağlanması öngörülmüştür. Projenin gerçekleştirilebilmesi için Devlet tarafından bazı 

kolaylıklar da sağlanmıştır. Bu amaçla 3065 Sayılı Kanun’da değişiklik yapılmış ve YİD 

çerçevesinde gerçekleştirilecek projelerin yatırım döneminde proje kapsamında yapılan 

mal teslimleri ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden müstesna olmasına imkan 

verilmiştir.   
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Projede, YİD yüklenicisine günlük bazda PCU miktarlarının garanti verilmesi, işletme 

safhasında ortaya çıkabilecek finansal riskin tamamının KGM’ye yüklenmesi ve sonuç 

olarak Hazine tarafından üstlenilmesi söz konusu olacaktır. İncelenen yol projesinden 

geçecek araçların verilen trafik garantilerinden %30 oranında daha düşük olması 

durumunda, ödenecek tutar, yatırım bedelinin yaklaşık % 50’si oranında olup, bu da uzun 

planda Hazineye önemli ölçüde mali yük getirecektir. Diğer taraftan yıllık geçiş 

ücretlerinin yıllara göre USD bazında artması, halka yansıması bakımından olumsuz 

sonuçlar yaratabilecektir. Kullanıcıların ücreti fazla bulduğu durumda otoyolu 

kullanmayı tercih etmemeye başlayacak, bu tercih de devlet garantilerini gündeme 

getirecek ve yatırımın maliyetinin tekrar dolaylı olarak halka yansımasına yol açacaktır.  

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından ekonomik kalkınma için gerekli olan 

büyük ölçekli sabit sermaye yatırımı talep eden ve yüksek teknoloji gerektiren altyapı 

yatırımlarının hayata geçirilmesi yaşamsal önem taşımaktadır. Büyük ölçekli sabit 

sermaye yatırımlarının gerçekleştirilmesi için 1980 sonrası dönemde hem merkezi idare, 

hem de yerel yönetimler tarafından sıklıkla kullanılan YİD modeli, aynı zamanda kamu 

kurum ve kuruluşları açısından; güzergah seçimi, arazi edinim ve kamulaştırma, proje 

geliştirme ve proje değerleme, proje finansmanı, taşınmaz ve sözleşme hukuku, proje ve 

yapım yönetimi ile varlık, gayrimenkul ve tesis yönetimi alanlarında önemli bilgi 

birikimi, uluslararası standartların özümsenmesi ve uygulama deneyimine sahip 

olunmasını zorunlu kılmaktadır. Kamu – özel işbirliği başta olmak üzere bütün proje 

finansmanı modellerini tercih eden kamu kurum ve kuruluşlarında üniversitelerin 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarından 

mezun olan uzmanların istihdam edilmesi ile belirtilen alanlarda merkezi ve yerel kamu 

kurumlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi mümkün olacaktır. Kurumsal kapasite 

geliştirme çalışmaları kapsamında gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının 

merkezi ve yerel yönetim birimlerinde istihdam edilmesi yoluyla hem sabit sermaye 

yatırımlarının ekonomik, mali, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması, 

hem de kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının mümkün olabileceği ortaya 

çıkmaktadır.  
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