
T.C. ANADOlU ÜNIVERSiTESI 
SOSYAL BiLiMLER ENSTiTÜSÜ 

YAP - iŞLET - DEVRET MODELi 
VE 

TÜRKiYE UYGULAMASI 

( Yüksek Lisans Tezi ) 

Saniye Doğan 

\./ 

Eskişehir - 1991 



İ Ç İ N D E K İ L E R 

T A B L O T.ı AR ....................................... . 

G İ R İ Ş ...... ., ...................................... . 

B i r i n c i B ö l ü m 

YAP-İŞLE'f-DEVRET MODELİNİN GENEL ÖZELLtKLEHİ 

I. YAP-İSLET-DEVRET KAVRAM! ....................... . 

A- Y.İ.D. 'nin Tanımı ........................... . 

B- Y.i:.D. 'in Unsurları ......................... . 

C- Y.i:.D. Benzeri Uygulamalar .................. . 

l) Yap·-Kirala-Devret ........................ . 

2) Tamamla-İşlet-Devret ..................... . 

3) Kur-İşlet-Devret ......................... . 

4) Y.İ.D. Benzeri Diger Uygulamalar ......... . 

II. YAP-İSLET-DEVRET MODELİNİN UYGULAMASINA YOLACAN ..._ __ 

V 

1 

') 
.) 

6 

9 

9 

J() 

10 

ı :ı 

FAKTÖRLER VE MODELİN EKONOMİK ETKİLERİ . . . .. . . . . . 12 

A- Y.İ.D. 'nin Uygulanmasına Yol Açan Faktörler... 12 



Tablo No: 

I 

n 

III 

[V 

V 

VI 

TABLOLAR 

Tablo Adı: 

Çeşitli Ülkelerde Toplam Sabit Sermaye 

Yaünınlan İçinde Kamu Kesiminin Pay:ı. 

Yıllar İtibariyle Toplam Kamu ve Özel 

YatJxıınların GSHH İçindeki Payı ..... . 

Yıllar İtibariyle Dışborç Ödemeleri 

Yıllar İtibariyle Yeniden Alınan 

Krediler ............................ . 

Yıllar İtibariyle YabancJ_ Sermaye Yat:ı.-

rımları 

Hahalli İdare Yatırımlarının DağJ_lımı 

Sayfa No: 

13 

45 

49 

50 

50 

60 



G İ R İ Ş 

Sermaye birikimindeki yetersizlik gelişmekte olan til-
1 

k~erin en önemli sorunlarındandır. Bu ülkeler gelişmeleri i-

çin gerekli kaynakları saglayabilmek amacıyla yurtiçi tasar-

ruflara ek olarak iki araca başvurmaktadırlar. Bu araçlardan 

ilki dış borçlanma, ikincisi yabancı sermaye yatırıınları ol-

rnaktadır. Borçlanma olanaklarının gittikçe azalması gel.işmek-

te olan ülkelerin borçlarını ödemelerindeki zorluklar hıı Ul-

keleri yeni çöztimler aramaya yöneltmektedir. Gelişmekte olan 

ülkelerin dışborç sorunlarına ve sermaye yetersizLiı~ine çözüm 

getirmesi amacıyla son yıllarda geliştirilen araçlardaıı biri 

de, Yap,İşlet-Devret Modeli olmaktadır. 

Yap-İşlet-Devret başta altyapı olmak tizere çeşitli ya-

tırım projelerinin devlet bütçesine ytik olmadan, yerli ve ya-

barıcı firmaların katılıını ile gerçekleştirilmesi için oluştu-
<>~ 

rulmaz bir ekonomik işbirligi ınodelidir. Genel olarak modelde 

ilgili kuruluş (genelde kamu kuruluşu) ve teklifçi kurul~şlar 

bulunmaktadır. Projelerin yapımını üstlenen şirket bir tesisi 
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inça etmeyi ve belirli bir süreyle bağlı olarak işletmeyi, 

be li r le ne n s üren in s cmıında te s j s :L i şler durumda i 1 g i 1 i lu ıru

luşa (genelde kamu kuruluşuna) devretmeyi yüklenmektedir. 

Türk ekonomisinde gerçek anlamda Yap-İşlet-Devret Mo

deli 1984 yılında gündeme gelmiştir. Model sayesinde, bir bö

lümü tamamlanmış, bazıları yapım ve proje aşamasında olan 

milyarlarca dolarlık yatırımlar bulunmaktadır. Ustelik hLı y~

tırımlar devlet bütçesine yük olmadarı gerçekleştirilmekte ve 

ülkenin refahının artmasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca mo

del yüzbinlerce kişinin istihdamına olanak sağlamaktadır. 

Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümdE~ 

önce Yap-İşlet-Devret kavramı, tanımı, modelin unsurları, mo

delin işleyişi ve Y.İ.D. benzeri uygulamalar tanı.tılm1ş dalıa 

sonra da Y.İ.D. Modelinin uygulamasına yol açan fakthrler ve 

modelin ekonomik etkileri incelenmiştir. 

İkinci bölümde Türkiye'de Yap-İşlet-Devret Modeli uy

gulamasının kısa bir tarihçesi ve modelin işleyişj verildik

ten sonra modele konu olan bazı projeler tanıtJ_]ınJ.i;itıı:. Daha 

sonra Türkiye'de Y.İ.D. Modelinin uygulamasına yol açan fak

törler ve modelin ekonomik etkileri belirtilmiştir. 



B i r i n c i B ö 1 U m 

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

I. YAP-İŞLET-DEVRET K~VRAMI 

A- Y.İ.D. 'nin Tanımı 

Yap-İşlet-Devret, başta altyapı olmak Uzere çeşitli 

yatırım projelerinin yerli ve yabancı firmaların katılımı 

ile gerçekleştirilmesi için oluşturulmuş bir ekonomik i:}htr

ligi modelidir. Modelin amaçları; btiytik ölçekli yatırım ııro

jeleri için kaynak saglamak, özel sektör girişimciligini teş

vik e t:ınek, projenin kapasi te, teknoloji ve uygulama ytirıUııden 

ekonomik o lmas:Lnı ve modern yöne tim teknikler inin iil k eye 

transferini, yabancı sermaye ve yerli girişimci ortakJı~ı lle 

kurularak şirketler kanalıyla gerçekleştirmektir. 

Genel olarak model şu şekilde açıklanabilir. Uluslar 

arası bir konsorsiyum ve yerli sermayenin de katılıını ile 

bir şirket oluşturulur. Oluşturulan şirket yatırımı.na karar 
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verilen projenin dizaynı, yatırım için gerekli özkaynak ve 

kredinin temininden sorumludur. Bunun yanında, tesisin in-

şaatı, işletme ve bakımından da sorumlu olacaktır. Şirket 

kurulacak tesisin Uretecegi mal ve/veya hizmeti karşıJıklı 

anlaşmaya varılan bir slire için belirlenen fiyattan devlete 

satacaktır. Bu sUre sonunda tesisi devlete devredecektir (1). 

Devletin satın almayı garanti ettigi mal ve/veya hiz-

metin birim fiyatının belirlenmesinde; kredi, borç ve özser-

maye geri ödemesi, işletme ve bakım giderleri, k§r oranı, 

yurtiçi ve dtinyadaki birim tiretim maliyetleri dikkate alınnıak-

tadı.r. 

Modele ilişkin risk paylaşımı şu şekilde açıklanahi-

lir. Devletin Uretilen mal ve/veya hizmetin satın alma garan-

tisi, yapım ve işletme boyunca ortaya çıkabilecek, do~fıl afet, 

savaş ve olagantistti haller gibi projeyi sıkıntıya sokacak 

riskleri üstlenmesinin dışında diger tUm risk ve sorumlultık-

lar şirkete ait olmaktadır. Modelin teorisi gere~i risk pay-

laşımının blı şekilde olmasına karşın bazı projelerde devJet 

lıir takım ekstra risk ve sorumluluk altına da girehilmekte-

dir (2). 

Model tanımı geregi, Uretilen mal ve/veya hizmetler 

ölçUlebilecek degerde ve gelir getirecek btiyUklUkte yatJ.rını 

(l) DPT, Yap-İşlet-DevretModeli, 1990, s.2. 

(2) DI~, Yap-İşlet .... , s.2. 
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projelerine uygulanabilir. Bunlara örnek olarak; lıidroelekt

rik santral ve barajlar, termik santrallar, havalimanJ.arı, 

metrolar, demiryolları, otoyollar ve şehirsuyu şebeke yatı

rımları gibi projeler gösterilebilir (3). 

BUttin bunların yanında Yap-İşlet-Devret modelinin öıt

celikle altyapı ve diger yatırım projelerinin gelişmesi ve 

tilke ekonomisi açısından gerek dogrudan, gerekse dolayJı bir

çok avantajları vardır. Bu model sayesinde örnegin; 

- Önceligi olan htiytik ölçekli yatırım projelerine ek 

finansman kaynakları oluşturulacaktırJ 

- Projeler zamanında gerçekleştirilerek maliyet opti

mum dtizeyde tutulabilecektir, 

- Modern yönetim ve efektif işletme teknikleri uygula

nacaktır, 

- İleri teknoloji ve know-how transferi saglanacaktır, 

- Yabancı firma kaynaklarından en gtivenli ve ucuz ya-

rarlanma olanakları dogacaktır, 

- Altyapı yatırımları için zaten kısıtlı olan devlet 

bUtçesine ytik getirilmemiş ve böylece btitçeniıı di

ger önemli sektörlere daha saglıklı bir şekilde yön

lendirilmesi saglanmış olacaktır) 

(3) DPT, Yap-İşlet .... , s.3. 
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- Modelin başarılı bir biçimde uygulanmas:ı. sonucıı 

tilleenin yurt dışında kredi itibarı artacak, Jola-

yısı ile yatırımcıların tilkede yatırım yapması için 

bir teşvik unsuru saglanmış olmaktadır (4). 

Teklif veren ve alan kuruluşlar arasında düzenlenen 

sözleşmelerle işlerlik kazanabilen Yap-İşlet-Devret modeli-

nin uygulamalarında de~işik tiplerde sözleşmeler dlizenlenmek-

tedir (5). 

D- Y.İ.D. 'İn Unsurları 

Yap-İşlet-Devret modelinde genel olarak yabancı ve 

yerJi yatırımcılar, kurucular, işletmeciler ve finansör ku-

ruluşJar yer almaktadır. 

Modeldeki taraflararası etkileşim biçimi aşa[i,ıcla bLr 

elektrik enerjisi Uretim projesinde örneklenmiştir. 

(4) DPT, Yap--İşlet ••.. , s.2-3. 

(S) "Y.İ.D. Modeline Uygurı İmtiyazlı İşletmelerde Sernıayenin İtfas:ı_ 

Amortisınanı", İşletme ve E'inans Dergisi, S.58, Ocak-1991, s.67. 

(6) Sönmez KATMAN, "Borçlu Ülkelerde Altyapı Yatırımlarının Özelleşti

rilmesi, Dlinya Gazetesi, 14-11,1988. 
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beklentiJ.eri vardır. 



- 8 ·-

Uret:ilen enerjinin alJ.cısı olarak hi..iki..irnet, yerli .yatı

rım kuynakları ararnakta ve projeyi en dUşlik muJiyetJe .Helçek

leştirınek is teınektedir. Ayrıca, yeni teknoloji ve pazar t.ale·-

bini karşılamanın yanında, mali olanakların yatırırncı Lara-

fJ.ndan araşt J.r:L lıp bu lunmas ını beklemektedir. Ifüki.iıııe t, ya t J.

rıınlarda olağanüstü nedenler dJ.şında risk üstlenmek :isteıne

ınekte, gerektiğinde yatırım içirı arazi ve eleman temin edebil

mek t:edir. 

Yatırııncı-yi.iklenimci-işletmeci kurumlar ise, yatır.Lm 

için gtlvence istemektedirler. Ayrıca işletme giderleri, ya

kıt, yıllık kredi, özsermaye ve faizlerinin geri ödeme oran

ları ve işletme riskleri dışında belirli bir k§r elde etmeyi 

anıaçlaıııakta ve aralarında güvence sağlayacak garant.ör hic ku

rum isteıııektedirler. Bu beklentiler daha da arttıcılallJ.lir. 

Sigortacılar da, projenin yatırım ve işletme dönemle

rinde tesislerin gerekli tüm sigorta işlemlerini üstlenirler. 

Projede hükümet, Y.İ.D. Modeliyle kurulacak tesisten 

satın alacağı enerjinin bedelini döviz bazında l1elirlenen fi

yat: ve koE;Jul:Larda ödemeyi taahhüt: etmektedir. Ayrıca, yatı.ı:L·

mın bori..ikrat:ik işlemlerini yürtitmektedir. 

Ya t ı.rııncı. ise, ya t.1.rım i çin arazinin kamulaş Lı r ·ı lına~nn -

dan ve yatırımın bUtUn mali işlemlerinden sorumludur. 

Tarafların sorumlulukları yatırımın türline göre ılefii

şiklik göstermektedir. 
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C- Y.İ.D. Benzeri Uygulamalar 

Y.LD. Modelinde yatırımcı tesisi inşa etıııey:i (yap), 

belirli bir stire ile bağlı olarak işletmeyi (işlet)> belir·-
,, 

lenen sürenin sonunda tesisi işler durumda ilgili kuruluşa 

devretmeyi (devret) Ustlenmektedir. 

Bununla birlikte uygulamada Y.İ.D. 'e çok yakın bazı 

teknikler kullanılmaktadır. Bunları ayrı bir model olarak 

incelemek yerine, Y.İ.D. benzeri uygulamalar şeklinde adları-

dırmak daha uygun olabilir. ~unların başlıcaları aşahıda in-

celennıiştir. 

1) Yap-Kirala-Devret 

Bu modelde leasing sistemi kullanılmaktadır. Yatırını-

larda leasing sisteminden yararlanmayı amaçlamaktadır (7). 

Modele göre özel sektör tesisin yapımını listlerıecek 

(yap aşaması). Tesisin yapımını tamamladıktan sonra tesis 

devlet tarafından kiraya verilecek (kirala aşaması). Bu ki-

ralama sUresinin sonunda tesis ilgili htiktimete devredilecek-

tir (devret aşaması). 

Bu modelden öncelikle bilyUk hacimli yatırımlarda, e-

nerji, turizm gibi sektörlerde yararlanılabilir. 

( 7) Di.irıya Gazetesi, 16.3.1988. 
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Modeli şu şekilde örnekleyebiliriz. Yap-Kirala-Devret 

Hadeliyle bir baraj yapılsın. Baraj ın yapımını özel ş:Lrke t 

gerçekleştirir (yap). Yapımı tamamladıktan sonra baraj dev

let tarafından kiraya verilir (kirala). Bu kira sözleşmesinin 

10 yıl oldu~u düşünülürse her yıl için bir senet imzalanabi

lir. Bu 10 yıl sonunda tesis devredilir (devret). 

2) Tamamla-İşlet-Devret 

Bu modelde de yarım kalmış ve bütçeden ödenek ayrıla

mayan bazı kamu yatJ.rımlarının yanısıra çeşitli nedenlerle 

tamamlanamamış özel sektör yatırımlarının, özel sektör ve ya

bancı sermayeli kaynaklarla bitirilmesi öngörülmektedir. 

Y.İ.D. Modelinde yatırımcı tesisin inşaatından itiba

ren tUm sorumlulukları yüklenmektedir. Bu modelde ise yatı

rıma başlannnş anemak taınamlanamamış yatırıınlar:ın sorunılıılu-

~unu üstlenmektedir. 

Bu model imalat sektörlinde uygulanabilir. Çeşitli ne

denlerle çalıştırılamayan fabrikaların çalıştırılınasında kuJ.

lanılabilir. Örnekler di~er sektörler için de verilerek dalıa 

da arttırılabilir. 

3) Kur-İşlet-Devret 

Modelde liretici firma kurulu bir tesise yalnız ilgili 

cihazı kurar (kur) ve bu cihazı belirli bir slire işlettikten 

sonra (işlet) kuruma devreder (devret). 
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Model hastanelerin cihaz ihtiyacının karşılanabilmesi 

için uygulanabilir (8). 

Modelin işleyişi şu şekilde örneklenebilir. Uretici 

firma ihtiyaç duyulan cihazı hastaneye kurmakta ve Inı cHıa-· 

zın işletilmesinden elde edilen gelir ile cihazırı becleU.ni 

ödernektedir. Daha sonra cihaz hastaneye devredilmektedir. 

Model sayesinde üretici firma, yeni pazarlar bulma avarıtajı-

na sahip olurken, lıastane de kendi olanaklarıyla örnegirı, on 

yılda elde edebilece~i cihaza on yıl önce sahip olabilir. 

4) Y.İ.D. Benzeri Di~er Uygulamalar 

a) Restore Et-İşlet-Devret 

Bu model tarihi eserlerin restore edilmesinde uygula-

n abi lir. Mo de lde tarihi yer ler onarılır, onarı.ını Us t lenen k n-

rum belirli bir slire işletir ve bu süre sonunda ilgili kıını··· 

luşa devreder (9). 

a) Yap-İşlet-Sahipol 

Yukarıda işlenen modellerin devret aşamaları olmazsa, 

yani bu aşamalar devretsiz dUştintilUrse model Yap-İşlet-Sahip 

ol olarak uygulanabilir (10). 

Modelde yatırı.rncı tesisi yapar belirli bir sUre iqleı-

tikten sonra tesisin sahibi olur. Bu durum iJ k Uç aqaıııa i.<_~in 

(8) Dünya Gazetesi, ?, ?. 
( 9) Panorama, .. ? , ? . 

(lO) Nlivit OKTAY, Karşılıklı Ticaret Sistem, Anadolu tin. Ya .No. 232, İ. t. B. F. 
Ya.No.52, Eskişehir, 1987, s.287. 
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geçerli olabilir. Restore et-işlet-devret; tarilıi eserler 

i çin t asar la nd ı ğından, devret aşama s J. o lmadan dlişiin U 1 ınenıe k--

tedir. ÇUnkU bu projeler tekrar kamuya devredilmektedir. 

I I. YAP- j: ŞLET-DEVHET MODELİNÜJ UYGULAMAS INA YOL A_.Ç~l'f_ 

FAKTÖRLEH VE MODELÜf.EKONOMİK. ETKtLERt 

A- Y.İ.D. 'nin Uygulanmasına Yol Açan Faktörler 

Modelin uygulamasına yol açan faktörlerden en önemli-

leri gelişmekte olan ülkelerin dış borçları ve kaynak yeter-

sizliği olarak kabul edilmektedir. 

Kamusal kuruluşlar genelde sermaye yoğun sanayi iş-

letmeleridir. Bu nedenle de ulusal yatırım toplamından aldık-

ları pay yarattıkları katma değerden ve istihdam oranıııdan 

fazladır. Tablo I'de geçtiğimiz yıllarda çeşitli tilkclerde 

toplam sabit sermaye yatırımları içinde kamu kesiminin aldı-

ğı pay oranı görülmektedir. Ancak bu sayılara kamu bankala-

rınca taahhüt edilmiş özel sektör kullanımlı ve devlet borcıı 

niteliğincieki dış kredi kaynakları katılmamıştJ_r. Bunlar da 

eklendiğinde oranlar giderek yükselmektedir (ll). 

(ll) Sönmez )<ATMAN, "Borçlu Ülkelerde Altyapı Yatırınılaruıın Özelleşti-

rilmesi", Dünya Gazetesi, 14.12.1988. 
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Tablo I 

Çe şi tl i Ülkelerde Toplanı Sabit Sermaye Ya tTr:ıınlıın 

İçinde Kamu Kesiminin Payı 

Ülke 

Yeni Sanayileşmiş Ülkeler: 

Brezilya (1979) 

Kore Cumhuriyeti (1978-80) 

Gelişmekte Olan Ülkeler: 

Cezayir (1978-81) 

Habeşistan (1978-80) 

Fi1dişi Salıili (1979) 

Zarnbiya (1979-80) 

Bangladeş (1974) 

Pakistan (1978-81) 

Hindistan (1978) 

Peru '1978-79) 

Venezuella (1978-80) 

Türkiye (1983) 

İleri Sanayileşmiş Ülkeler 

Fransa (1982) 

İtalya (1982) 

B. Almanya (1982) 

İngiltere (1983) 

Kamusal Yatırırnların Top1.am 
Sabit Sermaye YatTrımları 
İçindeki Oranı (%) 

23 

23 

68 

37 

40 

61 

31 

45 

33 

ıs 

36 

61 

32 

30 

15 

16 

Kaynak: World Bank: Word Development Report 1983, s.49. 
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Bu nedenlerden gelişmekte olan ülkeler, sUrekı i biit-

çe açıfiı vermekte, döviz girdileri, dışborç, anapHra ve fa-

iz ödemeye yetmemektedir. Yetmedigi için de borçlarını yeni-

den borçlanarak ödemektedirler. Gelişmekte olan ülkelerin 

dış borçları ve bunların ödenmesincieki zorluklar, özelle~tir-

me kavramı çerçevesinde çözümler aranması sonucunu doğurmu§-· 

tur (12). 
• 

Bu çöztimlerden biri de yatırımlarda Yap-İşlet-Devret 

Modelinin kullanılmasıdır. Model gelişmekte olan ülkelerin 

dışborç sorununa belli ölçülerde katkıda bulunur. Modeli uy-

gulayan Ulkeler yatırımlar için dogrudan borçlanma yolu ile 

kaynak yaratınale zorunda kalmazlar. Finansmanı, projeyi tek-

lif veren firmalar saglamaktadır. 

B- Y.İ.D.' in Ekonomik Etkileri 

l) Tasarruf, Yatırım ve Gelir Etkisi 

Ülkelerin refaha ulaşma derecelerinin birçok iilı;ii tti 

içinde temel bir gösterge olarak kişi başına düşen ınilli ge-

lir kullanılmaktadır. Kişi başına milli gelirin arttırı.J.ması 

h er y J.l b i r 15 n c e k i yL la oranla ya t ır ı ın lar J. n ar t t ı r:ı 1m a s ı. y J a 

olmaktadır. Bunun için de ekonomide her yıl yaratılan topJanı 

kaynakların belirli bir bölümünün tüketilmeyerek yatırımlara 

(12) KATMAN, Borçlu ... , a.g.m. 

r:: \ı; ~ 
- .. ır· 
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ayrılması gerekmektedir (13). 

Toplam yurtiçi tasarruflar iki yolla artab:Llir. llun-

lar, özel tasarrufların arttırılması ve kamu tasarrufJarıııLn 

arttırılmasıdır. Gelişmekte olan iilkelerde kişi başına gelir 

düşüktür. Düşlik gelir düzeylerinde, marjinal tasarruf ehilim-

leri de düşüktür. Bundan dolayı artan gelir artan niifu:3 tara--

fından emilmekte ve tasarruflar önemli ölçüde artmamaktadır. 

Girişimci tasarrufları kısa sürede ola~anüstü sonuçlar vere-

memektedir. Kamu tasarrufları, kamu tüketiminin, hızlı nüfus 

artışı, e~itim, sa~lık, tarım ve savunma harcamaları nedeniy-

le, artması, vergi gelirlerinin, vergi kaçakçılı~ı nedeniyle 

arttırılamaması nedeniyle yeterli düzeye ulaşamamaktadır (14). 

Gelişmekte olan ülkeler, geri kalmışlık kısır döngUsii-

nti kırabilmek için, yatırımlarını arttırmak zorundadırlar. 

Ancak yatırımlarını arttırmak için gerekli tasarruf b:Lrikimin-

den yokstındurlar. Bu ülkelerin, kalkınma süreçlerinde karşı 

karşıya bulundukları bir tasarruf-yatırım darbogazı veya ser-

maye yetersizli~i, bir ölçüde dışarıdan ülkeye yapılacak ta-

sarruflar ile ortadan kaldırılabilir (15). 

( 13) Diinyada ve 'Türki ye' de Yabancı Sermaye Ya tırıınları ve Bekle-..ı1 tileı::, 

YASED Yayınlan No.33, İstanbul, 1988, s. 70. 

(14) Baran TUNCER, Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırıınları, İktü:ıadi Ya-

yuılar, İstanbul, 1979, s.3-5. 

( 15) Rıdvan KARLUK, Ti.irkiye 'de Yabancı Sennaye Ya tırımıarı, Ekononük 

Yayınlar Dizisi, No.l3, İstanbul, 1983, s.209. 
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Yap-İ şlet-·Devret Hadeliyle sağlanan sermaye, i(,' ta;,u.ır-

ruf darbo~tazı.n:L genişletmek için önemli bir kaynaktır. 

Model sayesinde toplam iç tasarruflarının arttırJlnıa-

sı, modele yerli girişimcilerin katkısının sağlandı~ı ölçUde 

olasıdır. bunun için de yerli girişimcinin dUşUnUlerı yatırıma 

ya b an c ı y a t ır ı ın c ı i 1 e b ir 1 i k t e ya da ya 1 n 1. z ka t ı :ı ın a t> :u ıı s a E -

lamakla olabilir (16). 

ller yatırım gibi Y.İ.D. Modeliyle gerçekleşen yatırım-

ların da gelir arttırıcı etkisi vardır. Yatırımlarııı gelir 

etkisi kısa dönemde görlilen bir olayı olarak kabul edilmek-

tedir. 

Model kapsamında yatırımın yapılmasıyla, milli gelirde 

meydana gelen ve yatırımın yapı.lmasından öneeki ge1 :i ı:- cllizeyi-

nin, bir artış göstererek yükselmesi biçiminde ortaya çıkarı 

etkiye, yatırımın gelir etkisi den~ektedir. 

Buna bağlı olarak, yatırım hacmindeki artışın, milJi 

geliri ne kadar artacağını gösteren katsayıya da, modelin 

gelir çarpanı denmektedir (17). 

Modelin yatı.r:un etleisi şu şekilde olınaktaclı.r. Y.i .D. 

çerçevesinde yapılan altyapı yatırımlarının yapılması Liretken 

(16) Özhnn mırATAM- "Yap-İşlet-Devret Modeli Uzerine Di.iştinceleı~") İşven~n 

Dergisi, Sayı 5, Şubat 1989, s.27. 

(17) Ergtil HAN, Kalk.ınmada Altyapı YatırJJnları1 İ. T. İ.A. Ya. No.] 27/77 

Eskişehir, 1975, s.95. 
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yat:u:ı.nıların yap:ılmasuıa. neden olabiliyorsa, modelin yaLı-

rnn etkisi vardı.r denilebilir, yatı.rı_mlar tiretken a] tyapı 

yatırımlarının sa~ladı~ı olanaklardan yararlanarak kurıılur 

ve tiretim aşamasına geçerler (18). 

Y.İ.D. Modeliyle oluşan altyapı projelerinin yatırını 

etkisi ekonominin iki ayrı yerinde ortaya çıkmaktadır. Biri.rı-

cisi; çarpan-hızlandıran ortak modelinin işlemesiyle, ekono-

mide hareketlenen faaliyetlerin geregi olarak yapılan altya-

pı projelerinin yatırım etkisi, ikincisi; dengeli ve siirekli 

ekonomik gelişmenin stirdürUlebilmesi için, ülkenin potanst-

yel geLişme gösteren Uretken faaliyetlere açıl-

ması amacıyla yapılan altyapı projelerinin yatı.rıın etkisi-

dir (19). 

') ) ·ı· . E' k . . ~ l retım <Jt J.sı 

Ulaştırma sektöründe modelden, otoyollar, metrolar, 

demiryolları., limanlar v.b. gibi projelerin yap:uınrida yaı:-ar-

lanılmaktadır. Örnegin, model çerçevesinde yapılan tıtoyolla-

rın çevresine, benzin istasyonları, restoranlar, ınotelJ.er 

yapılarak hizmet Uretimi çeşitlenebilir. 

Enerji sektöründe de Yap-işlet-Devret ve Yap--K:irula-· 

Devre modellerindeıı yararlanılabilir. Bu sektörden saglanan 

enerji diger alanların enerji ihtiyacını karşılamada önemli 

bir etken olabilmektedir. 

(18) HAN, a.g.e., s.96. 

(19 ) HAN, a . g. e . , s . 9 7 . 
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Tu ri. z m s e k t ör ün d e m o d e lde n o t e 1 1 er , ta t i 1 ki i y 1 e r- i v . b . 

gilü t:esi.':d erin yap:uııı_ncla yararlan:ı.lınak tad:Lr. 

İınalat sektöründe Tamamla-İşlet-Devret, Çalı.ştır--İ.'{Let-· 

Devret Modellerinden yararlanılarak üretim arttırılması Ha~

lanabiJ ir. 

Sa~lık hizmetlerinde ise özellikle Kur-İşJet-Devr~t uy

gulamasıyla, hastanelern cihaz ihtiyacının karşılaıımasında ya

rarlanılmaktadır. 

Ticaret: alan:ında ise, model çerçevesinde ticare L mer

kezlerinin yapııınnda yararlanı.lrnaktadır. Örneğin, bilyiik aJq-· 

veriş merkezleri gibi. 

Yerel yönetimlerde ise, BEdediyeler model kapsaınında, 

arıtma tesisleri, soğuk hava depoları, çöp fabrikaları, en

tegre et tesisleri, hastaneler, spor tesisleri gibi hi.zmetle

ri tiretecek projeleri gerçekleştirebilirler. 

Modelin uygulamasında, tıuı.rn, madencilik, eğitim v.h. 

sektörlerde rastlanmamaktadır. Ancak model bu sektörlerele de 

uygulanabilir. Örneğin, tarım sektöründe arınancılık alaılında 

bu modelden yararlanılabilmektedir. 

Ayrıca otoyolların kenarlarında Yap-İşlet-Devret Mode

liyle benzin istasyonları, moteller, dinlenme tesisleri, alış

veriş merkezleri gibi tesisleri yapı.larak hizmet Ur:etilmt-:kte·

dir. 
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3) Ödemeler Dengesi Etkisi 

Getirilen teknoloji., isti.hdanı olanaklar:ı., yörıet:iın ve 

işletmecilik bilgisi de dikkate alınırsa, kısa dönemde ilde-

meler dengesi yönlinden ülke aleyhine görünen durum, uzun dö-

nemde ülke yararınadır. Amaçlanan büyüme hızını elde edebil-

rnek için gerekli yatırımları karşılayacak iç tasarruftaıı yok-

sun bul una n (tasarruf açığı) , ya tır ınılar iç in gerekli i tha 1 a --

tı sahlayacak dövizden yoksun bulunan (dış ticaret açı~ı), 

gelişmekte olan ülkeler iç ve dış açık yanında, mevcut tasar-

rufları yatırıma dönüştürerek teknolojiden de yoksundurlar. 

( tekrıo lo jik açık) . Yabancı ya tır :unlar bu açıklar ı n kapa L ı.lıııa --

sırıda devreye girmektedir (20). 

Yabancı yatı.rımcı.ların ihracat tecrübelerine ve olanak-

larına sahip olması ihracatı arttırdığı gibi Ulkeye pazarlama 

bilgisinin girmesini de sağlamaktadır. Böylece malını pazar-

lamada ye ter s iz kalan yer li yatırımcı lar da ma ll ar nn pazar-

lama becerisine kavuşabilirler (21). 

Bu gibi etkilerden dolayı modelin uygulandı~ı UJkeye 

yeni döviz kaynakları girmekte, Ulkenin ihracat olanak1ar1 

artmaktadır. Girişimci, işletme sUresince k§r elde etme ama-

cında olduğundan, imal edilen malların kalitesiyle Jj~er pa-

zarlarda rekabet olanağı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca modeJJn 

( 20) DUnyada ve Tlirldye ı de 

(21) Dünyada ve Türkiye 1 de 

. . . ' 

. . . ' 
a. g. e. , s. 26lt • 

a.g.e., s.234 . 
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kapsamı. gereğince girişimci ö zkaynak getirdiğinden, bu yoLla 

da Ulkeye döviz girişi artmaktadır. Bu da ödemeler dengesini. 

olumlu yönde etkilemektedir (22). 

Y.İ.D. Modelinin kullanılması ile ödemeler dengelerini 

altlist edecek projelerle ilgili girdi dış alımları ve eski 

borçların geri ödenmesi durumları bu yöntemin kullanılınası 

ile ortadan kalkmaktadır. Böylece, Y.İ.D. yönteminin kullanıl-

ması; ithalatta döviz tasarrufu sağlamış olmaktadır. Ayrıca 

sUresinden önce biten otel, liman, enerji santralları proje-

leri ~b. nedeni ile mal/hizmet ihracatı yukarı doğru çekil., 

ınektedir (23). 

4) İstihdam Etkisi 

Yabancı girişimciler yerli girişimiere örnek olup, da-

ha fazla sayıda kişiyi tiretim alanına çekerler. YarattLkları 
1 ( V,. Ic 1 

rekabet nedeniyle ekonomi içinde mevcut tekelci eğilimlerin ön-

lenmesini sağlamaktadır. Bu durumda daha fazla sayıda kişinin 

istihdamına yol açmaktadır (24). 

Ekonomik gelişme potansiyel kaynakların ve olanakların 

çokluğunun değil, bunların tiretirnde görev alınalarının fonksi-

yonudur (25). Bu balnından işsizlik oranının dtiştirülınesinde 

(22) Gökhan BAHŞİ, "Yap-İşlet-Devret HodeH ve Ti.irkiye UygulaırıEtSJ.", İstım-

bul Sanayi Odası Dergisi, 15.6.198B, s.33. 

(23) OKTAY, a.g.e., s.287. 

( 24) DUnyada ve Türkiye' de Yabancı. .. , a. g. e. , s. 265. 

(25) Kadir ŞATIROGLU, ÇokUluslu Şirketler, A.Ü. SBF Ya.536, ANkara, 19134, 

s.l72. 



- 21 -

yabancı yatırırnların katkısı olumlu olmakta potansiyel kay-

naklac devreye girmektedir. Ayrıca yatırımların Llolayl1 eL-

kisi yeni iş alanları yaratmakta bu da istihdaına olanak sağ·-

lamaktadı.r (26). 

Y.İ.D. Modeli ile birlikte, list dtizey yöneticileri de 

yatırım yapılan Ulkeye gitmekte, ancak gerekli işgticii yerli 

kaynaklardan saglanmaktadır. Btiytik bir işsizlik potansiyeli-

ne sahip gelişınekte olan tilkeler için model, istihdam açısın-

dan elverişli bir durum yaratmaktadır. 

Model alt yapı yatırımıarına uygulandığında; doğrudan 

istihdam etkisi fazla olmamasına kanun yapılan altyapı yatı-

rımlarıyla birlikte, yeni yatırım alanlarının açılması sağ-

lanınakta, yeni iş yerleri oluşmakta ve yeni ist:Lhclaııı olanak·-

ları doğmaktadır. 

5) Teknoloji ve Yönetim Bilgisi Etkisi 

Teknoloji, insan ve doğa, insan ve insan hakkındaki 

bilimsel bilgilerin belli amaçlar gerçekleştirrnek iizece oluş-

turulan tUrn araçlarını kapsamaktadır. Teknoloji, insanların 

mevcut yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmak ve mevctıt 

olmayan yetenek ve yeteneksizlikleri ikame ederek, insaııı 

ekonomik unsurlar arasında egemen gi.iç durumuna getirmekte-

dir (27). 

( 26) Cem ALPAR, Azgelişın:i.ş Ülkelerde Dış Ticaret Sortmları ve Sanay:i.Ieşnıe, 
Ankara, 1982, s.l03. 

( 2 7) Beşir IIAMİTOGULLARI, "Teknoloji Transferinin Te or ik BaZJ. So nın lan.", 

Teknoloji Trarı..<>feri Sonmu ve Türkiye, Türkiye Ekonomik Kuruımı Ya. 
No.l974/5, s.a. 
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Gelişmekte olan ülkelerin önemli sorunlarından biri, 

yetersiz teknolojiye sahip olmalar.ıdır. Uretimde veı:iınL ve 

et: k :i. n] i ğ j art: t: ır an tekno lo j :i. k yen:i l.ikler, ancak sarı ay i_ le şıııi ş 

ve zengin ülkelerce üretilebilmektedir. Gelişmekte olan Ul-

keler de gelişmelerini hızlandırmak için bu teknolojik yeııi-

liklere ihtiyaç duymaktadır. Bu Ulkelerin bir çoğıı yeni tek-

nolojileri ne Uretebilmekte ne de kendi olanaklarıyla ittıaJ 

edebilmektedir (28). Teknolojik gelişme ise, bUyük çaplı a-

raştırma ve geliştirme harcamalarını gerektirmektedir. bıı ne-

denle teknolojik yenilikler, çok uluslu şirketler tarafından 

yapılmaktadır (29). Gelişmekte olan ülkelerin ileri Aanayi 

ülkeleri ve çokuluslu şirketlerin elinde olan bu teknolojik 

avantajı iki yolla ülkelerine çekebilmektedirler (30). 1\un-

lardan i lk i ya LırJ_mlar aracılığıyla ya da doğrudan ~wnnaye 

mallarının yollanması; ikincisi ise, lisans anlaşmaları ve 

teknik yardım prograrnları v.b. olmaktadır (31). 

Y.j.D, Hadelinde yabancı yatırıınc:L, ülkeyE~ kEir elde 

etme amacıyla yöneldiği için, modern teknolojiyi de berabe-

rinde getirmektedir. Ayrıca belirli bir süre tesisi işlet:e-

ceğinclen, modern teknoloji ve yüksek kar yatıruıcınJ_n lelıtne 

olınakt~adır. 

( 28) Erdoğan ALKÜJ, iktisat Ders Kitabı, İStanbul, 1984, s. 873. 

(29) Sadun AHEN, "Teknolojinin Uret:ündeki Yeri ve Çağımı.zdalü Durıırrn~", 

Teknoloji ·rcansferi, THfvlOB Açık Oturum 'I'am Metni, İstanbu], 19B7, s.6. 

(30) KAIUJJK, a . g. e . , s • 34 

(31) ALKiN, a.g.e., s.f3. 
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Ge 1 i. ş me k te o lan ülkeler, v as1.fl:ı. insan gücü yetiştir-

rnek için ugraşmalarına ragmen, teknolojik ya da işletmecililc 

açısından kritik büyük projelerin gerçekleştirilnıesinde sı-

kıntı.lar çekmektedirler. Yap-İşlet-Devret Modeli bu zorlıık-

ları. ortadan kaldırabilmektedir. Modelde yabancJ. yatı.rıınc:ı.-

lar, yalnı.zea güç projeleri kendi teknik kadrolarının katın-·-

sıyla gerçekleştirmeyeeekler, bunun yanında ilk yılların iş

letme güçlüklerini de üstlenmiş olacaklardır. İşletmelerin 

devredilecegi yıllar kadar bu işleri üstlenecek kadroları da 

yetiştirebileceklerdir (32). 

6) Bölgesel Kalkınmaya Etkisi 

Gelişmekte olan ülkelerin önemli sorunlarından biri de 

bölgesel ve dengesiz gelişmedir. Bu sorun yalnızca gelişmektc 

olan iilkeler için degil, birçok gelişmiş ülke için de geçer-

lidir (33). 

Yatırım yapılan ülke, ekonomik gelişme açısından çeşit-

li ekonomik teşvik tedbirleri ile bu yatırırnlarL ülkenin sos·-

yal ve ekonomik yönden geri bölgelerine kaydırmak istemekte-

dir. Burada önemli olan, teşvik tedbirlerinin yabancı yatırı-

mı ülkenin geri kalmış bölgelerine çekmekte ne düzeyde etkili 

oldugu ya da yabancı yatırımların teşvik tedbirlerine ne ölçii-

de duyarlık gösterecekleridir, eger teşvik tedbirleri ve uygu-

(32) UT.DATAM, a.g.e., s.28. 
(33) "YabancJ. Sennayenin Ekonomik Gelişme Üzerine Etkileri", Türkiye Kal:-

kırnna Bankası Bülteni, 1989, S.31, Eylül-EKim, s.8. 
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lanarı politikalar Y.t.D. Modeli ile yap1.lacak yat:ı.r1mlacı bu 

bö 1 ge le re çekebi lir s e ger i kalıın ş bölge le r:i.n ka 1 k :uını<ı ~> ıııd n 

da bu model önemli b:ir paya sahip olabilir. Örneğin, model 

kapsamında gelişmemiş bir bölgenin ulaşım düzeninin kLırulma-

sı, bu bölgeye bir endüstriyel kuruluşun gelmesini kolaylaş-

t J. r ab i 1 i r ( 3 Lı ) • 

JVlodelin yerel yönetimlere etkisi de şu şekilde a';~ı.kla-

nabilir. Belediyelerin beldede yaşayanların mahalli ilıtiyaç-

larını karşılamak için yapması gereken yatırımlar bulunınakta-

dır. Şehiriçi yollar, ıneydanlar, spor alanları, sağlık tesis-

leri, kanalizasyon şebekesi örnek olarak verilebilir. Beledi-

yelerin ellerindeki teknik ve finansman olanakları içerisinde 

proje değerleri milyarları bulan yatırımları gerçekleştirmele-

ri, olanaksız duruma gelmiştir. Model, belediyelere yetersiz 

olan kaynaklarını zorlaınadran, en kısa sürede bu tesis]ere 

sahip olma olanağ:un sağlamaktach.r. 

7) Uluslararası ilişkilere Etkisi 

Güniimüzde teknolojik gelişme ve iletişim araçlar:ında 

meydana gelen değişmeler le diinya önemli ölçüde kUs:UJmili?, ser--

maye aleunları hJ_zlanmLŞ ve ekonomik olaylar herkeE> tarafından 

önemle izlenıneye başlanmıştır (35). Ekonomi en etkili güç lıa-

line gelmiştir. Yabancı sermayeyi gerçekleştiren ç;okulııslu 

(34) HAN, a.g.e., s.ıoo. 

(35) C .Tayyar SADIKLAR, Yabancı Seı:maye hakkında GöLüşler, YASED Yayın1arı, 

No.3, İstanbul, 19B2., s.55. 
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firmaların dUnya üzerindeki etkileri gözardı edilememektedir. 

Bu ekonomik güclin bir Ulke konusundaki dlişlinceleri, o iilke-

nin uluslararası ilişkilerinde kolaylıkların do~masını san-

lamaktachr. 

Yatırımlar ile ülkenin dış dünyayla ilişkilerinin eka-

nomik ve siyasal boyutu gittikçe genişlemektedir. tllkelerin 

siyasi ve sosyal durumlarına, ulusal glicline ba~lı olarak ya-

bancı sermayenin de etkisi farklı olmaktadır. 

Yliksek düzeyde borcu olan gelişmekte olan ülkelerin 

borç ilişkisi nedeniyle, gelişmiş ülkelerle ihtilafında ya-

tırımlar gözönünde bulundurulmakta ve bu durumda sermayeci 

devletlerin esnek davranışına neden olmaktadır. Özellikle 

dogal kaynaklara sahip olan ülkelerin uluslararası politika-

da etkinligi ulusal güclinlin çok listlindedir (36). Modele çok-

ııluslu şirketlerin katılımı sayesinde Ulkenin uluslararası 

ekonomide kredibiliLesi artmaktadır. 

8) Diger Etkileri 

Yap-İşlet-Devret Modelinin olumlu olumsuz etkilerini 

ayrı ayrı sıralamak mlimklindtir. Çokuluslu şirketlerin uluslar 

arası özel mülkiyete dayanan serbest rekabet düzeyini, gitti-

gi tilkede bir temel dUzen olarak kabul edip, ylirlirllikte bı-

rakılınasını saglamak için çaba gösterecekleri bunlardan önem-

li olanıdır (37). Ülkenin sosyo-kliltlirel kurum ve de~erleri 

(36) DUnyada ve Türkiye'de ... , a.g.e., s.267. 

(37) Kenan BUUJI'OGLU, 100 Soruda Yabancı Sermaye, İstanbul, 1980, s.Lr2. 
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ça~daş yönde degişmektedir (38). 

Model ülkeye ortada bulunan çeşitli projeler arasın-

da kolay seçim yapma açısından ek bir olanak sunmaktadır. 

Çünkü bu yolla yerli ve yabancı yatırımcılara sunulan pro-

jelerin de~erlendirilmesi görevi yatırımcılara aktarılmış 

olmaktad1.r (39). 

Model tüketicinin refahını arttırmakta ve ihtiyaç duy-

dukları hizmetlerden zamanından önce yararlanmalarını sa~la-

maktad1.r. 

III. YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNİN İŞLEYİŞİ 

A- Hazırlık Dönemi 

Modelin hazırlık döneminde ilgili kuruluş (genelde ka-

mu kuruluşu) ilıale açar. Proje ile ilgilenen kuruluşlar tek

liflerini getirirler. Yap-İşlet-Devret Modelinin öz.iinde ge

nel olarak, biiyUk projelerin, kıs1.tlı devlet bütçesi yerine, 

yerli ve yabancı firmalar tarafından karşılanması fikri bu-

lundu~u için, başvuran konsorsiyumun bu bUyüklükteki pr6jeyi 

yürütecek kapasitede olması gerekmektedir. Bu nedenle başvıı-

ran firmaların taşıması gereken özelliklerden bazıları şun-

lardır (40): 

( 38) Ünal BOZKDllT, Ekonomide Yabancı Sermayenin Yeri ve Önemi, YASED 

Ya.No.20, 1985, s.9. 

(39) ULUATAM. a.g.m., s.28. 

(40) DPT, Yap-İşlet ... , s.3. 
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- Proje konusunda uzman olması, 

-Dünyaca (yerli ise ülke çapında) tanınmt.ı:i oLması, 

- Ekonomik yönden gUçlU olması, 

Kredi itibarı yi.iksek olması ve dolayısıyla proje 

ya tırımı için gerekli kredi temininde giiçl ii k çekrne

mesi, 

- Know-how ve teknoloji transferi konusunda yeterli 

tecrübe ve yetişmiş eleınan kadrosuna sahip olması 

gerekmektedir. 

Yukarıdaki özel li k ler i taş J_yan firmalar ın t eld Lf1 er: i_ 

degerlendirmeye alınır. aday projeler teknik, ekonomik ve 

sosyal kriteriere göre degerlendirmeye tabi tutulmaktadır. 

Modelin amaçlarından biri teknoloji transferi olclugun

dan, önerilen sistemin ileri teknolojiye sahip olması ve bu

nun yanında sUrekli gelişen teknolojiye ayak uydurabilecE>k 

bir esneklikte olması ve gtivenilebilirligi dikkate alınmak

tadır. 

Önerilen sistemin teknik açıdan uygunlugunun yanısJra 

mal:L analizler sonucu projenin ekonomikliğinin kanıt l<:ınınarn 

gerekmektedir. bunun yanında başvuruda bulunan firmaların 

proje için anahtar teslimi sabit fiyat Uzerinelerı teklif ver

ıneleri gerekmektedir. Verilen bu teklifierin incelenmesi sı

rasında alınan kredi borçların:ın ve özsermayenin geri. ()den

mesi, işletme bakım masrafları, amortisman ve k§r marjı ile 

birlikte analiz edilmektedir. Daha sonra sistemin iiretecehi 
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mal ve/veya hizmet için teklif edilen birim ınaliyel:in ~wp-· 

tanan belirli l:Lrrıitlere uygunluğu araştırılmaktadı.r. AyrLcd 

topluma hizmet götürüldüğü için bu hizmetin, en kısa yoldan 

güvenilebilir bir biçimde ve çevre koşullarındaki dengeyi 

bozmadan topluma sunulması göz önüne alınarak önerilen pro

jeler değerlendirilmektedir (41). 

Bazı projelerde (örneğin, metro, havalimanı gibi) te

taylı teknik şartnameler önceden hazırlanıp başvuruda bulıı

nan konsorsiyumlara gönderilmekte ve teklif ettikleri proje

lerin bu şartnarnelere ve dünya standartlarına uygunlııkları 

incelenmekted:Lr. 

Yukarıda değinilen ölçütlere göre başvurular içinde 

en uygun olana sahip konsorsiyum ile detaylı gtiri.işmelere 

başlanmakta ve sözleşme aşamasına geçilmektedir. 

Yap-İşlet-Devret Modeliyle ilgili sözleşmeler genel 

olarak şu şekilde olabilmektedir. 

Modeller bilimsel yöntemlere uygun olarak hazırlanmak

la birlikte kesin çizgilerle belirlenmiş kalıp niteliğini ta

şımadıkları için ilgili kuruluşlar (genelde kamu kuruluşları) 

Yap-İşlet-Devret modeli uygulamalarında değişik tiplerde söz

leşmeler düzenlemektedirler. Bu sözleşmelerle, görevli özel 

kuruluş, bir tesisi inşa etmeyi ve belirli bir slire ile bağ

lı olarak işletmeyi belirlenen sürenin sonunda tesisi işler 

(41) DPT, Yap-İşlet ... , s.4. 
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durumda ilgili kuruluşa devre tıııeyi yüklenmek tedir (!-ı 2). 

Özellik sayılabilecek yönü, idarenin üretilecek mul ve lıiz-

metin örnegin, enerjinin satın alınaca~ı gararıtisini verme-

si bunun yanında birim fiyatlarında yaratılan sermayenin 

itfası ile birlikte işletme döneminde belli bir nemayı sa~-

layacak şekilde belirlenmesi olanagının tanınmasıdJr. Bu 

çerçeve içinde dolar bazında yapılan hesaplanıalar, sözleşme 

metninde veya eklerinde yer almaktadır. Böylece ülke, para-

sına baglı fiyat artışlarının etkisinin ortadan kal.dırılına-

sı amaçlanmakta ayrıca dolar bazında de belli bir eskalas-

yon kabul edilmektedir (43). 

Ayrıca dayanale ve sözleşmelerin özellikJerinden bazı--

ları şunlardJ.r; 

Yap,İşlet-Devret uygulamasında dayanak idareyle muha-

tap arasındaki idari sözleşmelerdir. Ayrıca özel kanuni dU-

zenlemeye ihtiyaç yoktur. 

İdarenin geliştirdigi sözleşme tipleri, imtiyaz söz, 

leşmesi niteligi taşımaktadır. İmtiyaz sözleşmeleri, hir ka-

mu hizıne tinin gerçek veya tüzel kişilere idarece kanılı yarar.ı 

çerçevesinde gördtirtilmesini düzenleyen sözleşınelerdir, İdare, 

tek yanlı iradesiyle sözleşme şartlarında kamu yararına göre 

(Lı2) Yap-İ:ılet-Dc-ovret Modeline ... , a.g.m., s.67. 

(43) Yılmaz ÖZBALCI, "Yap-İşlet-Devret Uygulamasımn Verg1.1eme ile İlgi-

li Yönleri Hakklnda" ,Vergi Diinyası Dergisi, SayJ. 102, Şubat 1989, 

s.3. Bu sözleşme kamu kuruluşlar:unn Y.İ.D. uygulamalannda hu şe

kilde olabilmektedir. 
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de~işiklikler ve yenilikler yapılmasını imtiyazlı şirketLerı 

isteyebilmektedir. Şirketin görevlerini yerine getirmesi ve-

ya a~ır şekilde aksatması halinde, işletmeye el koyabilmek 

tedir. Sözleşmenin feshi yoluna da gidilebilmektedir. Buna 

karşılık imtiyazlı şirkete yaptı~ı hizmet karşılı~ında ilcret 

alma hakkı verilebilmektedir. bu sözleşmenin esası oJınakta-

dır. Buna ek olarak idareden kanıulaştırma isteme, belli ön-

lemler almasını talep etme olanagı tanınabilmektedir. İdare-

den kolluk kuvvetlerinden yararlandırılması da talep edile-

bilmektedir (44). 

Uygun nitelikteki konsorsiyumla görlişmeler tamamlaıııp 

sözleşme imzalandıktan sonra proje işler hale gelmektedir. 

B- Yatırım Dönemi 

YatJ.rım dönemi tesisin inşaat aşaması olarak da.alı-

nabilir. 

Şirket, tesisle ilgili projeleri malzeme ve teçhizatı 

bu konuda yayınlanmış yönetmeliklere, yönetmelik bulunmayan 

konularda ilgili kuruluşlarca kullanıln proje standartlarına 

ekonomik ve teknolojik ihtiyaçlara uygun olarak hazJ.rlaınak-

ta ve kullanmaktadır. Tesisleri onaylı projesjyle Jnşaa et-

mektedir. Ayrıca projenin hazırlanmaya başladıgı tarihten te-

sisin işletmeye alınacagı tarihe kadar olan dönemle ilgili 

iş programını ilgili i(uruluşa vermektedir. Tesisi zamaınnda 

(44) ÖZBALCI, ... a,g,m., s.S. 

Bu sözleşme özellikleri de kamu kuruluşları Y.İ.D. uygulaınalarında 

bu şekilde olabLlmektedir. 
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bitirmeye çalışmaktadır. Yatırımla ilgili çalışmaları beJir-

li ay] ar i tibariyle raporlar halinde ilgili kuruluşa hi 1di r--

mektedir. Eger tesis belirtilen sürede bitirilememişse de~i-

şik yaptırımlar uygulanabilmektedir. 

Şİrket tesislerin zamanında bitirilmesine engel oJa-

bilecek durumları mümkün olan en kısa zamanda ilgili kuruma 

bildirir. Olanüstü nedenlerden dolayı bir takım gecikıııelerin 

olması durumunda, iş programı ve buna baglı diger konular 

gözden geçirilerek yeniden düzenlenınektedir. Olağ;anUs tii ne-

denerden kaynaklanan maliyet artışları tarifeye yansıtılmak-

tadır. 

Bunun yanında tesislerin öngörülen tarihte şirketin 

hatasından dolayı tamamlanamaması ve ek finansman gerekınesi 

halinde ortaya çı_kacak maliyet artı_şları şirket tcıraJ'-ından 

karşılanmaktadır. 

Yatırım tamamlandıgında A.B.D. tüketici fiyat endeks- , 

lerine göre fiili eskalasyon yatırım tutarına ilave edilir (45). 

c- İşletme Dönemi 

Yatırım tamamlanıp işletme dönemine geçilmesi önemli 

aşamalardan biri olmaktadır. ÇUnkü inşaatla ilgili lıiitiin so-

runlar bitmiş olmaktadır. 

( 45) Btı bilgiler En. TabKay. Bak. lıgı Enerji Dairesi Başkanı_ tv!Ujgan Şen' le 

"Yap,İşlet-Devret" konusunda 5 Mart 1991 günü Ankara'da çalJ_şma 

odası_nda bizzat kendisinden a1J_nmıştu:. Yatın_m dönemindeki anlatı

lanlar, kamu kunıluşlarının Y. İ. D. uy&:,ıulamalarında genel olarak 

bu şekilde olabHmektedir. 
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İŞletme sUresi yatırım harcamalarının geri ödenmesi 

ve bel:irJi. bir süreele yatırımc1.n1.n kar etmesi göz öııUııe a·-

lınarak be lir lenınek tedir. Örneğin, 15 yı 1 işletme si i re~; :i. 

olduğu ve yatırım harcamalarının özsermaye ve faizlerle 8 

yıl içinde geri ödeneceği düşünüldüğünde, geriye kalan 7 

yılda yatırıma firmanın bu işletmeden kar beklentisi ilulun

nıaktadır. 

İşletme dönemindeki tesisler, tesis kurma i zn i veril--

diği tarihten itibaren işletme dahil bUtUn aşamalanla iclart:: 

veya idarenin uygun göreceği bir kuruluş tarafından denetiJ 

me tabi tutulmaktadır. 

Şirket, tesisin işletıneye alınmasından sonra her ayJ 

bir ayın faaliyetlerini içeren aylık faaliyet raporu hazır

layarak idareye vermektedir. 

Bunun yanında şirket işletme ile ilgili y:ılJık JaalL-

yet raporlarını, gelir-gider hesaplarını, yıll:ı k bi lançoEııınu, 

istatistik cetvellerini Genel Kurul toplantısın:ı izJeyeı1 

günler içinde idareye vermektedir. Genel Kurullarda idare 

temsilcisinin gözlemci olarak bulunabilmesi için şirket tara

fından gerekli davet yapılmaktadır. 

İşletme sırasında şirket tesisin bakım onar:ım işlerin, 

den sorumlu olmaktadır. Şirket tesisi sözleşme süresinin son 

gününe kadar kendi sorumluluğu altında iyi işler halde bulun

durmakla yükümlü olmaktadır. 
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i şletme süresinin sonuna doğru şirketin bir l:aluııı 

ihmallerini iin1emek i.c;in; bazJ_ önlemler alınrnaktadı_r. iirne--

ğin, son 3 yıl işletmenin belirli ödemeleri yapılmadarı ida-

re tarafından tutulur. Tesis beklenen düzeydeyse, devretme 

işlenılerine geçilmekte ve şirkete elde tutulan ödemeleri 

yapılmaktadır (46). 

D- Devretme Dönemi 

Devretme döneminde şu şekilde gerçekleşmektedir. Şir-

ket kendisine sözleşme ile verilmiş olaniznin konusı..ma g.i--

ren tUrn tesisin taşını_r ve ta~nnınaz malları, bunlar iizerin--

deki haklarla birlikte normal yıpranma , dışuıcia taııı ve c;alı.··-

şır durumda olduğunu devir işleminden sözleşmeele belirlenen 

gUnden önce idarenin uygun göreceği bir bağ ımsı_ z dene L leıne 

kuruluntın raporu ile belirlenmektedir. Sözle§ıııe sliresi. so·--

nunda tesis her ti.irli.i borç ve ylikiimli.ilükten an_nc1ırılıınş o--

larak, ilgili kuruluşa devredilir. Ya da yeni koşullarla şj.r-

kete yeniden işletme izni verilebilir. 

Devir işleminden önce tesisi devralacak kuruluşun ye·-

terli sayıdaki elemanları tesiste belirli bir stire e~itJJ-

ınekteclirler (47). 

(46) İşletme Dönemiyle İlgili Bilgiler genelde kanıu kunıhı~(larunrı Y. i .D. 

uygulamaJ.an.nda bu şekilde olabilmektedir. 

( Lf 7) Devre tme Dönemi de Kamu Kuruluşlarırn.n Y. İ. D. uygulamalar uıcla lı u 

şekilde olabilmektedir. 



İ k i n c i B ö 1 li m 

TÜRKİYE'DE YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ 

I. YAP-İSLET-DEVRET MODELİ UYGULAMASI 
------~----------------'--

A- Tarihsel Gelişim 

Yap-İşlet-Devret Modelinin Türkiye' deki tarih::ıeJ sUret,: 

içindeki gelişimi irdelendiğinde, bir çok defa denenmiş h ir 

model olduğu açığa çıkmaktadır. 

Kırım Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin bu savaş-

taki müttefikleri olan, İngilizler, Fransızlar ve İtalyan1ac 

ülkelerinden bu savaş yolculuğuna sadece askerleriyle de~il, 

tliccar, mlihendis, bilimadamı, sanayici gibi çeşitli meslek-

lerde insan gücli ve bunların çalışma konusu olan çeşitli alet 

ve malzeme ile çı.kmışlardı. Kırım savaşı dolayLsıyla, Lıt<ı.ıı·-

bul'da ticaret hayatı. canlanmıştı. Bu sırada kuculcın ",<Jirlu~ti 

l!ayı::iye" işlet:Llemeyerek, işletme hakkı. bir Ermeni Vapurculıık 

Kampanyası'na verildi. Şirketi Hayriye deneyimi bUtUn ·cıev:tE~t 
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erkfhnrn korkutıııuştu. "TUz bu işleri ylirüteın:iyoruz, paraıııı.z 

da yok, gelsinler yapsınlar, işletsinler, sonra cL:ı devrett>·in··,. 

ler" sloganı ile ilk defa 1860 yıllarının başında Osmanlı 

Bankası'nın, İstanbul Su Şirketi'nin, Traınvay Şirketi'nin ve 

bazı demiryolları hatlarının yapımı ve işletilmesi için yola 

çıkılınış oluyordu (48). 

Tiir1dye 1 de gerçek anlarııda Y. İ. D. Modeli, i lk kez 19fllf 

yılında Mersin yakınlarında Akkuyu' da kurulması planlanan n lik-·-

leer santral için gündeme gelrııişir. Bu proje için BatJ. Alman 

Kraftwerk Union (KWU) ve Kanada 'll_ Atomic Eneı~gy of Canada 

(AECL) firmalarıyla görüşmeler yapılmış, ancak yatırım dönerni

nin uzunlugtı, bankalardan uygun koşullarda kredj teminine en

gel olunca proje gerçekleştirilememiştir. Daha sonra 1985 yı

lında modelin ithal kömüre dayalı termik santrallarda uygula-

maya koymak için çalışmalar başlatılmıştır. 

Alekuyu Projesi üzerindeki görüşmeler devarn ederken, 

üç önemli termik santralın yapımı için proje teklifJerJ is

tenmiştir. Alstham, ASEA, BBS, Bechtel, EPEC ve SEAPAK örıdl'~r·

li~inde altı çokuluslu müteahhit firma tekliflerini bjldirıniş

lerdir. 1987 Eylül ayında Avusturya'lı Seapac önderll~indeki 

konsorsiyuınla görüşmeler başlatılmış, fakat katılımcılardan 

birinin geri çekilmesiyle görüşmeler geçici olarak durdunıl-· 

( 48) Ifaydar KAZGAN, "Yap-İşlet-Devret Yeni Bir Buluş Mudur'/", Ekonomik 

BUlten ?,?. 
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muştur. Daha sonraki görüşmeler sonunda Japon EPDC KonsorsL--

yumunun Aliağa Termik santralı.nın yapımını iistlennıesine ka··-

. ·ı . . ( L 9) rar vecı.ınıştır f .• 

Bu terıni.k santral projeleriyle birlikte, Ankara Net-

rosu, İstanbul Havalimanı ve Dünya Ticaret Merkezi, ]~irecik 

Baraj:ı ve lfidro Elektrik Santral.ı ve İzmit İçme Suyu Projesi, 

ayrıca Adana Yumurtalık, İzmir Aliağa, Trabzon, İStanbul (T) 

İStanbul (II) Merkezi Atatürk Havalimanı Serbest Btllgeleri, 

Bazı otoyollar, tatil köyleri, turistik oteller, limanlar gi-

bi daha birçok yatırım projeleri bu model kapsamında gerçek~ 

leştirilmektedir. Bunım yanında daha birçok alanlarda Y.İ.D. 

Modelinden ve model benzeri uygulamalardan yararlanılnıaktadır. 

B- Y.İ.D. Modeli'nin işleyişi 

Türkiye'de Yap-İşlet-Devret Modelinde ilgili kurulLıŞ, 

lar (genellikle kamu kuruluşları) değişik tiplerde sözl.eşme-

ler diizenleınektedirler. Ayrıca kanuni düzenlemeye gerek dıı-

yulnıamaktadır. Bu sözeleşmelerde görevli kuruluş, bir tesisi 

inşa etmeyi ve belirli bir slire ile bağlı olarak işletmeyi, 

belirlerıen sürenin sonunda tesisi işler durumda ilgili kuru-

luşa devretıneyi, yüklenınektedir (50). Ancak, elektrik tiretim 

iletim, dağ:ıtı.ın ve ticareti; TUrkiye Elektrik Kurumunun t.e·-· 

leelinde bulunduğundan, bu alandaki Y.İ.D. uygulamaları için 

(49) D.P.T. "B.O.T. Model, Information on tlıe Model and ProjectsUnder 

Iınpleınentation", 5 EylUl 1990, s.3. 

(50) Yap-İşlet-Devret Modeline ... , a.g.m. 
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yasal di.izenleıne yaınlmıştır (51). 4.12.1981-t tarihinele kabul 

echlen 3096 say.ı.lı. "Türkiye Elektrik Kurumu Dış:ındaki Kunı-· 

luşların Elektrik Uretimi, İletim, Daftıtımı ve Ticareti ile 

Görevlendirilmesi Hakkında Kanun" ile yerli ve yabanci. serma--

ye şirketlerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafnı--

dan, elektrik i.iretimi izni verilebilmektedir (52). 

Y.İ.D. projelerine diğer yatırımlara tıygulanarı vergi 

ve teşvikler uygulanmaktadır. 

Hoclel kapsamındaki projelerin hazırlık, yatı.rırn, io?-

letmeye devretme aşamaları, birinci böltirnde anlatılan hiçinı-

de olmaktadır. 

Yatırım yapılacak alanlardaki araştırma ve ince]c·rnele-

ri, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine ve Dış Ticaret Miiste-

şar:Jıgı dahil olmak iizere, devletin ilgi.li birimler-i ve hıırı-· 

ların bağlı bulundukları bakanlıktan oluşarı komiteler ttıra-

fındarı ylirtitlilmektedir. 

Örneğin, hidroelektrik santralı projelerinin degerlen-

dirilmesi; Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret: 

~Histeşarlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı' na bag1:L 

TUrkiye Elektrik Kurumu, Devlet: Su İşleri ve E1ektrik tşleri 

Etüt İdarE:si'nclen oluşan komiteler tarafından yiirLitiilrnektedir. 

(51) 0ZBALCI, a.g.ın., s.4. 

(52) :tvliijgan Şt<::N, "Power Seetör and The BOT Model İn 11rrkey" 9 Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığ:ı, Ankara, 1990, s.3. 
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Diğer f>ekUirlerde ise sektör le ilgili bakanlı.k ve kıı ı~ıı Lu~ilcı r· 

tarafından yUrLlt.lilebilınektedir. 

C-· Y.İ.D. 'e Konu Olan Bazı. Projelerin Tanıturn 

TUrkiye, son yıllarda öncelikle alt yapı projeleri ol

ın a k i.i z e re d e ğ i ş i k a 1 an 1 ar d ak i ya t ır ]_J]J p r o j e 1 er üıi n s li ra t: 1 (: v e 

E~n ekonomik yoldan gerçekleştirilmesi için Yap-İşJet--devret 

Modelini. uygulamaya başlaııııştı.r (53). Tiirkiye'cle bu ıııoclel 

ç e r ç e ve s i n d e 3 ' U t a ın a ın 1 an m ı ş , 1 ' i :i. n ş a a t ha 1 :i n d e , 1 E3 ' L s Ci z J t! .'j -

ın esi imzalaııınış 31' i de teklif halinde yaklaşı.k y<ıt:ıcıııı dq~('·-

ri 6, 5 mi Jyar dolar oları hidroe le k tr i k san t ra11ar:ı , 'i s lo dH• ::;t 

bölge, metrolar, ot.oyollar, turistik oteller, ticaret: merkez

leri, şehirsuyu şebeke yatırımları, havaalanları; liınaıılar 

v.b. gibi yatırımlar gerçekleştirilmektedir. 

Aşağ:ıda bu yatı.r.ıın projelerinden bazı.ları tanı tılnıcıkta···· 

dır. bunlardaıı termik santrallar ve hidroelektrik santral ve 

barajlara örnek olarak, aliağa Termik santral, Birecik 1\ara-

jı. ve HiclroeJektrik Santralı, Ilavalimaın ve DUnya Ti.carE~I fv!f~c·· 

k e z i ö nı e ğ i cı 1 ar ak :t s t a n b u 1 Hava 1 i ınan ı ve D ii n ya T i. c a r co L ıvı e ı-- k e ····· 

zi. Projeleri, belediye yatırım1aruıa örnek olarak, !\nkaı~a Jvlet.·· 

rosu ve İzııı.Lt İçme Suyu Projeler:L tanıtılıııaktad:ı.r. 

(53) OK'l'!\Y, a.g.e., s.285. 
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1) Aliağa Termik Santral:L Projesi 

2 x SOO f/11" Lapas:Ltel:i ALiağa Tecıııik santnıl.ı .izıııiı.: ya

lan 1 arı nda AJ :Lağa Ser be st Bö ı ge s :i nde kuru la caktı_r. l'r oj ey ı 

gerçekleştLı:ecek Ort.ak G:ir:işiın, bir Japon Konsondyuııı 1 u ve 

Tiirkiye Elektrik Kurumu tarafnıdan oluşturulacakt~:Lr. Or cak 

Girişim'in kurulması. i<;:in :iz:Ln al1.nrnı.şt.ır TEK Ortak CirL~iıne 

sonradan katı.lacaktı.r. 

Projenin özserrnayesi 18 milyar Yen' dir. Japon Kon.soı-··· 

s:iyum özserınaye payını.rı % 70 1:i.ni ödeyecektir. Jaılon Konsorsi

yu m E 1 e c t r i. c P 0 w er D ev e 1 o pm e nt C o . L t: d . ve H i t s u b i s h i. C o ı- po -

ratiorı1dan oluşmaktadır. TUrkortak özsermaye payı.nın % 30'

u n ıı Ci cl ey e c e k ti. r . 13 ir öz e 1 fo n o ı an El e k tr i k Enerji. s i Fo ııu da 

finansman :i E?leınlerint dUzenleınek ve ar;:ı.ğ1 kapatınakln ı•.drev··

lndirilınişLLr. 

'J'oplam yatı.rı.ııı değeri finans Jıarcaınalar:ı. içinde 1'17 

ınilyar Yen'dir. Bu durumda proje için ıı9 milyor Yen dJ§ borç 

g e ı: e k ın e k r: e cl i ı- • lh ş ll o r c u n ·.:ı 5 m i 1 y a r Y e n 1 i. Ja p o n ya 1': n d i i :cı L r i 

!5ankası'nca karşılanacaktır. Geri kalan 84 ndlyar 'ı'en Jcıpon-

y a İ t: ha la t - İ h ı: a ca t: Banka ::ı ı. taraf :ı n da n le a r:-p.l anacak L J c . 1\ y r .l. ··

ca 1 milyar Amerikan Doları. yedek-borç olanağ:ı Japon Endiist:ci 

Baııkası LaraLından sağlanacakt:ır. 

Suııı:ral:ın yapırınna l991 1in ilk aylarında baf?lnnma~n 

v e b i i t U n d ö k U m an 1 a r ı. rı :i m z a 1 a n ın a s un i s t: e ye n 4 B a y i c; i n d e ı cı -

ınaınlanlll<:iSl beklennıekı:edtr. Konsorsiyum santralıLicari i~!lt~L·

meye ba~larhkdan sonra 15 yı.l süreyle işleti1ecektir. Proje-
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nin beklenen faydaLı ömrü 26 yıJc!J_r ( 54). 

2) Ankara Metro Projesi 

llıı topltı taşıma projesinin j_Jk aşaması_, kent mPrlu:L.i 

Kızılay'dan Bat:ıkent'e iki çizgi üzerinde, l,Lf,5. Km. o.Jarak 

çalışılmaktadır. Rayın 4. Kın'si yeraltında 3,5 Km. 'si viyaclUk, 

te çalışacaktır. Proje aynı zamanda, çogu yeraltında ulınak 

Uzere 12 istasyonu kapsaınaktachr. 

Özsermayesi 30 milyon Amerikan Dolan_ olan bu proje, 

29 Mart l989'da özel bir yasayla kurulan, Ankara Raylı Toı)Ju 

Taşıma A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir. Bu şirketirı or-

takları Urb9n Transportation Development Corp. Ltd, Lavalin 

International Ine. (Kanada, Garna Endüstri Tesisleri İınalat 

ve Mont:.aj A.Ş. Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş. (Türkiye) ve 

Ankara BüyUkşehir Belediyesi'dir. 

Bankers Trust International Limjted tarafından proje 

borçları düzenlenen yatırımın toplam degeri, 650 milyon Aıneri-

kan doları olarak öngörülmektedir. Bu proje için 100 nıilyon 

dolar Kanada H ii küme t i' nd en 24 milyon d o lar da t ngil iz HUkliıne --

ti'rıden sağlanacaktır. Konsorsiyuınla ve finansal kuruluşlarla 

ilgili görüşmeler tamamlanmıştır ve Ankara Metrosu'nun yapıınJ-

na başlarımı_ştı_r (55). 

(54) D. P. T. 11 B. O. T. 

(55) D.P.T. 11 B.O.T. 

ll 
• • .. > 

ll . . . ' 

s.4. 

s. 5. 
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3) İstAnhuJ Havaltınarn ve Diinya Ticaret J'vlerkezi 

Projeleri 

Alatiirk Havalinıaınnı geliştirme ve yönetme proj(~Si ve~ 

İstanbul Dtinya Ticaret Merkezi Projesi iç finansmanla gerv~k---

ü:şecc:k iki önemli altyapJ. projesidir. Bu projelerin iinenıi, 

Jstanbul'un Ortadof:,u ve Güneydoğu Avrupa 'ınn, ftnans ve~ i~?--

m er k e z i d u n ı m u na ge 1 ın e s i i ç i n İ s ta n b u 1 ı u n d Uz e n 1 e n ın(" s i (,: a h il --

larındarı kaynakJ.anmaktadır. Proje İstanbul'a terminalı, kar--

go.su, destek iıııkanlar:ı :Lle bölgesel iş merkezlerine ulaşuııı 

kolcıylışt1racak modern yönetim sist:eınine sahip bir lı<ıv<ıl_iııı;ııı.ı 

sağ J aya cak t: :ır. bunun yaıu sıra depo lama ve am har 1 am <:ı iç; in se ı·---

b e s t t) ir t i care t nı e .r ](ez i o l11 ş ttı r lll a ca}( t .ır . b a ı1l< a c J.l J. k ve i~ 

nı er k e z l e r i , o t e 1 , s e r g i ve t o p 1 an ı s a 1 o n la r ı , t e 1 e k o rıı i n i_ k n .s --

yon ve iç ulaşım gibi olanaklarıyla birlikte kurulmas.ı tascıc-

lanmak t:ad ır. 

Chserınayesi Lt3 milyon Anıerikan doları olan havaLtınanı 

projesi bu amaç için kurulacak bir anonim şirket ı-.arafınrlan 

gerçekleşttri.lecektir. Özsermayesi, Lockheed air- TerınLnal 

Ine. (Amerika), Eska, Kut:lut:aş, Alarko (Tiirldye) John Li!iııg 

Tnt. (İngiltere) ve Devlet Havameydanları .İşletıııesi (DII~I) tn-

rafından sağlanacakt.1r. Ana kreditörleri IFC ve OPJ\, oJacnktır·. 

İstanbul DUnya Ticaret merkezi Projesi Amerika'dan 

Jarnes T. Lewis, Singapur'dan IGB ve Hilton International gL-

bi bir kaç tUzel kişilik tarafından gerçekleştirilecektir. 

GörUşmeler ilerlemektedir (56). 

( 56) D. P. T. , "13. O. T. ll s.S. . .. . ' 
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!ı ) B i re c i k Bar a j ı_ ve H i d ro e 1 e k t r_· j k .Sa n t ra 1 T P ro j e s i 

Y <than c ı ve yer 1 i ş :il~ k eL 1 e ni en o 1 u .şan bt r konsor s i. yum 

TUr k iye ı ni n güneyel o ğ usunda Şan LL ur fa ı da Yap- .t ş 1 et-!)(~ v ı~ el ıvı o·-

deli ile bLr haraj ve Hidroelektrik santral:L yapmak ic,~in baş--

vur ın ı ı ş t ıı r . Bar a j F ı ra t ı t a A t a t Ur k B a ca j ı ı ın n a 1 ı: ı rı d a y ap ı 1 a -

caktı.r. Toplam elektrik üretimi_ 2.460 GhTlhr olacakt:ı.r. Baraj 

merkez ki] dolelurmalı beton gravit tipinde olacaktır. 

Bu projenin toplam yat:ı_n_ın değeri vergiler:i dahi 1 2 

milyar Alman Marlcı. olarak tabınin edilmektedir. Kon.sou-ıj yum; 

Plıilip.s Hclzman AG (Almanya), Strabag Osterrej_ch AG (/lvıısLur-

ya) Carııa Eııdiistri. A.Ş. (Tlirkjye), Acec Energe (Bel<_,~ik<i), ~ıuı--

z e ı: E s ch er hly s s C ın b . ( A ıma n ya ) . N ey rp i c .S . A . ( F' r an s a ) , V<' r -

bu nd- PLan Ce s. mb h. (Avusturya) ve Türkiye Ele k tr .i k l(unııııu-

nun UyeltEi.nden oluşmaktadır. 

Dı. ş borçlar dört dış kredi ajansı tar at ı. nciarı 'oilgLına--

cakLJr. bunlar: Herıııes (Almanya), Ducro:ire (Belçjka), OKB 

(Avusturya) ve Coface (Fransa). Bunı.ın yanısıra, Bayeci..sche 

Landesbank (Almanya), Genarale Bank (Belçika), Cirozenta:ıe 

Vienna (Avusturya), Societe Generc1le (Fransa) ve Etilıanlc (TUr-

k iye ) , ka t ı ı 1. m ı n da ld t i care t banka 1 aLL fina nsa ka l ı. 1 a c ak la r --

ldır. F:lnans örgütleriyle göriişnıelere devanı edilmekLedi c ('57). 

(57) D.P.T., "B.O.T. tl .... ' s.6. 
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5 ) İ z ın i t İ çme S 1.1 yu P ro j e s :i. 

Proje İng:Lltere'nin iki ve 'l'Urk:Lye'nin iki f:Lrma.sı Lle 

oluşt.uruları konsorsiyum tarafından gerçekleştir.i.lecekti.r-. 

P.W.T. Projecs Ltd. Thomas Water Plc. (İngiltere), Gama-GUriş 

(Türkiye) firmalarından oluşan konsorsiyum, bir baraj, su de-

po s u , g U n d e Lı B O • O O O k üb i k ın 1 g U n kapa s i t: e li b ir s u da m ı tma 

santralı, iki pompalama istasyonu ve çapı yaklaşık 130 Km. 

genişliğinde boru hatlan.nın yapıınına ilişkin projeler<lE~ ça··· 

lışınaktadırlar. İzmit kenti projeyi kendi kaynaklarıyla kar-

şılayaınayacağından, gerek duyulan içilebilir suyu sa~lamak 

için bir Yap-İşlet-Devret çöztimU aranmaktadır. Bu dıırumda Or-

tak Girişim Şirketi, kente yüksek kalitede içme suyunu devam-

lı bir biçimde sağlamak için projenin 15 yıl işletilmesinden 

sorumludur. Artan su İstanbul'a pompalanacaktır. 

özserınaye paylarının% 30'unu İzmit Belediyesi, % 51'-

ini, konsorsiyum karşılayacaktır. Kalan% 19'u İzmit'teki ya-

t:ırımcılar, diğer endüstriyel şirketler ve bankalar tarafJn-

dan sağlanacaktır. Toplam yatırım değeri 500 milyon Amerikan 

dalarına ulaşması beklenmektedir. Kreditörler, ECGD (İngilte-

re) ve İngiltere'yle Ttirkiye'nin ticaret bankaları olacaktır. 

Gerektiğinde İngiliz Hüküıne t:i. 'nin ATP yardımından öze 1 ın ad-

delerle yararlanılacaktır (58). 

(58) D.P.T. "B.O.T. ll s.6. . . . ' 
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II. TÜRKİYE'DE YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNİN UYGULAMASINA 

YOL AÇAN FAKTÖRLER 

A- Türkiye'de Y.İ.D. Modeli'nin Uygulamasına 

Yol Açan Faktörler 

Gelişme çabası içinde olan Türkiye' nin en önemLi so--

runlarından biri sermaye yetersizliğidir. Bu arada özellikle 

imalat ve hizmet sektörlerindeki gelişmeler, (enerji, ulaşım 

gibi) altyapı hizmetlerine olan talebin artmasına neden ol-

muştur. tilleenin mevcut finansal kaynaklarıyla bu projeleri 

karşılaması imk§nsız duruma gelmiştir. Altyapı projeleri bU-

yük finaıısman ihtiyacı yaratmakta ve dış borçlanınayı arttır-

maktadır. Dış kaynaklar genelde az ve ülkenin kredillilitesiy-

le sınırlıdır. Alınan dış borçlar btitçeye yuk getirmekte ve 

bunların ödemesi sorun olmaktadır. Ttirkiye öncelikle l1UyUk 

boyutlu altyapı projelerini devlet bütçesine yük getirmeden 

gerçekleş tirilmesini sağlamak için Yap-İşlet-Devret Model:irı:i 

uygulamaya koymuştur (59). Modelin uygulanmasına yol açan 

faktörlerderı en önemlisi ülkenin dışborç ve kaynak yetersi.z-

li ği sarıımı olmuş tur. 

Bunun yan.ında Türkiye' de imalat, tarım, sağLde v. b. 

gibi hizmet sektörlerindeki yatırımlarda da kaynak sıkıntısı 

çekmektedir. model bu alanlardaki finansman sorunlarına da 

çöztim getirebilmektedir. 

(59) D.P.T., "B.O.T .... 3, s.2. 



- 45 -

B- Y.İ.D. Modelinin Ekonomik Etkileri 

1) Tasarruf, Yatırım ve Gelir Etkisi 

Milli gelirin artması her yıl bir önceki yıla oranla 

yatırımların artmasıyla olmaktadır. Yatırımların artması için 

de ekonomide her yıl yaratılan kaynakların belirli bir bölü, 

münün tüketilmeyerek tasarruf edilmesi gerekmektedir. Ekono-

mik gelişmenin çekici gücünü sanayileşmenin oluşturduğ kabul 

edilebildiğinde, itici gücün de üretken yatırımlara dönüştü-

rülebilecek tasarrufların oluşturulması gerekmektedir (60). 

Y.İ.D. Modeline yerli girişimcilerin katılmasıyla toplam iç 

tasarruflar artmaktadır. Ayrıca model sayesinde bitmesi uzun 

yıllar alabilecek milyarlarca dolarlık alt yapı ve diğer ya-

tırım projeleri beklenenden çok kısa sürede tamamlanabilmek-

te, bunun da ekonomiye gelir arttırıcı etkisi olabilmekte-

did (61). 

TABLO II 

Yıllar İtibariyle Toplam Kamu ve Özel Yatırımların 

GSMH İçindeki Payı 
(Milyar TL) 

Yıllar Top.Yatırımlar Kmnu Yat. Özel Yat. GSMH % Payı (1/4) 
(1) (2) (3) (4) 

1985 5257 3167 2615 27789 

1986 8582 5258 4347 39310 

1987 14008 7787 7062 58390 

1988 26176 10990 13056 100154 

1989 40186 16887 21251 170633 

1990 60387 30664 37418 286306 

Kaynak: 1989-1990 Merkez bankası İktisadi Raporu. 

(60) ŞATIRoGLU, a.g.e., s.216. 

(61) OKTAY, a.g.e., s.287. 

0,18 

0,21 

0,23 

0,26 

0,23 

0,21 
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Türkiye'nin toplam yatırımlarının G.S.M.H. içindeki 

oranı 1985 ve 1990 yıllarında % 18 ile % 23 arasında değiş-

mektedir. Y.İ.D. Modeli ile yapılacak yatırımaların toplam 

değeri 30 trilyon düzeyindedir. Bu değer, 1990 yııı verile-

riyle karşılaştırılabilir 1990 yılında toplam yurtiçi tasar, 

ruflar 60 trilyon düzeyindedir. Y.İ.D. modeliyle yapılması 

öngörülen yatırımlar bir yılda tamamlanmış kabul edildiğinde 

bile, bu Türkiye'nin bir yıllık toplam kamu + özel yatırımla-

rının ; 50'sini oluşturmaktadır. bu oran G.S.M.H. 'nın % lO'u 

düzeyinde olmaktadır. bu Y.İ.D. yatırımlarının toplam yatırım 

değeri yıllara dağıtıldığında da aynı etkileri göstermektedir. 

Şekil 2: Kmnu ve Özel Yatırımların Toplam Yatırımlar 

İçindeki Payı. 

Şekil 2'ye göre son yıllarda toplam yatırımlarda ka-

munun payı azalmıştır. bu azalışın nedeni transfer harcama-

larının artması olarak kabul edilmektedir. Y.İ.D. Modeli, 

özel yatırımların artışını sağlamanın yanında, kamu kesimi-

nin toplam yatırımlar içinde azalma eğilimi gösteren payının 

kapanmasını da sağlamaktadır. Tasarruf = Yatırım eşitliği 

gözönüne alındığında, Y.İ.D. Modelinin milli gelire olan 
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katkısı daha net bir biçimde gözler önüne serilmektedir. 

Y.İ.D. yatırımlarının gelir etkisinin bulunabilmesi 

için, genişletilmiş çarpan katsayısının bulunması gerekmekte

dir. Aynı biçimde çarpan-hızlandıran etkisinin de, hesaplan

ması gerekmektedir. Bunlarla ilgili çalışma yapılmadığından 

teknik olarak etkileri görülememektedir. Ancak 30 trilyonluk 

yatırım en az kendisi kadar gelir artışı yaratsa bile Y.İ.D. 

Modeliyle gerçekleşen gelir etkisinin oldukça önemli boyutta 

olacağı görülmektedir. 

2) Üretim Etkisi 

Üretim = fiyat x miktar eşitliği gözönüne alındığında, 

üretim etkisinin kesin olarak bilinebilmesi için üretilen 

mal ve hizmetin fiyatının ve miktarının bilinmesi gerekecek

tir. Bunların değerleri projelerde belirtilmiş olmasına kar

şın, kesin değerler kamuoyuna açıklanmadığından, üretim etki

si tam olarak belirtilememektedir. Ayrıca, üretim etkisinin 

hesap edilebilmesi için yapılan yatırımın kaç yılda geri dö~ 

neceğinin bilinmesi gerekmektedir. Örneğin, hidroelektrik sant

ralların geri ödemesi 10 yıl olmaktadır. 

Tesisler üretime geçince üretilecek olan mal ve hizme

tin değerinin belirlenebilmesi için bugüne kadar detaylı ça

lışma yapılmamıştır. Y.İ.D. çerçevesinde yapılan yatırımların 

doğrudan ve dalaylı üretim etkileri bulunmaktadır. Y.İ.D. ya

tırımlarına konu olan sektörler genellikle hizmet üretmekte

dirler. Örneğin, ulaştırma sektöründe ulaştırma hizmeti üre-
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tilmektedir. bunun değerinin belirlenmesi için sözgelimi ya

pılan otoyoldan kaç araç geçeceği ve herbir aracın geçiş üc-

retleri bilinmelidir. Enerji sektöründe üretilen enerji diğer 

üretim alanlarının enerji ihtiyacını karşılamaktadır. Turizm 

sektöründe Y.İ.D. Modeliyle yapılan otellerde turizm hizmeti 

üretilmektedir. Bu otellerde konaklayan kişilerin bıraktığı 

toplam hasılat tutarı turizm hizmetinin üretim etkisin göster-

mektedir. Bu örnekleri daha da arttırmak mümkündür. 

3) Ödemeler Dengesi Etkisi 

Gelişmekte olan ülkelerin karşılaştıkları darboğazlar

dan biri de ödemeler dengesi ve dış ticarc::_t_ a~ığı sorunu ol

maktadır. Sanayileşme çabaları içinde olan gelişmekte olan ül

kelerin ithal etmek zorunda kaldıkları sanayi malları, hammad

de ve girdi ithalatının giderek artması ve fiyatlarının yük-

selme eğilimi içinde olması, bunun yanında birincil mallara 

olan dış talebin gelir ve fiyat esnekliklerinin düşüklüğü gi

bi daha birçok nedenlerden dolayı gelişmekte olan ülkelerin 

ödemeler dengeleri açık vermektedir (62). Sürekli bütçe açığı 

veren gelişmekte olan ülkelerin, döviz girdileri, dış borç 

anapara ve faizlerini ödemeye yetmemekte yetmediği için de 

yeniden borçlanarak borç ödemektedirler (63). 

Y.İ.D. Modeli ödemeler bilançosu açıklarını azaltıcı 

etki yaratabilir. model sayesinde ülke dışborç almadan açık-

(62) Türkiye Kalkınma Bankası Bülteni, S.31, Eylül-Ekim, 1989, s.7. 

(63) KATMAN, Borçlu ... , a.g.m. 
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ları finanse edebilir. Y.İ.D. projelerinde finansmanı yatı

rımcı firma sağladığından, model bütçeye ek yük getirmemek

tedir. 

Y.İ.D. Modelinin kullanılması ile ülkelerin ödemeler 

dengesini altüst edecek projelerle ilgili girdi dış alımları 

ve eski borçların geri ödenmesi durumları ortadan kalkmakta

dır. Böylece, Y.İ.D. Modelinin, ithalatta döviz tasarrufu 

sağlanmış olmaktadır. Ayrıca süresinden önce biten otel, li

man, enerji santralaları projeleri v.b. nedeni ile mal/hizmet 

ihracatı yukarı doğru çekilmektedir (64). 

TABLO III 

Yıllar İtibariyle Dış Borç Ödemeleri Milyon· $ 

Yıllar Dış Borç Servisi 

1985 3611 

1986 4279 

1987 5164 

1988 6726 

1989 6930 

Kaynak: T.O.B.B. Ekonomik Rapor 

Tablo Ili'de Türkiye'nin beş yıllık dış borç ödemeleri 

görülmektedir. Bu yıllarda toplam 27 milyar dolar dış borç 

ödemiştir. Y.İ.D. modeliyle gerçekleşecek yatırım projeleri

nin toplam değeri 10 milyar dolardır. Bu rakamlar Y.İ.D. 

Modelinin önemini göstermektedir. Model daha önceki yıllarda 

uygulanmış olsaydı ülke bu kadar dış borç ödemeyebilirdi. 

64 OKTAY, a.g.e., s.287. 
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TABLO IV 

Yıllar İtibariyle Yeniden Alınan Krediler 

Milyon $ 

Yıllar Yeniden Alınan Krediler 

1985 1159 

1986 2670 

1987 4230 

1988 3718 

1989 3103 

Kaynak: T.O.B;B. Ekonomik Rapor 

Tablo IV'de yeniden alınan dış krediler görülmektedir. 

Y.İ.D. Modeliyle bu krediler alınmayabilir. Ve bütçeye milyar

larca dolar tasarruf sağlanabilirdi. Alınan dış kredilerin 

olumsuz etkisi ileriki yıllarda görülmektedir. 

TABLO V 

Yıllar İtibariyle Yabancı Sermaye Yatırımları 

Milyon $ 

Yıllar 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

Yabancı Sermaye Yatırımları 

99 

125 

81 

348 

Kaynak: T.O.B.B. Ekonomik Rapor. 

----~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Y.İ.D. yatırımlarının getirileri yabancı sermaye ya

tırımlarının getirilerinden daha fazladır. 4 yılda toplam 

yabancı sermaye yatırımlarının değeri 653 milyon dolarken 

Y.İ.D. yatJ_rımlarının toplam yatırım değeri 10 milyar dolar 

düzeyindedir. 

Y.İ.D. Modeliyle milyarlarca dolarlık yatırım devlet 

bütçesine yük getirilmeden gerçekleştirilebilmektedir. Ayrı

ca gelen yabancılar, özsermayelerini ve/veya sağladıkları kre

dileri ülkeye getirdiklerinden ülkenin döviz gelirleri artmak

tadır. 

Model kapsamında gerçekleştirilen serbest bölgeler, 

ödeci~lei-dengesinde, ihracatın kolaylaştırıl~~sı ve arttırıl

ması gibi etkiler sonuç olarak döviz girdileri artışı sağla

maktadır. Böylece modelin uygulandığı ülkeye yönelik yeni dö

viz kaynakları yaratılmaktadır. 

4) İstihdam Etkisi 

Y.İ.D. yatırımları istihdamı doğrudan ve dalaylı yol

lardan etkileyebilmektedir. bu yatırım yapılan sektörlere gö

re değişmektedir. Örneğin, model altyapı projesine uygulandı

ğında istihdam etkisi sınırlı olabilmektedir. Y.İ.D. Modeliy

le yapılan yatırımlar sayesinde yeni iş yerleri açılarak, bin

lerce kişiye iş olanağı sağlanabilmektedir. 

Model kapsamında gerçekleşecek serbest bölgelerde ha

lihazırda 5850 kişi istihdam edilmektedir. Bu projeler tamam-
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landığında istihdamın 30 bin kişi düzeyinde olması planlan-

maktadır (65). 

Karayolları'nın planladığı otoyol kenarlarındaki te-

sislerin ve otoyol inşaatlarında 30 bin kişiye iş olanağı ya

ratılmaktadJ_r. Bu tesislerde, Y.İ.D. Modeliyle gerçekleştiri-

lecektir (66). 

İstihdam edilen kişilerin gelirlerinin artması, tüke-

tim arttıracağından, diğer üretim sektörlerinin de gelişimini 

sağlayabilmektedir. Bu şekilde yeni iş yerleri açılmakta, yeni 

istihdam olanakları oluşabilmektedir. 

Tüm sektörler gözönüne alındığında model sayesinde yüz-

binlerce kişi istihdam edilebilecektir. 

S) Teknoloji ve Yönetim Bilgisi Etkisi 

Teknolojik ilerleme ve gelişme büyük çapta araştırma 

ve geliştirme harcamalarını gerektirmektedir. Bu nedenle tek-

nolojik yenilikler çokuluslu şirketler tarafından yapılmakta-

dır (67). Gelişmekte olan ülkelerin ileri sanayi ülkeleri ve 

çok uluslu şirketlerin elinde olan bu teknolojik avantajı ül-

kelerine çekebilmesi iki yolla mümkün olmaktadır (68). Bunlar, 

(65) Ekonomist 20 Ocak 1991, s.29. 

(66) Panorama, 7 Ekim 1990, s.21. 

(67) Sadun ARil~, a.g.e., s.6. 

(68) KARLUK, a.g.e., s.35. 
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- Teknik bilginin lisans anlaşmaları teknik yayımlar, 

ticaret resmi teknik yardım prolgrarnları ve diğer haber leş-

me araçları ile, 

- Özellikle yabancı sermayeli şirketler tarafından ger-

çekleştirilen doğrudan yatırırnlar sayesinde yatırım yapılan ül-

keye yeniliğin bizzat şirket tarafından getirilmesi ile gerçek-

leştirilebilrnektedir (69). 

Bu durumda ciddi yabancı sermaye yatırımları ileri tek-

nolojinin transferi konusunda önemli bir kanal olarak ortaya 

çıkmaktadır (70). 

Y.İ.D. Modelinde yabancı yatırırncı bir ülkeye kar elde 

etme güdüsüyle geldiği için, yeni teknolojiyi de beraberinde 

getirmekle, modelin uygulandığı ülkeye modern teknolojiler 

girmektedir. 

Türkiye'nin vasıflı insan gücü yetiştirrnek amacıyla 

attığı bazı adımlara rağmen, teknoloji ya da işletmecilik açı-

sından kritik büyük projelerin gerçekleştirilmesinde sıkıntı

lar çekilrnektedir. Yap-İşlet-Devret modeli bu sıkıntıları gi-

derecek bir çözüm önermektedir. Yabancı yatırımcılar, yalnız-

ca gerçekleştirilmesi güç projeleri kendi teknik kadroların 

katkısıyla gerçekleştirmekle kalrnayarak, ilk yılların işletme 

güçlüklerini de üstlenrnektedirler. Böylece işletmelerin dev-

(69) KARLlTrC, a.g.e., s.35. 

(70) Güngör URAS, Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımları, İktisadi Ya

yınlar, İstanbul, 1979, s.51 
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redileceği yıla kadar geçen süre içinde bu işleri sırtlana-

cak kadroları da yetiştireceklerdir (71). 

Y.İ.D. Modeliyle gerçekleşecek İstanbul Havaalanı'nın 

yapımında, yapımcı firma, dünyanın en büyük özel havaalanı 

olan Toronto Havaalanı'nda kullandığı teknolojiyi kullanacak-

tır. Böylece İstanbul, teknolojinin en ileri ürünleriyle do-

natılacaktır. bunların arasında en önemlileri de, merkezi 

bilgisayar ve otomasyon sistemi olmaktadır. Ayrıca işletmeci 

firma , çalıştıracağı Türk elemanları da eğitecek; eğitilmiş 

bu elemanların etkisi, Türkiye'nin diğer havaalanlarında da 

görülecektir (72). 

Y.İ.D. Modeliyle Türkiye'de diğer sektörlere de en ye-

ni teknolojinin gelmesi sağlanacaktır. 

6) Bölgesel Kalkınmaya Etkisi 

Türkiye'de çeşitli coğrafi bölgeler arasında bulunan 

sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi farkları sanayi yatırımla-

rının vasıflı işgücünün daha kolaylıkla bulunduğu, su, elek-

trik, yol gibi altyapı hizmetlerinin tamamlanmış olduğu ve 

geniş pazarlara ve/veya kentlere yakın olan yörelerde toplan

masına neden olmuştur (73). Eğer teşvik tedbirleri ve uygu

lanan politikalar, Y.İ.D. Modeli ile yapılacak yatırımları, 

bu bölgelere çekebilirse, bu bölgelerdeki hem altyapı yatı-

(71) ULUATAM ... , a.g.m. 

(72) Alarko Tanıtun İlanı 

(73) Cem ALPAR, Çok ınuslu Şirketler Ve Ekonomik Kalla.nma, Ankara, 1980, 

s.239. 
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rımlarJ_nın, hem de diğer yatırımların gerçekleştirilmesi sağ-

lanabilir. Burada önemli olan, teşvik tedbirlerinin yatırım-

cıları ülkenin geri kalmış bölgelerine çekmekte ne derece et-

kin olduğu veya yatırımcının teşvik tedbirlerine ne ölçüde 

duyarlılık gösterecekleridir. 

7) Dış Siyasi ve Ekonomik ilişkilere Etkisi 

Yatırımlar ile ülkenin dış dünya ile ilişkilerinin eko

nomik ve siyasi boyutu giderek genişler. Ülkelerin siyasi sos-

yal durumlarına, ulusal gücüne bağlı olarak yabancı yatırımla-

rın etkisi de farklı olmaktadır (74). Çokuluslu firmaların 

dünya üzerindeki nüfusu ise ~nkar edilememektedir. Bu ekono-

mik gücün bir ülke konusundaki düşünceleri, o ülkenin ulusla-

rarası ilişkilerinde kolaylıkların doğmasını sağlamaktadır (75). 

Türkiye açısından önemli olan bir başka konu da AT'a 

tam üyeliktir. ileriki tarihlerde Türkiye'nin AT ile bütünleş-

mesi söz konusudur. Oysa AT ülkeleri ve Türkiye'nin ekonomik 

yapıları karşılaştırıldığında, kişi başına yatırım düzeyinin 

AT'da daha yüksek, firma ölçeğinin daha büyük,işgücünün eği-

tim düzeyinin çok daha yüksek, bilimsel araştırma ve teknolo-

jinin karşılyaştırılmayacak düzeyde ileri ve ilerlemekte oldu-

ğu, buna karşılık fyiyat artışlarının çok daha düşük oranlar-

da kaldığı görülmektedir (76). Tam üyelik gerçekleştiğinde 

(74) Dünya'da ve Türkiye'de ... , a.g.e., s.267. 

(75) Dünya'da ve Türkiye'de ... , a.g.e., s.74. 

(76) Gülten KAZGP.J~, 100 Soruda Ortak Pazar ve Türkiye, Gerçek Yayınevi 

İstanbul, 1975, s.204. 
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ise emek gibi sermaye faktörü de serbestçe dolaşabilecektir. 

AT'ın sanayi ve ileri rekabet gücü ka~şısında gerileyip kayıp-

lara uğramamak için sanayi ve hizmetler sektöründeki hazırlık-

lara başlamak, ileri teknolojiyi kullanmak, verimliliği arttır-

mak, dünya rekabetine açılmak, kaynakları en rasyonel biçimde 

kullanmak ve uzun vadeli düşünmek gibi durumları yerine getir-

rnek gerekmektedir (77). Bunların yerine getirilmesini sağlama

da Y.İ.D. Modeli belirli oranda yardımcı olmaktadır. 

Y.İ.D. Modelinin AET'ye girme döneminde Türkiye için ö-

nemi büyüktür. Bu model kapsamında Türkiye'deki belediyeler en 

kısa zamanda kentlerinde herhangi bir bedel ödemeden en modern 

tesisiere sahip olabilirler. Örneğin, arıtma tesisleri, sağuk 

hava depoları, hastaneler, spor tesisleri v.b. gibi. Avrupa'dan 

bu sayılan tesisler için Türkiye'ye gelen yatırımcılar beraber-

lerinde know-howlarını, AET norm ve standartlarına uygunluk ga-

rantilerini de beraberlerinde getireceklerdir (78). 

Türkiye, Y.İ.D. Modeli ile dalaylı olarak, tek başına 

elde ederneyeceği kadar büyük çapta ve uygun koşullarda kredi 

temin etme olanağına kavuşmaktadır (79). 

İstanbul havaalanının tamamlanması sonucu Türkiye'nin 

bölgedeki konumu da değişecektir. Çünkü proje gerçekleştiğin-

de, yabancı havayolları Atatürk Havaalanını tercih edebilecek-

lerdir ( 80) . 

(77) Türk Ekonomisinin meseleleri ve Tekliflerimiz, T.O.B.B. Yayınları, 
No.48, Ankara, 1987; s.33~ 

(78) BAHŞİ, a.g.m. 
(79) OKTAY, a.g.e., s.288. 
(80) Alarko İlanı. 
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8) Mahalli İdarelere Etkisi 

Belediye yatırımlarının doğrudan kalkınmaya yani mil-

li gelir artışına dönük yatırımlar üzerinde uzun dönemdeki 

etkileri gözardı edilmemelidir. Çünkü belediye yatırımları 

genelde altyapı yatırımlarıdır. Ve ·diğer yatırımların ekono-

mik olarak çalışabilmeleri altyapı yatırımlarının varlığına 

bağlı olmaktadır. 

Belediyelerin, beldede yaşayanların mahalli ihtiyaçla-

rını karşılamak için yapması gereken yatırımları arasındaki 

gibi gruplandırabilir . Bunlar 1580 sayılı yasanın Belediye

lere yüklediği görevlerdir (81). 

a. Temel Kent Altyapı Yatırımları 

- Şehiriçi yollar ve meydanlar yapmak, 

- Kanalizasyon şebekesi kurmak, 

- Şehiriçi su şebekesi kurmak 

- Farklar, mezarlıklar yapmak, 

- Kentiçi köprü, iskele, rıhtım inşaatı, 

- Havagazı şebekesi kurmak, 

b. İmarla İlgili Projeler 

- Nazım planı yapmak, 

- İmar planı yapmak, 

- Harita yapmak, 

( 81) İl Planlama ve Koordinasyon Müdürleri ile APK ve İl Planlama Uzman 

Yardımcıları Kurs Notları, T.C. İçişleri Bakanlığı Ya.~~o.416, APK.l6 

Ankara, 1986, s.459. 
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c. Ekonomik Nitelikte Yatırımlar 

- Hal ve pazar yerleri açmak, 

Küçük sanayi bölgesi ve çarşısı kurmak, 

- Otel, dükkan v.b. yerleri yapmak, 

- Mezbaha yapmak, 

- Soğukhava deposu, ekmek fabrikası v.b. yerleri 

açmak, 

- Hamam, sauna v.b. binaları yapmak 

d. Sosyal ve Kültürel Nitelikteki Yatırımlar 

- Okuma salınu, kütüphane yapmak, 

- Sağlık tesisleri kurmak, 

- Sosyal tesisler kurmak, 

-Ucuz belediye konutları yapmak (82). 

Belediyelerin ellerindeki teknik ve finansman olanak

ları içerisinde proje değerleri milyarları bulan altyapı te

sislerini yapmaları olanaksız duruma gelmiştir (83). 

Büyük kent belediyelerinde toplam belediyeli nüfusun 

büyük bir kısmı yaşamaktadır. (Ankara, İstanbul, İzmir Bele

diyelerinde toplarnın %62,7'si) Bu büyük nüfusun gerektirdiği 

yatırım ihtiyacı belediye gelirleriyle karşılanamayacak düze

ye ulaşmıştır. Özellikle metro, raylı sistem gibi altyapı ya

tırımlarının maliyetleri çok yüksek görülmektedir (84). Bu 

(82) İl Planlama ... ' a.g.e., s.461. 

(83) İl Planlama ... ' .a.g.e., s.480. 

(84) İl Planlama ... ' a.g.e., s.481. 
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tür kaynak sıkıntıları belediyeleri yeni finans kaynakları 

aramaya yöneltmiştir. 

Model belediyelere zaten kısıtlı olan kaynaklarını 

zoramadan ve en kısa zamanda bu tesisiere sahip olma olana, 

ğını sağlamaktadır. 

Örneğin;toplam yatırım değeri 650 milyon dolar olan 

Ankara Metro Projesi ve yine toplam yatırım değeri 500 milyon 

dolar olan İzmit İçme Suyu projesi bu model çerçevesinde ger

çekleştirilecektir. Bu yatırımların belediye ve bütçesine ge

tirdiği olumlu katkıları göz ardı edilemez. Ayrıca kendi ola

naklarıyla yıllar sonra bile zor gerçekleştirebileceği tesis

ıere yıllar önce sahip olmaktadırlar. 

Yerel yönetimlerin bu modeli benimsernesi ile kentlerde 

alıcısı hazır fizibl projeler, Y.İ.D. Modeli ile uluslararası 

ihaleye açılmaktadır (85). 

Tablo VI'da mahalli idare yatırımlarının dağılımı gö

rülmektedir. 1988 yılında mahalli idare yatırımıarına toplam 

1970.5 milyar lira ayrılmıştır. Y.İ.D. Modeliyle gerçekleşe

cek sadece Ankara Metrosu ve İzmit İçme Suyu projelerin top

lam yatırım değeri yaklaşık 2 trilyon lira olmaktadır. Bu de

ğerde Y.i.D. modelinin mahalli idare yatırımıarına olan etki

sini daha açık gösterebilmektedir. 

(85) OKTAY, a.g.e., s.287. 



TABLO VI 
.MAHALLİ İDARE YATIRIMLARININ DAGILIMI 

(Milyar TL) 

1986 1987 1988 

Tutar Tutar % Pay Tutar %Pay Tutar % Pay 
-

TarJJTI 9.9 1.8 24.2 2.3 75.6 3.8 

İmalat Sanayi 5.1 0.9 5.2 0.5 17.6 0.9 

Ulaştırma ve 
Haberleşme 212.5 39.3 446.2 41.9 785.5 39.9 

Turizm 72.6 13.5 101.2 9.5 198.6 10.1 

Konut 19.5 3.6 35.9 3.4 66.9 3.4 

Eğitim 40.5 7.5 64.6 6.0 101.6 5.2 

Sağlık 3.0 0.6 7.3 0.7 12.5 0.6 0\ o 
Diğer Hizmetler 177 .o 32.8 379.9 35.7 712.2 36.1 

----
540.1 100.0 1.065 100.0 ı. 970.5 100.0 

Kaynak : İ.S.O. Ekonomik Rapor Ağustos 1989. 
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9) Diğer Etkileri 

Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde sunulan yatırım 

fırsatları yabancı sermayeyi Türkiye'ye gelmeye ikna edecek 

biçimde düzenlendiğinde modelin sermaye girişini artıracağı 

görülecektir (86). 

Türkiye'nin Y.İ.D. Modelini ileriki yıllarda daha da 

geliştirerek gelişmekte olan ülkelere örnek olacak bir yatı-

rım finansman aleti durumuna getirebilir (87). 

Ayrıca işleri durgunluk durumuna giren Türk Müteahhit
• 

lik firmalarının da bu yöntemi kullanarak siyasi rejimi is-

tikrarlı ancak döviz sıkıntısı içindeki ülkelerde baraj, köp-

rü, yol, liman v.b. tesisler ihalelerinde rakiplerine göre 

avantaj sağlamaları mümkün olabilmektedir (88). 

(86) ULUATAM, a.g.m., s.28. 

(87) OKTAY, a.g.e., s.288. 

(88) OKTAY, a.g.e., s.288. 



S O N U Ç 

Yap-İşlet-Devret, başta altyapı olmak üzere çeşitli 

yatırım projelerinin yerli ve yabancı firmaların katılımı ile 

gerçekleştirilmesi için oluşturulmuş bir ekonomik işbirliği 

modelidir. Modelin amaçlarından bazıları, kamunun hizmet a

lanına giren yatırımlarda finansman gereksinimlerinin karşı

lanabilmesi, yabancı sermayenin ülkeye çekilebilmesi ve ya

tırımların hızlandırılarak arttırılabilmesi v.b. olmaktadır. 

Y.İ.D. Modeli uygulamalarında ilgili kuruluşlar değişik tip

lerdesözleşmeler düzenlemektedirler. Projelerde tesisin yapı

mını üstlenen kuruluş, bir tesisi inşa etmeyi ve belirli bir 

süre ile bağlı olarak işletmeyi, belirlenen sürenin sınunda 

tesisi işler durumda ilgili kuruluşa devretmeyi yüklenmekte

dir. Y.İ.D. Modelinde genel olarak yabancı ve yerli yatırım

cılar, işletmeciler ve finansör kuruluşlar yer almaktadır. 

Bununla birlikte uygulamada bazen Y.İ.D. 'e çok yakın bazı 

teknikler de kullanılmaktadır. Bunlar: Yap-İşlet-Kirala-Dev

ret, Tamamla-İşlet-Devret, Kur-İşlet-Devret, Restore Et-İşlet-
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Devret, Yap-İşlet-Sahipol olmaktadır. Modelin uygulamasına 

yol açan faktörlerden en önemlisi gelişmekte olan ülkelerin 

dış borçları ve kaynak yetersizliği olarak kabul edilmekte

dir. Gelişmekte olan ülkeler, sürekli bütçe açığı vermekte 

döviz girdileri dış borç-anapara ve faiz ödemeye yetmemekte

dir. Y.İ.D. Modeli, gelişmekte olan ülkelerin dışborç ve kay

nak yetersizliği sorunlarını ortadan kaldırmak için gelişti

rilmiş bir aracı olmaktadır. 

Y.İ.D. uygulamaları, ekonomide tasarruf, yatırım, ge

lir, üretim ve istihdam gibi unsurları arttırırken, ödemeler 

dengesi üzerinde iyileştirici etkiler yaratmakta ve teknolo

ji, yönetim bilgisi, bölgesel kalkınınayı genişleterek, ulus

lararası ilişkilerde bütünleşmeyi kolaylaştırmaktadır. 

Türkiye'de gerçek anlamda Y.İ.D. Modeli 1984 yılında 

gündeme gelmiştir. Model kapsamında milyarlarca dolarlık hid

roelektrik santralları, barajlar, otoyollar, serbest bölgeler, 

havalimanları, oteller, metrolar, dinlenme tesisleri v.b. gi

bi yatırım projeleri gerçekleştirilmektedir. Türkiye'nin son 

yıllarda özellikle imalat ve hizmet sektöründeki gelişmeler 

altyapı yatırımlarının ihtiyacının ortaya çıkmasına neden ol

muştur. Bu yatırımları gerçekleştirmek için sermaye yetersiz

liği ve dışborç güçlükleri modelin Türkiye'de uygulamasına 

yol açan faktörlerin başında gelmektedir. 

Türkiye'deki uygulamalar irdelendiğinde: ekonomiyi et

kileyecek büyük boyutlu yatırımların yapım ya da proje aşama-
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sında olması, modelin ekonomik etki ve faydaları konusunda 

somut bir yargıya ulaşılmasına engel olmaktadır. Çünkü, Y.İ. 

D. Modeline ilişkin projeler genellikle uzun vadeli ve so

nuçlarının elde edilmesi için uzun bir zamanı gerektiren ni

telikteki projelerdir. bu durumda modelin Türkiye'deki eko

nomik etkileri konusunda kesin bir degerlendirmede bulunmak 

için vakit henüz erken görülmektedir. Ancak, her ne kadar 

Türkiye'deki uygulamalarla ilgili bilgiler modelin etkileri 

konusunda bir yorum yapılmasını güçleştirse de, yine konuyla 

ilgili bazı ilk degerlendirmelerin imkanı ortaya çıkmış bu

lunmaktadır. 

Buna göre, Y.İ.D. Modelinin Türkiye'deki uygulamaları

nın ekonomik etkileri aşagıdaki gibi özetlenebilir. 

- Ülkeye milyarlarca dolarlık tasarruf-yatırım ve ge

lir etkisi yaratmanın yanında, yeni üretim alanlarının açıl

masını saglayacaktır. 

- Ödemeler dengesi üzerinde özellikle saglayacagı dö

viz tasarrufu nedeniyle iyileştirici etkiler yaratacağı görül

mektedir. Yabancı sermayenin ülkeye gelmesini kolaylaştırabi

lecegi anlaşılmıştır. 

- İstihdamda ve üretimde önemli artışlar meydana geti

recegi anlaşılmıştır. 

- Uygulanmaya konduğu bölgenin kalkınmasını kolaylaş

tıracak, bölgesel farklılaşmayı (kültürel, toplumsal, ekonomik 

v.b.) ortadan kaldırabilecegi anlaşılmıştır. 
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- Belediyelere yeni bir finans kaynağı yaratacağı be, 

lirlenmiştir. 

- Dışborç tasarrufu sağladığı belirlenmiştir. 

- Ülkenin kaynak yetersizliğini büyük ölçüde ortadan 

kaldıracağı görülmüştür. 

Türkiye'nin ekonomik yapısı ve ekonomik yapısını oluş

turan unsurlarındaki değişme ve gelişme eğilimleri gözönüne 

alındığında, Y.İ.D. Modelinin ülkenin ekonomik gelişmesini 

hızlandırmada önemli katkılar sağlayacak bir finansman mode

li olduğu görülmektedir. 

Sonuç olarak, teorik yapısı ve amaçlarına uygun biçim

de uygulandığında Y.İ.D. Modelinin özelde Türkiye ekonomisin

de, genelde ise gelişmekte olan ülke ekonomilerinde oldukça 

önemli bir fonksiyona sahip olacağı söylenebilir. 
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