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YAP- LET-DEVRET VE YAP- LET MODEL
KAPSAMINDA YAPTIRILAN ENERJ  PROJELER

HAKKINDA SAYI TAY RAPORU (ENERJ  RAPORU) 
HAKKINDA ÖZET B LG

ükümetlerin yapmak zorunda oldu u i lerin büyüklü ü ve bunların
gerektirdi i fonların hacminin kamu kesiminin malî kapasitesini 

a ması, yeniden yapılandırmadan ba layarak özelle tirme düzenlemelerine kadar 
çok sayıda yöntemin geli tirilmesi sonucunu do urmu tur. Bu yöntemlerden biri 
de kamu-özel sektör ortaklı ı esasına dayanan Yap- let-Devret (Y D) modelidir. 

Geni  anlamda Y D modeli, ileri teknoloji ve yüksek maddî kaynak 
ihtiyacı duyulan bir kamu yatırım veya hizmetinin finansmanının özel bir irket 
tarafından kar ılanarak gerçekle tirilmesi, sözle me ile önceden belirlenen bir 
süre için i letilmesi, bu süre içerisinde üretilen mal veya hizmetin kamu kurum ve 
kurulu larınca veya hizmetten yararlananlarca satın alınarak yatırım bedelinin bu 
suretle ödenmesi ve sürenin sonunda i letilmekte olan tesislerin, borçsuz, bakımı
yapılmı , eksiksiz ve i ler durumda, ilgili kamu kurum veya kurulu una bedelsiz 
olarak devredilmesi eklinde tanımlanabilir.

Ülkemizin bu modelle tanı ması, kamu finansman sıkıntısının ya andı ı
80’li yıllara rastlamaktadır. Bu konuda ilk yasal düzenleme enerji sektöründe 
gerçekle mi tir. 4.12.1984 tarih ve 3096 sayılı “Türkiye Elektrik Kurumu Dı ındaki 
Kurulu ların Elektrik Üretimi, letimi, Da ıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında 
Kanun” ile elektrik enerjisi alanında özel sektöre de faaliyette bulunma olana ı
tanınmı  ve bu Kanun uyarınca 85/9799, 85/9800 ve 87/11488 sayılı uygulama 
yönetmelikleri yürürlü e konulmu tur.

3096 sayılı Kanun uyarınca enerji alanı imtiyazlı bir alandır ve görevli 
irketlerle imzalanan sözle meler “ mtiyaz Sözle mesi” niteli ini ta ımaktadır.

Kanunun yürürlü e girdi i 1984 yılından 1993 yılına kadar enerji alanında görevli 
irketlerle yapılan tüm anla malar “ mtiyaz Sözle mesi” olarak imzalanmı  iken 
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1993-1996 yılları arasında yaptırılmasına karar verilen 3 adet do algaz santrali 
(Esenyurt, Marmara Ere lisi Trakya ve Marmara Ere lisi Uni-Mar) ile ilgili olarak 
görevli irketlerle Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı ı arasında “Özel Hukuk 
Sözle mesi” niteli ini ta ıyan Uygulama Anla maları akdedilmi tir. mtiyaz
sözle mesinin tüm ko ullarını ta ıyan bu anla malar, imzalandıkları tarih itibariyle 
yürürlükteki Anayasa ve Danı tay Kanununa aykırı olarak, imtiyaz sözle mesi
yerine özel hukuk sözle mesi olarak ba ıtlanmı  ve idarî yargı denetimi dı ında
tahkim usulü getirilerek sözle meler üzerindeki Danı tay’ın ön denetimi 
kaldırılmı tır. 

Y D modeli kapsamında görevli irketlerle yapılan ve yapılacak
anla maların, imtiyaz sözle mesi dı ına çıkarılması yönündeki ilk yasal 
düzenleme, 22.2.1994 tarih ve 3974 sayılı Kanunla gerçekle tirilmi tir. Bu 
Kanunla 3291 sayılı eski Özelle tirme Kanununa getirilen ek 5’inci maddede, 
enerji alanında yapılan sözle melerin “özel hukuk hükümlerine tabi oldu u” ve
“imtiyaz te kil etmeyece i” belirtilmi tir. Ancak bu düzenleme Anayasa 
Mahkemesinin 9.12.1994 tarih ve E:1994/43, K:1994/42-2 sayılı kararı ile iptal 
edilmi tir.

Bunun üzerine 8.6.1994 tarih ve 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin 
Yap- let-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun” çıkarılarak 5’inci 
maddesinde “Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen idare ile sermaye irketi veya yabancı
irket arasında imtiyaz te kil etmeyecek nitelikte bir sözle me yapılır. Bu sözle me özel 

hukuk hükümlerine tabidir.” eklinde bir düzenleme yapılmı tır. Bu düzenleme de 
Anayasa Mahkemesinin 28.6.1995 tarih ve E:1994/71, K:1995/23 sayılı kararı ile 
iptal edilmi tir. 

Anayasa Mahkemesinin, enerji alanında Y D modeli çerçevesinde görevli 
irketlerle Bakanlık arasında imzalanan sözle melerin “imtiyaz sözle mesi”

niteli inde oldu u ve “özel hukuk sözle mesi” olarak imzalanamayaca ı yönünde 
kararlar vermesi ve bu konuda iki ayrı kanunda yapılan de i iklikleri aynı
gerekçelerle iptal etmesi üzerine, bu alanda “özel hukuk sözle mesi” niteli inde 
sözle me yapılabilmesi ve “tahkim” usulünün uygulanabilmesi için yeni bir model 
arayı ına girilmi tir. Bu kapsamda Yap- let (Y ) modeli geli tirilmi  ve 16.7.1997 
tarih ve 4283 sayılı “Yap- let Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması
ve letilmesi ile Enerji Satı ının Düzenlenmesi Hakkında Kanun” çıkarılarak yasal alt 
yapı olu turulmu tur. Bu Kanunda, enerji alanında ba ıtlanan sözle melerin “özel
hukuk sözle mesi olmadı ı” yönündeki yargı kararları nedeniyle, Bakanlık tarafından
yapılan tüm i lemlerin, irket statüsünde olan TEA  tarafından yapılması
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öngörülmü , böylece ticarî irketler arasında ba ıtlandı ı için bu sözle melerin 
“özel hukuk sözle mesi” olmasına yasal imkân hazırlanmı tır.

Daha sonra 13.08.1999 tarih ve 4446 sayılı Kanunla Anayasanın 125 ve 
155’inci maddeleri de i tirilmi tir. Bu de i ikli in ardından da 18.12.1999 tarih 
ve 4492 sayılı Kanunla Danı tay Kanunu de i tirilerek “tahkim” usulünün yolu 
açılmı , Danı tay’ın kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz artla ma ve sözle melerini 
incelemek görev ve yetkisi, dü ünce bildirmeye dönü türülerek idarî yargının ön 
denetimi kaldırılmı  ve nihayet 21.01.2000 tarih ve 4501 sayılı Kanunla imtiyaz 
sözle melerinde tahkim ve uluslararası tahkim düzenlenmi tir.

Yasal alt yapısı bu ekilde olu turularak görevli irketlerle imzalanan “özel
hukuk sözle meleri” bugün ülkemizde enerji alanında ya anan sıkıntıların ba lıca
sebebidir. Sözle meler üzerinde idarî yargının ön denetimi olmaması sonucunda 
kamu aleyhine hükümlerin yer aldı ı ve riskin kamunun üzerinde kaldı ı
sözle meler akdedilmi tir.

Bakanlık ile özel irketler arasında imzalanan sözle melerin tamamına
“Gizlilik” yönünde hükümler konulması nedeniyle, kamu aleyhine yapılan 
düzenlemelerin ilgili kurum ve kurulu lar ile kamuoyu tarafından ö renilmesi 
imkânı da ortadan kalkmı tır.

Rapor kapsamında Y D modeliyle yapılan 24 ve Y  modeliyle yapılan 5 
olmak üzere toplam 29 adet santral incelenmi  olup bu incelemeler sonucunda 
tespit edilen sorunların ba lıcalarına a a ıda kısaca de inilmi tir.

Y D modeliyle yapılan santrallerle ilgili olarak ilâna çıkılmamı , ba ka
irketlerden teklif alınmamı  ve ihale yapılmamı tır. 

Santrallerin kurulacakları yerlerin, arz-talep dengesi göz önüne alınarak
Bakanlık tarafından belirlenmesi gerekirken, bu yerlerin seçiminin firmalara 
bırakılması sonucunda bazı bölgelerde talebin çok üzerinde enerji üretecek 
kapasitede santraller kurulmu  ve üretilen enerjiye o bölgede ihtiyaç duyulmadı ı
için ilâve yatırım yapılarak yeni iletim hatları tesis edilmi , bu da enerji 
maliyetlerinin yükselmesine ve kayıp-kaçak oranlarının artmasına yol açmı tır.

irketler tarafından ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı olarak 
düzenlenen hatalı fizibilite raporlarına dayanılarak proje kabulleri yapılmı , ba lı
ve ilgili kurulu ların fizibilite raporlarına verdikleri olumsuz görü ler dikkate 
alınmamı tır.

3096 sayılı Kanun hükümlerine göre sadece elektrik üretmek amacıyla
kurulan irketlerle sözle me imzalanması mümkün oldu u halde, farklı alanlarda 
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da faaliyet gösteren irketlerle sözle meler imzalanmı  ve yine aynı Kanuna göre 
sözle melerde i letme sürelerini belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna ait iken, 
Bakanlık, yetkisini a arak Bakanlar Kurulu Kararı olmaksızın bazı projelerin 
i letme sürelerini artırmı tır.

Firmaların belirledikleri yatırım tutarları ile özsermaye getiri oranlarının
hiçbir ara tırma ve analiz yapılmaksızın aynen kabulü ve irketlerle imzalanan 
sözle melere kamu aleyhine hükümler konulması sonucunda, toplam yatırım
maliyetleri gerçe i yansıtmayan santrallerden yüksek tarifelerle enerji satın
alınmasına ve irketlerin söz konusu yatırımlarından USD bazında % 85’lere 
varan yüksek oranlarda getiri elde etmelerine yol açılmı tır.

Firmalar, santralleri fizibilite raporlarında verdikleri ilk teklif fiyatlarından
daha dü ük bedellerle tamamladıkları halde, yatırım dönemi sonunda (özellikle 
do algaz santrallerinde) maliyetlerin yıllık % 4,6 ile % 5 arasında de i en 
oranlarda eskale edilmesine izin verilerek toplam yatırım maliyetlerinin daha da 
yükselmesine sebep olunmu tur.

Görevli irketlerle imzalanan Uygulama/ mtiyaz Sözle meleri defalarca 
de i tirilmi  ve her de i iklikle, projelerin toplam yatırım tutarları ve elektrik satı
tarifeleri yükseltilmi , i letme süreleri uzatılmı , erken üretim, eksik ve fazla 
üretim fiyatları de i tirilmi tir. Bu tür de i iklikler tamamen irketlerin talepleri 
do rultusunda ve firmaların lehine olmu , kamu yararı açısından yapılması
zorunlu olan de i iklikler yapılmamı , bu da kamu kesiminin riskinin artmasına 
yol açmı tır.

Tüm bu uygulamalar sonucunda, santrallerin i letmede oldukları
ortalama 4 yıllık süre içinde 2.3 milyar USD kamu zararı ortaya çıkmı tır.

U ranılan kamu zararının sona erdirilmesi amacıyla Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlı ınca irketlerle bir an önce görü melere ba lanılmalı,
sözle melerin ve tarifelerin tadilinden, asgarî alım garantisi miktarları ve hazine 
garanti sürelerinin dü ürülmesine kadar geni  bir yelpazede çözüm aranmalıdır.
Bu çerçevede bir çözüme ula ılamadı ı takdirde hukuki süreç ba latılmalıdır.


