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Giriﬂ ve Plan
Kamu özel ortakl›¤› yöntemi, özellikle 1990'l› y›llar›n baﬂ›ndan itibaren dünya genelinde kamu hizmetlerinin finansman›nda çokça
kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Bu yöntem asl›nda 1990'lardan da önce mevzuat›m›za girmiﬂtir. Bu alandaki genel nitelikli düzenleme ise 08.06.1994 tarihli, 3996
say›l› Baz› Yat›r›m ve Hizmetlerin Yap-‹ﬂlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapt›r›lmas› Hakk›nda Kanun'dur. Bu Kanun d›ﬂ›nda, birtak›m
sektörlerde kamu özel ortakl›¤› uygulamalar›na iliﬂkin düzenlemeler de mevcuttur.
Kamu özel ortakl›¤› yöntemi ülkemizde de halihaz›rda ve son dönemde bilhassa sa¤l›k alan›nda yo¤un olarak kullan›l›yor olsa dahi
bu alandaki hukuki ve idari altyap›n›n yeniden düzenlenmesi gerekti¤i konunun taraflar›nca zaman zaman dile getirilmektedir.
‹ﬂte bu çal›ﬂmada, kamu özel ortakl›¤› yönteminin mevcut hukuksal altyap›s› ortaya konularak uygulamaya olan yans›malar› tespit edilecektir.
Sonras›nda ise bu alandaki uluslararas› uygulamalar ›ﬂ›¤›nda öngörülen/öngörülebilecek çözüm önerileri ortaya konulmaya çal›ﬂ›lacakt›r.
Bunun için öncelikle kamu özel ortakl›¤› kavram› ve nitelikleri, bu yöntemin avantajlar› ve dezavantajlar› ile kullan›lan modeller, esas
konu baﬂl›¤›na zemin oluﬂturabilmek amac›yla sadece ana hatlar›yla ortaya konulmaya çal›ﬂ›lacak; takiben konunun hukukî altyap›s›
mevzuattaki düzenlemelerden hareket edilerek kapsaml› ﬂekilde irdelenecektir.
1. Kamu Özel Ortakl›¤› Kavram› ve Nitelikleri
Kamu özel ortakl›¤› (Public Private Partnership - PPP) en öz ifadeyle bir “proje finansman yöntemi”dir. Bilindi¤i üzere proje finansman›,
özellikle yüksek bir sermaye yat›r›m› gerektiren iﬂlerde,1 elde edilecek gelir karﬂ›l›¤›nda geri ödemeli bir sistem öngören, uzun vadeli
bir borçlanma metodudur. Bu metodun uygulanmas› projenin inﬂaat, operasyon ve gelir risklerinin analizi ile; bu risklerin yat›r›mc›lar,
borç veren kuruluﬂlar ve di¤er ilgili üçüncü kiﬂiler aras›nda sözleﬂmeler arac›l›¤› ile da¤›l›m› esas›na dayan›r.2
Özellikle altyap› yat›r›mlar›na duyulan ihtiyac›n giderek artt›¤› günümüzde kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n kendi kaynaklar› ile kamu
hizmetlerinin gerektirdi¤i yat›r›mlar› gerçekleﬂtirmesinin zor olmas›, onlar› da kaynak ve yöntem aray›ﬂ›na itmektedir. Zira her ne kadar
kamu hizmetinin yerine getirilmesi idarenin yetki ve sorumlulu¤unda olsa da; bunun bizzat idare taraf›ndan gerçekleﬂtirilmesi gerekli
de¤ildir. Bir kamu hizmetinin, kamu hizmetlerinin iﬂletilmesi usullerinden hangisiyle iﬂletilece¤ine karar verme yetkisi, elbette Anayasaya
uygun olmak ﬂart›yla, yasama organ›na ve elbette kanunlara ayk›r› olmamak ﬂart›yla idareye aittir. Yani hangi kamu hizmetinin hangi
usulle yerine getirilece¤i / iﬂletilece¤i konusu bir “yerindelik” de¤erlendirmesidir.3
Bu noktada kamu hizmetlerinin iﬂletilmesi konusunda çeﬂitli usuller oldu¤unun alt›n› çizmek faydal› olacakt›r: Bir kamu hizmeti, bizzat
o hizmetten sorumlu olan kamu otoritesince yürütülebilece¤i gibi, baﬂka bir kamu tüzelkiﬂili¤i eliyle ya da esas sorumlu olan kamu
idaresinin gözetim ve denetimi alt›nda özel kiﬂilerce de yürütülebilir. Kamu hizmetlerinin yürütülüﬂ yöntemleri bak›m›ndan emanet,
müﬂterek emanet, ruhsat, iltizam, imtiyaz gibi usuller say›lmakta ise de4 ; asl›nda bu yöntemleri emanet usulü ve yetkilendirme usulü
olarak iki ana baﬂl›k alt›nda toplamak mümkündür.5 Emanet, bir kamu hizmetinin, hizmeti üstlenen kamu idaresi taraf›ndan bizzat kedi
örgütü ve kaynaklar›yla kurulmas› ve iﬂletilmesi yöntemidir. Yetkilendirme usulünde ise kamu hizmeti özel kiﬂilere gördürülmektedir.6
Son y›llarda kamu hizmetlerinin özel kiﬂilere gördürülmesi uygulamalar›n›n hem say›ca artmas›, hem de hizmet alanlar›n›n geniﬂlemesinin
sonucu olarak idarî sözleﬂmelerin konusunun ve niteli¤inin geçmiﬂteki uygulamalara göre yayg›nlaﬂt›¤›, tabi olunan hukuk rejimi aç›s›ndan
adeta “özelleﬂti¤i”, sözleﬂme iliﬂkisinin ise çok say›da alanda adeta “genelleﬂti¤i” söylenmektedir.7
Kamu özel ortakl›¤› yönteminin bir kamu hizmeti imtiyaz› oldu¤unu söyleyen görüﬂler bulunsa bile bu yöntemin dar anlamda imtiyazdan farkl›
yanlar› oldu¤u yads›namaz. Bu farkl› yanlar; özellikle tabi olunan hukuk rejimi, risk paylaﬂ›m›, mali düzenlemeler ve örgütlenme biçimidir.8
Asl›nda kamu özel ortakl›¤› yönteminin kamu hizmetlerinin devletçe klasik yollardan temini ile hizmet temininin tamamen özel sektör
arac›l›¤›yla yap›lmas› aras›ndaki yelpazenin ortas›nda yer ald›¤›n› söylemek mümkündür.9 Bu yöntemde kamu taraf› hedefleri belirler
ve denetlerken, di¤er taraf projeyi finanse eder.10 Böylelikle kamunun gerçekleﬂtirmesi beklenen hizmetler, özel sektör eliyle
(kaynaklar›yla) gerçekleﬂtirilirken kâr-zarar da iki taraf aras›nda paylaﬂ›l›r.
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Kamu özel ortakl›¤› yöntemi, ço¤u zaman stratejik kamu hizmetlerinin sunulmas›n›, bu amaca tahsis edilmiﬂ tesislerin modernize
edilmesini hedefler. Bazen salt bir tesisin tasarlanmas›n›, inﬂas›n›, yenilenmesini, yönetilmesini ve bak›m›n› içerir; bazen de normalde
kamunun verdi¤i bir hizmetin yürütülmesini bünyesine katar. Yaratt›¤› risk paylaﬂ›m› imkân› sayesinde kamu hizmetlerinin etkinli¤ini
artt›rman›n yan›nda, özel sektörden ek sermaye kayna¤› sa¤layarak kamu finansman›n üzerindeki bask›y› da hafifletir.
Bunun karﬂ›l›¤›nda ise kamu sektörünün kat›l›m›, özel yat›r›mc›lara uzun vadeli para ak›ﬂ› ve sosyal veya çevresel menfaatler gibi
konularda garantiler sa¤lar.11 Buna karﬂ›l›k komplike say›labilecek yasal ve finansal düzenlemeler gerektirdi¤i söylenmektedir.
Avrupa ve Amerika'da yo¤un olarak uygulanan bu yöntem, Türkiye'de de özellikle son dönemde yo¤un bir ilgi görmeye ve benimsenmeye
baﬂlam›ﬂt›r. Orta ve Do¤u Avrupa'da sektörlerdeki altyap› ihtiyac› ile kamunun gerekli yat›r›mlar› finanse etme kapasitesi aras›nda
uçuruma varan bir fark oldu¤u bilinmektedir. Bu uçurumun Türkiye'de de mevcut oldu¤unu yads›yamay›z.12
2. Kamu Özel Ortakl›klar›n›n Avantajlar› ve Dezavantajlar›:
Kamu özel ortakl›¤› yönteminin kamu hizmeti aç›s›ndan sa¤lad›¤› baﬂl›ca faydalar;
-

Yeniliklerin h›zla uygulanmas›, (kamu sermayesi s›n›rl› olsa bile altyap›lar›n tedariki h›zl› gerçekleﬂir)

-

Özel sektör becerilerinden maksimum ölçüde yararlanabilme,

-

Daha az maliyet, (iﬂletim ve bak›m hizmetlerini de içermesi sayesinde projenin masraflar› ömür boyu azal›r)

-

Her riskin kendisini en iyi yönetecek taraf›n üzerinde olmas›, (yaﬂam döngüsü maliyeti riskinin özel sektöre b›rak›lmas›,
böylelikle en iyi de¤erin yakalanmas› ad›na risk da¤›l›m›n›n en uygun ﬂekilde yap›lmas› söz konusudur. Ayr›ca kamu
hizmetlerinin görülmesini sa¤lama sorumlulu¤unu devreden kamu görevlileri bu sayede hizmetlerin planlanmas›na ve icran›n
gözetimine odaklanabilir.)13

-

Bu kapsamdaki iﬂlemlerin kamu bilançosunda gösterilmemesi, riskin bir k›sm›n›n özel sektör taraf›ndan üstlenilmesinin
sonucu olarak kamu kaynaklar›n›n korunarak baﬂka amaçlar için kullan›labilmesi,14

-

Özel sektörün sermayeye iﬂtirakinin (böylelikle çok daha büyük projelerin uygulanmas›n›n) ve özel becerilerin teﬂvikini
sa¤lanmas›,

-

Hizmetlerden faydalanan bireylerin ödedikleri paran›n karﬂ›l›¤›n› almas› ve kalite standard›n›n sa¤lanmas›/korunmas›,15

olarak say›labilir.
Bu yöntemin faydalar›n›n yan›nda elbette riskleri de mevcuttur. Öncelikle taraflar aras›nda amaç veya alg›lama farklar› olabilir.
Yöntemin niteli¤i gere¤i proje haz›rlarken ve yürütülürken taraflar›n sürekli temasta olmalar› gere¤i; tek taraf›n her ﬂeyi halletmesi
ve di¤erinin sonradan sat›n almas›na k›yasla (kimi zaman kaynak israf› olarak dahi nitelendirilebilecek) daha uzun süreçler yaﬂanmas›na
neden olabilir. Keza güç da¤›l›m›n›n dengeli olmamas› taraflar aras› problem yaratabilir.16 Karmaﬂ›k say›labilecek sözleﬂmeler, bütçe
d›ﬂ›l›k (bunun sonucu olarak kamu sektörünün yükümlülüklerinin gizlenmesi) ve kamu denetiminden kaç›nma imkan› yaratmas› yine
belirtilen dezavantajlar aras›nda yer almaktad›r.17
3. Kamu Özel Ortakl›¤› Modelleri, Avrupa Birli¤i Uygulamas›
Kullan›lan kamu özel ortakl›¤› modelleri çeﬂitli ﬂekillerde grupland›r›labilir. Her bir kamu özel ortakl›¤›n›n durumun özelliklerine göre
ayarland›¤› ve sözleﬂme hükümleri, aynî kat›l›mlar, finans kolayl›klar› ve destekler ile kendine has ortakl›klar›n kurulabilece¤i /
kurulmas› gerekti¤i aç›kt›r.18
Projelere özel kat›l›m konusundaki geleneksel modellerde altyap› yaratma yetkisine sahip kamu organlar› mevcut ihtiyaçlara yönelik
uygun finansman, tasarlama ve yap›m planlar› yapar ve proje tamamlan›nca, o kamu kurumu taraf›ndan iﬂletilir. Özel sektörle sadece
tasarlama ve yap›m aﬂamalar› için iliﬂki kurulur.19
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Entegre proje geliﬂtirme ve iﬂletme modellerinde ise geleneksel modellere k›yasla özel sektöre aktar›lan sorumluluk daha fazlad›r.
Bu kapsamda, dünya uygulamas›nda yayg›n olarak kullan›lan baﬂl›ca kamu özel sektör ortakl›¤› modelleri ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:20
-

Yap-‹ﬂlet-Devret (Built-Operate-Transfer/ BOT)
Yap-Devret-‹ﬂlet (Built-Transfer-Operate/BTO)
Yap-Sahip Ol-‹ﬂlet-Devret (Built-Own-Operate-Transfer/ BOOT)
Yap-Sahip Ol-‹ﬂlet (Built-Own-Operate/BOO)
Tasarla-Yap-Finanse Et-‹ﬂlet (Design-Built-Finance-Operate/DBFO)
Tasarla-Yap (Desin-Built/DN)
Yap-Kirala-Devret-Bak›m›n› Yap (Built-Lease-Transfer-Maintain/BLTM)
Kirala-Yenile-‹ﬂlet-Devret (Lease-Renovate-Operate-Transfer/LROT)

Tüm bu modellerin iﬂleyiﬂ ve yap›s›n› ﬂu ortak aﬂamalarda sistematize etmek mümkündür:21
1- Proje kapsam›n›n belirlenmesi: ‹htiyaçlar ve bu ihtiyaçlar›n giderilmesi durumunda sa¤lanacak faydalar ve
ayr›ca ihtiyaçlar›n giderilmesini sa¤lamaya yönelik çözümler bu aﬂamada belirlenir.
2- Stratejinin oluﬂturulmas›: Buradaki as›l amaç, ihale stratejisinin belirlenmesidir. Bu aﬂamada, risklerin de
belirlenmesi gerekmektedir.
3- Seçim, müzakere süreci ve sözleﬂme yap›lmas›: Özel sektör firmalar›ndan teklifleri al›n›r, de¤erlendirilir.
Daha sonra, ön elemeyi geçen firmalarla tespit edilen sözleﬂme ﬂartlar› çerçevesinde müzakereler yap›l›r ve ihaleyi
kazanan firma belirlenerek bu firma ile sözleﬂme imzalan›r.
4- Hizmete baﬂlanmas›: Kamu özel ortakl›¤› yönteminin konusunu oluﬂturan hizmetin yerine getirildi¤i aﬂamad›r.
Avrupa Birli¤i'nde kamu al›mlar› alan›na iliﬂkin 2004/18/EC ve 2004/17/EC say›l› Direktifler mevcut olup bu Direktiflerde kamu özel
ortakl›¤› uygulamalar›na iliﬂkin do¤rudan özel düzenlemeler bulunmamakt›r. Avrupa Birli¤i müktesebat›nda kamu özel ortakl›¤›
yöntemine iliﬂkin do¤rudan bir düzenleme bulunmamas›na karﬂ›n, Avrupa Komisyonu taraf›ndan yay›nlanan PPP Yeﬂil Kitab›
(COM/2004/327/ Final) kamu özel ortakl›¤› uygulamalar›na iliﬂkin olarak sözleﬂmelerin haz›rlanmas›, ortak seçimi ve uygulama
s›ras›nda dikkat edilmesi gereken hususlar› ortaya koymuﬂtur.
Kamu özel ortakl›¤› yöntemini uygulayan Avrupa Birli¤i üyesi ülkeler ﬂu üç kategoride de¤erlendirilmektedir:22
-

Yöntemi ileri düzeyde uygulayan ülkeler (advanced PPP adopters), örne¤in ‹ngiltere, Fransa, Almanya ve ‹talya.
Yöntemi orta düzeyde uygulayan ülkeler (intermediate PPP adopters), örne¤in ‹spanya, Portekiz ve Hollanda.

Yöntemi geç uygulamaya baﬂlayan ülkeler (latecomers), örne¤in Lüksemburg, ‹sveç, Belçika, Yunanistan.
4. Türkiye'deki Kamu Özel Ortakl›¤› Modelleri ve Uygulamas› - Güncel Durum ve Tavsiyeler
4.1. Genel Olarak
Türkiye'de kamu özel ortakl›¤› yöntemi kapsam›ndaki ilk ciddi uygulamalar 90'l› y›llardan itibaren gündeme gelmiﬂ, elektrik üretimi,
içme suyu gibi alanlar›nda yap-iﬂlet-devret veya yap-iﬂlet türü baz› modeller devreye konulmuﬂtur.
Yap-iﬂlet-devret modeli; kamu finansman›n›n kamusal nitelikli yat›r›mlar› gerçekleﬂtirip, kamusal mal ve hizmeti yerine getirmede
yetersiz kalmas› ya da devletin ekonomi ve kamu hizmeti anlay›ﬂ›n›n de¤iﬂmesi sebebiyle; söz konusu yat›r›m ve hizmetlerin
gerçekleﬂtirilmesinde özel sermayenin finansman›na ve özel sermayenin sa¤lad›¤› yat›r›m ve finansman karﬂ›l›¤›nda bu hizmeti
belirli bir süreli¤ine (kâr› ve zarar› kendisine ait olmak üzere) iﬂletmesine imkan veren; süre sonunda ise tüm yat›r›m ve tesislerin
bedelsiz ve her tür borçtan arî olarak kamu idaresine geçmesini sa¤layan bir modeldir. Yani yap-iﬂlet-devret modeli esas itibariyle
bir finansman modelidir.23 Yap-iﬂlet-devret modeli modelinde yat›r›mc› öz sermayenin ve ald›¤› kredinin geri ödenmesi için yat›r›m
konusu iﬂletmenin gelirini do¤rudan toplar, ona kredi veren finans kurumu ise yat›r›m› asli unsur olarak de¤erlendirir. ‹yi bir projeye
sahip özel yat›r›mc›, klasik inﬂaat sözleﬂmesi yapmak yerine proje finansman›n› tercih ederek hem kredi bulmada hem de ihaleyi
kazanmada daha avantajl› duruma gelir.”24
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Yap-iﬂlet-devret modelinin kapsaml› ﬂekilde mevzuat›m›zda düzenlenmesi 08.06.1994 tarihli 3996 say›l› “Baz› Yat›r›m ve Hizmetlerin
Yap-‹ﬂlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapt›r›lmas› Hakk›nda Kanun” ile olmuﬂtur. Bununla birlikte bu alandaki ilk yasal düzenleme
4.12.1984 tarihli “Türkiye Elektrik Kurumu D›ﬂ›ndaki Kuruluﬂlar›n Elektrik Üretim, ‹letimi, Da¤›t›m› ve Ticareti ile Görevlendirilmesi
Hakk›nda Kanun” ile yap›lm›ﬂt›r.
En çok kullan›lan kamu özel ortakl›¤› yöntemi yap-iﬂlet-devret modelidir.25 Yap-kirala-devret modeli ise Sa¤l›k Hizmetleri Temel
Kanunu'nda 2005 y›l›nda yap›lan de¤iﬂiklikle26 sa¤l›k hizmetlerine özgü olarak sistemimize girmiﬂtir.
Ülkemizde kamu özel ortakl›¤› uygulamalar›na iliﬂkin mevzuatta yer alan baﬂl›ca yasal düzenlemeleri ﬂu ﬂekilde tespit etmek mümkündür:
-

3996 say›l› Baz› Yat›r›m ve Hizmetlerin Yap-‹ﬂlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapt›r›lmas› Hakk›nda Kanun,

-

3096 say›l› Türkiye elektrik Kurumu D›ﬂ›ndaki Kuruluﬂlar›n Elektrik Üretimi, ‹letimi, Da¤›t›m› ve Ticareti ile
Görevlendirilmesi Hakk›nda Kanun,

-

3465 say›l› Karayollar› Genel Müdürlü¤ü d›ﬂ›ndaki Kuruluﬂlar›n Eriﬂim Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yap›m›, Bak›m›
ve ‹ﬂletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakk›nda Kanun,

-

4283 say›l› Yap-‹ﬂlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulmas› ve ‹ﬂletilmesi ‹le Enerji Sat›ﬂ›n›n
Düzenlenmesi Hakk›nda Kanun.

Aﬂa¤›daki bölümde, bu temel düzenlemeler kapsam›nda oluﬂmuﬂ hukuki altyap› incelenecektir.
Ancak hemen burada belirtmek gerekir ki; 90'l› y›llar›n ikinci yar›s›nda ayr›ca 3996 say›l› Kanun ve bu Kanun'da yap›lan de¤iﬂiklikler
ile ilgili olarak Anayasaya ayk›r›l›k iddias› ile Anayasa Mahkemesi'ne baﬂvurularda bulunulmuﬂ, Anayasa Mahkemesi'nce iptal
kararlar› da verilmiﬂtir.27 Ancak bu iptal kararlar›n› takiben yap›lan yeni yasal düzenlemelerin yan›nda 1999'da Anayasa de¤iﬂikli¤ine
de gidilmiﬂ Anayasa'n›n 47. maddesinde yap›lan düzenlemeler ile kamu yat›r›m ve hizmetlerinin özel hukuk sözleﬂmeleri imzalamak
suretiyle yap-iﬂlet-devret modeli çerçevesinde yapt›r›labilmesine anayasal zemin haz›rlanm›ﬂt›r.28 Ayn› de¤iﬂiklik ile Anayasa'n›n
125. ve 155. maddelerinde de düzenlemeler gerçekleﬂtirilmiﬂ, uluslararas› yat›r›m anlaﬂmalar›ndan do¤an uyuﬂmazl›klar›n tahkim
yoluyla çözümlenebilmesi konusundaki anayasaya ayk›r›l›k iddialar› ortadan kald›r›lm›ﬂt›r.
4.2. Mevcut Hukuki Altyap›
4.2.1. 3996 say›l›, Baz› Yat›r›m ve Hizmetlerin Yap-‹ﬂlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapt›r›lmas› Hakk›nda Kanun29
Kanunun amac› “kamu kurum ve kuruluﬂlar›nca (kamu iktisadi teﬂebbüsleri dahil) ifa edilen, ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak
gerektiren baz› yat›r›m ve hizmetlerin, yap-iﬂlet-devret modeli çerçevesinde yerli veya yabanc› sermeye ﬂirketleri eli ile yapt›r›lmas›n›
sa¤lamak” olarak belirlenmiﬂtir.30 (m.1 ve 2/2) Görülece¤i üzere bu Kanun sadece yap-iﬂlet-devret modelini düzenlemekte ve yine
sadece “baz›” yat›r›m ve hizmetlerin bu model çerçevesinde yap›labilece¤ini belirlemektedir. Bu konudaki kriter ise yat›r›m veya
projenin “ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak” gerektirmesidir.
3996 say›l› Kanun, temel unsurlar› ve çerçeveyi belirledikten sonra kapsam›na ald›¤› yat›r›m ve hizmetlerin yap-iﬂlet-devret modeli
çerçevesinde sermaye ﬂirketleri veya yabanc› ﬂirketler eli ile gerçekleﬂtirilmesindeki usul ve esaslar› (bu ﬂirketlerde aran›lacak özellikler,
sözleﬂmelerin kapsam›, yat›r›m sonucu oluﬂacak mal ve hizmetlerin ücretinin belirlenmesine uygulanacak kriterler ve konuya iliﬂkin
di¤er ilkeler dahil olmak üzere) belirlemek konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki vermiﬂtir.31 Bakanlar Kurulu bu yetkisini 26 Nisan 2011
tarih ve 2011/1807 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile kullanm›ﬂ ve iﬂbu Kararname'nin ekinde “3996 Say›l› Baz› Yat›r›m ve Hizmetlerin
Yap-‹ﬂlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapt›r›lmas› Hakk›nda Kanunun Uygulama Usul ve Esaslar›na ‹liﬂkin Karar”›32 yürürlü¤e koymuﬂtur.
3996 say›l› Kanun, bu temel belirlemelerin ard›ndan hangi yat›r›m ve projelerin bu kriteri karﬂ›lad›¤› örnekseme yoluyla hemen takip
eden 2. maddede say›lm›ﬂt›r: Köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, ar›tma tesisi, kanalizasyon, haberleﬂme, elektrik
üretim, iletim, da¤›t›m ve ticareti maden ve iﬂletmeleri, fabrika ve benzeri tesisler, çevre kirlili¤ini önleyici yat›r›mlar, otoyol, trafi¤i
yo¤un karayolu, demiryolu, gar kompleksi, lojistik merkezi, yeralt› ve yerüstü otopark› ve sivil kullan›ma yönelik deniz ve hava alanlar›
ve limanlar›, yük ve/veya yolcu ve yat limanlar› ile kompleksleri, s›n›r kap›lar›, milli park, tabiat park›, tabiat› koruma alan› ve yaban
hayat› koruma ve geliﬂtirme sahalar›nda planlarda öngörülen yap› ve tesisleri, toptanc› halleri ve benzeri yat›r›m ve hizmetlerin
yapt›r›lmas›, iﬂletilmesi ve devredilmesi konular›nda, yap-iﬂlet-devret modeli çerçevesinde sermaye ﬂirketlerinin veya yabanc›
ﬂirketlerin görevlendirilmesine iliﬂkin usul ve esaslar› kapsar. Görülece¤i üzere say›lan örnekler aras›nda altyap› yat›r›m› niteli¤i
taﬂ›yan hususlar›n yan›nda üst yap› yat›r›mlar› da yer almaktad›r. Yasakoyucu zaman içerisinde yapt›¤› de¤iﬂiklikler ile her ne kadar
s›n›rl› bir sayma niteli¤i taﬂ›masa da bu örneklerin say›s›n› artt›rm›ﬂ, böylelikle geliﬂmeler çerçevesinde ortaya ç›kan yeni ihtiyaçlara
iliﬂkin yat›r›m ve projelerin de bu kapsamda de¤erlendirilmesi konusunda herhangi bir duraksama yaﬂanmas›n› engellemeye çal›ﬂm›ﬂt›r.33
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Belirtmek gerekir ki 3996 say›l› Kanun'un 13. maddesi i) 3096 say›l› Türkiye Elektrik Kurumu D›ﬂ›ndaki Kuruluﬂlar›n Elektrik Üretimi,
‹letimi, Da¤›t›m› ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakk›nda Kanun; ii) 3465 say›l› Karayollar› Genel Müdürlü¤ü D›ﬂ›ndaki Kuruluﬂlar›n
Eriﬂme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yap›m›, Bak›m› ve ‹ﬂletilmesi ‹le Görevlendirilmesi Hakk›nda Kanun hükümlerini sakl› tutmuﬂtur.
Buna karﬂ›l›k belirtilen bu iki Kanun kapsam›ndaki idareler yani Türkiye Elektrik Kurumu ile Karayollar› Genel Müdürlü¤ü 3096 ve
3465 say›l› Kanunlara tabi iﬂlerde 3996 say›l› Kanun'un sözleﬂme, garantiler ve muafiyetlere iliﬂkin hükümlerinden yararlanmay›
tercih edebileceklerdir.
3996 say›l› Kanun, Yap-iﬂlet-Devret Modelini;
i- ‹leri teknoloji veya yüksek maddi kaynak ihtiyac› duyulan projelerin gerçekleﬂtirilmesinde kullan›lmak üzere geliﬂtirilen ve
ii- Yat›r›m bedelinin ve kar›n sermaye ﬂirketine veya yabanc› ﬂirkete, ﬂirketin iﬂletme süresi içerisinde üretti¤i mal veya
hizmetin idare veya hizmetten yararlananlarca sat›n al›nmas› suretiyle ödenmesi esas›na dayal› olarak iﬂleyen,
özel bir finansman modeli olarak tan›mlar.34
3996 say›l› Kanun uyar›nca yap-iﬂlet-devret modelinin iﬂleyiﬂinin ana hatlar› ﬂu ﬂekildedir (3996 say›l› Kanun m. 4-9):
i- Yat›r›m ve hizmetleri yap-iﬂlet-devret modeline göre yapt›rmak isteyen idare, projeye iliﬂkin ön yap›labilirlik etüdüyle
(Bakan onayl› olarak) Yüksek Planlama Kurulu'na müracaat eder.
Mahalli idareler, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› kanal›yla; yüksekö¤retim kurumlar› ise Milli E¤itim Bakanl›¤› kanal›yla baﬂvuruda bulunur.
Ön yap›labilirlik etüdü; yap-iﬂlet-devret modeli ile gerçekleﬂtirilmesi düﬂünülen projenin teknik, finansal, ekonomik, çevresel,
sosyal ve hukuki aç›lardan yap›labilirliklerini analiz eden, öngörülen katk› pay› ve garantiler de dahil olmak üzere risk analizlerini
ve paylaﬂ›m›n› içeren ve yat›r›m›n geleneksel tedarik yöntemleri yerine yap-iﬂlet-devret modeli ile hayata geçirilmesinin gerekçesini
karﬂ›laﬂt›rmal› ekonomik ve finansal analizlerle ortaya koyan bir rapor mahiyetindedir. (2011/1807 say›l› BKK m. 4)
ii- Yüksek Planlama Kurulu uygun bulur ise bu idareyi söz konusu yat›r›m ve hizmetleri yap-iﬂlet-devret modeline göre
gerçekleﬂtirmek konusunda yetkilendirir.
Bu yetkilendirmede yap›lacak olan yat›r›m ve hizmetleri, risk paylaﬂ›m› ilke ve esaslar›n›, katk› pay› ve talep garantisi
verilip verilemeyece¤ini, verilecekse gerekti¤inde bunlara iliﬂkin üst s›n›rlar› da belirleyebilir. (2011/1807 say›l› BKK m. 5)
iii- Yap-iﬂlet-devret modeli çerçevesinde yapt›r›lmak istenen yat›r›m ve hizmetler, Resmi Gazete'de ve Türkiye çap›nda
yay›mlanan yüksek tirajl› iki gazetede en az birer defa ilan edilerek duyurulur. (2011/1807 say›l› BKK m. 6)
iv- ‹dare taraf›ndan, görev konusu yat›r›m veya hizmetlerin özelliklerini belirtecek ﬂekilde ﬂartname haz›rlan›r veya haz›rlatt›r›l›r.
ﬁartnamelerde görevin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik ﬂartlar›n d›ﬂ›nda, genel olarak yer almas› zorunlu olan
hususlar 2011/1807 say›l› BKK m, 8'de say›lm›ﬂt›r.35
‹dare, ön yeterlik de¤erlendirmesi yap›p yapmamakta serbesttir. ‹dare taraf›ndan belli istekliler aras›nda kapal› teklif usulünün
uygulanmas›na ve ön yeterlik de¤erlendirmesine karar verildi¤i takdirde, bir ön yeterlik komisyonu kurulur. Komisyonun kuruluﬂ
ve çal›ﬂma usulleri ile isteklilerde ‹ﬂin gere¤i aranacak özellikler idarece belirlenir. (2011/1807 say›l› BKK m. 10)
v- Görevlendirmeyi yapacak idarenin üst yöneticisinin onay›yla görevlendirme komisyonu teﬂkil edilir. Komisyona yard›mc›
olmak üzere, görevlendirme kararlar›na kat›lmamak ﬂart› ile gere¤i kadar idari ve teknik eleman görevlendirilebilir.
Komisyonun kuruluﬂ ve çal›ﬂma usulleri idare taraf›ndan düzenlenir. (2011/1807 say›l› BKK m. 7, 11, 12 ve 16)
Görevlerin verilmesinde; tüm istekliler aras›nda kapal› teklif usulü,36 belli istekliler aras›nda kapal› teklif usulü37 veya
pazarl›k usulü,38 uygulanabilir.
Görevlendirmelerde tüm istekliler aras›nda kapal› teklif usulünün uygulanmas› esast›r. Bununla birlikte Görevin gere¤ine
göre bu usullerden hangisinin uygulanaca¤› idare taraf›ndan tespit edilir.39 ‹darece belli istekliler aras›nda kapal› teklif usulü
veya pazarl›k usulünün uygulanmas›na karar verilmesi halinde, bu karar›n gerekçesi görevlendirme ilan veya ﬂartnamesinde
belirtilir.
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‹steklinin veya istekli bir ortak giriﬂim ise bu giriﬂim içinde yer alan ﬂirketlerin her birinin sa¤lam bir mali yap›ya sahip olduklar›n›
ba¤›ms›z denetim firmalar›nca tasdiklenmiﬂ bilançolar› ile kan›tlamalar› ve isteklinin veya istekli ortak giriﬂim ise bu giriﬂini
içinde yer alan ﬂirketlerden en az birinin talip olunan yat›r›m veya iﬂletme ile ilgili faaliyetlerde bulunmuﬂ olmas› zorunludur.
‹ki veya daha fazla istekli taraf›ndan yap›lan tekliflerin ayn› olmas› ve bunlar›n da uygun teklif oldu¤unun anlaﬂ›lmas› halinde,
ilgili idareyi ve/veya Hazineyi en az mali yükümlülük alt›na sokacak olan teklif sahibine görevlendirme yap›l›r.
Yap-iﬂlet-devret modeli çerçevesinde idare taraf›ndan yap›lacak görevlendirmenin teklif de¤erlendirmesinin, ücret ve/veya
katk› pay› belirleme esas›na dayanmas› halinde i) (Uluslararas› sektörel iç karl›l›k oranlar› gözönünde bulundurularak)
maliyet art› kar yöntemi ya da ii) Tavan ücret yöntemi uygulan›r. Yüksek Planlama Kurulu gerekti¤inde, iﬂin niteli¤i ile
yat›r›m ve hizmetin özelli¤ine göre bu ücret yöntemlerinden birinin veya her ikisinin birlikte uygulanmas›na karar verebilir.40
Görevlendirme komisyonu taraf›ndan al›nan görevlendirme karar› Bakan, mahalli idarelerde ve yüksekö¤retim kurumlar›nda
ise üst yönetici taraf›ndan onaylan›r veya iptal edilir.
‹stekli ç›kmad›¤› veya tekliflerin uygun görülmedi¤i hallerde, idare ayn› yat›r›m ve hizmetler için Kararda öngörülen
usullerden herhangi birine yeniden baﬂvurmakta serbesttir.
vi-

Görevlendirme karar› verilen isteklinin görevlendirilmesini müteakip, her yap-iﬂlet-devret projesi için ayr› bir ﬂirket kurulur.
Bu ﬂirketin ana sözleﬂmesinde söz konusu proje, faaliyet konusu olarak belirtilir. ﬁirketin bu Karar kapsam›nda gerçekleﬂtirece¤i
yat›r›m ve hizmetler için getirece¤i öz kaynak oran›, önerilen toplam sabit yat›r›m tutar›n›n yüzde yirmisinden az olamaz.
(2011/1807 say›l› BKK m. 17)

vii- Yap-iﬂlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleﬂtirilecek yat›r›m ve hizmetlere iliﬂkin uygulama sözleﬂmeleri; yetkili idarenin
ba¤l›, ilgili veya iliﬂkili oldu¤u Bakan'›n onay› al›narak41 sermaye ﬂirketi veya yabanc› ﬂirket ile imzalan›r.42 ‹mzalanacak
bu sözleﬂme, özel hukuk hükümlerine tabidir ve süresi 49 y›ldan fazla olamaz. Uygulama sözleﬂmesi, Yüksek Planlama
Kurulu'nun yetkilendirme karar› ile ﬂartnamelere uygun olarak haz›rlan›r.43
viii- Gerçekleﬂtirilecek yat›r›m sonucu üretilecek mal ve/veya hizmetlerin karﬂ›l›¤› olarak ödenecek ücretler veya katk› paylar›,
gerekli görülen hallerde idarenin ba¤l› veya ilgili bulundu¤u bakan taraf›ndan belirlenir. Görevli ﬂirketçe üretilen mal ve
hizmetler için idare taraf›ndan talep garantisi verilebilir.
ix-

Sermaye ﬂirketi veya yabanc› ﬂirket taraf›ndan yap›lan yat›r›m ve hizmetler, sözleﬂmenin sona ermesi ile birlikte her türlü
borç ve taahhütlerden ari, bak›ml›, çal›ﬂ›r ve kullan›labilir durumda bedelsiz olarak kendili¤inden idareye geçer.

Yap-iﬂlet-devret projesinin uygulanmas› s›ras›nda yat›r›m ve hizmetler için gerekli kamulaﬂt›rma iﬂlemleri idare taraf›ndan 2942
say›l› Kamulaﬂt›rma Kanunu hükümlerine göre yap›l›r. Kamulaﬂt›r›lan taﬂ›nmaz›n mülkiyeti idareye ait olur. Bu taﬂ›nmazlar ve
mülkiyeti kamu kurum ve kuruluﬂlar›na (kamu iktisadi teﬂebbüsleri dahil) ait taﬂ›nmazlar, Hazineye ait taﬂ›nmazlar ve Devletin
hüküm ve tasarrufu alt›nda bulunan yerler) görevli ﬂirketin kullan›m›na b›rak›l›r ve bunlar için irtifak hakk› ve kullanma izni
bedelleri dahil kullan›m bedeli ve has›lat pay› al›nmaz. Uygulama sözleﬂmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, üst
haklar› ve kullanma izinleri de kendili¤inden sona erer. Bu durumda, görevli ﬂirketin kullan›m›na b›rak›lan taﬂ›nmazlar›n üzerindeki
tüm yap› ve tesisler her türlü borç ve taahhütlerden ari, bak›ml›, çal›ﬂ›r ve kullan›labilir durumda, herhangi bir tazminat veya
bedel ödenmeksizin idareye intikal eder. Bundan dolay› görevli ﬂirket taraf›ndan veya üçüncü kiﬂilerce herhangi bir hak iddia
edilemez ve talepte bulunulamaz. Uygulama sözleﬂmesinde, kamu kaynaklar›ndan köprü kredi sa¤lanaca¤› hükmünün yer almas›
halinde; bu taﬂ›nmazlar üzerinde görevli ﬂirket lehine tesis edilecek üst haklar› üzerinde kurulacak ipotekler için birinci derece
birinci s›ra boﬂ b›rak›l›r. Uygulama sözleﬂmesi koﬂullar› çerçevesinde köprü kredi kullan›lmas› halinde Hazine lehine birinci derece
birinci s›radan ipotek tesis edilir.44
Yap-iﬂlet-devret modeli çerçevesindeki yat›r›m projeleri kapsam›nda (Hazine Müsteﬂarl›¤›n›n görüﬂü ve ba¤l› oldu¤u Bakan›n teklifi
üzerine) Bakanlar Kurulu'na 4749 say›l› Kamu Finansman› ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk›nda Kanunve ilgili mevzuat
çerçevesinde Hazine yat›r›m garantisi vermeye Hazine yat›r›m garantisi verme imkan› tan›nm›ﬂt›r.
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Bakanlar Kurulu bu kapsamda;
i- ‹dare ad›na ﬂirketlere, kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile ba¤l› ortakl›klar›n›n ve mahalli idarelerin sat›n alacaklar› mal ve
hizmet bedelleri ile kamu kuruluﬂlar›nca bu ﬂirketlere taahhüt edilmiﬂ üretim girdilerinin temin edilememesi halinde ilgili
sözleﬂme çerçevesinde ortaya ç›kabilecek ödeme yükümlülükleri için garanti vermeye,
ii- Sözleﬂme hükümleri gere¤i mali yükümlülük alt›na giren kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile fonlar lehine garanti vermeye,
iii- gerekti¤inde, proje ile ilgili anlaﬂmalardaki koﬂullar çerçevesinde köprü krediler sa¤lanmas›na veya sa¤lanacak bu krediler
için geri ödeme garantisi vermeye ve
iv- Tesisin ve/veya ﬂirket hisselerinin söz konusu projelere iliﬂkin anlaﬂmalardaki koﬂullara uygun olarak sat›n al›nmas›
halinde de d›ﬂ kredi borçlar›m yüklenecek kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile ba¤l› ortakl›klar›n›n ve mahalli idarelerin lehine
finansör kuruluﬂlara garanti vermeye,
ve garanti koﬂullar›n› belirlemeye yetkilidir.45
3996 Say›l› Kanun uyar›nca yap-iﬂlet-devret modeli çerçevesinde idare ile sermaye ﬂirketi veya yabanc› ﬂirketin yapaca¤› bütün iﬂ
ve iﬂlemler damga vergisi ile harçlardan muaft›r. (3994 s. Kanun m.12)46 Ayr›ca yine 3996 say›l› kapsam›nda gerçekleﬂtirilecek
yat›r›mlar 2886 say›l› Devlet ‹hale Kanunu'na da tabi de¤ildir. (3994 s. Kanun m.12)
4.2.2. 3096 say›l›, Türkiye Elektrik Kurumu D›ﬂ›ndaki Kuruluﬂlar›n Elektrik Üretimi, ‹letimi, Da¤›t›m› ve
Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakk›nda Kanun47
3096 say›l› Kanun, Türkiye Elektrik Kurumu d›ﬂ›ndaki özel hukuk hükümlerine tabi sermaye ﬂirketleri statüsüne sahip yerli ve yabanc›
ﬂirketlerin elektrik üretimi, iletimi, da¤›t›m› ve ticareti ile görevlendirilmesini, bu sürece iliﬂkin sözleﬂme, süre, tarife ve görevin sona
ermesi ﬂekil ve esaslar›n› düzenlemektedir. (3096 s. Kanun, m. 1)
Elektrikle ilgili hizmet vermek üzere kurulmuﬂ olan sermaye ﬂirketlerine elektrik üretim, iletim ve da¤›t›m tesisleri kurulmas› ve
iﬂletilmesi ile ticaretinin, yapt›r›lmas› karar›; Devlet Planlama Teﬂkilat›'n›n görüﬂünü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›'n›n teklifi
üzerine, Bakanlar Kurulu taraf›ndan verilecektir. Bu görevlendirme, yönetmelikle belli edilmiﬂ görev bölgelerinde yap›labilmektedir.48
(3096 s. Kanun, m. 2)
Elektrikle ilgili hizmet vermek üzere kurulmuﬂ olan sermaye ﬂirketlerinin görevlendirilmesi; elektrik üretim müsaadesinin verilmesi
(m. 3) ya da iﬂletme hakk›n›n devri (m. 4) yoluyla olmaktad›r.49
Elektrik üretim müsaadesinin verilmesinde Bakanl›k görevlendirilecek ﬂirketle bir sözleﬂme akdeder ve elektrik üretimi yapacak tesisi
kurma ve iﬂletme izni verir. Bu tesiste üretilecek elektrik enerjisi, Bakanl›kça tespit olunacak tarifeye göre bölgelerinde Türkiye
Elektrik Kurumu'na veya o bölgede faaliyet gösteren görevli ﬂirkete sat›l›r. (3096 s. Kanun, m. 3,4)
‹ﬂletme hakk›n›n devrinde ise; görev bölgelerinde kamu kurum ve kuruluﬂlar›nca (Kamu iktisadi teﬂebbüsleri dahil) yap›lm›ﬂ veya
yap›lacak üretim, iletim ve da¤›t›m tesislerinin iﬂletme haklar›n›n görevli ﬂirketlere devredilmesine Bakanlar Kurulu karar vermektedir.
Görevli ﬂirketler, görev bölgelerindeki mevcut elektrik enerjisi potansiyelinin kullan›labilir hale getirilmesi ve bölge elektrik ihtiyac›n›n
bölge içinden karﬂ›lanmas› esas›na göre hareket ederler.50 Bölge içerisindeki enerji üretimi yetersiz kald›¤› hallerde veya enerji
ekonomisi temin etmek maksad› ile Türkiye Elektrik Kurumu ile görevli ﬂirketler veya birden çok görevli ﬂirket aras›nda enerji al›ﬂveriﬂi
yap›labilir. (3096 s. Kanun, m. 5,6)
Enerji tarifeleri, görevli ﬂirketin teklifi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›n›n onay› ile yürürlü¤e girer. (3096 s. Kanun, m. 9)
Görülece¤i üzere 3096 say›l› bu Kanun, özel bir alana iliﬂkin olarak ve üretim izni verilmesi ile iﬂletme hakk› devri ﬂeklinde iki yöntem
kapsam›nda bir iﬂleyiﬂ öngörmektedir.
4.2.3. 3465 say›l› Karayollar› Genel Müdürlü¤ü d›ﬂ›ndaki Kuruluﬂlar›n Eriﬂim Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yap›m›,
Bak›m› ve ‹ﬂletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakk›nda Kanun51
Bu Kanun özel hukuk sermaye ﬂirketlerinin otoyollar›n›n ve üzerindeki bütün tesislerin yap›m›, bak›m›, iﬂletilmesi ile görevlendirilmesine
ve süresi sonunda yol ve tesislerin Karayollar› Genel Müdürlü¤ü'ne devrini düzenlemektedir. (3465 s. Kanun m.1) ait esaslar›
düzenlemektir.52
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Özel ﬂirketlerinin görevlendirilebilece¤i konu “eriﬂme kontrollü karayollar›n›n (otoyollar›n) yap›m›, bak›m› ve iﬂletilmesi ile hizmet
tesislerinin yap›m›, bak›m› ve iﬂletilmesi” olarak belirlenmiﬂtir.53 Bu kapsamda imzalanacak sözleﬂmeler 49 y›la kadar süreli olarak
düzenlenir. Görevlendirme kapsam›ndaki iﬂlerin gerçekleﬂtirilmesi için gerekli bütün finansman görevli ﬂirketçe sa¤lan›r ve her türlü
harcama görevli ﬂirketce yap›l›r. (93/4186 BKK'n›n eki Yönetmelik m. 7)
Yürütülen proje kapsam›nda gerekli kamulaﬂt›rma iﬂlemleri Karayollar› Genel Müdürlü¤ü'nce ve Genel Müdürlük ad›na yap›l›r.
Kamulaﬂt›r›lm›ﬂ arsa veya arazi ile üzerinde yap›lacak tesislerin mülkiyeti Karayollar› Genel Müdürlü¤ü'ne aittir ve Devlet mal›
hükmündedir. Buna karﬂ›l›k Ancak, otoyol ve tesislerin yap›m› s›ras›nda ve iﬂletme süresinde her türlü hukukî, cezaî ve malî sorumluluk,
görevli ﬂirkete aittir. (3465 s. Kanun m. 8, 9)
Otoyol ile bütün tesisleri ve müﬂtemilat›; sözleﬂmenin sona ermesi ile birlikte, her türlü borç ve taahhütlerden ari ve kullan›labilir
durumda Karayollar› Genel Müdürlü¤ü'ne bedelsiz olarak ve kendili¤inden geçer. Sözleﬂmeler, görevli ﬂirketin acze düﬂmesi veya
sözleﬂme ﬂartlar›n› ihlal etmesi halinde, süresinden önce de feshedilebilir. Sözleﬂmenin sonra ermesine iliﬂkin hükümler ile sona
ermenin sonuçlar› sözleﬂmede düzenlenir. (3465 s. Kanun m.6)
Otoyol geçiﬂ ücretleri tarifesi, görevli ﬂirketin talebi, Karayollar› Genel Müdürünün teklifi üzerine Ulaﬂt›rma Bakan›'n›n onay› ile
tespit edilir.54
Görevlendirilecek ﬂirkette aranacak ﬂartlar, seçim usulü, ﬂartnameler, seçim ve proje sürecinin yürütülmesi ile tamamlanmas›na
iliﬂkin ayr›nt›lar 93/4186 BKK'n›n eki Yönetmelik'te ayr›nt›l› ﬂekilde düzenlenmiﬂtir.
4.2.4. 4283 say›l› Yap-‹ﬂlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulmas› ve ‹ﬂletilmesi ‹le
Enerji Sat›ﬂ›n›n Düzenlenmesi Hakk›nda Kanun55
4283 say›l› Kanun yap-iﬂlet modeli ile üretim ﬂirketlerine elektrik enerjisi üretmek için mülkiyetleri kendilerine ait olmak üzere termik
santral kurma ve iﬂletme izni verilmesi ile enerji sat›ﬂ›na dair esas ve usulleri düzenlemektedir.56 Hidroelektrik, jeotermal, nükleer
santrallar ve di¤er yenilenebilir enerji kaynaklar› ile çal›ﬂt›r›lacak santrallar bu Kanunun kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
4283 say›l› Kanun'un öngördü¤ü yap-iﬂlet modeli; elektrik enerjisi santrallar›n›n üretim ﬂirketleri mülkiyetlerinde kurulmalar›, iﬂletilmeleri
ile üretilen elektrik enerjisinin sat›ﬂ› esas›na dayanmaktad›r. (4283 s. Kanun m. 2)
‹ﬂleyiﬂte öncelikle Türkiye Elektrik Üretim ‹letim Anonim ﬁirketi (“TEAﬁ”), optimal elektrik üretim sistemi geliﬂim planlar› çerçevesinde
yap›m› öngörülen üretim tesislerini Resmi Gazete'de ilan etmekte ve için teklif almaktad›r. Ayr›ca üretim tesisi kurmak ve iﬂletmek üzere
üretim ﬂirketleri de TEAﬁ'a baﬂvurabilmektedirler. Bu durumda önerilen projelerin, TEAﬁ taraf›ndan optimal sistem geliﬂim planlar›
çerçevesinde de¤erlendirilerek uygun görülmesi halinde, yap›m› öngörülen üretim tesisi için yine teklif al›nmas› söz konusu olmaktad›r.57
Al›nan teklifler TEAﬁ taraf›ndan bu Kanun ve ç›kar›lacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde de¤erlendirildikten sonra, uygun teklif
belirlenerek, ilgili üretim ﬂirketine tesis kurma ve iﬂletme izni verilmek üzere Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanl›¤›'na gönderilir. Bakanl›k,
TEAﬁ taraf›ndan kendisine gönderilen teklifi uygun gördü¤ü takdirde tesis kurma ve iﬂletme izni verir. Bu iznin verildi¤inin TEAﬁ'a
bildirilmesinden sonra, TEAﬁ ile üretim ﬂirketi aras›nda üretim tesisi kurma, iﬂletme ve enerji sat›ﬂ›n› düzenleyen sözleﬂme imzalan›r.
Bu sözleﬂmeler özel hukuk hükümlerine tâbidir.58
Yap›lacak üretim tesisleri için, ihaleye kat›lanlarda aran›lacak ﬂartlar, üretim ﬂirketinin sermayesi, ﬂirket ve/veya ortaklar›n›n
deneyimi, ﬂirketin seçimi, proje ve fizibilite esaslar›, yak›t temini, üretim kapasitesi, al›nacak enerjinin miktar›, süresi enerji birim
fiyat› oluﬂturma esas ve usulleri ve tesis kurma ve iﬂletme izni esas ve usulleri ile di¤er hususlar 97/9852 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar›'n›n ekinde yer alan Yap-‹ﬂlet Modeli ‹le Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulmas› Ve ‹ﬂletilmesi ‹le Enerji Sat›ﬂ›n›n
Düzenlenmesi Hakk›nda Yönetmelik'te düzenlenmiﬂtir.59
4.3. De¤erlendirme ve Sonuç:
Altyap› ihtiyaçlar› ve uygun yat›r›m ortam›n› göz önünde bulundurdu¤unda kamu özel sektör ortakl›klar› modelinin, ülkemiz aç›s›ndan
birçok alan›nda kolayl›kla ve baﬂar›yla uygulanabilir bir model oldu¤unu söylemek yanl›ﬂ olmayacakt›r. Görülece¤i üzere Türkiye'de
kamu özel ortakl›¤› modelleri ile ilgili uygulamalar 90'l› y›llarda gündeme gelmiﬂ, birçok alanda yap-iﬂlet-devret veya yap-iﬂlet türü
modeller devreye konulmuﬂtur.
Bu konuda benimseniﬂ temel yöntemin yap-iﬂlet-devret oldu¤u ve bu alan› düzenleyen temel kayna¤›n da 3996 say›l› Kanun oldu¤u
tespit edilebilmektedir. 3996 say›l› Kanunu ile daha önce sadece imtiyaz sözleﬂmeleri ile uygulanabilece¤i öngörülen yap-iﬂlet devlet
modelinin özel hukuk sözleﬂmeleriyle gerçekleﬂtirilebilmesine imkan tan›nm›ﬂ, ayr›ca bu kapsamdaki projeler için Hazine garantisi
verilmesi konusunda yasal güvence getirilerek özellikle yabanc› yat›r›mc›lar›n talepleri karﬂ›lanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.60
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Uygulanan yap-iﬂlet-devret modelinin üç temel unsur üzerinde yürüdü¤ü görülmektedir: Finansman unsuru, eser inﬂas› unsuru ve
iﬂletme hakk› unsuru.61 Bir yat›r›m finansman modeli oldu¤unu tespit etti¤imiz yap-iﬂlet devret yönteminin “taraflar›n karﬂ›l›kl› ve
birbirine uygun iradeleriyle kurulan bir hukuki iliﬂki oldu¤u” yani bir sözleﬂme iliﬂkisi niteli¤i taﬂ›d›¤› da ﬂüphesizdir. Bu iliﬂki, temel
amac› “finansman temini” olan ve tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleﬂmedir. Bünyesinde bar›nd›rd›¤› farkl› üç temel unsur
çerçevesinde; sui generis (atipik) bir nitelik taﬂ›r. Yani ne sadece bir inﬂaat sözleﬂmesidir, ne sadece bir has›lat kiras›d›r ne de sadece
bir karz sözleﬂmesidir. Bu sözleﬂmenin taraflar› ise bir yanda yat›r›m sahibi (finansman ihtiyac› içerisinde olan devlet), di¤er yanda
ise yat›r›mc› ya da yat›r›mc›lard›r. Yap-iﬂlet devret modelinde etki ve sonuçlar› aç›s›ndan en önemli, hususlardan birisi uyuﬂmazl›klar›n
çözümüdür.62 Bu konuda ülkemizde uyuﬂmazl›klar›n tahkim yolu ile çözülmesi imkan›n›n bulunmas› özellikle yabanc› yat›r›mc›lar
aç›s›ndan rahatl›k sa¤layan bir unsurdur.63
Kamu özel ortakl›¤› modeli için yasal altyap›n›n en iyi ﬂekilde oluﬂturulmuﬂ bulunmas› büyük önem taﬂ›maktad›r. Dünya uygulamalar›na
bak›ld›¤›nda, tek bir çerçeve kanun ﬂeklindeki düzenlemenin yerinde olaca¤› düﬂünülmektedir. Bu noktada tamamen yeni bir kanun
yapmak yerine 3996 say›l› Kanun'un bu anlamda elden geçirilmesi çok daha pratik bir çözüm olabilecektir. 3996 say›l› Kanun her
ne kadar sadece yap-iﬂlet-devret modelini düzenlemekte ve yine sadece “baz›” yat›r›m ve hizmetlerin bu model çerçevesinde
yap›labilece¤ini belirlemekte ise de temel iﬂleyiﬂ kurgusu ve sistemati¤i aç›s›ndan baﬂar›l› niteliktedir. Dolay›s›yla bu Kanun'un;
di¤er modelleri ve tüm yat›r›m alanlar›n› kapsayacak bir içeri¤e kavuﬂturulmas› yerinde bir çözüm olacakt›r. Bu yap›l›rken elbette
bu modellerin uygulanabilece¤i projeler aras›nda öncelik s›ras› belirlenmeli, hangilerinin, hangi koﬂullar alt›nda özel sektör için cazip
olabilece¤i de dikkate al›nmal›d›r.
Di¤er taraftan, siyasi, ekonomik ve belli ölçüde hukuksal altyap›n›n eksikli¤i, ayr›ca sözleﬂme tasar›m›nda yap›lan hatalar, kamuözel sektör aras›ndaki risk da¤›l›m›n›n dengeli bir ﬂekilde yap›lmamas› kamu ve özel sektör iﬂbirli¤i aç›s›ndan bir tak›m olumsuzluklar
ortaya ç›karabilmekte, modellerin tasar›m› ve uygulamas›nda yeterince baﬂar›l› olunmas›n› engelleyebilmektedir.
Türkiye'de kamu özel ortakl›¤› alan›nda faaliyet gösteren ve dolay›s›yla bu alan›n iﬂleyiﬂi konusunda fikir ve öneri geliﬂtiren baﬂl›ca
kamu kuruluﬂlar›; Devlet Planlama Teﬂkilat›, Hazine Müsteﬂarl›¤› Kamu ‹hale Kurumu, Maliye Bakanl›¤› ve Özelleﬂtirme ‹daresi olarak
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bu çok baﬂl›l›k da kimi zaman iﬂleyiﬂi ve geliﬂimi olumsuz olarak etkileyen bir görünüm yaratabilmektedir.
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15

European Commission, (2003, çevrimiçi-2011): 15.

16

Y›ld›z vd., 2009: 10.

17

Emek, 2010: 51, 54, Kesik, 2006: 32.

18

European Commission, (2003, çevrimiçi-2011): 19-26.

19 Bu yöntemlerden ilki hizmet sözleﬂmesidir. Kamu kurumlar› belirli hedeflerin gerçekleﬂmesi için özel ﬂirketlerle sözleﬂmeler yapar. Hizmet sözleﬂmesinin
kapsam›ndaki konuya iliﬂkin olarak yönetim ve yat›r›m inisiyatifi tamamen kamudad›r.
‹kinci yöntem iﬂletme ve yönetim sözleﬂmeleridir. Kamu kurumlar› bu yöntemi iﬂletim ve yönetim sorumlulu¤unu özel sektöre aktarmak için kullan›r. Genelde
süreleri hizmet sözleﬂmelerinden daha uzundur.
Son yöntem olan finansal kiralamada (leasing) ise özel ﬂirketler sabit kira ödemesi yaparak kamuya ait bir de¤erin gelirinden yararlan›rlar. ‹ﬂletim ve
yönetim sözleﬂmelerinden farkl› olarak burada ticari risk art›k özel sektördedir.
20 Eker, 2007: 62.
Kamu özel ortakl›¤› iliﬂkisindeki modeller konusunda farkl› s›n›fland›rmalar da bulunmaktad›r. Avrupa Komisyonu iki temel modelden bahseder: Ortakl›¤›n
bütünüyle sözleﬂmesel bir iliﬂki çerçevesinde kuruldu¤u ve yürütüldü¤ü (purely contractual nature) Sözleﬂmeye Dayal› Kamu Özel Ortakl›klar› ile; sadece
sözleﬂmeye dayanmayan, ba¤›ms›z bir teﬂebbüsün de arada oldu¤u (institutional nature) Kurumsal Kamu Özel Ortakl›klar›. (Talus, 2009: 348)
21

Eker, 2007: 62,63.

22

Uz, 2007: 1172-1173.

23

Yerlikaya, 2002: 27.

24

Pekgüçlü Karabulut, 2007: 13.

25

European PPP Expertise Center-EPEC, (çevrimiçi-2011): 36.

26

Ek Madde 7/1 - (Ek madde: 03/07/2005 - 5396 S.K./1.mad): Yap›lmas›n›n gerekli oldu¤una Yüksek Planlama Kurulu taraf›ndan karar verilen sa¤l›k
tesisleri, Sa¤l›k Bakanl›¤›nca verilecek ön proje ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, kendisine veya Hazineye ait taﬂ›nmazlar üzerinde ihale
ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kiﬂilerine k›rk dokuz y›l› geçmemek ﬂart›yla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karﬂ›l›¤› yapt›r›labilir.
Özellikle 5396 say›l› Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakk›nda Kanun ile yap›lan bu de¤iﬂiklik kamu özel sektör ortakl›klar›n›n
sa¤l›k tesislerinin yap›lmas›nda bir yöntem olarak kullan›m›n› art›rm›ﬂt›r.
Bu kapsamda öncelikle, sa¤l›k tesislerinin yap›lmas›n›n gereklili¤ine Yüksek Planlama Kurulu karar vermekte, Karar›n ard›ndan, Maliye Bakanl›¤›, Hazineye
ait taﬂ›nmazlar› gerçek veya özel hukuk tüzel kiﬂilerine bedelsiz devretmekte ve sa¤l›k tesisleri, k›rk dokuz y›l› geçmemek ﬂart›yla belirli süre ve bedel
üzerinden gerçek veya özel hukuk tüzel kiﬂilerine kiralama karﬂ›l›¤› yapt›r›labilmektedir. Ayr›ca, sa¤l›k tesislerinin yenilenmesi, tesislerdeki t›bbî hizmet
alanlar› d›ﬂ›ndaki hizmet ve alanlar›n iﬂletilmesi karﬂ›l›¤›nda, gerçek veya özel hukuk tüzel kiﬂilerine yapt›r›labilmektedir.

27 Anayasa Mahkemesi'nin 1994/71 E., 1995/23 K. say›l› ve 28.06.1995 tarihli (20.03.1996 tarih ve 22586 say›l› Resmî Gazete); 1996/63 E., 1997/40 K.
say›l› ve 26.03.1997 tarihli (28.06.2001 tarih ve 24446 say›l› Resmî Gazete) kararlar›.
28 4446 say›l› Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›'n›n Baz› Maddelerinde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na ‹liﬂkin Kanun'un (14.08.1999 tarih ve 23786 say›l› Resmî
Gazete) 1. maddesi ile Anayasa'n›n 47. maddesinin kenar baﬂl›¤› “Devletleﬂtirme ve özelleﬂtirme” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂ ve bu maddeye ﬂu f›kralar eklenmiﬂtir:
“Devletin, kamu iktisadî teﬂebbüslerinin ve di¤er kamu tüzelkiﬂilerinin mülkiyetinde bulunan iﬂletme ve varl›klar›n özelleﬂtirilmesine iliﬂkin esas ve usuller
kanunla gösterilir.
Devlet, kamu iktisadî teﬂebbüslerinin ve di¤er kamu tüzelkiﬂileri taraf›ndan yürütülen yat›r›m ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleﬂmeleriyle gerçek
ve tüzelkiﬂilere yapt›r›labilece¤i veya devredilece¤i kanunla belirlenir.”
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29

13/6/1994 tarih ve 21959 say›l› Resmî Gazete.

30

Madde 1 ve 2/2'deki bu belirlemenin yan›nda “yat›r›m ve hizmetlerin bu Kanuna göre sermeye ﬂirketleri veya yabanc› ﬂirketler eli ile gerçekleﬂtirilmesinin
bu yat›r›m ve hizmetlerin, ilgili kamu ve kuruluﬂlar› (kamu iktisadi teﬂebbüsleri dahil) taraf›ndan görülmesine iliﬂkin kanunlar›n istisnas›n› teﬂkil” edece¤i
de madde 2/2'de aç›kça belirtilmektedir.

31 Bakanlar Kurulu'nun bu yetki kapsam›nda yapaca¤› düzenleme Maliye, Bay›nd›rl›k ve ‹skan, Ulaﬂt›rma, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanl›klar›, Devlet
Planlama Teﬂkilat› müsteﬂarl›¤›, Hazine müsteﬂarl›¤› ve D›ﬂ Ticaret müsteﬂarl›¤›nca müﬂtereken haz›rlanacakt›r (3996 s. Kanun m. 4). Hemen burada
belirtelim ki; 641 say›l› Kalk›nma Bakanl›¤›n›n Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname'nin (8.6.2011 tarih ve 27958 Mük. say›l› Resmi
Gazete'de yay›mlanm›ﬂt›r) 43. maddesi uyar›nca mevzuatta i) Devlet Planlama Teﬂkilat› Müsteﬂarl›¤›'n›n ba¤l› ya da sorumlu oldu¤u Bakan'a yap›lan at›flar
Kalk›nma Bakan›'na, ii) Devlet Planlama Teﬂkilat›'na veya Devlet Planlama Teﬂkilat› Müsteﬂarl›¤›'na yap›lan at›flar Kalk›nma Bakanl›¤›'na, iii) Devlet
Planlama Teﬂkilat› Müsteﬂar›'na yap›lm›ﬂ olan at›flar Bakanl›k Müsteﬂar›'na, iv) Devlet Planlama Teﬂkilat› Müsteﬂarl›¤›'nda di¤er birim ve yöneticilerine
yap›lm›ﬂ at›flar Bakanl›k'›n ilgili birim ve yöneticilerine yap›lm›ﬂ say›l›r.
32

11 Haziran 2011 tarih ve 27961 (Mükerrer) say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanm›ﬂt›r.
Bu konudaki ilk düzenleme 94/5907 say›l› Baz› Yat›r›m ve Hizmetlerin Yap-‹ﬂlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapt›r›lmas› Hakk›nda 3996 Say›l› Kanunun Uygulama
Usul ve Esaslar›na ‹liﬂkin Karar'd›r. 94/5907 say›l› bu Karar'da de¤iﬂiklik yapan Bakanlar Kurulu Kararlar› bir tarafa b›rak›l›r ise 2011/1807 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› bu konudaki ikinci genel nitelikli idari düzenlemedir ve 48. maddesi hükmü ile 94/5907 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›'n› yürürlükten kald›rm›ﬂt›r.

33

9.5.2008 tarihli ve 5762 say›l› Kanun'un 1. maddesiyle; 3996 say›l› Kanun'un 1. maddede yer alan “ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak” ibaresi “ileri
teknoloji veya yüksek maddi kaynak”" olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Ayn› Kanunun 2. Maddesiyle, 3996 say›l› Kanun'un 2. maddesinde yer alan “otoyol” ibaresinden sonra gelmek üzere “trafi¤i yo¤un karayolu” ibaresi
“demiryolu” ibaresinden sonra gelmek üzere “gar kompleksi, lojistik merkezi” ibareleri eklenmiﬂ; “hava limanlar›” ibaresi “hava alanlar› ve limanlar›” olarak
de¤iﬂtirilmiﬂ ve bu ibareden sonra gelmek üzere “yük ve/veya yolcu ve yat limanlar› ile kompleksleri, s›n›r kap›lar›, milli park, tabiat park›, tabiat› koruma
alan› ve yaban hayat› koruma ve geliﬂtirme sahalar›nda planlarda öngörülen yap› ve tesisleri, toptanc› halleri” ibaresi eklenmiﬂtir.

34 3996 say›l› Kanun'un 3. maddesi “tan›mlar” kenar baﬂl›¤›n› taﬂ›r ve Kanun'un uygulamas›na iliﬂkin di¤er temel kavramlar› da tan›mlar. Buna göre;
Sermaye ﬁirketi; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar›na göre kurulmuﬂ veya kurulacak olan ve gerekti¤inde kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n da (kamu iktisadi
teﬂebbüsleri dahil) ortak oldu¤u ve bu yine 3996 Kanun'un 4. maddesinde belirtilen Bakanlar Kurulu karar›nda öngörülen ﬂartlar› taﬂ›yan anonim ﬂirketini
ifade etmektedir. Yabanc› ﬁirket ise “6224 say›l› Yabanc› Sermayeyi Teﬂvik Kanunu hükümleri uyar›nca Türkiye'de faaliyette bulunmas›na izin verilen
kuruluﬂ” olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Bununla birlikte 6224 Say›l› Yabanc› Sermayeyi Teﬂvik Kanunu, 4875 say›l› Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar Kanunu madde
5/b hükmü uyar›nca yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r ve mevzuatta 6224 say›l› Kanun'a yap›lan at›flar 4875 say›l› Kanun'un ilgili hükümlerine yap›lm›ﬂ say›l›r.
‹dare; Yüksek Planlama Kurulunca bu Kanunda öngörülen yat›r›m ve hizmetleri yap-iﬂlet-devret modeli çerçevesinde yapt›rmak üzere sermaye ﬂirketi veya
yabanc› ﬂirket ile sözleﬂme yapmaya yetkili k›l›nan ve hizmetin asli sahibi olan kamu kurum ve kuruluﬂlar›n› (kamu iktisadi teﬂebbüsleri ve fonlar› dahil),
Katk› Pay›: Görevli ﬂirketin üretti¤i mal veya hizmetin bedeli, mal veya hizmetten yararlananlar taraf›ndan tamamen veya k›smen ödenmesi mümkün olmayan
yat›r›mlarla ilgili yap›lacak görevlendirmelerde, mal veya hizmetten yararlananlar›n tüketim veya kullan›m miktarlar› da dikkate al›narak belirlenen ve idare
taraf›ndan görevli ﬂirkete tamamen veya k›smen yap›lan ödemeyi, ifade etmektedir.
2011/1807 say›l› Bakanlar Kurulu'nun tan›mlar maddesi (madde 4), ana kredi, istekli, köprü kredi gibi; uygulama ayr›nt›lar›na iliﬂkin baﬂkaca bir tak›m
kavramlar› da tan›mlam›ﬂt›r.
35 Asgari unsurlar ﬂunlard›r:
a) Görevin niteli¤i, nevi ve kapsam›.
b) Geçici ve kesin teminat›n oranlar› ve ﬂartlar›.
c) Görev yeri, teslim etme ve teslim alma ﬂekil ve ﬂartlar›.
ç) Görev konusu iﬂlere baﬂlama ve iﬂ bitirme tarihleri, gecikme halinde uygulanacak müeyyideler.
d) ﬁirketlerde aranan ﬂartlar ve istenen belgeler.
e) De¤erlendirme yapmak üzere ﬂirketlerden istenecek görev konusu ile ilgili fizibilite raporu, iﬂ program›, nakit ak›m tablosu ve benzeri belgeler.
f) Görevlendirmeyi yap›p yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte idarenin serbest oldu¤u.
g) Tekliflerin haz›rlanmas›, verilmesi, de¤erlendirilmesi ve görevlendirme usul ve esaslar›.
¤) Tekliflerin geçersiz say›laca¤› haller.
h) Görevlendirme karar›n›n al›nd›¤› tarihten itibaren hangi süre içerisinde onaylanaca¤› veya iptal edilece¤i.
›) Her türlü giderin kim taraf›ndan karﬂ›lanaca¤›.
i) Süre uzat›m› verilebilecek haller ve ﬂartlar›.
j) Ücret belirleme yöntemleri.
k) Kamulaﬂt›rma bedeline görevli ﬂirketin iﬂtirak edip etmeyece¤i, edecekse iﬂtirak edilecek tutar, ayr›ca arazi toplulaﬂt›rmas› yap›l›p yap›lmayaca¤› ve
bedelin hangi tarafça karﬂ›lanaca¤›.
l) Mevzuat gere¤i al›nmas› gereken zorunlu izinler ile bu izinlerin kim taraf›ndan al›naca¤›.
m) ‹htilaflar›n çözüm ﬂekli.
n) Katk› pay› ödenip ödenmeyece¤i ve katk› pay› belirleme yöntemleri.
o) Talep garantisi verilip verilmeyece¤i, verilecekse miktar› ve süresi.
ö) Hazine yat›r›m garantisi öngörülüp öngörülmedi¤i.
36 Bütün isteklilerin teklif verebildi¤i usuldür. ‹dare tekliflerin haz›rlanmas›, verilmesi, zarflar›n aç›lmas›, tekliflerin de¤erlendirilmesi ve görevlendirmenin
sonuca ba¤lanmas›na dair usul ve esaslar› tespit eder. Bu usul ve esaslar ﬂartnamede belirtilir. (2011/1807 say›l› BKK m.13)
37

‹dare, bu Karar kapsam›nda gerçekleﬂtirece¤i yat›r›m ve hizmetleri, di¤er görevlendirme usulleri yerine, teknik yeterlilikleri ve mali güçleri idarece kabul
edilmiﬂ en az üç istekli aras›nda kapal› teklif usulü ile yapt›rabilir.
Bu usulü tercih eden idarenin zorunlu nedenlerle üç istekliyi bulamamas› ya da teklif veren istekli say›s›n›n üçten az olmas› halinde, Bakan onay›yla, teklif
alman›n ayn› usulle ikinci kez tekrar›nda üç istekli ﬂart› aranmaz. S›n›r güvenli¤i, gümrük hizmetlerinin niteli¤i veya zorunlu haller gözönüne al›narak üçten
az istekliden teklif almak gerekti¤i takdirde, Bakandan izin al›nmas› ﬂartt›r. Bu usule göre yap›lacak görevlendirmelerde, görevlendirmeye kat›lacak isteklilerin
isimleri belirtilmek suretiyle Bakan›n onay›n›n al›nmas› zorunludur. Bu görevlendirmelerde ilan yap›lmas› zorunlu de¤ildir. Gerekli görülen hallerde
görevlendirmeye davet edilecek isteklilerin seçimi için ilan yap›labilir. (2011/1807 say›l› BKK m.14)
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38 Tüm istekliler aras›nda kapal› teklif usulü veya belli istekliler aras›nda kapal› teklif usulü ile görevlendirme yap›lamamas› durumunda pazarl›k usulü ile
görevlendirme yap›labilir.
Pazarl›k usulü ile yap›lacak görevlendirmelerde, tekliflerin yaz›l› olarak al›nmas› zorunludur. Teklifler, idarece teﬂkil edilen komisyon taraf›ndan, iﬂin nitelik
ve gere¤ine göre, ﬂartnamede belirtilen yat›r›m ve hizmetlerin ücretlerinin belirlenmesi esas›na uygun olmak üzere de¤erlendirilir. Bu de¤erlendirmede
ayr›ca ﬂartnamede yer alan di¤er hususlar da dikkate al›n›r. Görevlendirme pazarl›k ile neticelendirilir. Bu usule göre yap›lan görevlendirmelerde ilan
yap›lmas› zorunlu de¤ildir. Pazarl›¤›n ne suretle yap›ld›¤›, ne gibi tekliflerde bulunuldu¤u ve görevlendirilen ﬂirketin neden dolay› tercih edildi¤i görevlendirme
karar›nda gösterilir. (2011/1807 say›l› BKK m.15)
39

Gerekti¤inde YPK, yat›r›m ve hizmetlerin özelli¤ine göre görevlendirme usulüne karar verebilir.

40 Her iki yöntem aç›s›ndan da dikkat edilmesi gereken ayr›nt›lar 2011/1807 say›l› BKK'da belirtilmiﬂtir.
yap-iﬂlet-devret modeli projelerinde istisnai olarak katk› pay› ödeme usulü uygulanabilir. Katk› pay› ile yap›lacak projelerde, y›ll›k katk› pay› ve proje ömrü
boyunca ödenecek toplam katk› pay› miktar› ve buna iliﬂkin analizler Yüksek Planlama Kurulu'na yap›lan müracaat aﬂamas›ndaki ön yap›labilirlik etüdünde
yer al›r. Ön yap›labilirlik etüdünde katk› pay› öngörülmeyen projelerin uygulama sözleﬂmesinde katk› pay› ödenmesine iliﬂkin düzenleme yap›lamaz.
(2011/1807 say›l› BKK m. 36-45)
41

Daha önce Bakanl›k onay› aranmazken, yani idare Yüksek Planlama Kurulu'nun izni sonras› do¤rudan sözleﬂme imzalayabilir iken; 6111 s. Yasa ile yap›lan
de¤iﬂiklik sonras› art›k ilk aﬂamada Yüksek Planlama Kurulu'nun yetkilendirmesi, sonraki aﬂama olarak da Bakanl›k onay› gerekmektedir.

42 Yat›r›m ve/veya hizmetin belirlenen süre içerisinde projelendirilmesi, finansman›, kurulmas› ve iﬂletilmesinden sermaye ﬂirketi veya yabanc› ﬂirket sorumludur.
Bu ﬂirketlerin sözleﬂmede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde idarenin u¤rayaca¤› zarar›n tazminine iliﬂkin hükümler sözleﬂmede yer al›r.
Sözleﬂmelerde, idare taraf›ndan yap›lacak ödemelerin gecikmesi halinde, uygulanacak gecikme faizine iliﬂkin hükümlere de yer verilebilir.
Yap›lacak sözleﬂmelerde sermaye ﬂirketinin veya yabanc› ﬂirketin yap›m ve iﬂletmesini üstlenece¤i yat›r›m ve hizmetin süresinin belirlenmesinde yat›r›m
bedelinin (elde edilecek kar dahil) ve yat›r›m için sa¤lanan kredilerin geri ödeme süresi ile projenin mahiyeti, sermayenin miktar› ve iﬂletme esaslar› dikkate
al›n›r. (3996 S. Kanun madde 6 ve 7)
43 Sözleﬂmelerde yer almas› gereken asgari hususlar 2011/1807 say›l› BKK m.18'de belirtilmiﬂtir:
- Taraflar (Sözleﬂmede taraflar, uygulama sözleﬂmesini imzalayan idare ile sermaye ﬂirketi veya görevli ﬂirkettir.)
- Sözleﬂmenin konusu
- Süre (Belirtilen yürürlük tarihinden baﬂlamak üzere, yat›r›m süresi ve iﬂletme süresinden oluﬂan toplam süre sözleﬂme süresidir. Bu süre mücbir sebepler
ve idarenin sebep oldu¤u haller dahil hiçbir ﬂekilde toplam k›rkdokuz y›l› geçemez.)
- Yat›r›m ve hizmetlerin genel esaslar›
- Mal ve hizmetin standart ve kalitesi
- Görevlendirmelerde performans kriterleri ile yat›r›m ve hizmetleri emre amade tutma koﬂullar›
- Finansman (Görevli ﬂirketin finansman›n›n tamam›n› sa¤lamakla yükümlü oldu¤u toplam yat›r›m tutar› ve varsa uygulanacak eskalasyonlar ile bunlara
uygulanacak formüller, köprü kredi kullan›lacaksa bunun kullan›laca¤› durumlar, ek maliyetler ve bunlar›n nas›l karﬂ›lanaca¤› ile kullan›lacak her tür krediye
iliﬂkin hususlar sözleﬂmede yer al›r.)
- Ücret ve varsa katk› pay›n›n belirlenmesi
- Hazine yat›r›m garantisi ve/veya talep garantisi verilip verilmeyece¤i, varsa miktar› ve süresi
- Yat›r›m süresi, kabul ve iﬂletmeye alma tarihi
- Yat›r›m döneminde iﬂin tamamlanmas›ndaki gecikme ve maliyet de¤iﬂiklikleri
- Kamulaﬂt›rma ve/veya arazi toplulaﬂt›rmas›
- Mevzuat gere¤i al›nmas› gereken izinler
- Teminat (‹dare taraf›ndan, teklifle birlikte projelerin yat›r›m tutar›na göre idarece takdir edilecek tutarda geçici teminat, sözleﬂmenin imzalanmas› ile
birlikte yat›r›m tutar›n›n yüzde biri oran›nda kesin teminat al›n›r. Teminatlar teminat mektubu olarak verildi¤i takdirde, geçici teminat süresiz, kesin teminat
sözleﬂme süresince geçerli olmak üzere teklif edilen para cinsinden düzenlenir. Teminat olarak kabul edilecek de¤erler; tedavüldeki Türk paras›, bankalar
taraf›ndan verilen teminat mektuplar›, Hazine Müsteﬂarl›¤›'nca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.)
- Ayl›k ve y›ll›k faaliyet raporlar›
- Denetim
- Güvenlik, emniyet ve çevre önlemleri
- Mücbir sebepler
- Sigorta
- Bak›m ve onar›m
- Görevin devri (Görevli ﬂirket, yat›r›m ve iﬂletme dönemlerinde uygulama sözleﬂmesinden do¤an tüm hak ve vecibelerini, ayn› ﬂartlarla ve bu belirtilen
usul ve esaslara uygun bir baﬂka ﬂirkete, ‹darenin uygun görüﬂü ve Bakan onay› ile devredebilir. Uygulama sözleﬂmesinin onay› Yüksek Planlama Kurulu
taraf›ndan yap›lan görevlendirmelerde görevin devri, idarenin uygun görüﬂü ve Yüksek Planlama Kurulu karar› ile mümkündür. Görevin bu ﬂekilde devri
halinde di¤er sözleﬂmeler de devredilmiﬂ say›l›r.)
- Fesih (Uygulama sözleﬂmesi, görevli ﬂirketin yükümlülüklerini yerine getirememesi veya uygulama sözleﬂmesi ﬂartlar›n› ihlal etmesi, iflas›, konkordato
ilan etmesi, ödeme güçlü¤üne düﬂmesi hallerinde, idare taraf›ndan süresinden önce feshedilebilir. Feshe iliﬂkin hükümler, feshin sonuçlar› ve di¤er
sözleﬂmelerin ak›betine iliﬂkin hususlar uygulama sözleﬂmesinde düzenlenir.)
- Süre sonunda tesisin devri (Uygulama sözleﬂmesi sonunda yat›r›m ve hizmetler her türlü borç ve taahhütlerden ari, bak›ml›, çal›ﬂ›r ve kullan›labilir durumda
bedelsiz olarak kendili¤inden ‹dareye geçer. Yat›r›m ve hizmetlerin devir aﬂamas›nda bu ﬂartlar› ve uygulama sözleﬂmesinde yer alan di¤er hususlar› haiz
olup olmad›¤› oluﬂturulacak bir devir-teslim komisyonunca tespit edilir. Bu komisyonun oluﬂturulmas›, çal›ﬂma usul ve esaslar›, komisyonca tespit edilen
eksiklik ve hatalar›n giderilmesi ve onar›mlar›n yap›lmas› ile ilgili hükümler uygulama sözleﬂmesinde yer al›r.)
- Sürenin sona ermesinden önceki devir
- Krediler
- Sorumluluk ve tazminat (Görevli ﬂirket yat›r›m ve hizmeti belirlenen süre içerisinde projelendirmek, finansman›n› sa¤lamak, tesisi yapmak ve iﬂletmek,
bak›m ve onar›m›n› sa¤lamak, süre sonunda tesisi her türlü borç ve taahhütlerden ari, bak›ml›, çal›ﬂ›r ve kullan›labilir durumda idareye devretmekle
yükümlüdür. Görevli ﬂirket yat›r›m ve iﬂletme döneminde üçüncü kiﬂilere verece¤i her türlü zarardan kusurlu olsun ya da olmas›n sorumludur. ‹dare ve
görevli ﬂirketin yükümlülü¤üne, sorumlulu¤una ve zararlar›n tazminine iliﬂkin hükümler uygulama sözleﬂmesinde yer al›r.)
- Gecikme faizi uygulan›p uygulanmayaca¤›
- E¤itim
- Uygulanabilir hukuk ve ihtilaflar›n halli (Uygulama sözleﬂmesi ve görevli ﬂirketin kamu kurum ve kuruluﬂlar›yla yapt›¤› di¤er sözleﬂmelerin uygulanmas›
s›ras›nda do¤abilecek hukuki ihtilaflar Türkiye Cumhuriyeti mevzuat›na tabi olup, ihtilaflar›n çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri görevli ve
yetkilidir. Ancak, taraflar uygulama sözleﬂmesinde ihtilaflar›n tahkim yolu ile çözümlenebilece¤ini kararlaﬂt›rabilirler. Bu durumda ihtilaf›n esas›na Türk
maddi hukuk kurallar› uygulan›r.)
- Sözleﬂme masraflar›n›n kimin taraf›ndan ödenece¤i
- Tebligat
- Sözleﬂme dili (Uygulama sözleﬂmesi ve görevli ﬂirketin kamu kurum ve kuruluﬂlar›yla yapt›¤› di¤er sözleﬂmeler Türkçe olarak; görevli ﬂirketin veya orta¤›n›n
yabanc› olmas› halinde ise Türkçe ve ‹ngilizce olarak iki dilde haz›rlan›r. Herhangi bir ihtilaf olmas› halinde Türkçe metin geçerlidir.)
- Sözleﬂmedeki de¤iﬂiklikler
- Di¤er sözleﬂmeler
- Sözleﬂmenin yürürlük tarihi
- Sair hususlar
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44

Kamulaﬂt›rma bedelinin tamamen veya k›smen sermaye ﬂirketi veya yabanc› ﬂirketce ödenmesi hususu idare ile bu ﬂirketler aras›nda yap›lacak
sözleﬂmelerde hükme ba¤lanabilir. (3996 sa. Kanun m. 10 ile 2011/1807 say›l› BKK m.39, 40)

45

(3996 s. Kanun m. 11 ve 2011/1807 say›l› BKK m. 41)

46

Yasa metninde “bütün iﬂ ve iﬂlemler” denmiﬂ olmakla birlikte 2011/1807 say›l› BKK'n›n 47. maddesinde baz› iﬂlemlerin damga ve harç muafiyeti sayma
yoluyla ayr›ca belirtilmiﬂtir:
a) (‹steklilerin idareye verecekleri geçici teminat mektuplar›ndan sadece) görevlendirilen ﬂirketin verdi¤i geçici teminat mektubu, kesin teminat mektubu
ve bunlarla ilgili di¤er teminat ve garantilerle görevlendirme kararlar›,
b) Görevli ﬂirket ile idare aras›nda düzenlenen uygulama sözleﬂmesi ile bu sözleﬂme hükümlerine dayan›larak kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile yap›lan di¤er
sözleﬂmeler,
c) ‹dare taraf›ndan yat›r›mla ilgili gerçekleﬂtirilecek kamulaﬂt›rmalar ile kamulaﬂt›r›lan taﬂ›nmazlar›n tapu siciline, görevli ﬂirket lehine konulan tescil ve
ﬂerhler,
ç) Yat›r›m döneminde kullan›lmak üzere görevli ﬂirket taraf›ndan yat›r›m kredisi temini ile mal ve hizmet al›mlar›,
d) Yat›r›m›n tamamlanmas›n› takiben idare ile görevli ﬂirket aras›ndaki iﬂletme ve bu dönem sonundaki devir uygulamas›,
ile ilgili iﬂlemler ve bu iﬂlemler nedeniyle düzenlenen ka¤›tlar damga vergisi ve harçtan istisnad›r.
47

19/12/1984 tarih ve 18610 say›l› Resmî Gazete.

48

85/9800 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›'n›n eki olarak 4 Eylül 1985 tarih ve 18858 say›l› Resmî Gazete'de yay›mlanan Tek D›ﬂ›ndaki Kuruluﬂlar›n
Görevlendirilecekleri Bölgeleri Gösterir Yönetmelik; Türkiye genelinde il s›n›rlar› esas almak suretiyle 33 görev bölgesi belirlemiﬂtir.
49

Her iki halde de aktedilecek sözleﬂmeler 99 y›la kadar süreli olarak düzenlenebilmektedir. (3096 s. Kanun m. 7)

50 Görevli ﬂirketlerin yapaca¤› üretim, iletim ve da¤›t›m tesislerinin onaylanm›ﬂ tatbikat projelerine göre, kamulaﬂt›rma ihtiyac› ortaya ç›kt›¤›nda; kamulaﬂt›rma,
Bakanl›kça 4650 say›l› Kanun hükümlerine göre yap›l›r.
51

2 Haziran 1988 tarih ve 19830 say›l› Resmî Gazete

52 Kanun'un 11. Maddesinin verdi¤i yetki çerçevesinde uygulamaya iliﬂkin hususlar 93/4186 no.lu Bakanlar Kurulu Karar›'n›n ekinde yer alan Karayollar›
Genel Müdürlü¤ü D›ﬂ›ndaki Kuruluﬂlar›n Eriﬂme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yap›m›, Bak›m› Ve ‹ﬂletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakk›nda Kanunun Uygulama
Yönetmeli¤i ile düzenlenmiﬂtir. (14 Nisan 1993 tarih ve 21552 say›l› Resmî Gazete)
53

Özel ﬂirketlere verilecek görev, tespit edilen görev yerinde bütün tesisleri ile birlikte otoyolun veya hizmet tesislerinin projelendirilerek veya projesine
göre yap›m›, bak›m› ve iﬂletilmesini kapsayabilece¤i gibi; otoyollar›n, iﬂletme ve bak›m tesislerinin veya hizmet tesislerinin bak›m›, iyileﬂtirilmesi, geniﬂletilmesi
veya iﬂletme haklar›n›n devri ﬂeklinde de olabilir. (3465 s. Kanun m.4, 5)

54

Tarifenin tespitinde, otoyol gelirini makul seviyede tutacak trafik dengesi, maliyeti oluﬂturan çeﬂitli harcamalar, mahallî ﬂartlar, bu yola iﬂletme devresinde
yap›lan yat›r›mlar ile bu kabil yollardan içte ve d›ﬂta al›nan ücret seviyeleri dikkate al›narak bu tür yat›r›mlar› mümkün k›l›c› ve teﬂvik edici bir gelir seviyesinin
sa¤lanmas› esas al›n›r. (3465 s. Kanun m. 7)

55

19 Temmuz 1997 tarih ve 23054 say›l› Resmî Gazete.

56 4283 say›l› Kanun'un 1. maddesi amac›n›; ülke enerji plan ve politikalar›na uygun biçimde elektrik enerjisi üretmek için mülkiyetleri kendilerine ait olmak
üzere termik santral kurma ve iﬂletme izni verilmesi ile enerji sat›ﬂ›na dair esas ve usulleri belirlemek olarak ortaya koymakta ve hidroelektrik, jeotermal,
nükleer santrallar ve di¤er yenilenebilir enerji kaynaklar› ile çal›ﬂt›r›lacak santrallar› ise kapsam› d›ﬂ›nda b›rakmaktad›r.
57

TEAﬁ taraf›ndan bu modelle yap›lmas› öngörülen projelerle ilgili olarak, yap›lacak ilandan önce, kalk›nma planlar›, enerji plan ve politikalar›na uygunluk
aç›s›ndan Devlet Planlama Teﬂkilât›n›n görüﬂü al›n›r. (4283 s. Kanun m.3)

58

Bakanl›k ve TEAﬁ de¤erlendirmelerinde kalk›nma planlar›, ülke enerji plan ve politikalar› do¤rultusunda elektrik enerjisinin tüketiciye en ucuz ve güvenilir
ﬂekilde sunulmas›n› ve arz-talep dengelerini dikkate al›r.
TEAﬁ'›n, sözleﬂmenin enerji sat›ﬂ›na iliﬂkin hükümlerinden kaynaklanan ödeme yükümlülükleri için, Hazine Müsteﬂarl›¤›n›n ba¤l› oldu¤u Devlet Bakanl›¤›nca
üretim ﬂirketine Hazine garantisi verilebilir. (97/9852 s. BKK'n›n eki Yönetmelik m. 4)

59

29 A¤ustos 1997 tarih ve 23095 say›l› Resmî Gazete.

60

Pekgüçlü Karabulut, 2007: 25.

61

Pekgüçlü Karabulut, 2007: 41 vd.

62

Duran, 1991: 150.

63

Nomer vd., 2000: 86.
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