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ÖZET 

ÇOPUR VARDAR, Gizem. İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri ve Yap-İşlet-
Devret Modeli Muhasebe Sorunları, Doktora Tezi, Ankara, 2013. 

 Kamu, özel sektör ile kamu hizmetine ilişkin altyapının finanse edilerek 

yapılması, işletilmesi ve bakımın yapılması için işbirliği içeren sözleşmeler 

yapar. Kamu özel sektör ortaklıkları da denilen bu sözleşmelerden özelikle 

büyük altyapı projelerinin gerçekleştirilmesinde sıklıkla kullanılan model Yap-

İşlet-Devret modelidir. Kamu hizmeti imtiyazı içeren bu tür sözleşmelerin 

kullanımı arttıkça muhasebeleştirilmesi ile ilgili sorunlar gün yüzüne çıkmıştır. 

Yap-İşlet-Devret ve benzeri sözleşmeler kapsamında inşa edilen/geliştirilen 

varlığın, sözleşmenin özel sektöre verdiği hakların ve getirdiği 

yükümlülüklerin nasıl muhasebeleştirileceği sorgulanmaya başlamıştır.  

 Bu tez çalışmasında, öncelikle kamu-özel sektör ortaklıkları kavramı 

tanıtılmış, sonra tezde ele alınan Yap-İşlet-Devret kavramı ve modelin işleyişi 

ortaya konulmuştur. Kamu hizmeti imtiyazı içeren sözleşmelerin özel sektör 

tarafından muhasebeleştirilmesini ele alan TFRS Yorum 12 kapsamında 

Yap-İşlet-Devret Modeli ele alınmıştır. Ardından muhasebe uygulamaları 

açısından yapım ve işletme aşamasında ortaya çıkan özellikli ekonomik 

olaylar ve muhasebeleştirme esasları; finansal varlık, maddi olmayan duran 

varlık ve karma model kapsamında teorik olarak ayrıntılarıyla ele alınmıştır.  

  Tezin uygulama kısmında, özellikli ekonomik olaylarla ilgili koşullar 

dikkate alınarak kapsamı kısıtlanan bir Yap-İşlet-Devret sözleşmesinin 

finansal varlık, maddi olmayan duran varlık ve karma model olarak 

muhasebeleştirme uygulaması yapılmıştır. Bir Yap-İşlet-Devret sözleşmesi; 

finansal varlık, maddi olmayan duran varlık ve karma modellerden sadece biri 

kapsamında olabileceğinden, diğer koşulları aynı kalmak şartıyla sadece 

sözleşmenin muhasebeleştirme modelini değiştirecek koşul farklılaştırılarak 

uygulama yapılmıştır.  

  Yap-İşlet-Devret sözleşmelerinde özel sektör tarafından varlık olarak 

bilançoya alınacak unsurun kamu hizmetine ilişkin talep riskini üstelenen 
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tarafa göre değiştiği sonucuna varılmıştır. Sözleşmenin temsil ettiği varlığın 

türünü belirleyen ekonomik fayda akışı, sözleşmede kamu hizmetine ilişkin 

talep riskinin kimin üstelendiği ile ilgidir. Talep riskinin imtiyazı tanıyan 

tarafından üstlenilmesi durumunda Yap-İşlet-Devret sözleşmesi işletmeciye 

koşulsuz olarak nakit alma hakkı verdiğinden finansal bir yatırım olarak 

değerlendirilmektedir. Talep riskinin işletmeci tarafından üstlenilmesi 

durumunda ise, sözleşme işletmeciye imtiyazlı hizmet varlığını işletme hakkı 

veren bir lisans gibi maddi olmayan duran varlık olmaktadır. Talep riskinin 

imtiyazı tanıyan ve işletmeci arasında paylaşıldığı Yap-İşlet-Devret 

sözleşmeleri ise, kısmen finansal varlık kısmen de maddi olmayan duran 

varlık olarak muhasebeleştirilmelidir. 

 Bu yaklaşım, Yap-İşlet-Devret sözleşmelerine bakış açısını tamamen 

değiştirmektedir. Türkiye’deki mevcut uygulamalardan kiralama sözleşmesi 

olarak ele alınan Yap-İşlet-Devret sözleşmelerinin ekonomik özünü daha iyi 

yansıtan bu bakış açısı, finansal tabloların kullanıcılar açısından daha faydalı 

olmasını sağlamaktadır. Diğer taraftan, finansal tablolara yansıyan tutarların 

bu yaklaşımda çok daha fazla tahmine dayanıyor olması uygulama açısından 

bazı problemlere neden olabilecektir. Finansal tablo kullanıcılarının tahmine 

dayalı tutarlara nasıl ulaşıldığı konusunda dipnotlar aracılığıyla 

bilgilendirilmesi önem arz etmektedir. 

 YİD sözleşmelerinin mevcut muhasebe standartları kapsamında 

muhasebeleştirmesi, muhasebeleştirmede ortaya çıkabilecek sorunların 

ortaya konulması ve çözüm önerisi sunulması tezin amacını oluşturmaktır.  

Anahtar Sözcükler 
1. Kamu-Özel Sektör Ortaklıklar 

2. İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri 

3. Yap-İşlet-Devret Modeli 

4. Finansal Varlık 

5. Maddi Olmayan Duran Varlık  
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ABSTRACT 

ÇOPUR VARDAR, Gizem. Service Concession Arrangements ve Build-
Operate-Transfer Model Accounting Issues, Ph.D. Thesis, Ankara, 2013.  

 Governments make contracts included partnership with private sector 

to finance, operate and maintain an infrastructure. The most frequently used 

model is Build-Operate-Transfer among these agreements that are called 

public-private-partnership, especially to run projects that require large 

investment. Accounting issues for such contracts that include service 

concession became apparent by the increased use of these contracts.  It was 

began to inquired how the asset constructed/developed also the right and 

obligations of private sector under a BOT and similar contracts must be 

recognized.  

 In this thesis, first the concept of public private partnership is explained 

thereafter Build-Operate-Transfer model discussed and the course of 

proceeding of the model is presented. In the scope of IFRIC 12, deal with 

accounting for service concession arrangements, Build-Operate-Transfers 

examined. Afterwards the details of accounting principles for building phase 

and operating phase revealed for the specific transactions with in the concept 

of financial asset, intangible asset and bifurcated model. 

 A Build-Operate-Transfer contract that is limited by the specific 

economic transactions is recognized as a financial asset, an intangible asset 

or both financial and intangible asset. Because of a Build-Operate and 

Transfer contract can only be a financial asset, intangible asset or both of 

them, accounting application made by changing the term of the contract 

which differentiate model while the other terms are ceteris paribus. 

  It is concluded that the kind of the asset recognize by the private 

sector is differentiated according to the party who bears the demand risk of 

the public service because of being party to an Build-Operate-Transfer 

contract. Cash flow of the contract is also related to the party who bears the 

demand risk and what kind of asset the contract is represent. If the party who 
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bears the demand risk is grantor, Build-Operate-Transfer contract is 

represent a financial investment for the private party because of 

unconditional contractual right to receive cash or other financial asset from 

grantor.  On the contrary, if the demand risk is bore by the private sector, the 

contract grants the private party operating the infrastructure like a license and 

recognized as an intangible asset. When the demand risk is shared between 

parties, Build-Operate-Transfer contract is recognized partly as a financial 

asset and an intangible asset.  

 This approach completely changes the point of view for Build-Operate-

Transfer contracts in Turkey. Contracts are recognized as an leasing 

contracts in Turkey. Viewpoint of the IFRIC 12 is more suitable than the 

applications in Turkey according to the economic substance of the 

transactions for Build-Operate-Transfer contracts.   It is also provide more 

faithful representation for user of financial statements.  On the other hand, 

sometimes the use of estimations may be a problem for application of the 

approach. For the reason it is important disclosure the assumptions to the 

user of financial statements by the way of notes.  The aim of the thesis is 

to reveal how to account Build-Operate-Transfer contracts according to the 

existing accounting standards and offer solutions for the probable problems 

to be occurred in the accounting process. .  

Key Words: 
1. Public-Private Partnership 

2. Service Concession Arrangements 

3. Built-Operate-Transfer Model 

4. Financial Asset 

5. Intangible Asset  

 



 

ÖNSÖZ 

 Kamu hizmetinin yerine getirilmesinde özel sektörün yer alması 

günümüzde çok sık rastlanan bir durumdur. Dünya genelinde birçok devlet, 

kamunun kısıtlı kaynakları ile artan altyapı ve tesis ihtiyaçlarını karşılama 

problemine çözüm bulabilmek için özel sektör ile işbirliği kurarak çözüm 

bulmuşlardır. 

 Kamu ile özel sektör arasında kamu hizmetini sağlamak için kurulan 

işbirliğine dayalı sözleşmelere kamu-özel sektör ortaklıkları denilmektedir. Bu 

kavram konusunda her ne kadar görüş birliği olmasa da, temelinde imtiyaz 

sözleşmelerinin olduğu kamu hizmetinin kurulması, finanse edilmesi ve 

işletilmesini sağlayacak uzun dönemli modellerin kamu-özel sektör 

ortaklıkları arasında olduğu konusunda görüş birliği mevcuttur.  

 Kamu-özel sektör ortaklıkları konusunda önemli sorunlardan birisi, 

imtiyaz içeren uzun dönemli sözleşmelerin finansal tablolara nasıl alınacağı 

konusundadır. Tezin kapsamını kısıtlamak bakımından, öncelikle 

sözleşmelerin özel sektör tarafından nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiğinin 

incelenmesine karar verilmiştir. Türkiye’de sayısal bakımdan ve yatırım tutarı 

olarak en çok uygulanan model Yap-İşlet-Devret modeli olduğundan, ikinci 

olarak kapsam Yap-İşlet-Devret sözleşmeleri ile sınırlandırılmıştır. 

 Bu çalışmada TFRS Yorum 12 İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri 

Kapsamında, Yap-İşlet-Devret sözleşmelerinin nasıl muhasebeleştirilmesi 

gerektiği ve ortaya çıkan muhasebeleştirme sorunları ortaya konulması 

amaçlanmıştır. 

 Bu amaçla, örnek bir Yap-İşlet-Devret sözleşmesi ele alınarak; TFRS 

Yorum 12 hükümlerine göre muhasebeleştirilmiştir.  

 Bu çalışma ile ilgili olan yorum, birçok standart ile ilişkili olduğundan 

uluslararası muhasebe standartlarının özüne inilmesini gerektirmiş bu 

nedenle sadece imtiyazlı hizmet sözleşmelerinin değil uluslararası muhasebe 

standartlarının anlaşılması sağlayan uzun dönemli fakat şahsım adına faydalı 

bir çalışma olmuştur. Bu süreçte, hiçbir konuda desteğini esirgemeyen 
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danışmanım Prof. Dr. Hasan KAVAL başta olmak üzere, bugüne gelmemde 
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GİRİŞ 

 Kamu hizmetinin özel sektör tarafından yerine getirilmesine ilişkin 

uygulamalar yeni olmayıp, günümüzde daha çok kullanılır hale gelmiştir. 

Gelişmiş veya gelişmekte olan ülke ayrımı olmaksızın birçok ülkede, kamu 

hizmetlerinin sunulmasına ile ilgili olan yol, köprü, tünel, hapishane, hastane 

ve havaalanları gibi tesis ve altyapıların özel sektör tarafından inşa edildiği ve 

işletildiği projeler görmek mümkündür.  

 Kamu yönetiminde meydana gelen değişikliklerle birlikte ortaya çıkan 

“yeni kamu yönetimi” anlayışında, özel sektör uygulamalarının kamu 

yönetimine adapte edilmesi düşüncesi de bu tür projelere olan bakış 

açısındaki olumlu değişimin bir göstergesi ve projelerin hayata geçirilmesinde 

destekleyici unsur olmuştur. Kamunun hantal yapısı karşısında, özel sektörün 

verimli çalışması, kamu kesiminin artan ihtiyaçlar için yeterli kaynağının 

olmaması,  özellikle büyük tutarlarda yatırım gerektiren kamu hizmeti projeleri 

için, kamu ve özel sektörü bir araya getirmiştir. Kamu, tesis veya altyapının 

finansmanını sağlayan özel sektör ile uzun dönemli bir hizmet sözleşmesi 

yapar. Bu uzun dönemli sözleşme ile özel sektörün yaptığı yatırım 

harcamasını, sözleşme süresince tesisi veya altyapıyı işleterek geri 

kazanması sağlanır. Böyle bir birliktelik, kamu açısından, hizmetin 

finansmanını kamu bütçesine yük olmadan özel sektör tarafından sağlanması 

anlamına da gelmektedir.  

 Kamu hizmetinin görülmesinde kamu ve özel sektörü bir araya getiren 

yöntemler, ekonomik gelişmelere paralel olarak ve farklılaşan ihtiyaçlara göre 

zaman içinde değişime uğramıştır. Değişimin yönü kamunun özel sektör 

aracılığıyla gerçekleştireceği proje ile ilgili ortaya çıkan risklerden bir kısmını 

üstlenmesi ve projenin bir ortaklık haline dönüşmesini sağlamıştır. Projeye 

ilişkin riskleri, onları en iyi yönetecek tarafın üstlenmesi projenin başarılı 

olması açısından önemlidir. Projelere kamu tarafından sağlanan arsa ve 

araziler, yatırım garantileri, hasılat paylaşımı, vergi teşvikleri gibi uygulamalar 

kamunun projeye ilişkin riskleri özel sektör ile paylaşmada kullandığı 

araçlardır. Bu araçlar aynı zamanda özel sektör açısından projenin geri 
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ödeme süresini kısaltarak, kamuya dönüşünü hızlandırmak için stratejik bir 

araç olarak da kullanılabilir.  

 Kamunun özel sektörün risklerini paylaşacak şekilde bu tür teşvik ve 

destekler sunması, projelerin gerçekleştirilmesinde kamu ile özel sektör 

arasındaki ilişkiyi daha çok bir ortaklık haline getirmiştir. Bu gelişme sonucu 

Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları (Public Private Partnership-PPP) denilen yeni 

bir kavram ortaya çıkmıştır. Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları, kısaca kamu 

hizmetinin devlet eliyle gerçekleştirilmesinden tüm hizmetin özel sektör eliyle 

gerçekleştirilmesi arasında yer alan yelpazede, mal ve hizmet sağlamada 

kamu ve özel sektörün birlikte katılımını içeren tüm modelleri kapsayan bir 

üst kavramdır.  

 Kamu ile özel sektör arasında farklı sözleşme şekilleri olabileceği gibi, 

genel olarak özel sektörün aldığı risk ve sorumluluk derecesi ile katılımına 

bağlı olarak ortaya çıkan modeller mevcuttur. Özel sektör tarafından en alt 

düzeyde katılım ve risk-sorumluluk derecesinde olan hizmet 

sözleşmelerinden başlayan ve özelleştirme ile biten birçok model günümüzde 

uygulama alanı bulmuştur. Kamu-özel sektör işbirlikleri modelleri arasında 

imtiyazlı hizmet sözleşmeleri olarak adlandırılan modeller, yine özel sektörün 

belirli bir derecede katılım ve risk-sorumluluk düzeyinde olması durumda 

ortaya çıkmaktadırlar. Faaliyet imtiyazı ile başlayan, imtiyazlı hizmet 

sözleşmeleri, son nokta olan varlık satışı şeklindeki özelleştirme hariç, artan 

katılım ve risk-sorumluluk düzeylerindeki kamu-özel sektör ortaklıklarını 

içermektedir. 

 Günümüzde kamu-özel sektör ortaklıkları kavramı içinde yer alan 

modeller Türkiye’de uzun süredir uygulanmaktadır. Ancak bu modellere 

ilişkin mevzuat ve kapsamı konusunda uluslararası literatürde üzerinde 

anlaşılmış ortak bir görüş bulunmadığı gibi Türkiye’de de bu konudaki 

mevzuat dağınıktır. Diğer taraftan, uluslararası alanda Yap-İşlet-Devret 

modeli gibi uzun dönemli sözleşmelerin kamu-özel sektör ortaklıkları 

arasında olduğu konusunda görüş birliği vardır. Bu tür sözleşmelerin 

temelinde de imtiyaz sözleşmeleri yatmaktadır.  
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 Günümüzde kullanımı yaygınlaşan Kamu-Özel Sektör ortaklıkları ile 

ilgili önemli problemlerden birisi de bu tür bir sözleşmenin finansal tablolarda 

nasıl raporlanacağı konusundadır. Birçok çevre bu konuda genel kabul 

görmüş muhasebe ilkeleri ve kiralama standartları gibi, hâlihazırda var olan 

muhasebe hükümleri ve finansal raporlama standartlarını uygulamaktadır. 

Türkiye’de de vergi uygulamaları bakımından, bu tür sözleşmelerin bir tür kira 

sözleşmesi gibi değerlendirildiğini söylemek yanlış olmaz. Ancak bazı 

standart yapıcılar (Birleşik Krallık Muhasebe Standartları Kurulu, Avrupa 

Birliği (Eurostat ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu gibi) yapısı 

farklı olan kamu-özel sektör işbirliklerine özgü önerilerde bulunmuş ve bu 

standart yapıcılar, kamu özel sektör işbirlikleri sözleşmelerine ilişkin farklı 

yaklaşımlar getirmiştir. Uluslararası platformda da bu eksikliğin hissedilmesi, 

Uluslararası Finansal Raporlama Yorum Komitesi (International Financial 

Reporting Interpretation Committe-IFRIC) tarafından bir çalışma grubu 

oluşturulması ve çözüm aranmasına neden olmuştur.  

Uzun çalışmalar sonucu, imtiyazlı hizmet sözleşmeleri denilen, belirli 

kamu-özel ortaklık modellerini kapsayan bir standart yorumu ortaya çıkmıştır. 

12 nolu imtiyazlı hizmet sözleşmeleri uluslararası finansal raporlama yorumu 

(IFRIC 12), birçok standarttan daha kapsamlı olup mevcut standartlar 

kapsamında bir imtiyazlı hizmet sözleşmesinin ve sözleşmedeki ekonomik 

olayların nasıl muhasebeleştirileceğine ilişkin yol göstermektedir. Bu yorum 

imtiyazlı hizmet sözleşmelerine,  Türkiye’deki vergi odaklı uygulamalardan 

çok farklı bir bakış açısı getirmektedir. Konun seçilmesinde motive edici 

nokta da bu farklı bakış açısı olmuştur. Ayrıca, konuyla ilgili mevcut 

çalışmaların vergi odaklı veya yorum yayımlanmadan çok önce yapılmış 

kiralama sözleşmeleri standardı odaklı çalışma olduğu, güncel uygulamayı 

ele alan bir çalışma bulunmayışı da konun seçilmesinde etkili olmuştur.  

Bir varlığın inşasını veya iyileştirilmesini içeren imtiyazlı hizmet 

sözleşmeleri ile inşa edilen büyük tutardaki yatırımların, işletmecinin 

bilançosuna bir finansal varlık ve/veya maddi olmayan duran varlık olarak 

alınmasını, aynı zamanda hiç tahsilât yapılmayan yapım aşamasında hâsılat 

kayda alınması gibi uygulamalar konuya olan ilgiyi arttırmıştır.  
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Kamu-özel sektör ortaklıkları modellerinden en çok bilineni ve Türkiye’de 

sayı ve tutar olarak en çok uygulananı Yap-İşlet-Devret modeli olduğundan 

tez bu model ile kısıtlandırılmıştır.  

Tezin amacı standart yorumunun bakış açısını ele alarak, uygulamada 

karşılaşılabilecek problemleri tespit etmek, güncel uygulamanın avantaj ve 

dezavantajlarını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda,  birinci 

bölümünde öncelikle Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları kavramı ele alınacaktır 

tanıtılacaktır.  

 İkinci bölümde Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları konusunda Türkiye’deki 

mevzuat ve uygulamalardan bahsedildikten sonra, Yap-İşlet-Devret Modeli 

tanıtılacaktır. 

 Üçüncü bölümde muhasebe uygulamalarına ilişkin Türkiye Finansal 

Raporlama Standart Yorumu olan 12 nolu TFRS yorumu olan İmtiyazlı 

Hizmet Sözleşmeleri kapsam ve genel hükümleri bakımından irdelenecek, 

ayrıca yorum kapsamında Yap-İşlet-Devret Modeli ile ilişki kurulacaktır. 

 Dördüncü bölümde, TFRS Yorum 12 kapsamında Yap-İşlet-Devret 

sözleşmelerine ilişkin; Finansal Varlık Modeli, Maddi Olmayan Duran Varlık 

Modeli, Finansal Varlık ve Maddi Olmayan Duran Varlık Modeline (Karma 

Modele) ilişkin temel ekonomik olaylar muhasebeleştirme esasları ve 

sorunları Yapım ve İşletme Aşaması açısından dikkate alınacaktır.  

 Beşinci bölümde ise, sözleşmenin diğer koşulları aynı kalmak kaydıyla 

sadece modeli değiştirecek sözleşme koşulunda değişiklik yapılarak, her bir 

model için bir sözleşme örneği muhasebeleştirilecektir.  Sözleşme sonunda 

toplam olarak işletmecinin vergi uygulamaları ile standart uygulamalarının 

aynı noktada olması gerekeceğinden, uygulamada her yılsonunda bir vergi 

bilançosu da çıkarılarak kontrol noktası oluşturulacaktır.  

 Sonuç bölümünde ise, her bir modelin uygulamasında ortaya çıkan 

özellikli durumlara değinildikten sonra, uygulamada ortaya çıkacak sorunlara 

ve standart yorumunun zayıf yönlerine değinilecektir. 

 



 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 KAMU-ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIKLARI (İŞBİRLİKLERİ) 

Özel sektörün kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde görev alması 

yeni bir durum değildir. Ancak, ekonomik gelişmelere paralel olarak 

geçmişteki uygulamalardan bir kısmı uygulamadan kalkmış, var olan bazı 

uygulamalar değişime uğramıştır. Özel sektör, kamunun geleneksel çalışma 

alanı içinde olan kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve finansmanda 

önemi artan bir şekilde rol almaya başlamıştır.  

Makroekonomik istikrarsızlıklar, artan altyapı ihtiyaçları gibi birçok 

faktör kamu finansmanının istikrarsız (kısa süreli)  olduğunu ve birçok ülkede 

çok önemli olan altyapı ihtiyaçlarının zamanında ve uygun bir biçimde 

karşılanamadığını göstermiştir.1  

 Dünya genelinde birçok devlet, kamunun yetersiz (kıt) mali durumu ve 

altyapı tesislerinin yetersizliği problemlerine çözüm bulabilmek için özel 

sektör ile işbirliği kurulan bir takım modeller (kamu özel sektör ortaklıkları 

modelleri) aracılığıyla altyapı sağlamada (temin etmede) yeni bir yol 

bulmuşlardır. 2 Bu nedenle birçok ülkede kamu hizmetinin altyapısının 

geliştirilmesi, finanse edilmesi, işletilmesi ve bakımının yapılmasında özel 

sektörün katılımını sağlayacak sözleşmeler yapılmaktadır. 3  

Kamu hizmetinin özel sektör eliyle yerine getirilmesi, dünyada ve 

Türkiye’de uzun zamandır var olan bir uygulamadır. 19. Yüzyılda Batı’da 

ortaya çıkan bu tür sözleşmeler, Osmanlı döneminde ekonomik şartlar gereği 

elektrik, su, telefon gibi önemli konularda dahi çok fazla yapılmıştır. 

Cumhuriyet’in ilanından sonraki dönemde verilen imtiyazlar satın alma 

(rachat) yoluyla iktisadi kamu kurumlarına geçmiştir.  Ancak 1970’lerden 

1 Pacific Island Forum Secretariat, Public Private Partnership and Build, Operate and Transfer (BOT) 
and Suchlike Schemes, Forum Economics Minister Meeting, 03-05 July 2006, s. 2. 
2  Wei, Wang; Dashuang,Dai; “ Research On The Concessionaire Selection For Build-Operate-
Transfer Projects”, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5575990  
3 TFRS Yorum 12, İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri, Md. 2. 
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sonra imtiyaz sözleşmeleri tekrar önem kazanmıştır.4 Özellikle yap-işlet-

devret ve işletme hakkının devri sözleşmeleri ile kamu hizmetinin özel sektör 

tarafından yürütülmesi tekrar canlanmıştır. Ancak bu süreç aynı zamanda 

kullanılan modellerin günümüz şartlarına göre değişmesine de neden 

olmuştur.  

Bu modeller geliştirilerek günümüzde daha çok kamu ile özel sektörün 

faaliyetlerle ilgili riskleri paylaştıkları bir yapıya dönüşmüştür. Bu nedenle 

birçok modelin için de yer aldığı daha üst bir kavram olan “kamu-özel sektör 

ortaklıkları” denilen yeni bir kavram ortaya çıkmıştır. İngilizcesi Public- Private 

Partnership olan kavram için “PPP”, “3P” veya “P3” şeklinde kısaltmalar 

yapılmaktadır. Çalışmada Türkçe kısaltma olarak “KÖSO” kullanılacaktır.  

Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları (KÖSO), geleneksel olarak kamu 

tarafından sağlanan veya finanse edilen kamu hizmetlerinin, yerine 

getirilmesinde özel sektörün görev alması şeklinde ifade edilebilir. 5 

Günümüzde kamu hizmetinin özel sektörün katılımıyla yerine getirilmesinde 

kullanılan birçok model için bu kavram kullanılmaktadır. Ancak KÖSO 

kavramı üzerinde, uluslararası alanda da anlaşılmış bir tanım 

bulunmamaktadır. 6   

Bakış açılarından birine göre KÖSO’nı kamu hizmetinin yerine 

getirilmesi için geleneksel metotlarla ihaleye çıkılmasının (controcating out) 

yerini alan yeni bir yönetim anlayışı, özel sektörün kamu hizmetinin 

sağlanmasındaki katılımına ilişkin olarak kamu yönetimi için geliştirilen bir 

yöntem yorumlamaktadır. Bir diğer bakış açısına göre ise kamu hizmetinin 

finanse edilme yöntemi olarak ifade etmektedir. Başka bir yönden 

bakıldığında da, tünel ve limanlar gibi büyük altyapı yatırımı gerektiren 

varlıkların elde edilmesi için bir yöntem olarak görülebilmektedir. Bütün bu 

4 Günday,Metin; İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, 2002,s. 172- 173. 
5Renda, Andrea; Schrefler, Lorna; Public-Private Partnership Models and Trends in the 
European Union, European Parliament, February 2006, s.ii. 
6 Shaoul, Jean;  “Using the Private Sector to Finance Capital Expenditure: The Financial Realities”, s. 
27 içinde Policy, Mana.g.ement and Finance of Public-Private Partnership, Wiley-Blackwell, 
United Kingdom, (Editörler: Akintoye, Akintola;  Beck, Mathiss). 
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bakış açıları aslında kamu-özel sektör ortaklıklarının bir özelliğini 

yansıtmaktadır.  

Diğer taraftan; Özelleştirme, Özel Finansman Girişimi (PFI), Özel 

Sektör Katılımı (PSP), Proje Finansmanı kavramları KÖSO kavramı aynı 

anlamda kullanılmaktadır.  

Birinci bölümde öncelikle, kamu-özel sektör ortaklıkları kavramının 

tanıtılması ve diğer kavramlarla ilişkileri ortaya konulması amaçlanmıştır.  

Daha sonra KÖSO kapsamında kullanılan modellerden kısaca 

bahsedilecektir.  

1.1. KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIKLARININ TANITILMASI 

Kamu-özel sektör ortaklıkları kamu yatırımlarını sağlanmasında 

çağdaş bir yaklaşım olarak görülmektedir.7 KÖSO kavramı, birçok durumu 

kapsayan ve çeşitli yorumlara konu olan bir kavramdır.  Literatürde KÖSO ile 

ilgili birçok tanım mevcuttur.8 Bunu nedeni, kavramın kamu ve özel sektör 

arasındaki birçok ilişki biçimini ifade edecek bir kapsayıcı bir kavram olarak 

kullanılmasıdır.  

Kamu-Özel sektör ortaklıkları, kamu hizmetinin devlet eliyle 

gerçekleştirilmesinden tüm hizmetin özel sektör eliyle gerçekleştirilmesi 

arasında yer alan yelpazede, mal ve hizmet sağlamada kamu ve özel 

sektörün birlikte katılımını içeren tüm modelleri kapsayan bir üst kavramdır.9  

KÖSİ uygulamaları neredeyse hiç sermaye harcaması gerektirmeyen 

ve nispeten kısa vadeli yönetim sözleşmelerinden, önemli oranda sermaye 

varlığının tasarlanıp kurulmasını, bir dizi hizmetin sunulmasını, tüm inşaatın 

7 Andon, Paul James; (Per)Forming a Public Private Partnership: The A.g.ency of Accounting 
and Other Practices, The University of New South Wales, School of Acoounting, Australian School 
of Business, Yayınlanmamış Doktora Tezi, s. 2. 
8 Boeuf, Patric;  “Public-Private Partnership for Transport Infrastructure Projects”, Transport 
Infrastructure Development For A Wider Europe Seminar, Paris, 27-2 November 2003, s.1. 
9 Tekin, Ali Güner; Kamu-Özel İşbirlikleri / Ortaklıkları(PPP) & Türkiye Deneyimi, , 2008. 
http://www.angelfire.com/ok4/aligunertekin/PPPveTurkiyeDeneyimi1.pdf 
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ve operasyonun finanse edilmesini içerebilen imtiyaz sözleşmelerine, ortak 

girişimlere ve mülkiyetin kamu sektörü ile özel sektör arasında paylaşıldığı 

kısmi özelleştirmelere kadar uzanmaktadır10 

Kavramın tanımındaki karmaşa, kavramın kapsamı ile ilgili olarak da 

yaşanmaktadır. Hangi modellerin kamu-özel sektör ortaklığı kapsamına 

gireceği konusunda da ortak bir görüş bulunmamaktadır. Dünya Bankası’nca 

yapılan tanıma göre, KÖSO, kamunun sorumluluğuna giren bir hizmetin veya 

işin özel sektör tarafından yerine getirilmesi ve kamu altyapısı ve/veya 

hizmetinin elde edilmesi amacı üzerinde karşılıklı olarak anlaşıldığı, genellikle 

uzun veya orta dönemli kamu ve özel sektör arasında yapılan anlaşmalardır. 

Bu tanıma göre, hizmet sözleşmeleri, anahtar teslim sözleşmeleri ve 

özelleştirme KÖSO modelleri içinde yer almamaktadır.11 Ancak, Avrupa 

Parlamentosu’na göre KÖSO, geleneksel olarak kamu tarafından sağlanan 

veya finanse edilen kamu hizmetlerinin kamu ile özel sektör arasında yapılan 

bir anlaşma ile özel sektör tarafından yerine getirilmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Bu tanım nedeniyle hizmet sözleşmeleri, anahtar teslim 

projeler KÖSO modelleri içerisinde yer almaktadır.12 Hatta birçok çalışmada 

modellerin sınıflandırılmasında da ortak bir görüş olmadığı ortaya 

çıkmaktadır.  

Görüş birliği sağlanamamasının nedenleri KÖSO’ı için yapılan 

sözleşmelere bakış açısında ve ülkeler arası uygulamada farklılıklar 

olmasıdır. Aslında KÖSO’na ilişkin yorumların her biri bu sözleşmelerin 

boyutlarından birini ortaya koymaktadır. Bu bölümde kamu özel sektör 

ortaklıkları, literatürde yer alan farklı bakış açıları da ele alınarak 

açıklanmaya çalışılacaktır.  

10 PWC, Developing Public Private Partnership in New Europe, 2004, s.10. 
11http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/what-are-public-private-partnerships 
12  Renda, Andrea; Schrefler, Lorna; Public-Private Partnership Models and Trends in the 
European Union, European Parliament, February 2006, s.4.  
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1.1.1. Genel Olarak Kamu Özel Sektör Ortaklıkları  

KÖSO, kamu ile özel sektör arasında yapılan anlaşmaların çeşitleri 

göz önüne alındığında, kamu özel sektör ortaklıkları kavramı kamu ve özel 

sektör arasında farklı seviyelerdeki ilişkileri ifade eder.13 Geçmişe 

bakıldığında kamu ile özel sektör arasında uzun zamandır belli bir dereceye 

kadar ilişkiler olduğu görülür. Bu ilişkilerde, geçmişte kamunun gücü daha 

çok ön planda olmakla birlikte, günümüzde ilişki biçimi daha çok ortaklık 

şekline dönüşmüştür. 

KÖSO’nın amacı kamu hizmetlerinin finansmanı, tasarımı, 

uygulanması ve işletilmesidir. Bu sözleşmelerin temel özellikleri, uzun 

dönemli hizmet sağlamaları (bazen 30 yıla kadar), riskin özel sektöre transfer 

edilmesi ve yasal birimlerle kamu arasında imzalanan farklı biçimlerdeki 

sözleşmelerin olmasıdır. 14 

KÖSO çoğunlukla yüksek kaynak gerektiren büyük altyapı projeleri için 

uygulanmaktadır. Ancak günümüzde daha küçük boyutlu KÖSO 

uygulamaları da yaygınlaşmaktadır. Yüksek kaynak gerektiren KÖSO 

modellerinin en belirleyici özelliği finansmanın özel sektör tarafından temin 

edilmesidir. KÖSO modelleri sadece dışarıdan hizmet alma uygulaması 

(outsoursing), bir finansman modeli, gayrimenkul geliştirme projesi veya 

imtiyaz sözleşmesi olarak değerlendirilemez. Genelde tasarım, finansman, 

yapım ve bakım gibi unsurları bütünleştiren geniş kapsamlı bir 

uygulamalardır. 15 

KÖSO modelinin çekirdeğini kamuyla yapılan hizmet veya imtiyaz 

sözleşmesi oluşturur. KÖSO modellerinde sunulan hizmetin makul ücretlerle, 

kesintisiz olarak belirli bir nitelik ve nicelik düzeyinde sunulmasının güvence 

13 Assian Development Bank, Public Private Partnership Hand Book, s. 1. 
14 United Nations, Guidebook on Promating Good Governance in Public Private Partnership, 
United Nations Economic Commission fo Europe, United Nations Publications, New York Geneva, 
2008,s. 1. 
15 Tekin, Ali Güner, Kamu-Özel Sektör İşbirlikleri, Kamu Özel Ortaklıkları, (Public Private 
partnership veya PPP Modelleri), İdarecinin Sesi Dergisi, Mayıs/Haziran 2007, s.11.  
http://www.oib.gov.tr/baskanlik/aligunertekin.pdf 
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altına alınması hayati önem taşır. KÖSO sözleşmeleri genelde uzun 

vadelidir. Çünkü KÖSO genel olarak kamu hizmeti olan ve imtiyaz teşkil eden 

altyapı projelerinde uygulama alanı bulur. Projelerin çıktısı olan mal ve 

hizmetin nitelik ve niceliği devlet tarafından belirlenir. Bu modelde devletin 

ana görevi organizasyonu sağlamak ve denetlemektir, böylece devlet proje 

ömrü boyunca etkin rol alır.  16 

Bu özellikler kamu sektörü tarafından kullanılan, özel sektörle 

sözleşme yapılmasını içeren, yenilikçi bir yönteme işaret eder. 

Sözleşmelerde özel sektörün rolü, sermayesini ve yeteneğini kullanarak 

projenin zamanında teslim edilmesi ve bütçelenmesini sağlamaktır. Kamu 

sektörü ise hizmetin kamuya yararlı, ekonomik gelişmede ve hayat 

standartlarında iyileşme sağlayacak şekilde sunulmasında sorumlu olan taraf 

olarak kalmaktadır.17 

KÖSO projelerinde sunulacak hizmete ilişkin risk devlet ve özel 

sektörce paylaşılır. KÖSO projelerinin beklenen faydayı sağlamasında temel 

ilke hizmetle ilgili risklerin onu en ekonomik yoldan çözebilecek tarafa 

devredilmesidir. 18 

KÖSO sözleşmelerine taraf olan devlet, kullanıcılar yani vatandaşlar 

ve özel sektör olmak üzere temelde üç grup vardır. Her bir grup KÖSO’na 

farklı tepkiler vermektedir. KÖSO’nın gelişimine bakıldığında günümüzde 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde artan bir biçimde kullanıldığı 

görülmektedir. Bu aynı zamanda KÖSOin etki alanının genişlemesi ve 

kamunun özel sektör ile uzun zamanlı iş ilişkisine girmesi anlamına gelir. Bu 

durum kamunun vatandaşları adına büyük finansal taahhütlere girmesi 

demektir, bu nedenle KÖSO artık daha önemli hale gelmiş ve farklı 

disiplinlerin ilgi alanına girmiştir. 19 

16  Tekin, a.g.m., s.11. 
17 United Nations, a.g.e, s.1. 
18 Tekin, a.g.m, s.11. 
19 Hodge,Graeme A.; Greve, Carsten; “Public-Private Partnership: An International Performance 
Review”, Public Administration Review, May/June 2007,s. 546. 
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KÖSO’na kavramsal olarak bakıldığında bilim insanlarının da bu 

konuda görüş birliği içinde olmadığı görülür. Bilim insanlarının bir kısmı 

KÖSO’nı bir yönetim aracı olarak görmekte ve aslında bu kavramın bir kelime 

oyunu olduğunu düşünmektedir. Diğer taraftan birçok kişi için KÖSO bir 

altyapı projesi ile ilgilidir ve işbirliği ifade eden bu sözleşmeler yeni kurumsal 

yapıların oluşturulması için yapılır. KÖSO aynı zamanda hem seçilmiş 

hükümetin hem de özel sektörün gelişmesini yoluyla kamuya özel finans 

sermayesi sağlayan bir finansman modeli olarak da görülmektedir. 20 

Linder bu nedenle altı farklı bakış açısıyla KÖSO için tanım yapmıştır: 

Bir yönetim reformu olarak KÖSO, hükümetin iş görme biçimini 

değiştiren yenilikçi bir araçtır. Problem çözme aracı olarak KÖSO ise, kamu 

hizmetlerinin icrasında karşılaşılan çok sayıda problemin çözümde kullanılan 

evrensel bir yöntem olarak görülmektedir. Zihniyet değişimi olarak KÖSO, 

hükümet yöneticilerini piyasaya daha yakın hale getirmekte, onları piyasa 

iştirakçileri arasına katılmasına neden olmaktadır. Risk transfer aracı olarak 

KÖSO, çeşitli risklerin özel kesime devredilmesi anlamına gelmektedir. 

Kamu hizmetlerinin yeniden yapılandırılması olarak KÖSO;  çalışan 

ilişkilerinin serbestleşmesi ve çalışma standartlarının kontrolünde bir araçtır. 

İktidar/güç paylaşım aracı olarak KOSÖ, işletmelerle hükümet arasındaki 

ilişkileri bir ortaklık haline getirmektedir. 21 

KÖSO olarak adlandırılan işbirliklerinin oluşturulma nedenin her iki 

tarafa da fayda sağlamasıdır. KÖSO’nın bu şekilde görülmesinin nedeni hem 

kamunun hem de özel sektörün kendine has özelliklerinin bir araya getirilerek 

her iki taraf için de daha iyi sonuçlar elde edilme olanağıdır. Kamu ve özel 

sektörün bu özelliklerini birleştirmesindeki risklerin paylaşılmasının temel 

düşünce olduğu konusunda her iki taraf için de görüş birliği vardır.  İşbirliği 

olduğu durumda ortaya çıkacak ürün ve hizmetler, kamunun veya özel sektör 

20 Hodge, a.g.m, s.546. 
21 Linder, Stephen H., “Coming To Terms With The Public-Private Partnership And Government 
Spending Limits”, içinde Public Private Policy Partnership, (Editörler: Pauline Vaillancourt 
Rosenau), MIT Press, pp. 25-32. 
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bu ürün veya hizmeti kendi tek başlarına sağladıkları durumda ortaya 

çıkarmazlar. 22 

Kurumsal bakış açısıyla en uygun tanımı Alman kamu yönetimi bilim 

insanları yapmıştır: KÖSO’nı, kamu ve özel sektörün ürün veya hizmet 

geliştirmek ve bu ürün ve hizmetlerle ilgili riskleri paylaşmak için birlikte 

hareket ettikleri, oldukça uzun süre devamlılık içeren işbirlikleri olarak 

tanımlamışlardır. Bu tanım birçok avantaja sahiptir. İlk olarak, işbirliğinin 

belirli süreyi kapsadığının altını çizmektedir. İşbirliği sözleşmeleri çoğu 

zaman kısa süreli sözleşmeler değildir.23  İkinci olarak, diğer faktörler gibi 

önemli bir bileşen olan risklerin de paylaşıldığını ifade etmektedir. Her iki 

taraf eşit bir şekilde işbirliği içindedir ve varolan risklere24 dengeli bir şekilde 

katlanmaktadır. Üçüncü olarak, birlikte bir şey (ürün veya hizmet) 

üretmektedirler ve dolaylı olarak karşılıklı güçlerinden kazanç elde etmek için 

böyle bir sözleşmeye taraf olmaktadırlar. 25 

 Yukarıdaki ifadelerden de ortaya çıkabileceği gibi KÖSO’nin genel 

özellikleri şu şekilde ifade edilebilir:26 

- Kamu hizmeti olan ve imtiyaz teşkil eden büyük altyapı projelerinde 

uygulanmakta ise de günümüzde küçük boyutlu uygulamaları da 

yaygınlaşmıştır. 

- En belirleyici özelliği finansmanın özel sektör tarafından temin 

edilmesidir. 

- KÖSO, tek başına dışardan hizmet alma (outsourcing) uygulaması, bir 

finansman modeli, gayrimenkul geliştirme projesi veya imtiyaz 

sözleşmesi olarak ifade edilemez. Genelde bunları birleştiren bir 

uygulamadır. 

22 Hodge, a.g.m,s. 545-546. 
23 Kısa süreli hizmet sözleşmeleri ve yönetim sözleşmeleri her zaman olmasa bile çoğunlukla KÖSO 
kapsamına alınmaktadır. Ancak ekonomik ve toplumsal etkileri uzun dönemli sözleşmeler (YİD gibi) 
kadar dikkat çekici olmamaktadır. Ayrıca, uzun dönemli sözleşmelerin uluslararası alanda KÖSO 
kapsamında olması tartışmasız bir konudur.  
24 Üçüncü bölümde bahsedilecek olan finansal, politik, teknik risklerdir. 
25 Hodge, a.g.m, s.546. 
26 Tekin, a.g.m, s.11. 
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- Risk devlet ve özel sektörce paylaşılır. İlke olarak, risk onu en iyi şekilde 

yönetebilecek tarafa devredilir. 

- KÖSO modellerinin özü Devlet ile yapılan hizmet ve imtiyaz 

sözleşmelerinden oluşur. Sunulan hizmetin makul ücretlerle, kesintisiz ve 

belirli standartlarda (nitelik ve nicelik olarak) sunulması önemlidir. Bu 

nitelik ve nicelik Devlet tarafından belirlenir. 

- Genellikle uzun vadelidir. 

- Devletin ana görevi organizasyonu sağlamak ve denetlemektir, devlet 

proje ömrü boyunca etkin rol alır.  

Genel olarak KÖSO kısaca bu şekilde ifade edilmekle birlikte, konusu 

kamu hizmeti olan bu kavrama, sadece kamu yönetimi açısından veya bir 

projenin finansmanı açısından da bakılabilmektedir.  

1.1.2. Kamu Yönetimi Açısından Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları  

Kamu özel sektör ortaklıkları bazı yazarlar tarafından yeni bir kamu 

yönetim şekli olarak da görülmektedir. “Yeni Kamu Yönetimi”, 1980’lerden bu 

yana kamunun verimliliğini ve performansını arttırmak için yapılan reformlara 

birçok akademisyenin verdiği bir isimdir.  Yeni Kamu Yönetimi, kamu 

yönetiminde geliştirici reformların yerleştirilmesi için ortaya çıkan bir 

paradigma değişikliği olarak da tanımlamaktadır. Finansal krizler, yönetim 

prosedürlerinin katılığı ve kamuya duyulan güvenin azalması kamu 

yönetimine yeni yönetsel fikrilerin girmesine neden olmuştur.  Yani 

geleneksel bürokrasinin verimsiz ve etkinsizliği yeni bir yönetim anlayışının 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. 27 

Bu yeni yaklaşımın odak noktası özel sektörün işletme yönetimi 

şeklinin kamuya uyarlanmasıdır. Bu yeni kamu yönetimi modelinin amacı, 

kamunun etkin olmayan kaynak dağıtımının ve kamu mallarının ve 

27 Pollit, Christopher;  Theil, Sandra van, Homburg, Vincent; “New Public Mana.g.ement in Europe”, 
Managament Online REview, www.moreexpertise.com, october 2007, s.1. 
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hizmetlerinin etkin olmayan üretiminin üstesinden gelmektedir. 28 Pazarda 

verimlilik sağlamak için özel sektör tarafından uygulanan işbirliklerine benzer 

şekilde, kamu tarafından kamu-özel sektör işbirliklerinin uygulanmasının 

amacı da bu işbirliklerinden fayda sağlamaktır.  

Kamunun daha fazla verim sağlama, sonuç odaklı olma ve az 

kaynakla daha fazla değer yaratma isteği, kamunun yerine getirmesi gereken 

görevlerinde özel sektör modellerini geniş anlamda kullanmasını 

gerektirmiştir. Sözü edilen bu reformlar bazı sektörlerde (sağlık ve yerel 

yönetim gibi) performans belirleyicilerin getirilmesi ve/veya KÖSO 

modellerinin altyapı hizmetlerinde kullanılması gibi şekillerde ortaya 

çıkmıştır. 29 

Kamu hizmetinin yerine getirilmesinde özel sektör modellerinden 

faydalanılması ve özel sektörün imtiyaz sağlanması yoluyla giderek özel 

sektörün kamu hizmetini yerine getiren tarafa dönüşmesi, KÖSO’nın kamu 

bakış açısıyla “Yeni Kamu Yönetimi” anlayışı olarak algılanmasına neden 

olmaktadır.  

1.1.3. Kamu Hizmetinin Finansmanı ve Kamu Bütçesi Açısından Kamu-
Özel Sektör Ortaklıkları 

Kamu- özel sektör ortaklıklarına diğer bir bakış açısı ise, kamu 

hizmetlerin özel sektör tarafından finanse edilme şekli olmasıdır.30 Kamu 

hizmetlerinin özel sektör tarafından finanse edilmesi, kamunun finansman 

yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

28 Batran, Alexander;  Essig, Micheal; Schaefer, Berthold; “Public Private Parnership as an Element of 
Public Procurement Reform in Germany”, içinde Challenges in Public Procurement: An 
International Perspective, Vol.3, Boca Raton, FL, USA: PrAcademic Press, 2004, s. 127. 
http://www.ippa.ws/ippc1_book.html  
29 Pollit vd,, a.g.m, s.1. 
30 Bu bakış açısı 3996 sayılı kanunda yapılan YİD modeli tanımda da mevcuttur. Kanunun 3. 
Maddesine göre YİD, ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin 
gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir finansman modelidir. 
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büyük kaynak gerektiren alt yapı projeleri için kamu özel sektör ortaklıkları 

sıklıkla başvurulan bir yöntem haline gelmiştir.  

Klasik kamu finansmanı ile KÖSO ile finansman arasındaki temel 

farklılık, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi sözleşmelerin yapısıdır.  Kamu 

finansmanında borçlanan doğrudan kamu (mevcut hükümet) olmakta, 

KÖSO’nda ise borcu özel sektör yani proje için özel olarak kurulmuş proje 

şirketi veya özel amaçlı şirket (ÖAŞ) (Special Purpose Vehicle - SPV) 

almaktadır. Hükümet bunun karşılığında özel sektör ile ödeme 

yükümlülüklerini diğer sorumluluklarını içeren uzun dönemli bir hizmet 

sözleşmesi yapar. 31 Bu şekilde kamu birçok iş için, tek bir şirket (özel amaçlı 

şirket/proje şirketi) ile muhatap olmaktadır. 

 

Şekil 1: Klasik Kamu Finansmanı İle KÖSO İle Kamu Finansmanı 

Karşılaştırması 

Klasik Kamu Finansmanı             KÖSO ile Kamu Finansmanı  

              

 
             İşletme                         Finansman                    Uzun Dönemli  
           Sözleşmesi                         Sözleşmesi                     Hizmet Sözleşmesi 
 

 

                        İnşa             İşletme                     Finansman 
                 Sözleşmesi                        Sözleşmesi      Sözleşmesi 
 
 
 
 
       İnşa 
       Sözleşmesi 

        

 
Kaynak:  Brixi, Hana Polackova; Budina, Nina; Irwin, Timothy;  “Managing Fiscal Risk in 
PPPs”,  içinde Current Issues in Fiscal Reform in Central Europe and the Baltic States, 
2005, World Bank, Washington,s.142. 

 

31  Akıtoby, Bernardin; Hemmıng, Richard; Schwartz, Gerd; Public Investment and Public-Private 
Partnership, International Monetary Fund, Economic Issues No: 40, s. 8.  

Hükümet 

İşletme Firması Banka 

İnşaat Firması 

Hükümet 

İşletme Firması Banka 

İnşaat Firması 

        SPV 
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Böylece kamu bütçesi açısından, kamu hizmetinin özel sektör 

tarafından finanse edilmesi kamunun borçlanma gereğini azaltmakta ve 

sağlanan finansman kaynakları kamunun doğrudan yükümlülükleri arasında 

yer almamaktadır. Bu sayede kamunun borç stoku olumsuz etkilenmemiş 

olmaktadır.32  

KÖSO ihtiyaç duyulan altyapıyı hızlı bir şekilde vergi artışı ve kamu 

borçlanması olmadan elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu nedenle 

bugün birçok hükümetin KÖSO’nı yatırım ihtiyacının karşılanmasında kazan 

kazan opsiyonu olarak görmektedirler. Bu bakış açısı birkaç sebebe 

dayanmaktadır. İlk olarak, KÖSO’nın kamunun bütçesini zayıflatmadan 

kamunun finansal sürdürülebilirliğini sağlamasıdır. İkinci olarak, KÖSO’nın 

yarattığı mali olanaklar orta vadede büyümeyi arttırmakta ve bu nedenle 

gelecekte mali gelirler yaratmaktadır. Üçüncü olarak, KÖSO kamunun maruz 

kaldığı riskleri, bu risklerle daha iyi baş edebilecek ve riskleri daha iyi 

yönetebilecek özel sektöre devredilmesi yoluyla azalmaktadır. Dördüncü ve 

son olarak, altyapının ve hizmetin finanse edilmesine özel sektörün 

katılımıyla hesap verebilirlik ve şeffaflık artarken, suistimal azalmakta ve 

kamu harcamalarının iyi yönetilmesine teşvik edici bir unsur olmaktadır. 33  

1.1.4. Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Sözleşmelerinin Genel Özellikleri 

KÖSO sözleşmeleri, daha önce de ifade edildiği gibi kamu ile özel 

sektör arasında yapılan bütün sözleşmeleri kapsayabilir. Ancak burada tezin 

konusu bakımından Yap-İşlet-Devret modeli gibi uzun dönemli KÖSO 

32 Duyar, Kıvanç, www.stratejikboyut.com/haber/yap-islet-devret-modelinin-avantaji-ve-dezavantaji--
31352.html  
Tahakkuk esaslı devlet muhasebesi sisteminde bu avantaj yok olmaya başlamıştır. IFAC’ın devlet 
muhasebesi standartları oluşturan birimi, imtiyazlı hizmet sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesine 
ilişkin standardı yayımlamıştır. Bu standart 2014 yılında yürüğe girecektir. Bu standartlar devletin de 
hesap verebilirliğini artırmaya yönelik olarak hazırlanmakta ve bu nedenle, özel sektörün muhasebe 
sistemi ile örtüşmektedir. Ancak henüz bu standartlara uyum zorunluluğu bulunmamaktadır. 
33 Akintoye, Akintola; Beck, Mathiss;  Introduction: Perspectives on PPP Policy, Finance and 
Mana.g.ement, s. xxv. İçinde Policy, Mana.g.ement and Finance of Public-Private Partnership, 
Wiley-Blackwell, United Kingdom, (Editörler: Akintoye, Akintola;  Beck, Mathiss). 
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modelleri kapsamında KÖSO sözleşmelerin özellikleri ele alınacaktır. Bu 

özellikler, aynı zamanda zaman içinde değişen imtiyaz sözleşmelerinin 

günümüzdeki özelliklerini de temsil etmektedir. 

1.1.4.1. İmtiyazlı Bir İşe Ait Olması 

İdare; etkinliklerini çoğunlukla tek yanlı tasarruflarıyla yürütür. Ancak 

bazı etkinliklerini yürütebilmek için, özel hukuk kişileriyle karşılıklı irade 

açıklamak suretiyle oluşturdukları sözleşmelerden yararlanır. Bu 

sözleşmelerin bir kısmı özel hukuk kurallarına göre, bir kısmı ise idare 

hukuku kurallarına göre yapılır.34 Bu tür sözleşmelerden biri de imtiyaz 

sözleşmeleridir. 

İmtiyaz usulü, “kamu hizmetinin uzun süreli bir idari sözleşme 

uyarınca, sermayesi, karı, hasarı ve zararı kendilerine ait olmak üzere özel 

hukuk kişilerince yerine getirilmesi” olarak tanımlamıştır.35 KÖSO 

sözleşmelerinde her ne kadar sermaye, kar ve zarar her zaman tamamıyla 

özel sektöre ait olmasa da, kamu hizmetinin bir özel kişi tarafından görülmesi 

durumunda imtiyaz usulü uygulandığını ifade edenler de mevcuttur. 36 Bu 

görüş kamu hizmetinin görülmesinde, özel sektör görev aldığı her durumu 

imtiyaz olarak değerlendirmektedir.37 Bu durum imtiyaz usulünde de, kamu 

hizmeti kavramında meydana gelen değişimler gibi, bir takım değişiklikler 

meydana geldiğinin göstergesidir. İmtiyaz usulünde gelen bu değişimi imtiyaz 

sahibinin hizmetin kurulması ve/veya işletilmesini bütün sonuçlarıyla 

(hasar/zarar) üstlenmesi koşulunun katılığını kaybetmesi olarak ifade 

34 Odyakmaz, Zehra; “Genel Olarak İdarenin Sözleşmeleri”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Cilt 2, Sayı 1-2, 1998, s.1  http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/2_12.pdf 
35 Anayasa mahkemesi kararı, RG. 28.06.1995, E. 1994/71, K.1995/23. 
36 Tan, Turgut;  “Kamu Hizmeti İmtiyazından Yap-İşlet-Devret Modeline”, AÜ Hukuk Fakültesi 
Dergisi, 1992, C.47, S.3-4,s. 315-316. 
37 Günday; a.g.e, s.167-170. 
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edilmektedir.38 Bu nedenle, uzun dönemli KÖSO sözleşmeleri imtiyaz içeren 

sözleşmelerdir. Çünkü özel sektörün yerine getireceği hizmetin kamu hizmeti 

niteliği taşıması, idarenin izni olmadan hizmeti gerçekleştirmesine engeldir. 

Bu nedenle, hizmeti yapma konusunda görevlendirilen şirket için kamu 

imtiyaz tanımış olmaktadır.  

1.1.4.2. Verilecek Hizmetin Bir Kamu Hizmeti Olması 

 Kamu hizmeti, üzerinde anlaşılmış bir tanımı olan bir kavram değildir. 

Bunun nedeni kamu yönetiminin temeli olan kamu hizmeti kavramının, 

ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerle birlikte, kamu yönetimi anlayışında 

meydana gelen değişikliklerden etkilenmesidir.39  

Kamu hizmeti kavramının unsurlarında meydana gelen değişiklikler, 

kavramın tanımlaması açısından da zorluklara, tartışmalara neden olmuştur. 

Ancak yine de kamu hizmeti kavramına ilişkin bir tanım mevcuttur. Kamu 

hizmeti  “siyasal karar organları tarafından kamuya yararlı olarak kabul 

edilen, genel ve ortak ihtiyaçları karşılamak ve kamu yararını sağlamak 

amacıyla, devlet, diğer kamu tüzel kişileri ya da bunların gözetimi ve 

denetimleri altında özel kişilerce yürütülen sürekli ve düzenli faaliyetler” 

şeklinde tanımlanmıştır.40 

 Kamu hizmeti kavramının süreç içinde değiştiği ve günümüzde kamu 

hizmetinin mutlaka idare tarafından görülmesi gerekmediği, idarenin gözetimi 

altında özel kişilerce de yürütülebildiği ve bu hizmetlerin sunulmasına ilişkin 

sözleşmelerin özel hukuk rejimine tabi olabileceği görülmektedir. 

Sözleşmelerinin özel kişi tarafından yürütülmesinin o faaliyetin kamu hizmeti 

38  Tan, Turgut; “İdare Hukuku Açısından Yap-İşle-Devret Sözleşmesi”, s.29. Yap-İşlet-Devret 
Modelinin Uygulanmasında Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Öneriler Sempozyumu, 19 Haziran 1996, 
Banka Ve Ticaret Enstitüsü Yayınları, Ankara.  
39 Akyılmaz, Bahtiyar; İdare Hukuku, , Sayram Yayınları, 2004, Konya, s.329. 
40 Günday, Metin, a.g.e,s. 285.  

 

                                                           



19 
 

olmak niteliğini bertaraf etmeyeceğini belirtilmiştir.41 Bu açıdan KÖSO 

sözleşmeleri özel hukuk rejime tabi olan ve konusu kamu hizmeti olan 

sözleşmelerdir.  
Örneğin YİD modeli ile ilgili 3996 Sayılı kanunun amacını belirten 

birinci maddesinde “kamu kurum ve kuruluşlarınca (kamu iktisadi 

teşebbüsleri dahil) ifa edilen, ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak 

gerektiren bazı yatırım ve hizmetlerin, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 

yaptırılmasını sağlamaktır” denilerek, YİD sözleşmelerinin konusunun kamu 

hizmeti olduğu de açıkça ifade edilmektedir.42 

1.1.4.3. Kontrol Gücünün Devlette Olması 

YİD ve benzeri KÖSO’na ilişkin sözleşmelerde özel sektörün verdiği 

hizmetin, hizmetten yararlanan kullanıcıların ödedikleri ücretle finanse 

edilmesi gerekir. Bu noktada verilecek hizmet ve hizmete ilişkin ücret, KÖSO 

sözleşmelerdeki en önemli unsurlardandır. Bu iki unsura ilişkin 

düzenlemelerde yetki devlettedir.  

Ücret ve hizmetin kalitesi gibi koşullar, bu tür sözleşmeler de özel 

sektörün yapacağı yatırım, işletme aşamasında katlanacağı maliyet ve ücrete 

bağlı olarak elde edeceği geliri etkilemektedir. Bu nedenle bütün bu kriterler 

dikkate alınarak sözleşme süresi belirlenir. Böylece, özel sektörün yaptığı 

altyapıdan elde edeceği gelir ile, borçlarını ödeyebilmesi ve yaptığı yatırım 

tutarının belirli bir getiri de sağlayacak şekilde geri ödenmesi amaçlanarak 

projenin özel sektör açısından çekici olması sağlanır. 43 Bazı sözleşmelerde, 

41 Pertev, Bilgen; Uyuşmazlık Mahkemesi ve Danıştay İçtahatlerine Göre İdari Sözleşmelerin 
Kriterleri, Kutulmuş Matbaası, 1970, s.75. 
42 Ancak konun kamu hizmeti olması, birçok YİD sözleşmesi için geçerli olsa da, YİD 
sözleşmelerinin konusunun mutlaka kamu hizmeti olması gerekmediği, belediyenin alış-veriş merkezi 
Atakule’yi YİD modeli ile yaptırması uygulamasında görülmüştür. (Çal, Sedat; Türkiye’de Kamu 
Hizmeti ve İmtiyazın Dönüşümü, s. 129, TOBB Yayınları No:58, 2008. ) Bu nedenle YİD 
sözleşmelerinin imtiyaz içerip içermediği her bir sözleşme bazında değerlendirilmelidir.  
43 Pacific Island Forum Secretariat, Public Private Partnership and Build, Operate and Transfer (BOT) 
and Suchlike Schemes, Forum Economics Minister Meeting, 03-05 July 2006, s. 5. 
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özel sektöre tarifenin belirli sınırlar dahilinde kendisi tarafından belirlenme 

imkanı tanınmaya başlanmış, daha çok özel sektörün yatırımının 

karşılanması amacına odaklanılmaya başlanmıştır. 44   Ancak yine de 

hizmetten yararlananlardan alınan ücretin, esasları kanunla saptanmış olan 

bir tarife üzerinden belirlenmesi gerekir.45  Ücret dışında, kamuya sunulacak 

hizmete ilişkin standart ve kalitesi de devlet tarafından belirlenir. KÖSO 

sözleşmelerinde, özel sektör tarafından yapılan üretilecek mal ve hizmetlere 

ilişkin ücretler ve hizmetin kalite standartları uygulama sözleşmelerinde ve 

şartnamelere uygun olarak yer almalıdır. 46 Bilindiği gibi şartnameler ve 

şartnameye bağlı olan uygulama sözleşmeleri idare tarafından önceden 

hazırlanmakta ve söz konusu şartları kabul edenler istekli olarak ihaleye 

başvurmaktadır. 

Kontrol gücünün devlette olduğu sözleşmeler idari sözleşmeler olarak 

ifade edilir. Her ne kadar KÖSO sözleşmeleri genellikle özel hukuk 

hükümlerine tabi olduğu için idari birer sözleşme sayılmasalar da, taraflardan 

birinin idare olduğu sözleşmeler; ister özel hukuk kurallarına göre yapılan 

özel hukuk sözleşmeleri olsun, ister idare hukuku kurallarına göre yapılan 

idarî sözleşmeler olsun, her ikisinin de ortak noktası, idarenin bu sözleşmeleri 

yaparken kamu gücüne dayanması itibariyle özel hukuk kişisinden farklı bir 

takım haklara sahip olması veya farklı bir takım yetkilerle donatılmış 

bulunmasıdır. Örneğin idare, özel hukuk sözleşmelerini de aynen idarî 

sözleşmeler gibi genellikle önceden kendisi tarafından hazırlanmış 

şartnameler esas olmak üzere akdeder. Bu bakımdan idarenin yaptığı idarî 

sözleşme niteliğinde olmayan özel hukuk kurallarına tâbi özel hukuk 

sözleşmeleri, özel hukuk kişileri arasında akdedilen özel hukuk 

sözleşmelerinden hem yapılış biçimleri, hem de içerik ve nitelikleri itibariyle 

farklıdır.47 

44 Gözler, Kemal, İdare Hukuku, Cilt 2, Ekin Kitabevi, 2003, s. 397. 
45 Danıştay 1. Dairesi, 24 Eylül 1992, E. 1992/232, K. 1992/294, Danıştay Dergisi, sayı 87, s.33-40 
46 3996 Sayılı Kanun, md.4. BKK; 2011/1807; md.18. 
47 Odyakmaz, Zehra; a.g.m, s.1. 
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1.1.4.4. Kar veya Zararın Taraflar Arasında Paylaşılıyor Olması 

KÖSO modellerinin en önemli özelliğini oluşturan bu unsur da zaman 

içinde değişen unsurlar arasındadır. Önceleri özel sektörün kamu hizmetini, 

kendi sermayesiyle, kar ve zararı yine kendi sermayesi üzerinde doğacak 

şekilde yerine getirmesini gerekmekte iken günümüzde devlet kredileri gibi 

girişimciye verilen kamusal desteklerin bu unsura değiştirdiği söylenebilir. 

 Danıştay da, “bu özelliği zayıflatacak kamusal mali desteğin, modelin 

niteliğine ters ve hukuka aykırı olduğuna” karar vermiştir. 48 

Karahanoğulları’na göre de, ülkemizde özel sektöre sermaye oluşturmak için 

verilen devlet teşvikleri ve kredi güvenceleri sözleşmelerin amacına ters 

düşmektedir. 49 Bu durumun sonucu olarak, idare ile özel sektör arasındaki 

ilişki giderek ortaklık benzeri bir ilişkiye dönüşmektedir.50 Devlet teşvikleriyle 

nedeniyle bu unsurun zayıflatılması, unsurlarının giderek değişime 

uğradığının başka bir kanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır. 51 

KÖSO sözleşmelerinde de bu durum geçerlidir. Kamu hizmeti 

altyapısının kurulması ve işletilmesi esas olarak özel sektörün 

sorumluluğunda olsa da projelere ilişkin hazine yatırım garantisi, katkı payı 

ödemesi, talep garantisi ve hasılat paylaşımı, köprü krediler gibi birçok 

şekilde devletin desteği olması da mümkündür. Kamu ile özel sektör 

arasındaki bu ilişki biçimi, daha önce de belirtildiği üzere, daha çok bir 

ortaklığı andırır ki bu nedenle bu tür sözleşmelere “kamu-özel sektör 

ortaklıkları” gibi yeni bir isim verilmektedir.  

48 Danıştay 1. Dairesi, 16.12.1998, E. 1998/267, K.1998/481, Danıştay Dergisi, 1999, sayı 100, s. 36 
49 Karahanoğulları, Onur; Kamu Hizmeti (Kavram Ve Hukuksal Rejim), Turhan Kitabevi, 2002, 
s.334 
50 Tanrıver, Süha, “Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri Ve Tahkim”, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a 
Armağan, 2000, s. 104. 
51 Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_916.htm  
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1.1.5. Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Sözleşmelerinin Yapısı ve Tarafları  

KÖSO sözleşmelerinin organizasyon yapısında genel olarak, kamu 

sektörü (hükümet, yerel yönetim veya kamu işletmesi), özel amaçlı şirket 

(SPV) veya proje şirketinin özkaynak yatırımcıları olan sponsorlar, finansörler 

ve alt yükleniciler (taşeronlar) yer almaktadır.  Bunun dışında, danışmanlık 

firmaları (teknik, finansal ve hukuki), sigorta şirketleri, derecelendirme 

şirketleri gibi diğer katılımcılar olarak ifade edilebilecek taraflar da yer 

alabilmektedir. 52 

 
Şekil 2: KÖSO Sözleşmelerinin Yapısı ve Sözleşmenin Taraflar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Harris, Stephen; Public Private Partnership: Delivering Better Infrastructure 
Services, Inter-Amrican Development Bank, Working Paper, Washington DC, s.8. 
http://www.alide.org/DataBank2007/RecInformation/2APP_Infraestructure/41PublicPPharrisBID.pdf ve 
Andon, Paul James; (Per)Forming a Public Private Partnership: The Agency of 
Accounting and Other Practices, The University of New South Wales, School of 
Acoounting, Australian School of Business, yayınlanmamış doktora tezi, s.6’dan 
uyarlanmıştır. 

52 Grimsey, Darrin; Lewis, Mervyn K.; Public Private Partnership: The Worldwide Revolution in 
Infrastructure Provision and Project Finance, Edward Elgar, Publishing Limited, UK, 2004, s.108-
109. 
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Bu katılımcıların KÖSO yapısındaki rolleri şu şekildedir:53  

Kamu sektörü: Kamu, varlığın veya hizmetin sağlanmasında asıl 

sorumlu taraf olarak kalmaktadır. Kamu sektörü sağlanan çıktıların 

standartları karşılayıp karşılamadığı, kamu yararının korunup korunmadığının 

tespitinden, sonuç olarak kamunun amaçlarının belirlenmesinden 

sorumludur. Kamu hizmetinin icra edilmesi ile ilgili birçok unsur özel sektöre 

devredilmiş olsa da kamu sektörü hizmetten birçok açıdan sorumludur. Bu 

sorumluluklar; gerekli olan işin ve hizmetin tanımlamak, ödeme için 

ulaşılabilir kamu kaynaklarının belirlemek, tedarik sürencin planlı bir şekilde 

yürütülmesini sağlamak, performans standartlarını belirlemek ve denetlemek, 

belirlenen standartlara uyulmadıysa sözleşmede yer alan hükümleri 

uygulamak, kamunun beklentilerini yönetmek gibi önemli unsurlar 

içermektedir.   

Özel Amaçlı Şirket/Sponsorlar: Sponsorlar, özel amaçlı şirketi (ÖAŞ) 

projeyi finanse etmek ve yürütmek için kuran kişi ve kuruluşlardır. 

Sponsorlardan oluşan konsorsiyum sermaye veya uzmanlık gibi şekillerde 

kaynak sağlamak ve riski paylaşmak için kurulur. Genellikle sponsorların özel 

amaçlı şirkette payları çok düşüktür bu nedenle, hukuki açıdan bağlı ortaklık 

olamazlar.  Bazı durumlarda kamu da bu konsorsiyumda yer alabilir. 

Sponsorlar, fizibilite çalışmalarında, borç verenlere projenin tanıtılmasında ve 

projenin yürütülmesinde, diğer paydaşların yönetilmesinde aktif olarak rol 

alırlar. Pasif özkaynak yatırımcıları ise sadece kar paylarını alırlar ve hiçbir 

şekilde projenin yürütülmesi ve yönetilmesine katılmazlar. 54   Ayrı bir tüzel 

kişiliğe sahip ve kamu ile alt yükleniciler arasındaki bağlantıyı kuran bir araç 

olarak özel amaçlı şirketin rolü, sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine 

53 Grimsey, a.g.e, s.111-114.  
54 Tan, Willie; Principle of Project and Infrastructure Finance, Taylor & Francis, London and New 
York, 2007, s. 128. 
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getirmektir. 55 Bu yükümlülükler sözleşmeye göre değişebilmekle birlikte 

genel olarak şu şekildedir: Tanımlanan hizmeti istenen standartlarda 

sağlamak, altyapı varlığını dizayn etmek, inşa etmek veya iyileştirmek, 

projenin sermaye ihtiyacı için kaynak toplamak, sözleşme sonunda varlığı 

istenen konumda devlete devretmektir.56 

Finansörler: ÖAŞ yapısında bir veya daha fazla banka, yapım ve 

işletmeyi üstelenen şirketlerinin payları bulunabilir.  

Alt Yükleniciler: ÖAŞ’in kamuya olan yükümlülüklerini belirli alt 

yükleniciler aracılığıyla getirilmesini sağlayan unsurlardır. Alt yükleniciler 

genellikle ayrı ayrı yapılan sözleşmeler aracılığıyla inşa, bakım onarım, 

tedarik gibi fonksiyonları yerine getirir.  Bu şirketler, ÖAŞ’de payı olan inşa 

şirketi, işletme şirketi, tedarikçi olabilir.   

Danışmanlar:  Kamuya ve özel sektöre finansal, teknik,  yasal ve 

diğer konularda danışmanlık yapan işletmelerdir.  

Derecelendirme Kuruluşları: Projeler kamu tarafından ihraç edilen 

bonolar ile finanse ediliyorsa, bu borçlanma araçlarının kredi derecesinin 

ölçülebilmesi için derecelendirme kuruluşlarına ihtiyaç duyulur. Projenin çok 

erken aşamalarında kredi derecelendirme kuruluşları sürece dahil olurlar. 

Böylece projeye ilgi çekilmiş olur ve hatta bazen bu sayede ÖAŞ’in özkaynak 

yatırımı artarak projenin sermaye yapısını da değiştirebilir. Sigorta şirketleri 

de kredi derecesinin iyileşmesinde kullanılabilir.57 

Sigorta Şirketleri: Projenin finansmanındaki veya ticari risklerin 

iyileştirilmesinde yer alan kuruluşlardır. Sigorta şirketleri genellikle, ulaşılabilir 

(makul) bir fiyat ile riskleri sınırlayacak bir sigorta paketi üretebilmek için,  

sponsorlar ve borç verenlerle yakın bir şekilde çalışırlar. 58  

55 Andon, Paul James; (Per)Forming a Public Private Partnership: The A.g.ency of Accounting 
and Other Practices, The University of New South Wales, School of Acoounting, Australian School 
of Business, yayınlanmamış doktora tezi, s.6 
56 Grimsey, Darrin; a.g.e, s. 112. 
57 Grimsey, a.g.e, s.113-114. 
58 Grimsey, a.g.e, s.114. 
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Bütün bu unsurların KÖSO sözleşmelerin hepsinde olması şart 

olmamakla birlikte, genel olarak KÖSO modellerinde bulunabilecek taraflar 

bu şekildedir. Görüldüğü gibi, KÖSO yapısı tarafların sayısı bakımından 

oldukça karmaşıktır.  

1.2. KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIKLARI VE BENZER KAVRAMLAR 

Kamu özel sektör ortaklıkları ile özel sektör finans girişimi (private 

finance initiative), özel sektör katılımı (private sectör participation), 

özelleştirme (privatization), proje finansmanı kavramları sıklıkla birbirlerinin 

yerine kullanılmaktadır. Bu kavramlar her ne kadar birbirleri yerine kullanılsa 

ve birbirleriyle bağlantıları göz ardı edilemese de bazı yönleri ile birbirlerinden 

ayrışmaktadır.  

1.2.1. Özel Sektör Finans Girişimi (Private Finance Initiative (PFI)) 

Özel sektörün altyapıya yatırımını içerecek şekilde kamu hizmetinin 

yerine getirilmesinde özellikle bileşik krallıkta en çok kullanılan model PFI-

yani Özel Sektör Finans Girişimi (ÖSFG)’dir.59  

Kamunun bir altyapıyı elde etmek için özel sektörü geleneksel yollarla 

kullandığı yöntemlerde, kamu kendi dizayn ettiği bir varlığın yapımı için bir 

firma ile sözleşme yapmaktadır. Varlığın işletilmesi devlet tarafından 

yapılabilir veya devlet işletme faaliyeti için özel sektörle ikinci bir sözleşme 

daha yapabilir. Buradaki temel problem,  işletmecinin varlığın dizayn edilmesi 

ve yapımı aşamasında hiç bulunmamış olmasıdır.  Hizmeti daha verimli bir 

59 Heald,  David; Georgiou, George;  “The Substance of Accounting for Public-Private-Partnership”, 
Financial Accountability & Mana.g.ement, 27 (2), May 2011, s. 217. 
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şekilde sunması beklenen işletmenin, yapımı tamamlanmış varlık üzerinde 

bir takım maliyetlere katlanmasını gerektirebilmektedir.  60 

Özel sektör finans girişimi (ÖSFG), bu süreçleri birleştiren bir tür 

KÖSO’dır. ÖSFG sözleşmelerinin amacı dizayn etme aşamasından 

başlayarak, yapım ve finansman aşamalarının hepsinde sinerji, esneklik ve 

verimlilik sağlamak için sürekli bir teşvik sağlamaktır. ÖSFG’nde kamu, özel 

sektörle yaptığı sözleşmenin bir uzantısı olarak kamu hizmetini yerine 

getirmek için ihtiyaç duyduğu kalemleri özel sektörden satın alındığı bir 

anlaşma yapar. ÖSFG’ni özelleştirmeden ayıran temel nokta bu 

sözleşmelerde kamunun, hizmetin yerine getirilmesindeki önemli rolünü 

devam ettiriyor olmasıdır. Kamu, bu sözleşmedeki rolünü hizmeti satın alan 

taraf veya projenin hayata geçirilmesinde esas taraf olarak devam ettirir. 

ÖSFG’ni kontrat (ihale) yönetiminden ayıran temel nokta ise özel sektörün 

hizmet sağlama dışında projeninin finansmanını da sağlamasıdır.61 

ÖSFG’nin sıklıkla kullanılan çeşidinde, özel sektör tesisi, kamunun 

belirlediği özelliklere göre dizayn eder, inşa eder, finanse eder ve işletir 

(Desing-Build-Finance-Operate- DBFO modeli). Bu projeler, kamu 

kaynaklarının kullanılmasında paranın karşılığını güven altına almak için 

(value for money), özel sektöre riskin gerçekten aktarılması amacını 

sağlamalıdır. ÖSGF projeleri kapsamında yapılan hastane veya okul gibi 

varlıkların mülkiyetine kamu sektörü sahip olmaz.  Ancak sözleşme süresince 

bunların kullanılması için özel sektöre üzerinde anlaşılmış bedeli öder. 

Sözleşme yapıldığında belirlenen koşullara göre varlık özel sektörün 

mülkiyetinde kalabileceği gibi kamunun mülkiyetine de geçebilir62  

ÖSFG, diğer kamu-özel sektör işbirlikleri ile karşılaştırıldığında ayırıcı 

özelliği, fiziksel varlıkların oluşturulmasından ziyade hizmetin elde ediliş 

biçiminde olduğu görülür. ÖSFG’nin temel amaçlarından bir tanesi kamu 

60 Corner, David; The United Kingdom Private Finance Initiative: The Challange of Allocating Risk, 
OECD Journal of Budgeting, Vol.5 N.3, s.40, 2006. 
61 Corner, David; a.g.m, s.40. 
62 Allen,Graham; The Private Finance Initiative, Research Paper, House of Commons Library, 18 
December 2001,s .10. 
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hizmetini yerine getirecek özel sektörün bu hizmeti nasıl yerine getireceğine 

kendisinin karar vermesine izin vermektir. Diğer bir farklılık ise finansmanın 

tamamının sözleşme süresi boyunca özel sektör tarafından sağlanıyor 

olmasıdır. Ayrıca bu modelde, özel sektörün çıktısı olan kamu hizmetini 

çoğunlukla kamu satın alır. ÖSFG’nde hayati öneme sahip olan nokta ön 

görüşmelerde risklerin kamu ile özel sektör arasında dağıtılmasıdır. 63 

ÖSFG’nde hizmete ilgili olarak ortaya çıkan uzun dönemli ilişkinin 

odak noktası özel sektöre kendi yönetim ve tedarik stratejilerini kullanmasını 

sağlayarak maliyet tasarrufu sağlanması ve verimliliği arttıran yenilikleri 

kullanılması varsayımına dayalıdır. Bu şekilde hem özel sektör hem de kamu 

sektörü bu verimlilikte fayda sağlayacaktır. 64 

ÖSFG’nde kullanılan modeller KÖSO  için kullanılan ve yapım 

aşaması olan modellere  aynıdır. ÖSFG’de sıklıkla kullanılan, hatta ÖSGF ile 

özdeşlemiş model olan Dizayn Et-Yap-Finanse Et- İşlet (Design, Build, 

Finance, Operate- DBFO), dışında Dizayn Et- Yap- Yönet- Finanse Et, 

(Design, Construct, Manage, and Finance- DCMF), Yap- Sahip Ol- İşlet 

(Build, Own and Operate- BOO), Yap- İşlet- Devret (Build, Operate and 

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

Transfer- BOOT) ÖSFG için sayılan diğer modellerdendir.65  

ÖSFG’nin kamu finansmanı üzerindeki en büyük etkisi cari 

harcamaları azaltması ve bunları gelecekteki yükümlülüklere 

dönüştürmesidir. Özel sektöre yapımı üstlendiği varlık için yapılacak ödeme, 

vergi gelirlerinin ödemeyi garanti etmesini sağlayacak şekilde varlığın ömrü 

boyunca dağıtılmış olmaktadır. Böylece bugünün sermaye yatırımı geleceğin 

harcamasına dönüşmüş olmaktadır. Bütçe dışı harcamalarda olduğu gibi, 

63 Asenova, Darinka; Beck, Matthias, “Obstacle to Accountability in PFI Projects”, Akiyonte kitap, 
s.47,48 içinde Policy, Mana.g.ement and Finance of Public-Private Partnership, Wiley-Blackwell, 
United Kingdom, (Editörler: Akintoye, Akintola;  Beck, Mathiss) 
64 Asenova, Darinka; Beck, Matthias, a.g.e, s.47-48. 
65 Alshawi Mustafa, Concept and Background to Public Private Partnership (PPP)/ Private 
Finance Initiative (PFI) UK Experience, 11/20/2009, s.1. http://www.oecd.org/mena/47562550.pdf 
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gelecek yükümlülükler hesaplarda görülmediği için bütçeyi iyi 

göstermektedir. 66 

1.2.2. Özel Sektör Katılımı  (Private Sector Participation (PSP)) 

KÖSO ile aynı anlamda kullanılmak üzere Dünya Bankası tarafından, 

gelişmekte olan ülkeler için ortaya atılan bir kavramdır.67  Özel Sektör 

Katılımı (ÖSK) düşük veya orta gelirli ülkeler için, özellikle Uluslararası 

Finansal Kuruluşlar tarafından da kullanılmaktadır.68 Özel sektör 

katılımlarının belirleyici özellikleri,  düşük veya orta gelirli ülkelerde özel 

sektör tarafından sahip olunan veya yönetilen projeler olması ve bu projelerin 

direkt veya dolaylı olarak kamuya hizmet etmelidir.69  

Gelişmekte olan ülkelerin kentsel hizmetleri sağlamak için ÖSK 

sözleşmeleri yapmalarının birçok nedeni vardır. Bu nedenler içsel ve dışsal 

nedenler olarak ikiye ayrılır. İçsel faktörler; artan kentleşme ve kamu 

otoritesinin hizmetlerin sağlanması konusunda baş edecek kapasitesinin 

olmaması, kamunun finansal zorluklarla karşılaşması ve sonraki dönemlerde 

de kamu altyapılarının finanse edilmesinde karşılaşan zorluklardır.70  

Dışsal faktörler ise, Uluslararası Finansal Kuruluşlarının yapısal uyum 

programlarının bir parçası olarak, borçlu ülkelerin yerel harcamalarını 

azaltması gerekliliği, özel sektörün sermaye yatırımı ve daha iyi kredi 

derecesi ile daha etkin ve daha kaliteli olarak bu hizmetleri yerine getirmesi 

66 Allen, Graham,a.g.e, s.20. Ancak günümüzde, tahakkuk esaslı devlet muhasebesi ile bu tür bütçe 
dışı yükümlülüklerin, görülebilir olması sağlanmaya çalışılmaktadır.  Uluslararası kuruluşların bu 
konuda çalışmaları mevcuttur.  
67 UZ, Abdullah; “Kamu Özel Ortaklığı ( Public Private Partnership) (Kavram ve Hukuksal 
Çerçeve)”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XI, S.1-2, 2007, s. 1165. 
68 Boeuf, Patric;  “Public-Private Partnership for Transport Infrastructure Projects”, Transport 
Infrastructure Development For A Wider Europe Seminar, Paris, 27-2 November 2003, s.1. 
69 http://ppi.worldbank.org/resources/ppi methodology.aspx (Private Participation in Infrastructure 
Database) 
70 Budds, Jessica; PPP and the Poor in Water and Sanitation An Interim Review of Documents, 
Water, Engineering and Development Center, Loughborough University Leicestershire, (Editor: 
Sohail M.), s. 6. 
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için teşvik etmesidir. Böylece, birçok özel sektör katılımının ortaya çıkması ile 

kamunun rolü,  kamu hizmeti yerine getirmekten çok proje yöneticiliği ve 

düzenlemesi yapması şeklinde değişmiştir.71  

Özel sektör katılımı gelişmekte olan ülkelerde; enerji, altyapı 

(yol,havaalanı,vs.), telekomünikasyon, su, kanalizasyon, katı atık imhası ve 

taşımacılık gibi kentsel hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılmaktadır.  

Kullanılan modeller ise, yönetim ve leasing sözleşmeleri, imtiyaz 

sözleşmeleri, sıfırdan yatırım ve elden çıkarmadır. Bunlarda kendi aralarında 

ayrılmaktadırlar. Bu noktada imtiyaz sözleşmeleri kapsamında, var olan ve 

bir varlığın iyileştirilmesini içeren sözleşmeleri ( ROT, RLT, BROT) yer 

alırken,  sıfırdan yatırım olarak adlandırılabilecek grupta ise BOT ve benzeri 

sözleşmeler  (BLT, BOT, BOO) mevcuttur. ÖSK açısından da imtiyaz ile BOT 

benzeri sözleşmeler arasındaki fark yeni bir varlığın yapımı ile hali hazırda 

var olan bir varlığın iyileştirilmesi olarak ortaya konulabilir. 72  

1.2.3. Özelleştirme  

Özelleştirme temelde yeni kamu yönetimi anlayışının bir özelliği olarak 

piyasa kurallarını kamu faaliyetlerine uygulamak anlamına gelmektedir. Aynı 

zamanda özelleştirmenin, bu anlayışın temel aracı olduğunu söylemek de 

yanlış olmaz.73 

Ancak, kamu faaliyetlerine piyasa kurallarını uygulama yöntemi her 

ülkenin kendine özgü sosyal, politik ve ekonomik şartları bulunmasından 

dolayı farklılaşmaktadır. Bu nedenle, özelleştirme kavramının birçok farklı 

tanımı ve kullanımı bulunmaktadır. Bu kavram aynı zamanda, kamu hizmeti 

71 Budds, Jessica;  a.g.e, s.6. 
72 http://ppi.worldbank.org/resources/ppi_glossary.aspx  
73 Savas, E.S.,  Privatization and Public Private Partnership, s.1. 
http://www.academia.edu/779502/Privatization_and_public-private_partnerships  
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kavramında olduğu gibi anlam bakımından sürekli olarak değişime 

uğramaktadır.74  

Bu konuda ekonomik sistemleri açısından iki uç nokta olarak eski 

sosyalist ülkeler ve Amerika birleşik Devletleri’nde özelleştirme kavramına 

bakış açısı örnek verilebilir: 75 

Devletin sahip olduğu girişimlerin fazla olduğu, bunlar genellikle 

gelişmekte olan ülkelerdir, eski sosyalist ülkelerde ve Batı Avrupa’da 

özelleştirme, girişimin sahipliğinin kısmen ya da tamamen devletten özel 

sektöre transfer edilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu durum devlet 

işletmelerinin elden çıkarılması (ulussuzlaştırma) ve devletsizleştirme olarak 

da ifade edilmektedir. 

Devlet işletmelerinin göreceli olarak az olduğu Amerika Birleşik 

Devletleri’nde ise özelleştirme genellikle kamu hizmeti için ihaleye gidilmesi 

(contracting-out) anlamına gelmektedir.  

Her ne kadar tanımlar değişse de özelleştirmeden bahsedilebilmesi 

için olabilmesi ilk olarak devlet mülkiyetinin bulunması gerekir aksi halde 

özelleştirilecek bir şey yoktur. Ancak özelleştirme birçok sözleşme türünü 

kapsayan bir kavramdır. Örneğin devlet mülkiyetinin yerini çeşitli biçimlerde 

ortaya çıkan kamu özel sektör ortaklıkları alabilir. Bu şekilde ortaya çıkan bir 

özelleştirmede, özel sektörün rolü sadece kamu sektörü tarafından yürütülen 

faaliyetin finansmanını sağlamak olabilir. Veya finansmanı sağlanan projenin 

aynı zamanda işletilmesi de özel sektöre tarafından üstelenilebilir. Diğer bir 

kamu özel sektör ortaklığında projenin belirli bir süreliğine işletilmesi için inşa 

edilmesi de özel sektöre tarafından yapılabilir veya sürekli olan iş ortaklıkları 

şeklinde kamu özel sektör ortaklıkları kurulabilir. Bu tip ortaklıklardan daha 

ileri gidildiğinde ise, özelleştirmenin daha radikal bir yöntemi olan devlet 

74 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Dünyada ve Türkiye’de Özelleştirme Uygulamaları: Teorik Ve 
Tarihsel Bir Perspektif, (Editörler: Cengiz Yavilioğlu, Güven Delice, Onur Özsoy), 2010, Ziraat 
Bankası Yayınları, s. 16. 
75 Savas,a.g.e, s. 1. 
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varlıklarının satılması karşımıza çıkmaktadır.76 Devlet girişiminin özel sektöre 

satılmasının özelleştirme olarak ifade edilmesi konusunda görüş birliği 

mevcuttur. Ancak kamu-özel sektör ortaklıklarının özelleştirme olduğu 

konusunda aynı fikir birliğinden söz edilememektedir.  Kamu- özel sektör 

ortaklıkları, özelleştirmenin daha ılımlı bir ifadesi olarak da dikkate alınabilir.  

KÖSO ve özelleştirme kavramlarının tam olarak ayrımı yapılamasa da, 

temel olarak KÖSO sözleşmeleri girdiden çok çıktıya önem verilen kamunun 

hizmet temin etme kaidelerinin uzantısıdır. Özelleştirme ise hizmetin temin 

edilme şeklinde radikal ve geri dönülemez bir değişiklik anlamına 

gelmektedir. Düzenleyici yapı monopolistik gücünü kontrol etmek ve kamu 

hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmek için var olsa bile, özelleştirme 

durumunda risk paylaşımı gibi bir durum artık olmamaktadır. 77 

 Günümüzde KÖSO’nın yeni bir kavram olarak çok fazla kullanıldığı 

görülmektedir. Bunun nedeni KÖSOin özelleştirme gibi daha fazla tepki 

gören bir kavramın yerini alıyor olmasıdır. Bu kavramda özelleştirmeden 

farklı olarak, kamunun ve özel sektörün güçlü yanlarını ortaya koyan bir ifade 

vardır.  

1.2.4. Proje Finansmanı (Project Finance) 

 Proje finansmanı özkaynak veya ara finansman kullanan sponsorlar 

tarafından oluşturulmuş, proje şirketi veya Özel Amaçlı Şirket (ÖAŞ) (Special 

Purpose Vehicle-SPV) olarak ifade edilen, belirli bir ekonomik varlığın yapısal 

finansmanıdır. Borç verenler proje şirketinin (SPV’nin) yaratacağı nakit 

76 Robinson, Colin;  Privatization: Analysing  the Benefits, içinde International Handbook on 
Privatization, (Editörler: Parker, David; Saal, David,  Edward Elgar Publishing, UK, 2003, s.45,  pp. 
41-59. 
77 Boeuf, Patric; “Public-Private Partnership for Transport Infrastructure Projects”, Transport 
Infrasutructure Development for Wider Europe Seminar, 27-28 November 2003, s. 1. 
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akımlarının borç ödemelerinin ana kaynağı olarak dikkate almaktadırlar ve 

şirketin varlıklarını sadece teminat olarak değerlendirmektedirler. 78 

 Burada proje şirketi veya özel amaçlı şirket ekonomik olarak 

bağımsızdır. Proje finansmanının amacı özel amaçlı şirketin yararlı olacak 

şekilde, bilanço ve kredi değerliliği etkilenmeksizin ilgi projenin borçlanmasını 

düzenlemektir. 79 

 Proje finansmanının olmazsa olmazları, Özel Amaçlı Şirket (ÖAŞ), 

üçünçü taraflarla yapılan sözleşmeler, geri dönüşsüz (gayri kabili rücu) veya 

kısmı geri dönüşlü (sınırlı rücu) kredi işlemi, bilanço dışı finansman ve 

kuvvetli bir nakit akışıdır. 80 
 Proje finansmanı modelleri projeden projeye değişkenlik 

gösterebilmektedir. Bu nedenle standart bir modeli bulunmamaktadır. Ancak, 

proje finansmanın en genel özellikleri aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir: 81 

- Proje finansmanı, tek işi proje olan yasal ve ekonomik olarak 

kendine yeten özel amaçlı yasal varlık (çoğunlukla bir şirket-Proje 

Şirketi, Özel Amaçlı Şirket) aracılığıyla fon koruması 

sağlamaktadır.    

- Yüksek bir borç/özsermaye oranı (kaldıraç) vardır, yaklaşık olarak 

ifade etmek gerekirse, proje finansmanda borç proje maliyetinin 

%70-%90’ını kapsamaktadır. 

- Borçlanacak özel amaçlı şirket (ÖAŞ)  hukuksal ve iktisadi 

bağımsız, sadece projede faaliyet göstermek üzere geçici olarak 

kurulmaktadır.  

- Proje finansmanı modellerinin genellikle kurulu ve işleyen projeler 

yerine yeni projelerde uygulanması tercih edilmektedir. 

78 Gatti, Stefona, Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, And Financing 
Private and Public Project, Academic Press Advanced Finance Series, 2008, UK, s. 2. 
79 Merna, Tony; Chu, Yung, Al-Thani, Faisal F.; Project Finance in Construction: A structured 
Guide to Assesment, 2010, Black-Well, USA, s.13. 
80 Merna, Tony;  vd.; a.g.e, s.14. 
81 Yescombe, E.R., Principles of Project Finance, Acedemic Press , 2002, California, USA, s. 5.  
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- ÖAŞ yatırımcılarının proje finansmanı borçlanmaları karşısında ya 

gayri kabili rücu veya sınırlı rücu imkânı tanıyan sözleşmeler 

yapılması söz konusudur. Proje Şirketindeki yatırımcılardan 

herhangi bir garanti söz konusu değildir veya sınırlıdır. 

- Kreditörler verdikleri borçların ve faizlerin teminatı olarak, şirketin 

varlıklarının değeri ve geçmiş finansal başarılarından ziyade, proje 

kapsamında ileride oluşacak olan nakit akışına itibar etmektedirler.  

- Kreditörler için en önemli güvence proje şirketlerinin sözleşmeleri, 

lisansları veya doğal kaynakları üzerinde sahip oldukları mülkiyet 

haklarıdır. 

- Projenin süresi, genellikle proje şirketinin taraf olduğu 

sözleşmelere, lisanslara veya doğal kaynaklardaki rezervlere bağlı 

olduğundan borcun geri ödemesinin proje süresinin tamamlanması 

ile birlikte bitmesi beklenmektedir. 

 Bu model ilk olarak yağ çıkartma ve enerji üretimi için kullanılmıştır. Bu 

sektörler düşük teknik riski olan, tahmin edilebilir bir piyasası olan, uzun 

yılları kapsayan sözleşme ile tek bir alıcıya veya çok az bir alıcı grubuna 

ürettiğini satma imkanı vermesi (al ya da öde sözleşmelerinde olduğu gibi) 

açısından, proje finansmanının uygulanmasının uygun olduğu sektördür. 

Proje finansmanı, bu sektörlerde ilk olarak özel sektör arasında ortaya çıkmış 

bir modeldir. Zaman içinde bu sözleşme yapısı kamu sektörü projelerinin 

finansmanı için de kullanılmaya başlanmıştır. 82 

 YİD gibi KÖSO modellerinde ortaya çıkan Özel Amaçlı Şirketler (ÖAŞ-

SPV), bu modelleri proje finansmanı modelleri olarak adlandırılmasına neden 

olmaktadır. Ancak isimden de anlaşılacağı üzere, proje finansmanı daha çok 

bu modellerin finanse edilmesi kısmıyla ilgilidir.  

82 Gatti, a.g.e, s.5 
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1.3. KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI KURMAK İÇİN KULLANILAN 
MODELLER 

KÖSO modelleri basit hizmet ve yönetim sözleşmelerinden (yatırım 

gerektiren veya gerektirmeyen) uzun dönemli ve çok karmaşık YİD çeşitlerine 

ve elden çıkarmaya kadar bir çeşitli şekillerde yapılabilmektedir. Modeller; 

sermaye varlıklarının mülkiyetinin ve yatırımı yapma sorumluğunun hangi 

tarafta olduğuna, hangi risklerin kimin üstelendiğine ve sözleşmenin süresi 

gibi çeşitli kriterlere göre farklılaşır. 83  

 

Şekil 3: KÖSO Modellerinin Sınıflandırılması 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: United Nations, UNESCAP, January 2011, A Guide Book on Public-Private 
Infrastructrure, Bangkok, s. 5, ve Levintow, David; Slattery, Kathlen;  Division of Public 
Sector and Private Sector Responsibilities Under Various PPP Models, HRD Congres on 
Attacking Poverty Thru Public-Pirivate Partnership, October 1-2, 2004, s.2.’den 
uyarlanmıştır.  
 

83 PPP Models, htpp://assamppp.gov.in/pppmodels.pdf (erişim tarihi 21.12.2010) 
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Literatürde KÖSO modellerinin farklı sınıflandırma şekilleri mevcut 

olup, yukarıdaki şekle göre KÖSO modelleri açıklanmaya çalışılmıştır.  

1.3.1. Hizmet sözleşmeleri 

Hizmet sözleşmeleri, kısa dönemli basit sözleşmelerdir. Özel sektörün 

kısa süreliğine bir varlığı temin ettiği, işlettiği ve bakımını yaptığı kısıtlı bir 

KÖSO modelidir. 84  

Bu model genel olarak bir dış kaynak kullanımı (outsourcing) olarak 

ifade edilir ve kamu otoritesi ile özel sektör arasında asıl faaliyet dışında 

spesifik bir görevin (örneğin kafeterya hizmeti veya temizlik himeti gibi) yerine 

getirilmesi için bağlayıcı bir sözleşme yapılır.85 Kamu otoritesi sözleşme 

kapsamında belirlenmiş bir veya daha fazla görev ya da hizmeti özel 

sektörün yerine getirmesi için belirli bir süreliğine özel sektöre ücret öder. Bu 

süre genellikle 1-3 yıldır. 86 

Kamu, altyapı hizmetinin temel sağlayıcısı olarak kalır sadece yan 

faaliyetleri sözleşme ile özel sektöre devreder. Böylece kamu otoritesi esas 

faaliyetine odaklanma imkanı elde eder.87 Bu sözleşmelerde yönetim ve 

yatırım sorumluluğu yani finansal risk ve artık değer riski kamuda kalır. 

Sözleşme ile kamunun özel sektörden sağladığı fayda teknik uzmanlık ve 

maliyetlerin azaltılması konularındadır.88 

Özel sektör hizmeti kamu tarafından belirtilen maliyetle 

gerçekleştirmek ve genellikle kamunun belirlediği performans standartlarını 

yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşmenin kısa süreli olması ve kapsamının 

dar olması nedeniyle genellikle kamu hizmet sözleşmesini özel sektöre ihale 

84 Renda, Andrea; Schrefler, Lorna; Public-Private Partnership Models and Trends in the 
European Union, European Parliament, February 2006, s.7.  
85 Lavinton, David; Slattery, Kathleen; Division of Public Sector and Private Sector Responsibilities 
under various PPP Models, HRD Congres on Attacking Thru Public-Private Partnership, October 
1-2, 2004, s.2.  
86 Assian Development Bank, Public Private Partnership, s. 29 
87 David Lavinton and Kathleen Slattery, a.g.e., www.ip3.org 
88 Renda, Andrea; Schrefler, Lorna; a.g.e, s.7. 
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yoluyla verir. Bu sözleşmelerde kamu özel sektöre daha önceden belirlenmiş 

bir fiyat öder. Söz konusu fiyat bir kere ödeme veya birim başına ödeme 

temeline şeklinde yapılabilir.  Bu nedenle özel sektör kamunun belirlediği 

standartları karşılarken maliyetini ne kadar azaltırsa karını da o kadar 

arttırmış olur. Diğer bir finanslama yolu bazı maliyetlerin sabitlendiği maliyet 

artı kar sistemidir ve özel sektör kar paylaşımı sistemine dahil olur. 89 

Hizmet sözleşmeleri hizmetin açık bir şekilde tanımlanabildiği, talep 

seviyesinin makul bir şekilde kesin olduğu, performansın kolay bir şekilde 

gözlemlenebildiği hizmet türleri için daha uygundur. Hizmet sözleşmelerinin, 

faaliyetler ve verimlilik üzerinde hızlı ve önemli etkileri olur ve yönetim 

kapasitesinin arttırılması ve teknoloji transferi için bir araçtır.90 

Hizmet sözleşmeleri, kısa süreli olarak yapıldıklarından ihale süreci 

sıklıkla tekrarlanmakta ve bu durum özel sektör üzerinde maliyetlerin 

azaltılması ve performansın arttırılması baskısı yaratmaktadır. 91  

1.3.2. Yönetim Sözleşmeleri 

Yönetim sözleşmeleri kamu hizmetlerinin yönetimin ve işletilmesinin 

hepsi ya da bir kısmının özel sektöre devredilmesini sağlayan sözleşmelerdir. 

Diğer bir ifadeyle, kamu özel sektörle kamu girişiminin tamamının ve bir 

kısmının yönetilmesi için sözleşme yapar.  Hizmetin temin edilmesi ilgili esas 

yükümlülük kamuda kalsa da, günlük yönetimin kontrolü ve otoritesi özel 

sektöre verilmiş olmaktadır. Kamu bu tür sözleşmelerde hala finansal riski ve 

yatırım riskini üstelenen taraf olarak kalmaktadır.92 Birçok örnekte, özel 

sektör işletme sermayesini sağlamakta ancak yatırım için kaynak temin 

etmemektedir.  

 

89 Assian Development Bank, a.g.e, s. 29 
90 Assian Development Bank, a.g.e, s. 29. 
91 Lavinton, David; Slattery, Kathleen;  a.g.e, s.2.  
92 Renda, Andrea; Schrefler, Lorna; a.g.e, s.7. 
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Şekil 4: Yönetim Sözleşmelerinin Yapısı 
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Kaynak: Assian Development Bank, Public-Private Partnership Handbook, s.31 

Yönetim sözleşmeleri ile özel sektör, hizmetin tasarlanması ve 

sağlanması, işlem kontrolü, işgücü yönetimi ve ekipmanların temin edilmesi 

konusunda becerilerini kullanılır. Bu sözleşme türünde tesisin ve 

ekipmanların mülkiyeti kamuda kalır.93 

Özel sektör sözleşmede belirlenen ve hizmetin sağlanması ile 

sorumludur ve genellikle özel sektör ticari riski üstlenmez. Özel sektöre 

önceden belirlenmiş olan çalışan ücretleri ve beklenen diğer işletim 

maliyetleri ödenir. Özel sektöre yapılan ödemeler hizmetin yönetilmesi ve 

işletilmesi ile ilgilidir. Performansın artmasını teşvik etmek için,  önceden 

belirlenmiş kar hedefine ulaşılması halinde özel sektöre ek ödeme yapılabilir. 

Özel sektöre genellikle performansa dayalı olarak ödeme yapılır. Alternatif 

olarak, yöneticiye kardan pay da verilebilir. 94 

Kamu sektörü sermaye yatırımın yapılması ve hizmetin 

sağlanmasından asıl sorumlu olan taraftır, ayrıca tesis ve ekipmanların sahibi 

yine kamudur.95  

93 PPP models, htpp://assamppp.gov.in/pppmodels.pdf (Erişim Tarihi: 21.12.2010) 
94 Assian Development Bank, Public Private Partnership, s. 31. 
95 Lavinton, David; Slattery, Kathleen; a.g.e, s.3. 
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Sözleşmede belirli faaliyetlerin özel sektör tarafından finanse edilmesi 

belirlenebilir. Özel sektör müşterilerle etkileşim içine girer ve kamu sektörü 

fiyat tarifesine ayarlamakla sorumludur. Tipik bir yönetim sözleşmesi, 

işletmenin yönetsel ve finansal sistemini geliştirmektedir ve hizmet seviyesi 

ve önceliklerle ilgili olarak verilecek kararlar daha ticari bir temelde yapılabilir. 

Bu sözleşmeler genellikle kısa süreli olarak yapılır. 96 

Bu model özellikle öncelikli amacın teknik kapasiteyi ve/veya verimliliği 

arttırmak olduğunda, özellikle performansa datalı olan sözleşmelerde, çok 

faydalıdır.97 Bu seçeneğin önemli diğer bir avantajı ise varlıkları özel sektöre 

transfer etmeden, özel sektörün yönetim becerisinden faydalanarak, faaliyet 

kazancı sağlamaktır. Ayrıca bu sözleşmelerin hazırlanması özel sektör 

katılımını sağlayan diğer karmaşık sözleşmelerden daha kolaydır ve daha az 

anlaşmazlığa neden olur. Özel sektör tarafından kamu hizmetine daha az 

personel görevlendirileceğinden sözleşmeler maliyeti göreceli olarak 

düşürürler. 98 

1.3.3. Kiralama Sözleşmeleri 

Bu tür sözleşmelerde, özel sektör bir altyapının ve hizmetin işletilmesi 

ve bakımından sorumludur. Ancak özel sektörün büyük bir yatırım yapmasına 

gerek yoktur. Ancak bu model genellikle diğer modellerle birlikte (yap-kirala-

devret, iyileştir-kirala-devret) kullanılabilir. Bu durumda özel sektör yatırım 

yaptığı için sözleme süresi salt kiralama sözleşmelerine göre daha uzun 

olur.99 

Kiralama sözleşmeleri kapsamında, özel sektör hizmet tam olarak 

belirlene kalite ve standartlarda yerine getirmekle yükümlüdür. Yeni yatırım 

96 Assian Development Bank, a.g.e, s. 31. 
97 Lavinton, David; Slattery, Kathleen; a.g.e, s.3. 
98 Unescap, A Guide Book on Public-Private Partnership in Infrastructure, Bangkok, January  
2011, s. 7.  
99 PPP models, htpp://assamppp.gov.in/pppmodels.pdf (Erişim Tarihi: 21.12.2010) 
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veya eskisini değiştirmeye ilişkin yatırım kamunun sorumluluğunda kalmakla 

birlikte, özel sektör kendi harcama ve risklerine katlanarak hizmeti sağlar. 

Kiralama sözleşmelerinin süresi genellikle 10 yıl olmakla birlikte, 

sözleşmelerin yenilenmesi yoluyla süre uzatılabilir. 100 

Bu sözleşmelerde genellikle kamu yatırımı üstelenen ve yatırım riskine 

katlanan taraftır. Özel sektör ise belirlenen süre içinde tesisi ve ekipmanları 

kiralayarak hizmetin sağlanmasına ilişkin yükümlülüğü üstenmiş olur. 

Böylece faaliyet riski ve finansal risk özel sektöre devredilmiş olur.101  

 
Şekil 5: Kiralama Sözleşmelerinin Yapısı 

 
 
 Düzenlemeler:                                          Yatırım Onayı 
 Fiyat Tarifesi Ayarlaması   
 Hizmet Standartları 
 Çevresel Gözetim                                            
 
 
                                       Planlama        Kiralama sözleşmesi 
                                                                                      Performans Hedefleri             
                                                                                          Değişken Ücret 
                                                         Raporlama     

 
 
Kaynak: Assian Development Bank, Public-Private Partnership Handbook, s.33 

 

Özel sektör genellikle, zararlar ve ödenmeyen müşteri borçlarından 

sorumludur. Kiralama özel sektöre varlık satışı anlamına gelmez. Kiralama 

sözleşmeleri kapsamında özel sektörün karı hizmetin satışı ve maliyetlerine 

dayanır. Bu seçeneğin en önemli avantajı, özel sektörü daha fazla verimli 

çalışmaya ve daha fazla satış yapmaya teşvik etmesidir. 102 

100 Assian Development Bank, a.g.e, s. 33. 
101 Unescap, a.g.e, , s. 7. 
102 Assian Development Bank, Public Private Partnership, s. 33 
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1.3.4. İmtiyaz Sözleşmeleri 

İmtiyaz sözleşmelerinde, özel sektör belirli bir alandaki işletme, bakım, 

tahsilat, yönetim ve inşa ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması ile 

sorumludur. En önemli özelliği,  özel sektör sermaye yatırımını yapan taraf 

olmasıdır. Özel sektör varlıkların sağlanması konusunda sorumlu olsa da bu 

varlıklar imtiyaz süresince kamuya aittirler. Kamu performans standartlarını 

belirlemek ve imtiyaz sahibinin bu standartları karşılayıp karşılamadığını 

denetlemekle görevlidir. Aslında, kamunun rolü hizmet sağlayıcı olmaktan 

hizmetin fiyat ve kalitesini belirlemeye döner. 103 

İmtiyaz sözleşmelerinde ödemeler iki yönlü olabilir İmtiyaz sahibi 

imtiyaz hakkı için kamuya, kamu da sözleşmede belirlenen koşullara 

nedeniyle imtiyaz sahibine ödeme yapabilir. Kamunun özel sektöre yapacağı 

ödemeler genellikle projeyi özel sektör açısından ticari olarak uygun hale 

getirmek veya ticari risk seviyesini düşürmek için yapılır.104  

Fiyat genellikle imtiyaz sözleşmesinde belirlenir, sözleşmede fiyat 

değişikliklerinin nasıl olacağı da belirlenir. Bazı örneklerde, kamunun özel 

sektörün sermaye harcamalarına finansal destek vermeyi tercih ettiği 

durumlar olabilir. İmtiyaz sahibi inşa, geliştirme veya sistemi genişletme ile 

ilgili her türlü sermaye yatırımından sorumludur. İmtiyaz sözleşmeleri 

genellikle 20 ila 30 yılı kapsamaktadır. Bu süre içerisinde imtiyaz sahibi 

yatırdığı sermayeyi geri kazanmak ve imtiyaz süresi boyunca uygun bir getiri 

(gelir) elde etmek için yeterli süreye sahiptir. Kamu gerekirse sermaye 

yatırımına destekte bulunabilir. Bu destek, imtiyazın ticari uygulanabilirliğini 

sağlamak için teşvik yatırımı olabilir. Tam tersi devlet, verdiği teşviği geri 

kazanmak için toplanan ücretlerin bir kısmını alabilir.105 

 

 

103 Assian Development Bank, a.g.e, s. 34. 
104 PPP models, htpp://assamppp.gov.in/pppmodels.pdf (Erişim Tarihi: 21.12.2010) 
105 Assian Development Bank, a.g.e, s. 35. 
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Şekil 6: İmtiyaz Sözleşmelerinin Yapısı 

 

İmtiyaz Sözleşmesi 
Düzenlemeler:                                                    
Fiyat Tarifesi Ayarlaması   
Hizmet Standartları             Raporlama 
Çevresel Gözetim                                            
                  Finansman/özsermaye 
      
                                                   Hizmet             Gelir 
 

 
Kaynak: Assian Development Bank, Public-Private Partnership Handbook, s.36 

İmtiyaz sözleşmelerinin kamu açısından avantajı işletme, bakım, 

iyileştirme, yenileme ve genişletme sorumluluklarının tümünün özel sektöre 

devredilmesidir. Böylece bütün faaliyetlerde verimlilik teşvik edilmiş olur.106  

Temel çekince imtiyaz sahibinin faaliyetlerinin tanımlandığı sözleşme 

hükümlerinin karmaşıklığıdır. Kamu aynı zamanda düzenleyici kapasitesini 

fiyat tarifelerine ve performansa bağlı olarak güncellemesi gerekmektedir. 

Ayrıca, uzun dönemli olması önceden tahmin etme zorluğu nedeniyle 

sözleşmenin düzenlenmesi ve ihale sürecini karmaşıklaştırmaktadır. Bu 

çekince, sözleşmenin hükümlerinin çevresel koşulların belirli dönemler 

itibariyle gözden geçirilmesi yoluyla bertaraf edilebilir. Söz konusu olaylara 

ilişkin koşullar sözleşmede belirtilmediği sürece, imtiyaz sahibi yeni bir 

yatırım yapacaksa kalan sürede yatırımını geri kazanabileceği konusunda bir 

risk daha ortaya çıkar. Uzun süreli ve kapsamlı bir sözleşme olması 

dolayısıyla çıkarlar bakımında çatışmalı olabilir ve organizasyonu zor olabilir. 

İmtiyazların belirli bir altyapı çalışması için az sayıda kalifiye şirketler 

arasında sınırlı rekabet sağlaması savunulur.107  

106 Lavinton, David; Slattery, Kathleen; a.g.e, s.5. 
107 Assian Development Bank, a.g.e, s. 37. 
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1.3.5. Yap–İşlet Devret Sözleşmesi ve Benzeri Sözleşmeler 

YİD ve benzeri sözleşmeler, özel bir şirketin veya bir konsorsiyumun 

kamunun belirlediği performans standartlarına göre yeni bir altyapı projesini 

finanse ettiği ve geliştirdiği özel bir çeşit imtiyaz sözleşmeleridir. 108 

YİD benzeri birçok sözleşme bulunmaktadır. Bunların temel özelliği, 

özel sektörün görevleri arasında yapım işi ile ilgili bir görevin olmasıdır. Bu 

yapım görevi, sıfırdan bir tesisin inşa edilmesi, tesisin inşasına ilişkin dizayn 

etme görevi109 veya var olan bir tesisin iyileştirilmesi veya geliştirilmesi 

şeklinde olabilmektedir. İhtiyaca gör birçok model oluşturulabilmekle birlikte, 

sıklıkla kullanılan modeller aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

 

Tablo 1: Yap-İşlet-Devret Modeli ve Benzeri Modeller 
 Mülkiyet Tasarlama Dizayn İnşa İşletme ve 

Bakım 
Finansal 

Sorumluluk 
Dizayn Et- 
İhale Et- Yap 

Kamu Kamu Ücretli Sözleşme 
Karşılığı Özel Sektör 

Kamu Kamu 

Dizayn Et-Yap Kamu Kamu Ücretli Sözleşme 
Karşılığı Özel Sektör 

Kamu Kamu 

YİD Kamu Kamu Sözleşme Karşılığı Özel Sektör Kamu 
Dizayn Et-
Yap- Finanse 
Et- İşlet 

Kamu Kamu veya 
Özel 
Sektör 

Sözleşme Karşılığı Özel Sektör Kamu, 
Kamu/Özel 
veya özel 

Yap-Sahip Ol-
İşlet 

Özel 
 Sektör 

Kamu veya 
Özel 
Sektör 

Sözleşme ile Özel sektör  

Kaynak: Assian Development Bank, Public Private Partnerhip Handbook, s.38. 

YİD sözleşmeleri kapsamında, özel sektör yeni bir tesisin kurulması 

için gerekli finansmanı sağlar. Bu model, özel sektörün kurduğu tesisin 

maliyetini imtiyaz süresi boyunca hizmeti kullananlardan alacağı ücretler 

üzerinden geri kazanmasını üzerine kurulmuştur.110  

Kamu tesisin çıktılarının bir küçük bir kısmını satın almayı kabul 

edebilir (“al” ya da “öde” sözleşmeleri). Bu durum, özel sektörün gelirinin bir 

108 Assian Development Bank, a.g.e, s. 38. 
109 TMS 11 inşa sözleşmeleri standardına göre örneğin mimarlık hizmetleri de, inşaat standardı 
kapsamındadır. 
110 Lavinton, David; Slattery, Kathleen, a.g.e, s.4.  
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kısmını garanti etmekle birlikte, eğer kamu talebi olduğundan fazla tahmin 

ederse kamu otoritesi açısından külfet ortaya çıkar. Bu yöntemde alternatif 

olarak düzenleme birimi, kapasite ücreti ve tüketim ücreti olabilir. Böylece 

talep riski kamu ve özel sektör arasında paylaşılmış olur. YİD sözleşmeleri 

genel olarak büyük miktarda finansman miktarları gerektirdiğinden ve uzun 

süreli ödemelerle geri dönüşü olduğundan karmaşık finansman yapısına 

sahiptir.111  

Sözleşme sonunda kamu sektörü varlığın işletmesini üzerine alır, ama 

işletme hakkını daha önce imtiyaza sahip olan özel sektör işletmesine 

sözleşme yoluyla tekrar verebilir veya yeni bir tarafla sözleşme yapabilir.  

YİD ve benzer sözleşmeler ile imtiyaz sözleşmeleri arasındaki temel 

farklılık imtiyaz sözleşmelerinin genellikle var olan bir sistemin genişletilmesi 

veya işletilmesi ile ilgiyken YİD ve benzeri sözleşmelerin yeni bir tesisin 

kurulması şeklinde ifade edilmektedir.112 Ancak daha önce de ifade edildiği 

gibi, kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri, bir kamu hizmetinin bir özel bir kişi 

tarafından kurulması ve işletilmesini veya kurulmuş bulunan bir kamu 
hizmetinin belli bir süre işletilmesini öngören idari sözleşmelerdir.113  Bu 

açıdan da İmtiyaz ve YİD modelleri birbirinden ayrılamamaktadır. YİD 

çoğunlukla inşa ya da bir altyapının yenileştirilmesi için özel sektörün 

finansmanını çekmeye uygundur olan bir modeldir ve normal şartlar altında 

özel sektörün faaliyet gösteremeyeceği bir konuda faaliyet gösterilmesine izin 

verildiğinden imtiyaz da içermektedir.  

 KÖSO’na ilişkin kullanılan modeller genel hatlarıyla sunulmuştur. 

KÖSO’nın önemli özelliklerinden biri, kamu ile özel sektör arasında 

ihtiyaçlara uygun biçimde şekillendirilebilecek sözleşmeler ile her iki tarafa da 

geniş bir yelpaze sunmasıdır. Yukarıda kısaca değinilen modeller ve 

özellikleri Tablo 2’de tabloda özetlenmiştir.  

 

111 Assian Development Bank, a.g.e,  s. 40-41.  
112 Assian Development  Bank, a.g.e, s. 38; Lavinton, David; Slattery, Kathleen, a.g.e, 5. 
http://ppi.worldbank.org/resources/ppi_glossary.aspx 
113 Günday, a.g.e, s. 172. 
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Tablo 2: Kamu Özel Sektör Ortaklığı Modeller 
KÖSO Modeli 
/Faaliyetler 

Hizmet 
Sözlşmleri 

Yönetim 
Sözlşmleri 

Kiralama 
Sözlşmleri 

Yap-İşlet-Devret 
(YİD) 

İmtiyaz 

Yatırımın 
Finansmanı 

Kamu  Kamu Kamu Özel sektör Özel Sektör 

Çalışma 
sermayesi 
Finansmanı 
 

Kamu  Kamu Özel sektör Özel Sektör Özel sektör 

Özel sektörün 
sorumluluk ve 
bağımsızlığı 

Düşük Düşük Düşük-orta Orta-yüksek Yüksek 
 

Özel sektörün 
finansal riski 

Düşük Düşük Düşük-orta Yüksek Yüksek 

Sözleşme/Lisa
ns Süresi 

6 ay-2 Yıl 3-5 yıl 5-15 yıl 15-30 yıl 20-30 yıl 

Mülkiyet Hakkı  Kamu  Kamu   Kamu  Kamu  Kamu 
Yönetim Kamu Özel sektör Özel sektör Özel sektör Özel sektör 
Fiyat 
Belirleme 

 Kamu  Kamu  Sözleşme ve 
düzenleyici 

 Kamu  Sözleşme ve 
düzenleyici 

Ücret Tahsil 
Etme 

Kamu Özel sektör Özel sektör Kamu Özel sektör 

KÖSİ’nin 
temel amacı 

Faaliyet 
etkinliğini 
geliştirmek 

Teknik 
etkinliği 
geliştirmek 

Teknik 
etkinliği 
geliştirmek 

Özel sektörün 
sermayesi ve 
/veya 
uzmanlığını 
kullanmak 

Özel sektörün 
sermayesi ve 
/veya 
uzmanlığını 
kullanmak 

Kaynak: Lavinton, David; Slattery, Kathleen; Division of Public Sector and Private Sector 
Responsibilities under various PPP Models, HRD Congres on Attacking Thru Public-
Private Partnership, October 1-2, 2004, s.6. 

Türkiye’de kamu-özel sektör ortaklıkları adı altında olmasa da, 

1980’lerden bu yana kamu projelerine kamu-özel sektör ortaklık modelleri 

uygulanmıştır.114 Günümüzde uygulama alanı bulmayan emanet, müşterek 

emaneti, iltizam gibi modeller ile imtiyaz ve imtiyaz içeren Yap-İşlet-Devret 

(YİD), Yap-İşlet (Yİ), İşletme Hakkı Devri (İHD) gibi yöntemler günümüze 

kadar uygulanmıştır.115 
Bu modeller arasında Türkiye’de hem nicelik hem nitelik olarak en çok 

uygulanan model YİD modelidir. Türkiye’de KÖSO ve YİD modeli 2. Bölümde 

ayrıntılı şekilde incelenmeye çalışılacaktır. 

114Yılmaz Canaz, Işıl, Türkiye’de Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Modelleri, s.1. 
http://www.fazliogluhukuk.com/T%C3%BCrkiye'de%20Kamu%20%C3%96zel%20Sekt%C3%B6r%
20Ortakl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Modelleri.pdf  
115 Uz, Abdullah; “Kamu Özel Ortaklığı/Public Private Partnership (PPP) Kavram ve Hukuksal 
Çerçeve”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XI, Sayı: 1-2, 2007, s. 1170,1176. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE KAMU- ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIKLARI VE YAP-İŞLET-
DEVRET MODELİ 

 Kamu hizmetine ilişkin imtiyazlar 10 Haziran 1326 (1910) tarihli 

Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun ile ilk kez yasal 

statüye kavuşmuş olmakla birlikte, kamu ile özel sektörün işbirliğine yönelik 

uygulamalar Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanmaktadır. 1910 

tarihli kanun genel olarak kamu hizmeti imtiyaz yönteminin yasal çerçevesini 

oluşturmaktadır.116 Bu kanun hala yürürlüktedir.117 

Cumhuriyet döneminde ise bir kaç örnek dışında imtiyaz yöntemine 

başvurulmamıştır. Kamu hizmetleri daha çok devlet eliyle gerçekleştirilmiştir. 

1980’li yıllardan itibaren çeşitli yasal düzenlemeler yapılarak kamu 

hizmetlerinin tekrar özel sektör eliyle ve farklı modellerle gerçekleştirilmesinin 

önü açılmıştır.118 1986 Yılında enerji projeleri ile birlikte KÖSO modelleri 

yatırımlarda kullanılmaya başlanmıştır.119 Dönemin ihtiyacına göre istenen 

KÖSO’nın kurulmasına cevap verecek çeşitli düzenlemeler yapılmış ve 

sonuç olarak ortaya birbirinden bağımsız farklı düzenlemelerden oluşan 

karmaşık bir mevzuat ortaya çıkmıştır.120 

Bu bölümde ihtiyaca binaen hazırlanan Kanunlar kapsamında ortaya 

çıkan KÖSO mevzuatı ele alındıktan sonra, günümüze gerçekleştirilen KÖSO 

projelerinin genel durumu ve YİD modelinin bu projeler arasındaki yerinden 

bahsedilecektir.  Ayrıca bu bölümde YİD modelinin işleyiş süreci, bu süreçte 

ortaya çıkan riskler ve bu risklerin kamu ile özel sektör arasında paylaşılması 

anlamına gelen devlet teşvikleri ele alınacaktır. 

116 Kalkınma Bakanlığı, Kamu Özel İşbirliğine İlişkin Mevzuat, s.1, Mayıs 2012. 
117 TEKİN, Ali Güner, Kamu-Özel Sektör İşbirlikleri Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları (Public Private 
Partnership veya PPP Modelleri), İdarecini Sesi, Mayıs-Haziran 2007, s.12. 
118 Kalkınma Bakanlığı, Kamu Özel İşbirliğine İlişkin Mevzuat, Mayıs 2012, s.1. 
119 Kalkınma Bakanlığı, Kamu-Özel İşbirliği Uygulamalarına İlişkin Gelişmeler Kasım 2012, s.24,  
120 Sarısu, Ayhan, Kamu-Özel Sektör İşbirliği Modeli ile Yatırım, (16.10.2012), İstanbul. 
http://www.finanskulup.org.tr/assets/etkinlik/sunum/Ayhan_Sarisu_Kamu_Ozel_Isbirligiyle_Yatirim.
pdf 
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2.1. TÜRKİYE’DE KAMU-ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI MEVZUATI VE YAP-
İŞLET-DEVRET MODELİ 

Türkiye’de kamu-özel sektör ortaklığına ilişkin mevzuat çeşitli 

zamanlarda yürürlüğe girmiş olan birçok düzenlemeden oluşmaktadır.  Hatta 

bazı modeller bazında bile tek bir kanun olmayıp, zaman içinde bu modellerin 

uygulanmasına ihtiyaç duyulan sektörler için farklı düzenlemeler yapılmıştır.  

2.1.1. Kamu-Özel Sektör Ortaklıklarına İlişkin Mevzuat 

Türkiye’de KÖSO uygulamaları farklı sektörlerde ihtiyaç duyulduğunda 

hazırlanan kanun, kanun hükmünde kararname ve yönetmeliklerle 

yürütülmektedir.  

Türkiye’de kronolojik sıraya göre yapılmış olan KÖSO modellerine 

ilişkin çeşitli yasal düzenlemeler şöyle özetlenebilir:121 

- İlk yasal düzenleme enerji sektöründe, elektrik üretimi, dağıtımı ve 

ticaretine ilişkin olarak yapılmıştır.  4/12/1984 tarih ve 3096 sayılı 

“Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, 

İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun” 

ile enerji sektöründe YİD modeli ile İşletme Hakkı Devri Modeli 

düzenlenmiştir.  

- İkinci Kanun ulaşım sektörü ile ilgili olup, otoyolların ve üzerindeki 

hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletilmesi konusunda özel 

hukuk hükümlerine tabi sermaye şirketlerinin YİD modeline göre 

görevlendirilebilmesini düzenlemektedir. Bu kanun 28/5/1988 tarih 

ve 3465 sayılı “Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların 

121 Kalkınma Bakanlığı, Kamu-Özel İşbirliğine İlişkin Mevzuat, Mayıs 2012, s.1-2. Gülen, Fikret; 
Özelleştirme, Yap-İşlet Devret, Kamu Özel Sektör İşbirliği, Yayed. http://www.yayed.org/id81-
incelemeler/ozellestirme-yap-islet-devret-kamu-ozel-sektor-isbirligi.php 
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Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) yapımı, Bakımı ve İşletilmesi İle 

Görevlendirilmesi Hakkında Kanun”dur.  

- YİD modelinin uygulama alanını genişleten ve modele bir hukuki 

temel kazandıran kanun 1994 yılında yayımlanmıştır. 13/6/1994 

tarih ve 21959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren  3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 

Modeli Çerçevesinde Gerçekleştirilmesi Hakkında Kanun”  her 

sektörde YİD modelinin uygulanmasına olanak sağlamaktadır. 

- Enerji sektöründe, 8/6/1996 tarih ve 22660 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 96/8269 sayılı “Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin 

Kurulması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” ile Yap-İşlet (Yİ) 

modeli düzenlenmiştir. 4283 sayılı “Yap-İşlet Modeli İle Elektrik 

Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji 

Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun” 19/7/1997 tarih ve 

23054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

Böylece ilk kez devlete devri olmayan ve mülkiyeti özel ait olacak 

şekilde Yap-İşlet Modeli ile, özel şirkete tesis kurma ve işletme izni 

verilmesi ile enerji satışına dair esas ve usuller düzenlenmiştir. 

Ancak 4283 sayılı Kanunla; hidroelektrik, jeotermal, nükleer 

santraller ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile çalıştırılacak 

santraller kapsam dışında bırakılarak; yalnızca termik santraller için 

Yap-İşlet Modelinin uygulanmasına izin verilmiştir.  

- 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 33’üncü 

maddesindeki düzenlemeyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğünün (DHMİ) işletiminde bulunan hava alanları ile 

Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde yaptırmış olduğu ve işletimini 

özel sektöre verdiği terminalleri ve gerekli diğer tesisleri, 4046 

sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Düzenlenmesine Dair 

Kanunda belirtilen kiralama ve/veya işletme hakkının verilmesi 

yöntemlerini kullanarak ihale yoluyla özel hukuk tüzel kişilerine 49 

yılı geçmemek üzere devredebileceği belirtilmektedir. Kamu-Özel 
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İşbirliğine ilişkin olarak yapılan bu düzenlemeyle YİD modelinin 

işletme kısmının süresi uzatılmış, ayrıca söz konusu yerlerin özel 

hukuk tüzel kişilerine kiralanabileceği belirtilerek, özel sektörün 

işletmecilik konusundaki deneyimlerinden faydalanmak ve kamu 

hizmetinin daha etkili ve verimli olarak görülmesini sağlamak 

amaçlanmıştır. 

- 2005 yılında 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa 

eklenen bir madde ile literatürde kısaca “Yap-Kirala” olarak 

adlandırılan yeni bir KÖSO modelinin yasal altyapısı oluşturulmuş 

daha sonra ise 2006 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkarılan 

“Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması İle Tesislerdeki 

Tıbbi Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi 

Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik”le de ikincil mevzuatın 

altyapısı tamamlanmıştır. 

- 2010 yılında 351 sayılı “Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu 

Kanunu” ve 2011yılında 652 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ye 

eklenen maddeler ile sağlık alanındaki uygulamaya benzer şekilde 

eğitim ve öğrenci yurdu alanında da kısaca “Yap-Kirala” olarak 

adlandırılabilecek modelin yasal düzenlemesi gerçekleştirilmiş, 

yönetmelikleri ise henüz yayımlanmamıştır. 

  Bu kanunlar dışında KÖSO ile ilgili olan önemli diğer düzenlemeler şu 

şekildedir.  

- 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile 2813 sayılı Telsiz Kanunu 

çerçevesinde telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya 

altyapısının işletilmesi için bakanlık ve işletmeci arasında yapılan 

sözleşme imtiyaz kabul edilmiştir. 
- 24/11/1994 tarih ve 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları 

Hakkında Kanunun özelleştirme yöntemlerini sıralayan 18’inci 

maddesi işletme hakkının verilmesini düzenlemektedir. İşletme 

hakkı devrinde, bir kamu işletmesinin çalıştırılması ve 
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nemalarından yararlanması hakkı özel kişiye verilmiş olmaktadır.122 

Bu açıdan, KÖSO arasında sayılan hizmet ve yönetim sözleşmeleri 

Türk Hukuku açısından işletme hakkı devridir. Ayrıca, YİD gibi 

imtiyaz içeren ve sözleşmesinde işletme faaliyetinin özel sektör 

tarafından gerçekleştirilmesini içeren modellerde de, işletme 

hakkının devri unsuru söz konusudur.123  

- Danıştay’a; 1924 Anayasası’nın 51’inci maddesi ile imtiyaz 

şartlaşmaları hakkında düşünce bildirmek, 1961 Anayasası’nın 

140’inci maddesi ve 1982 Anayasası’nın 155’inci maddesi ile de 

“imtiyaz şartlaşmalarını incelemek” yetkisi verilmiştir. 1982 

Anayasa’sında değişiklik yapan 13/8/1999 tarih ve 4446 sayılı 

Kanunla Anayasanın 47’inci maddesine eklenen iki fıkra ile bir 

yandan kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve 

varlıkların özelleştirilmesine ilişkin esas ve usullerin kanunla 

gösterilmesi, öbür yandan kamu tüzel kişilerince yürütülen yatırım 

ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek 

veya tüzel kişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceğinin 

kanunla belirlenmesi öngörülmüştür. Diğer taraftan, Anayasanın 

125’inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen hükümle, kamu 

hizmeti imtiyazı şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan 

uyuşmazlıkların milli ve milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesinin 

öngörülebileceği belirlenmiştir. Anayasanın 155’inci maddesinin 

ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle de Danıştay’ın imtiyaz 

şartlaşma ve sözleşmelerini inceleme yetkisi düşünce bildirmeye 

dönüştürülmüştür. 

- Anayasaya uyum yasaları çerçevesinde 21/1/2001 tarih ve 4501 

sayılı Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve 

Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna 

122 Güneş, Cengiz; Yap İşlet, Yap İşlet Devret, İşletme Hakkı Devirleri ve Vergi Uygulamalar, 
Yaklaşım Yayınları, Eylül 1999, Ankara, s. 209.  
123 Ayanoğlu, Taner; “İşletme Hakkı Devir Sözleşmeleri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Mecmuası, 2007,Cilt: LXV, Sayı: 1, s.6.  
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Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun 

yürürlüğe girmiştir. Diğer taraftan, 2575 sayılı Danıştay Kanunu ve 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda kamu hizmeti 

imtiyazına ilişkin gerekli değişiklikler de yapılmıştır.  Bu 

düzenlemeler özet olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

 

Tablo 3: Kamu-Özel Sektör Ortaklıklarına İlişkin Mevzuat 

Model Sayı/Yıl Uygulama Alanı 
Yap-İşlet-Devret 3096/1984 

3465/1988 
3996/1994 
5335/2005 

Elektrik, Üretim, Dağıtım ve Ticareti 
Otoyol Yapım Bakım ve İşletilmesi 
Yap-İşlet-Devret Kanunu 
Havaalanı terminal ve diğer tesislerin 
işletme süresinin uzatılması 

Yap-İşlet 4283/1997 Elektrik, Üretim, İşletme ve Satışı 
Yap-Kirala-(Devret) 3359/1987’ye ek 

5396/2005 
351 ve 652’ye ek/ 
2010 

Sağlık Hizmetleri 
 
Eğitim ve Öğrenci Yurdu 

İşletme Hakkı Devri 4046/1994 
5393/2005 

Özelleştirme Uygulamaları Kanunu 
Belediye Kanunu  

Kamu Özel İşbirliği Taslak/2007 Çoklu Sektör 
Kaynak: Eligüzeloğlu, Yalçın; “Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı”, YEÇEP ve AB Uyum 
Sürecinde Çevresel Yatırımların Finansmanı Semineri, 27 Haziran 2012, Ankara, adlı 
kaynaktan uyarlanmıştır. http://www.rec.org.tr/dyn_files/42/5103-3-Kamu-Ozel-Sektor-Ortakligi.pdf 

 

Yukarıda özetlenen Kamu-Özel İşbirliğine yönelik yasal 

düzenlemelerin dağınıklığı ile sayıca çokluğu ve belli bir sistematik çerçevede 

bulunmayışı KÖSO’nin mevzuat altyapısının anlaşılıp benimsenmesine ve 

uygulayıcılar tarafından istenildiğinde kolaylıkla ulaşılmasına engel teşkil 

etmektedir. 2007 yılında taslak olarak sunulan ancak henüz yürürlüğe 

girmemiş olan “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Kamu Kesimi ile Özel Sektör 

İşbirliği Modelleri Çerçevesinde Gerçekleştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

Taslağı”nın gerekçelerinden bir tanesi hatta en önemlisi mevzuatın 

yeknesaklaştırılması, bu modellerin tek kanun altında toplanmasıdır.124 

124 Bazı Yatırım Ve Hizmetlerin Kamu Kesimi ile Özel Sektör İşbirliği Modelleri Çerçevesinde 
Gerçekleştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı Taslağına İlişkin Genel Gerekçe, 
http://ekutup.dpt.gov.tr/haber/ahd/gerekce.pdf, s. 4. 
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Ancak 2007 yılından beri taslak halinde olan bu kanun yürürlüğe girmemiştir. 

Her ne kadar Türkiye’de KÖSO’na ilişkin bir mevzuat olmasa mevcut 

düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilen projeler uluslararası alanda  

KÖSO tanımına girmektedir. KÖSO kapsamında uygulanan projeler arasında 

YİD modeli de kullanılan önemli modellerden biridir.  

2.1.2. Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Projeleri ve YİD Modeli 

Türkiye’de mevcut yasal yapının kapsadığı sektörler, enerji, ulaştırma, 

tarım, içme suyu ve kanalizasyon, sağlık, turizm, genel idare (gümrük 

kapıları),  madencilik, çevre, imalat, eğitim ve haberleşmedir. 125 Ancak YİD 

ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı’nda kapsam dahilindeki sektörlerin sayıldığı 

“ve benzer sektörler” ifadesi ile de sınırsız bir kapsam çizildiğini söylemek 

yanlış olmaz126.  

Türkiye’de 1984 yılında çıkarılan 3096 sayılı Kanun ile yaygınlaşan ve 

sonrasında 3996 Sayılı Kanunla özellikle otoyol, havaalanı, yat limanı gibi 

sektörlerde uygulanan YİD modelleri ile uygulama alanı bulan projeler, her ne 

kadar KÖSO olarak anılmasa da Türkiye’ye önemli deneyimler 

kazandırmıştır.127  Türkiye’de 2012 yılı itibariyle işletme ve yapım aşmasında 

olan toplam 134 KÖSO Projesi mevcuttur. Bunların dağılımı aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

 

125 Sarısu, Ayhan, Kamu-Özel Sektör İşbirliği Modeli ile Yatırım, (16.10.2012), İstanbul. 
http://www.finanskulup.org.tr/assets/etkinlik/sunum/Ayhan_Sarisu_Kamu_Ozel_Isbirligiyle_Yatirim.
pdf 
126 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 
Hakkında Kanunun Uygulanma Usul ve Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (2011/1807 Sayılı 
BKK), md.2. 
127 Çerçi, Ayşegül, Kamu Özel İşbirlikleri (Public Private Partnership-PPP) Modeller, Riskler ve 
Finansman, Kalkınma Dergisi, Ocak-Mart 2011, s. 24. 
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Tablo 4: Modellere Göre İşletmede Olan KÖSO Projeleri Sayısı ve Tutarı 
İŞLETMEDE 
OLAN 
PROJELER 

Karayolu 
 

Hava Alanı 
 

Liman  Yat 
Limanı 
Ve 
Turizm 
Tesisi  

Gümrük 
Tesisi ve 
Gümrük 
Kapısı 

 Kentsel     
Altyapı 

Sağlık 
Tesisi 

Enerji 
Tesisi 

TOPLAM 
Adet 
Milyon $ 

YİD   
Adet 
Milyon $ 

 
18 
195 

 
8 

1.929 

 
3 
49 

 
8 

187 

 
7 

197 

 
2 

1.168 

 
- 

 
25 

4.370 

 
71 

8.095 

Yap-İşlet 
Adet 
Milyon $ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 

4.394 

 
5 

4.394 

Yap-Kirala - - - - - - - 0 0 

İHD  
Adet 
Milyon $ 

 
- 

 
6 

10.652 

 
16 

1.444 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
13 

1.457 

 
35 

13.553 

TOPLAM 
Adet 
Milyon $ 

 
18 
195 

 
14 

12.580 

 
19 

1.493 

 
8 

187 

 
7 

197 

 
2 

1.168 

 
- 

 
43 

10.221 

 
111 

26.042 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Dünyada ve Türkiye’de Kamu-Özel İşbirliği 
Uygulamalarına İlişkin Gelişmeler, Kasım 2012, s. 21-22 

Tablo 5: Modellere Göre Yapım Aşamasında Olan KÖSO Projeleri Sayısı ve 

Tutarı 
YAPIM 
AŞAMASI 
OLAN 
PROJELER 

Karayolu 
 

Havaalanı 
 

Liman  Yat 
Limanı 
Ve 
Turizm 
Tesisi  

Gümrük 
Tesisi ve 
Gümrük 
Kapısı 

Kentsel 
Altyapı 

Sağlık 
Tesisi 

Enerji 
Tesisi 

TOPLAM 
Adet 
Milyon $ 

YİD   
Adet 
Milyon $ 

 
3 
8.000 

 
2 
538 

 
1 
73 

 
5 
54 

 
1 
22 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
12 
8.687 

Yap-İşlet 
Adet 
Milyon $ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0 

Yap-Kirala 
Adet 
Milyon $ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 
385 

 
- 

 
1 
385 

İHD  
Adet 
Milyon $ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
10 
264 

 
10 
264 

TOPLAM 
Adet 
Milyon $ 

 
3 
8.000 

 
2 
538 

 
1 
73 

 
5 
54 

 
1 
22 

 
- 
- 

 
1 
385 

 
10 
264 

 
23 
9.335 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Dünyada ve Türkiye’de Kamu-Özel İşbirliği 
Uygulamalarına İlişkin Gelişmeler, Kasım 2012, s. 21-22 
 

Tabloda görüldüğü gibi, 111’i işletme aşamasında 23’ü yapım 

aşamasında olmak üzere toplam 134 adet projenin 83 adedi YİD modeli ile 

yapılmıştır. Tutar olarak da toplam 35.377 $’lık yatırımın 16.782 $’lık kısmı 

yine YİD projesiyle yapılan yatırımlardır. Adet olarak projelerin yaklaşık 

%62’si, tutar olarak yaklaşık % 47’si YİD modeli ile yapılmaktadır. YİD modeli 

KÖSO arasında hem adet hem de tutar olarak en çok kullanılan modeldir. Bu 
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açıdan, imtiyazlı hizmet sözleşmeleri açısından YİD modelinin ayrı bir önemi 

vardır. YİD modeli imtiyazlı hizmet sözleşmelerini hukuki açıdan en iyi temsil 

eden model olarak kalmamakta, aynı zamanda günümüz itibariyle fiili olarak 

da Türkiye’de KÖSO projeleri arasında hem sayısal hem de yatırım tutarı 

olarak ön çok uygulanan model olmaktadır. 

2.2. YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNİN İŞLEYİŞİ  

YİD modelinin kamu hizmetinin geleneksel yatırım ve finansman 

yönteminden ayıran en önemli unsur, proje şirketi veya özel amaçlı şirket ile 

ilişkide olan birçok kuruluşun mevcut olmasıdır. Bu kuruluşlar; girdinin temin 

edildiği, hizmet veya mal olan çıktının satıldığı, bakım-onarım işinin yapan 

taşeronlar, inşaatı yapacak şirket, yatırımı güvence altına alan sigorta 

şirketleri, kredi kuruluşları mali ve teknik danışmanlar ve projenin 

gerçekleştirilebilmesi için izin alınması gereken mercilerdir. YİD 

sözleşmelerinin yapısı, birinci bölümde (1.2.4) anlatılan “proje finansman”ın 

yapısı ile örtüştüğünden burada tekrar değinilmeyecektir. 

Proje finansmanı yapısında ayrıntılarına değinilmeyen konulardan 

birisi projenin gerçekleştirilebilmesi için izin alınması gereken ve süreçte 

muhatap olunacak kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Bunlar kurum ve kuruluşlar 

oldukça fazladır. Başka bir ifade ile sözleşmenin imzalanabilmesi için, ihtiyacı 

belirleyen ve projeyi yapan kamu kurum veya kuruluşuyla anlaşılması yeterli 

değildir. Maliye Bakanlığı bütçe uygulamaları, Devlet Planlama Teşkilatı 

makro ekonomik planlamalar, Hazine Müsteşarlığı devlet garantileri,  Kamu 

İhale Kurumu ihalelerin denetimi,  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İşletme 

Hakkı Devrinin uygulanması nedeniyle YİD sözleşmesinin paydaşları 

olmaktadır. Ayrıca, projeyle ilgili İcracı Bakanlıklar veya projeyi yaptıracak 

yerel yönetimler de kamu tarafındaki paydaşlar arasındadır. 128 

128  TEKİN, Ali Güner; Kamu-Özel İşbirlikleri/Ortaklıkları [PPP] ve Türkiye Deneyimi, 
Özelleştirme İdare Başkanlığı, Mayıs 2008.  
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Bu yapıyı anlayabilmek için YİD sözleşmelerinin işleyişinden 

bahsetmek yerinde olacaktır. Tipik bir YİD Sözleşmesinde aşağıdaki tabloda 

görülen aşamalar mevcuttur.  
Şekil 7: Yap-İşlet-Devret Sözleşmelerinin İşleyişi  

  İmtiyaz Dönemi 
       

Hazırlık 
Çalışmaları 

İhale Aşaması Projenin 
Uygulanması 

Yapım İşletme Devir 
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Kaynak: Llanto, Gilberto M.;‘Build-Operate-Transfer for Infrastructure Development: 
Lessons from the Philippine Experience’, içinde International Infrastructure Development, 
East Asia – Towards Balanced Regional Development and Integration, (Editör: Kumar, 
Nagesh.),  ERIA Research Project Report 2007-2, 2008, s. 331 ve Güneş, Cengiz; Yap İşlet, 
Yap İşlet Devret, İşletme Hakkı Devrileri ve Vergi Uygulamaları, Yaklaşım Yayınları, Eylül 
1999, Ankara s.57’den uyarlanmıştır. 
 

 

İmtiyaz dönemi başlamadan önce, hazırlık çalışmalarının yapıldığı ve 

ihalenin gerçekleştiği bir dönem mevcuttur. İhale bittikten sonra imtiyaz 

dönemi başlasa da hemen yapım aşamasına geçilemez. İhalenin sonuçlanıp 

yapım aşamasına geçilene kadar, projenin uygulanması için bir süreç daha 

geçmelidir.  

2.2.1. Hazırlık Çalışmaları 

İhaleye girmeden önce hem idare (imtiyazı tanıyan) hem de isteklilerin 

(işletmecilerin) yapması gereken hazırlık çalışmaları mevcuttur. 
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Başlangıçta idare tarafından ihtiyaç ve bu ihtiyacı karşılamak için nasıl 

bir tesis ya da binanın (imtiyazlı hizmet varlığının) yaptırılacağının 

belirlenmesi gerekir.129  Türkiye Uygulamasında,  YİD sözleşmesi ile 

yaptırılabilecek işler için 3996 sayılı kanunun 2’nci maddesine bakmak 

gerekir. Bu maddeye göre, sayılan işler YİD modeli ile yapılabilmekle birlikte 

maddede yer alan “…ve benzeri yatırım ve hizmetlerin yaptırılması, 

işletilmesi ve devredilmesi konularında,…” ifadesi YİD modelinin kullanım 

alanını oldukça genişletmiştir. 

İdarece130 ihtiyaç ve ihtiyacı giderecek tesis belirlendikten sonra, proje 

ile ilgili fizibilite çalışması (ön yapılabilirlik etüdü) hazırlanır. Fizibilite 

çalışmasında, projenin nakit akımları ve karlılığına ilişkin projeksiyonlar 

yapılarak, özel sektör katılımı açısından projenin gerçekleştirilebilirliği ve 

çekiciliği belirlenir.131  İdare, fizibilite çalışması ile Yüksek Planlama Kurulu 

(YPK)’na müracaat eder. YPK onayı ile idare, söz konusu yatırım ve 

hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için yetkilendirilmiş olur.132  

3996 Sayılı Kanun çerçevesinde öngörülen yatırım ve hizmetlerin YİD 

modeli ile gerçekleştirilmesindeki usul ve esaslar Maliye, Çevre ve Şehircilik 

(Bayındrılık ve İskan), Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (Ulaştırma), 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları ve Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca müştereken 

hazırlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmektedir.133  Bu hükme 

istinaden 3996 Sayılı Kanun’a dayanılarak 1994 yılında 94/5907 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) çıkartılmış, bu karar 2011 yılında 2011/1807 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile güncellenmiştir.  

129 Llanto, Gilberto M.; a.g.e, s. 331. 
130 Kanunda “idare” kelimesi kullanıldığı için değiştirilmemiştir. Ancak tezin ilerleyen bölümlerinde 
idare yerine “imtiyazı tanıyan” ifadesi kullanılacaktır.  
131 Sebastiaan, C.M. Menheere; Pollasis, Spiro M.; Case Studies on Build Operate Transfer, 
(Editör: Huijbregts, Rick), Delft University of Techonolgy,  Faculty of Architecture, Netherlands, s.15 
http://www.gsd.harvard.edu/ima.g.es/content/5/3/538865/fac-pub-pollalis-bot-part-1.pdf 
Bazı uygulamalarda özel sektörün, idare herhangi bir talepte bulunmadan, belirlediği ihtiyaca karşılık 
başvuruda bulunması da söz konusu olabilir.  
132 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 
Hakkında Kanunun md.4. 
133 3996 Sayılı Kanunun, md.4. 
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Bakanlar Kurulu Kararı’na göre, idare tarafından ihale ile ilgili 

şartnamenin, yani görevle ilgili genel, özel, teknik ve idari usul ve esasları 

gösterir belgelerin, hazırlanması veya hazırlattırılması gerekmektedir.134 

Şartnamenin hazırlanmasından sonra, bu şartnamenin ihaleye katılacaklara 

en uygun elverişli şekilde ulaştırılması da idarenin görevleri arasındadır.135 

Şartnameler ve ekleri istekliler tarafından idarede bedelsiz olarak görülebilir 

olmalıdır veya şartnameler ve ekleri idarece takdir edilecek bir bedel karşılığı 

isteklilere verilebilir.136  

İhaleye katılacak isteklilerin de ihale aşamasından önce yerine 

getirmesi gereken şartlar vardır. Öncelikle, 3996 Sayılı Kanuna göre, YİD 

ihalesine girecek şirket, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na göre kurulmuş 

veya kurulacak olan anonim şirket veya 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi 

Teşvik Kanunu hükümlerine göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin 

verilen yabancı bir şirket olabilir.137 Bu özellikleri taşıyan isteklinin veya ortak 

girişim şeklinde ise ortak girişimin içindeki her bir şirketin bilançolarının 

sağlam bir mali yapıya sahip olduklarının kanıtlamaları için bağımsız denetim 

firmalarınca tasdiklenmesi gerekir.138 2012/3946 Sayılı BKK ‘dan önce, 

isteklinin veya ortak girişim şirketi içindeki şirketlerden en az birinin 

başvurulacak yatırım ile ilgili faaliyette bulunmuş olması zorunlu olmakla 

birlikte, ilgili BKK ile bu şart kaldırılmıştır. İsteklide veya istekli ortak girişim 

ise bu girişim içinde yer alan şirketlerde aranacak şartlar, ilgili yatırım veya 

hizmetlerin özellikleri dikkate alınarak idare tarafından 

hazırlanan/hazırlattırılan şartnamede belirtilmesi şeklinde uygulanmasına 

karar verilmiştir.139 

134 2011/1807 Sayılı BKK, md.4, md. 8.  Şartnamede bulunması gerekli özel ve teknik şartlar 
dışındaki genel hususlar için bknz: 2011/1807 Sayılı BKK, md.8.  
135 KIRBAŞ, Sadık, Devlet Malları, Birlik Yayınları, 1985, s.42, Ankara. 
136 2011/1807 Sayılı BKK, md.9. 
137 3996 sayılı Kanun, md. 3/b. Şirket daha önceden var olabileceği gibi sonradan da kurulabilir. 
138 2011/1807 Sayılı BKK, md.7. 
139 BKK 2012/3946, md. 7. 
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Koşulları taşıyan ve proje ile ilgilenen firmalar kendi şartlarına uygun 

teklifi verirler.140  Teklifle birlikte, projelerin yatırım tutarına göre idarece takdir 

edilecek tutarda geçici teminat alınır.141 İhale aşamasından önce, istekli 

şirket veya ortak girişim şirketinin, iki zarf sistemine göre tekliflerini 

hazırlaması gerekir.142 İç zarf ve dış zarftan oluşan iki zarf sisteminde iç 

zarfta, idarece belirlenen yatırım süresi, işletme süresi, hizmet satış fiyatı, öz 

kaynaktan karşılanacak yatırım tutarına143 ilişkin sermaye taahhüdü, toplam 

yatırımın öz kaynak ve kredi yoluyla karşılanacak kısmına ilişkin taahhüt 

belgesi, nakit akım tablosu, fizibilite etüdü ve teklif mektubu bulunması 

gerekir. 144  

Dış zarfta ise; Ticaret ve/veya Sanayi Odası sicil kayıt örnekleri, her 

sayfası imzalanmış ihale şartnamesi ve ekleri, noter tasdikli vekâletname 

(gerekiyorsa), ihale şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz, geçici 

teminat, varsa ortak girişim beyannamesi (noter tasdikli), görev konusu 

mahallerde kullanılacak demirbaş listesi (bazı idareler tarafından 

istenebilmektedir), görevlendirme kararından sonra 2011/1807 sayılı 

Bakanlar Kurulu kararı gereğince kurulması gereken şirketin ana sözleşme 

taslağı (bazı idareler tarafından istenilebilmektedir), teklif edecekleri ve 

şartname ekindeki avan projeye ve eki proje listesine uygun olarak mekanik, 

elektrik ve altyapı deplasesine ait açıklayıcı plan, proje, bilgi, belgeler ve 

teknik dokümantasyonlar, fiyatsız proforma faturalar ve önerdikleri sistemlere 

ilişkin referans listesi, varsa zeyilnameler, yer görme belgesi bulunmalıdır. 

Dış zarf kapatıldıktan sonra mühürlenerek, dış zarfın üzerine işin tam adı 

140 Acartürk, Ertuğrul; Keskin, Sabiha; Türkiye’de Sağlık Sektöründe Kamu-Özel Sektör Ortaklığı 
Modeli, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 2012, C.17, S.3, s. 34. 
141 2011/1807 Sayılı BKK, md.24. Teminat olarak; Türk Parası, Bankalardan alınan teminat mektubu, 
Hazine Müşteşarlığı’nca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri kabul edilir. 
142 Llanto, Gilberto M., a.g.e, s.332. 
143 3996 Sayılı Kanuna göre, en az %20 olması gerekir (2011/1807 Sayılı BKK md. 17 (1)).  
144 Güneş, Cengiz, Tüm Yönleri İle Enerji ve Altyapı Yatırım Modelleri Uygulamaları ve 
Mevzuatı, 2. Baskı, Form Ofset, 2002, Ankara, s. 42. 
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yazılır ve isteklikler tarafından imzalanmış olan şartname ve ekleri ile birlikte 

en geç ilanda belirtilen gün ve saatte idareye teslim edilir.145  

2.2.2. İhale Aşaması 

İhale aşaması kısaca, teknik ve finansal açıdan yeterlilik 

değerlendirmesinden başarıyla geçen işletmeye imtiyazın verilmesi yani 

görevlendirme aşamasıdır.146 

İhaleye geçilmeden önce, idarenin ön yeterlilik değerlendirmesi 

yapması söz konusu olabilir. Bu değerlendirmeyi yapıp yapmamakta idare 

serbesttir. Eğer idare, kapalı teklif usulünün uygulanmasına ve ön yeterlilik 

değerlendirmesi yapılmasına karar verirse ön yeterlilik komisyonu kurması 

gerekir.147  

YİD sözleşmelerinde, görevlendirmelerde uygulanabilecek üç yöntem 

mevcuttur. Bu yöntemler, tüm istekliler arasında kapalı teklif usulü, belli 

istekliler arasında kapalı teklif usulü ve pazarlık usulüdür. BKK kapsamında 

yapılacak görevlendirmelerde, tüm istekliler arasında kapalı teklif usulünün 

uygulanması esas olup diğer iki usulün uygulanması için idarenin kararı 

gerekir. Ayrıca, belli istekliler arasında kapalı teklif usulü veya pazarlık 

usulünün uygulanmasına karar verilmesi durumunda, bu kararın gerekçesinin 

görevlendirme ilan ve şartnamesinde belirtilmesi gerekir.148 

BKK’ya göre uygulanması esas olan tüm istekliler arasında kapalı 

teklif usulünde bütün istekliler yukarıda belirtildiği gibi teklifler, iki zarf yöntemi 

ile yazılı olarak yapılmaktadır. Belirli istekliler arasında kapalı teklif usulünde 

teknik yeterlilikleri ve mali güçleri idarece kabul edilmiş en az üç istekli 

arasında yapılır. Bu yöntemde ihaleye çıkılması zorunlu olmayıp, idare 

görevlendirmeye belirlediği isteklileri davet edebilir. İsteklilerin 

145 Güneş, Cengiz, 2002, a.g.e,  s. 43. 
146 Llanto, Gilberto M., a.g.e, s.332 
147 2011/1807 Sayılı BKK, md.10. 
148 2011/1807 Sayılı BKK, md. 12, 16 (1).  
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belirlenmesinde Bakanın onayının alınması gerekir. Bazı durumlarda da– üç 

istekli bulunamaması veya zorunlu haller olması durumunda- üçten az 

istekliden teklif alınabilir. Bu durumda da bakanın onayının alınması 

gerekir.149 

Pazarlık usulü ile görevlendirme, diğer iki usul ile görevlendirme 

yapılamadığında kullanılır. Bu usulde tekliflerin yazılı şekilde alınması 

zorunludur. İdare teklifleri değerlendirir ve görevlendirme pazarlık ile 

neticelenir. Görevlendirme kararında pazarlığın nasıl yapıldığı, ne gibi 

tekliflerde bulunulduğu ve görevlendirilen şirketin seçilme nedenleri 

belirtilir.150  

Bu usullerden hangisi kullanılırsa kullanılsın, görevlendirme yapacak 

idarenin üst yöneticisinin onayıyla bir görevlendirme komisyonu kurulur. 

Teklifleri bu komisyon değerlendirilir. Görevlendirme kararına katılmamak 

şartı ile, komisyona yardımcı olmak üzere gerektiği kadar idari ve teknik 

eleman görevlendirilebilir.151 

Kapalı teklif usulünde, verilen teklifler ilanın belirtildiği gün, yer ve 

saatte açılır, bu esnada istekliler veya bunların temsilcileri hazır bulunurlar. 

İhalede hazır bulunmayan istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz 

edemezler. Görevlendirme komisyonu tarafından teklifler şartnamede 

belirtilen hususlar dikkate alınarak değerlendirilir ve komisyon bu süreçte 

yaptığı tüm işlemleri ve değerlendirmeleri tutanağa bağlar.152 

Komisyonun, ihalenin yapıldığına dair gerekçeli kararı hazırlanır ve 

komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Ayrıca karar, hazır 

bulunanlara da bildirilir. İhale kararı onaylanmak üzere bağlı ve ilgili bulunan 

bakanlara sunulur. Bakan onayından sonra karar, ihaleyi kazanan şirkete 

149 2011/1807 Sayılı BKK, md. 14. 
150 2011/1807 Sayılı BKK, md. 15. 
151 Güneş, Cengiz, 2002, a.g.e, s. 44. 2011/1807 Sayılı BKK, md.11. 
152 Güneş, Cengiz, 2002, a.g.e, s.44. 
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imza karşılığı bildirilir. Bildirimden sonra, ihaleyi kazanan istekli ve idare 

arasında uygulama sözleşmesi imzalanması gerekir.153  

Uygulama sözleşmesi, yatırım ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi ilgili 

olarak idare ve görevli şirket arasında imzalanan özel hukuk hükümlerine tabi 

sözleşmedir. Uygulama sözleşmeleri, taslak olarak, şartnamelere uygun 

olarak hazırlanırlar.154  Uygulama sözleşmesinde, birçok husus yer almakla 

birlikte, ücret155 ve/veya katkı paylarının156 belirlenmesine ilişkin yöntem ve 

esaslar, konu bakımından önem arz ettiği için burada özellikle değinilecektir. 

YİD sözleşmelerinde ücret ve/veya katkı payının belirlenmesi için 

maliyet artı kar veya tavan ücret yöntemlerinden biri kullanılabileceği gibi bu 

iki yöntemin birlikte kullanılması da mümkündür.157 Maliyet artı kar 

yönteminde maliyetin belirlenmesinde Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 

Tebliğ (MSUGT) dikkate alınır, MSUGT’in yetersiz kalması durumunda 

uluslararası muhasebe standartlarından yararlanılır.158  

Tavan ücret yönteminde ise, görevli şirket, uygulayacağı ücreti 

başlangıç ücretini esas almak kaydıyla Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) eksi 

bir katsayı (X) ile bulacağı bir oranla (TÜFE - X) artırabilir. Yatırım ve 

hizmetin niteliğine göre Tüketici Fiyatları Endeksi ile üretilen mal ve hizmetin 

temel girdisi olan bir maliyet kalemindeki fiyat artışının (M) ağırlıklı 

ortalamasından bulunacak endeks eksi X katsayısı kullanılabilir. Burada [(a. 

TÜFE + (1 - a). M) - X] formülü kullanılır. Bu formülde (a) katsayısı sektörün 

özelliği ve yatırım ile hizmetin niteliğine göre, şirket tarafından belirlenen, sıfır 

ile bir arasında bir değerdir. X katsayısı şirket tarafından mal ve hizmet 

üretiminde öngörülen verimlilik artışı ve piyasanın büyümesiyle oluşacak 

153 Gözübüyük, A. Şeref; Tan, Turgut; İdare Hukuku, Cilt I, (Genel Esaslar),4. Baskı, 2006, Turhan 
Kitabevi, Ankara, s. 587.  
154 2011/1807 Sayılı BKK, md. 4.  
155 YİD modeli ile yapılacak yatırım sonucu üretilecek olan mal veya hizmetlerin karşılığı olarak 
ödenecek fiyat veya bedeldir. 
156 YİD modeli ile yapılacak yatırım sonucu üretilecek olan mal veya hizmetlerin karşılığının, mal 
veya hizmetten yararlananlar tarafından kısmen veya tamamen ödenmesi mümkün olmadığı 
yatırımlarda, idare tarafından görevli şirkete yapılacak ödemedir.  
157 2011/1807 Sayılı BKK, md.36. 
158 2011/1807 Sayılı BKK, md.37. 
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maliyet düşüşü dikkate alınarak teklif edilir. Bir dönem önceki ücret, bir 

sonraki dönemin başlangıç ücreti olarak kabul edilir. 159  

Daha önce de ifade edildiği gibi, işletme aşamasında tahsil edilecek 

ücret ve katkı payları ile özel sektör açısından, yapım aşamasında verdiği 

inşa hizmeti ile işletme aşamasında verdiği işletme, bakım-onarım hizmetleri 

için katlandığı maliyetleri karşılamayı istemektedir. Bu açıdan ücret ve katkı 

payları, işletmeci açısından çok önemlidir.  

Uygulama sözleşmesi içermesi gereken bütün hususlarla birlikte 

hazırlandıktan sonra, onay için idarenin bağlı olduğu veya ilgili olduğu 

Bakanın onayına sunulur.160  Onay sonunda nihai halini alan sözleşmenin, 

idare ile işletme arasında imzalanmasıyla ihale süreci tamamlanarak projenin 

uygulama aşamasına geçilmiş olur. 

2.2.3. Projenin Uygulanması Aşaması 

YİD projelerinde yasal işleyiş gereği projenin alınıp alınmadığının belli 

olmadığı süreçte proje ile ilgili giderler, proje şirketi kurulana kadar mevcut 

(pilot) şirkete yaptırılmaktadır.161 Uygulama sözleşmesinin imzalanmasıyla, 

işi üstlenecek ve ana sözleşmesi idare tarafından uygun görülen anonim 

şirket kurulur. Her bir proje için ayrı bir şirketin kurulması gerekir. Şirketin ana 

faaliyet konusu da gerçekleştirileceği proje olarak belirlenir.162 Ayrıca, 

sözleşmenin imzalanması ile birlikte, yatırım tutarının yüzde biri oranında 

kesin teminat alınır.163 Bu aşamada artık nihai proje ve sözleşme ortaya 

çıkmıştır. Ancak uygulama sözleşmelerinin yürürlüğe girebilmesi için, 

159 2011/1807 Sayılı BKK, md.38. 
160 Daha önce uygulama sözleşmesinin onayı için Yüksek Planlama Kurulu’nun onayı gerekmekte idi. 
25/02/2011 tarihinde yayınlanan 6111 Sayılı Kanun ile uygulama sözleşmesinin YPK tarafından 
onaylanması kaldırılmış ve İki aşamalı olan YPK süreci tek aşamaya indirilmiştir. (6111 Sayılı 
Kanun, md.131 ve 3996 Sayılı Kanun, md. 4). 
161 Tuğlu, Ali, Yap-İşlet-Devret Modeli ve Vergilendirilmesi, Ankara YMMO, 20.04.2012, 
http://www.ankaraymmo.org.tr/ekler/20.04.2012%20Ali%20TUGLU-%20YID.pdf 
162Güneş, Cengiz; 1999, a.g.e, s.56. 
163 2011/1807 Sayılı BKK, md.24. 
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sözleşmede belirtilen diğer sözleşmelerin de imzalanması gerekir.164 Diğer 

sözleşmeler, YİD sözleşmesini imzalayan özel şirketin yani özel amaçlı 

şirketin, inşa, işletme, bakım-onarım, sigorta, teknik destek gibi hizmet 

alacağı ve malzeme, makine-teçhizat veya hammadde sağlayacağı 

işletmeleri ile yapacağı sözleşmelerdir. Bütün bu işlemlerden sonra, yapım 

aşamasına geçilmiş olur.  

2.2.4. Yapım Aşaması 

İdarenin yer teslimini takiben işletme yapım aşmasındaki yükümlülüğü 

olan eser inşasına başlar. Yapım aşamasında işletme, şartname ve 

uygulama sözleşmesine uygun şekilde imtiyaza konu varlığı inşa eder. Bu 

dönemdeki faaliyetler idarenin denetimine tabidir. Yatırım döneminden 

işletme dönemine geçilebilmesi için geçici kabulün işletme tarafından 

alınması gerekir. İşletme, geçici kabulün yapılması için idareye başvuruda 

bulunur. Bu başvuru üzerine idare, kontrollük teşkilatı ile birlikte işin geçici 

kabule hazır olup olmadığını inceler ve sonucu rapor ile belirler. İşin geçici 

kabule hazır olması durumunda, idare kabuk heyeti kurar ve kabul işlemleri 

başlatılır.165 

Geçici kabul ile tesisin işletmeye açılmasına idarece izin verilmiş olur 

ve böylece yatırım döneminden işletme dönemine geçilir. 

2.2.5. İşletme Aşaması 

İşletme aşaması artık, işletmecinin hasılat elde etmeye başladığı 

aşamadır. Bu aşamada işletmeci, sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde 

164  Hatırlanacağı üzere, YİD sözleşmelerine taraf olan özel amaçlı şirket (ortak girişim şirketi) olsa 
da, bu şirketin başka birçok tarafla alt sözleşmeler yapması gerekmektedir. Örneğin, inşaat sözleşmesi, 
sigorta sözleşmesi, hissedar sözleşmesi, vb. gibi. 
165 Güneş, Cengiz; 1999, a.g.e, s.58-59. 
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kamuya hizmet sağlama ve bakım-onarım gibi yükümlülükleri yerine getirir. 

İşletme aşaması, işletmecinin yapım aşamasında katlandığı maliyetleri geri 

kazanacağı dönemdir. İşletmeci bu dönemde gelir elde etmeye başlar. 

2.2.6. Devir Aşaması 

 Devir aşaması uygulama sözleşmesinin sona ermesi anlamına 

gelmektedir. YİD sözleşmeleri, sözleşmede yer alan sürenin dolması, 

sözleşmenin idarece tek taraflı olarak feshedilmesi ya da mahkeme kararı ile 

feshedilmesi ile sona erer. 166 

Sözleşme süresi sona ermesi nedeniyle devirde, yatırım ve hizmetler 

her türlü borç ve taahhütten ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda ve 

bedelsiz olarak kendiliğinden idareye geçer. Yatırım ve hizmetlerin bu şartları 

taşıyıp taşımadığının ve varsa uygulama sözleşmesinde yer alan diğer 

şartlara uygun olup olmadığının tespiti devir-teslim komisyonunca yapılır.167  

 Sürenin sona ermesinden önce gerçekleşen devirler, sözleşmenin 

feshi anlamına gelmektedir. İdare, imtiyaz sahibinin ağır kusuru olması 

durumunda veya kamu yararı gerektirdiğinde imtiyaz sahibinin kusuru 

olmaması halinde de, imtiyaz sözleşmesini tek taraflı olarak 

feshedebilmektedir. Ağır kusur halinde idare imtiyaz sahibine tazminat 

ödemezken, ağır kusur olmaması durumda imtiyaz sahibinin zararını 

tamamen karşılamaktadır.168 Görevli şirketin yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi, şartları ihlal etmesi, iflası, konkordata ilan etmesi veya ödeme 

güçlüğüne düşmesi gibi durumlarda sözleşmenin idare tarafından süresinden 

önce feshedilebilmektedir.169 

Mahkeme kararı ile fesih imtiyaz sahibinin idarenin ağır kusuru 

nedeniyle mahkemeye başvurması veya idarenin tek taraflı fesih yetkisini 

166 Günday, Metin, İdare Hukuku, İmaj yayıncılık, 2002, s. 302. 
167 2011/1807 Sayılı BKK, md.29. 
168 Günday, Metin; a.g.e, s. 299-300. 
169 2011/1807 Sayılı BKK, md.28. 
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kullanmak yerine mahkeme yolunu tercih etmesi ile, mahkeme kararı ile 

olur.170 YİD sözleşmelerinde de taraflar, ihtilaf hallerinde Türkiye Cumhuriyeti 

Mahkemelerine başvurabilecekleri gibi, sözleşmede ihtilafların tahkim yolu ile 

çözümlenebileceğine de karar verilebilirler.171 Tesisin idareye devri ile süreç 

tamamlanır. 

 YİD sözleşmesinin işleyişi ile ilgili olarak kısaca değinilen bu süreçte, 

projeden kaynaklanan çeşitli riskler de ortaya çıkmaktadır. Bu riskler 

arasında muhasebe uygulamaları açısından önemli olan riskler de mevcuttur. 

Bu nedenle söz konusu risklere de kısaca değinilecektir. 

2.3. YAP-İŞLET-DEVRET SÖZLEŞMELERİNDEKİ RİSKLER  

 YİD ve benzeri sözleşmelerin işbirliği şeklinde algılanmasının, imtiyazı 

tanıyanın verdiği garantiler aracılığıyla risklerin kamu ve özel sektör arasında 

paylaşır hale gelmesinden birinci bölümde ifade edilmişti. Projeye ilişkin 

risklerin taraflar arasında paylaşımı YİD sözleşmelerinin başarılı olarak 

sonuçlanması açısından da önem arz etmektedir. Projenin uygulanması 

sırasında ortaya çıkan risklerin taraflar arasında paylaşılmasına ek olarak 

projeye ilişkin risklerin iyi yönetilmesi de başarılı sonuçlar elde etmek için 

önemli bir unsurdur.172  

Her projede olduğu gibi, YİD sözleşmelerinde karşılaşılabilecek 

risklerin çeşitleri ve büyüklüğü sözleşmeden sözleşmeye değişebilmekle 

birlikte, risklerin çoğu, herhangi bir projenin finanse edilmesinde ortaya 

çıkabilecek riskler.173  YİD sözleşmelerine ilişkin başlıca riskler, kur riski, faiz 

oranı riski, likidite riski, ekonomik risklerden oluşan finansal riskler; ev sahibi 

ülkeyle ilgili olan hükümet ve ülke riskinden oluşan politik riskler ile yapım, 

170 Günday, Metin; a.g.e, s. 302. 
171 2011/1807 Sayılı BKK, md. 32. 
172 Llanto, Gilberto M.; a.g.e, s. 336. 
173 Grimsey, Darrin, Lewis, Meryvn K., “Evaluating the Risk of Prublic Private Partnership for 
Infrastructure Projects”, International Journal of Project Mana.g.ement, Vol.20, Iss.2, 2002 (a),  
s.107. 
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işletme ve bakım-onarım ile ilgili teknik risklerdir. Ayrıca talep riski, mücbir 

sebeplere ilişkin riskler gibi diğer riskler de söz konusudur.174  

2.3.1. Finansal Riskler  

Finansal riskler, işletmenin yatırdığı fonlara arzu ettiği getirileri 

sağlayabilmesi ile ilgili olan risklerdir. 175 YİD projelerinde ortaya çıkan 

finansal riskler arasında yer alan kur riski, özellikle proje için yabancı para 

cinsinden borçlanmalar olduğunda kurdaki değişimden kaynaklanan 

risklerdir. Bu riskten korunmak için genellikle finansman işlemleri ev sahibi 

ülkenin para cinsinden yapılır veya swap, forward ya da türev ürünlerle bu tür 

risklerden korunulabilir.176  

Faiz para arzı ve talebi ile ilgi olarak ortaya çıkan ve fonların 

kullanılması karşılığı ödenen fiyat olarak tanımlanmaktadır.177 Faiz oranı riski 

ise, borçlanma ve borç ödemelerinde projenin etkileneceği risklerdir. Bu tür 

risklere ilişkin olarak genellikle imtiyazı tanıyan borçlanmalar için bir faiz 

tavanı belirleyebilir ve işletmenin daha yüksek bir faiz oranı ile 

borçlanmamasını garanti ederek veya borçlanma garantisi vererek projeyi 

işletmeci açısından çekici hale getirmeye çalışmaktadır.178  

YİD sözleşmesinde hâsılat işletme aşamasında elde edilmektedir. Bu 

nedenle, sözleşmede öngörülen zaman aralığında yani işletme aşamasında 

projenin, borçları karşılayacak gerekli hâsılatı yaratması gerekir. Aksi halde 

işletmeci likidite riski ile karşı karşıya kalınır. İmtiyazı tanıyan bu riski 

azaltmak için YİD sözleşmesinde fiyat ve talep garantisi verebilmektedir. 

174Kreydieh, Ahmad, Risk Mana.g.ement İn BOT Project Financing, Yayımlanmamış Master Tezi, 
1996, Massachusetts Institute Of Technology, Department Of Civil And Environmental 
Engineering,s.19-23. Llanto, Gilberto M.; a.g.e, s. 336-338. Bokharey, Ahmad; vd.; s. 219-222. 
175 Aksoy, Ahmet; Tanrıöven, Cihan; Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Analizi, Detay 
Yayıncılık, 2013, Ankara, s.41. 
176 Kreydıh, Ahmad; a.g.e, s.22. 
177 Aksoy, Ahmet; Tanrıöven, Cihan; a.g.e, s. 36. 
178Wibowo, Andreas, “Valuing Guarantees in a BOT Infrastructure Project”, Engineering, 
Construction and Architectural Mana.g.ement, Vol.11, Iss. 6, s.395,396. 
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Ekonomik risk; hammadde ve iş gücü tedariki, duran varlık elde 

edebilme, enflasyon, fiyatlar, mali politikalara gibi genellikle tesisin işletilme 

ile ilgili risklerdir. Projenin yaratacağı nakit akımları, ekonomik göstergelere 

ilgili olan finansal durumdan etkilenir. Tedarik ve bakım-onarım maliyetlerinin 

artması işletme maliyetlerini arttırarak hasılatın azalmasına neden 

olacaktır.179 Bu riskleri azaltmak için hammadde tedarik sözleşmeleri gibi 

sözleşmeler yapılabilir. 

2.3.2. Politik Riskler  

Politik riskler siyasi ve ülke risklerinden oluşur. Siyasi risk, siyasi 

çevrenin istikrarsız olması durumunda gündeme gelir. Bu risk, yatırım yapılan 

ülkenin içinde bulunduğu siyasi çevre tarafından yönetilir.  Hükümetin 

değişmesine bağlı olarak, düzenlemelerde yapılan değişiklikler söz konusu 

olduğunda proje önemli risklere maruz kalabilir. Bu riskin azaltılması için ev 

sahibi hükümet bir takım garantiler verebilir ya da sözleşmeler uluslararası 

düzeyde yapılarak girişimci korunabilir.180 

Ülke riski, siyasi riskten farklı olarak, belirli bir ülkedeki yatırım iklimiyle 

ilgilidir. Ülkenin sosyo-ekonomik durumu, iç ya da dış çatışmalar, rüşvet, 

yolsuzluk, etnik gerilim, politika ve yasal yapı, ülke riskini etkiler. Bu nedenle 

genellikle proje değerlendirilirken, projenin yapılacağı ülkeyi iyi bilen bir taraf 

olması gerekir.181 

179Bokharey, Ahmad; Vallyutman, Kalaikumar; Potty, Sambu; Bakar, Abu; “Risk And Mitigation 
Measures İn Build-Operate-Transfer Projects”, World Academy Of Science, Engineering And 
Technology, 2010, s. 220,221. 
180 Bokharey, Ahmad; vd.; s.221. 
181 Bokharey, Ahmad; vd.; s.221. 
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2.3.3. Teknik Riskler 

Teknik riskler, yapım aşamasıyla ilgili olanlar ve işletme aşamasıyla 

ilgili olanlar şeklinde ikiye ayrılabilir.   Yapım aşamasıyla ilgili teknik riskler, 

bilinmeyen zemin şartları, inşa malzemelerinin tedarikindeki gecikmeler, 

demir, alüminyum, çimento gibi hammadde fiyatlarına ilişkin fiyat artışları 

yapım aşamasıyla ilgili risklerdir. Bu riskler, maliyetin fazla çıkması, inşaatın 

zamanında bitirilememesi gibi sonuçlar doğurabilir.182 Bu tür riskleri azaltmak 

için, inşa işini yapacak firma ile yapılan sözleşmede anahtar teslim 

sözleşmeler olarak yapılabilir ve belirtilen sürede tamamlanmayan işler için 

gecikme cezası sözleşme koşullarına eklenebilir. Böylece bu tür riskler, 

inşaatı yapacak firmaya devredilmiş olur. Başka bir seçenek ise, inşaat 

firmasını özel amaçlı şirkete yani konsorsiyuma dahil etmektir. Böylece özel 

amaçlı şirket ve inşaat şirketi arasındaki bilgi asimetrisinin yaratacağı manevi 

tehlike artışını da engellemektedir. 183  

İşletme aşamasında ortaya çıkabilecek teknik riskler ise, tesisin 

istenilen performansa ulaşamamasıdır. Verimsiz makine ve teçhizatların 

seçilmesi, kurulum ve montaj aşamasında niteliksiz işçilik kullanılması gibi 

nedenler düşük performansa neden olabilir. Bu riskler, makine teçhizatı 

sağlayan tedarikçilerden teminat ve performans garantisi alınarak 

azaltılabilir.184 

İstenilen performansa ulaşılamaması ile ilgili önemli bir diğer risk olan 

talep riski (piyasa riski), projenin tamamlanmasından sonra ortaya çıkan ve 

nihai kullanıcı olan genel kamuyla (kamu hizmeti kullanıcılarına) ilgilidir.185 Al 

ya da öde, ürün alım garantisi (off-take agreements-purchase agrements) 

sözleşmeleri yapılabilir.186 Talep riski bazı YİD sözleşmelerinde, sözleşmeye 

belirli bir miktar talebe ilişkin bedelin işletmeciye garanti edilmesi şeklinde bir 

182 Llanto, Gilberto M.; a.g.e, s.336; Tan, Willie; a.g.e, s. 153; Bokharey, Ahmad; vd.; s. 221.  
183 Llanto, Gilberto M.; a.g.e, s.336 
184 Bokharey, Ahmad; vd.; a.g.e, s.221; Llanta, Gilberto M.; a.g.e, s. 337.  
185 Tan, Willie, a.g.e; 153; Bokharey, Ahmad; vd.; a.g.e, s. 221. 
186 Bu tür sözleşmeler genellikle elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Yerlikaya, Gökhan Kürşat; 
“Elektrik Enerjisi Yatırımlarında Hazine Garantisi”, http://www.e-akademi.org/ , Şubat 2004, Sayı 6. 
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koşul eklenerek, imtiyazı tanıyan tarafından üstlenilebilir veya taraflar 

arasında paylaşılabilir. Riskin işletmecide kaldığı sözleşmeler içinse, fizibilite 

çalışması sırasında taleple ilgili kapsamlı çalışmalar yapılması gerekir.  

Talep riski, muhasebe uygulamaları açısından ilerde ayrıntılarına 

değinileceği üzere, oldukça önemlidir. Ancak, bu durum diğer risklerin 

muhasebe uygulamaları açısından önemsiz olduğu anlamına gelmez. 

Sadece YİD projeleri kapsamında değil bütün işletmeler açısından maruz 

kalınan riskler, muhasebe açısından önemlidir. Bu risklerin bazıları finansal 

tablolara, tutarları etkileyerek yansırken bazıları ise açıklamalar halinde 

kullanıcılara sunulmaktadır.  

2.3.4. Diğer Riskler 

Mücbir sebeplere ilişkin riskler, doğal nedenlerden kaynaklanabileceği 

gibi, politik nedenlerden kaynaklanabilir. 187 Politik mücbir sebepler risklerden 

ülke riski kapsamında daha önce bahsedildiği için, burada sadece sel, 

deprem gibi faaliyete son verilmesini gerektirecek riskler anlaşılmalıdır. Bu 

risklerin azaltılması sigorta ile riskin devredilmesi yoluyla mümkündür.188 

Görüldüğü gibi risklerin azaltılması ile ilgili yöntemlerin başında,  devlet 

teşvik ve garantileri şeklinde sunulan, devlet destekleri gelmektedir. Birçok 

ülkede, YİD projelerini özel sektör açısından çekici hale getirmek için devlet 

desteğinin kullanılmaktadır. Devlet destekleri bu nedenle, işletmeci açısından 

riski azaltan unsurlar olarak da görülmektedir. 

187 UNESCAP, A Guide Book on Public-Private Partnership in Infrastructure, Bangkok, January  
2011, s. 37,38. 
188 TAN, Willie, a.g.e, s.153. 
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2.4. YAP-İŞLET-DEVRET SÖZLEŞMELERİNDE DEVLET DESTEKLERİ 

Bu tür sözleşmeler çok uzun dönemleri kapsadığından ticari olarak 

uygulanabilir ve çekici olmasa da ekonomik ve toplumsal olarak uzun 

dönemli ihtiyaç duyulan hizmetlere ilişkindirler. Bu nedenle imtiyazı tanıyan, 

projeyi özel sektör açısından çekici hale getirmek için çeşitli teşvikler ve 

garantiler sağlar.  Bu tür destekler özellikle projenin başlangıç yıllarında 

önem kazanmaktadır. Bu destekler; kamulaştırma, talep garantisi ve hasılat 

paylaşımı, yatırım garantisi, katkı payı ödemeleri şeklinde olabileceği gibi 

vergisel teşvikler şeklinde de olabilmektedir.189 Bu teşvikler, yer aldıkları 

düzenlemeler dikkate alınarak YİD Kanunu ve Kanunun Uygulanmasına 

ilişkin BKK’ında yer alan teşvikler ve vergisel teşvikler, ayrıca bunlar 

dışındaki diğer uygulamalardan kaynaklanan teşvikler şeklinde temelde üç 

başlıkta sınıflandırılarak incelenebilir. 

2.4.1. 3996 Sayılı Kanun ve 2011/1807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle 
Tanınan Teşvikler 

3996 sayılı Kanun ve bu kanun uygulanmasına ilişkin bakanlar kurulu 

kararında özel sektör açısından projeyi çekici hale getirmek için bir takım 

teşvikler yer almaktadır. Bu teşvikler, aynı zamanda imtiyazı tanıyanın 

projeyle ilgili bazı riskleri özel sektör ile paylaşması anlamına gelmektedir. Bu 

teşvikler, kamulaştıma, talep garantisi ve hasılat paylaşımı, yatırım garantisi, 

katkı payı ödemeleri şeklinde düzenlenmiştir. Damga vergisi ve harçlardan 

muafiyet bu kanunda düzenlenmiş olsa da vergisel bir teşvik olduğundan, 

burada değinilmeyecektir.  

189 UNESCAP, a.g.e, s. 48. 
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2.4.1.1. Kamulaştırma ve Taşınmazların Kullanımı 

Kamulaştırma ve taşınmazların kullanımına ilişkin düzenlemeler, YİD 

projeleri açısından önemlidir. İşletmeci açısından, özellikle geniş alana 

yayılmış projeler için, önemli bir problem arazilerin kamulaştırılmasın 

konusudur. Devlet, hazine arazilerinin kullanımına izin vererek veya özel 

mülkiyette bulunan arsaların kamulaştırma bedelini karşılayabilir veya 

işletmecinin araziyi satın almasını gerektirecek durumlarda, sahip olduğu 

üstün güçten doğan haklarının işletmeci tarafından kullanılmasına izin 

verebilir. 190  

Bu konuda ülkemizdeki düzenleme, kamulaştırma bedelinin uygulama 

sözleşmesinde belirtmek kaydıyla, taraflar arasında paylaşılabileceği veya 

tamamen devlet tarafından ödenebilmesine izin vermektedir. Ayrıca, hazine 

adına tescil veya tapudan terkin edilen taşınmazlar görevli şirketin 

kullanımına bırakılırken bunlar için irtifak hakkı ve kullanma izin bedelleri 

dahil kullanım bedeli ve hasılat payı alınmaz.  Buna ek olarak Maliye 

Bakanlığının izniyle kamulaştırılarak tapudan terkin edilen yerler için görevli 

şirkete sözleşme süresince bedelsiz olarak kullanım izni verilebilir.191 

2.4.1.2. Talep Garantisi ve Hâsılat Paylaşımı  

YİD projeleri için 3996 Sayılı kanunun sunabileceği önemli 

teşviklerden biri de talep garantisidir. Özellikle riskli projeler için imtiyazı 

tanıyan tarafından sağlanan talep garantisi, işletmeciler açısından projeyi 

çekici hale getirecek önemli bir unsurdur. İmtiyazı tanıyan, hasılat 

projeksiyonlarını dikkate alarak gelecekte ortaya çıkması tahmin edilen 

hasılatın belirli bir yüzdesini işletmeciye garanti edebileceği gibi, belirli bir 

tutarı veya belirli bir hizmet kapasitesine bağlı olarak tespit edilecek tutarı da 

190 UNESCAP, a.g.e, s.48. 
191  2011/1807 Sayılı BKK, md.39,40. 
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garanti edebilir. Böyle bir durumda, imtiyazı tanıyan minimum bir getiriyi 

işletmeciye garanti etmiş olmakta, yani talep riskini işletmeciyle paylaşmış 

olmaktadır. Ancak imtiyazı tanıyan, minimum getiriyi garanti ettiğinde 

işletmecinin maksimum getirisini de sınır koyabilir.192 

3996 sayılı kanun kapsamındaki YİD projelerinde görevli şirkete 

üretilen mal veya hizmete ilişkin talep garantisi verilmesi durumunda, 

öngörülen mal veya hizmet düzeyinin üzerinde talep gerçekleşmesi 

durumunda hasılatın nasıl paylaşılacağının sözleşmede düzenlenmesi 

gerekir. Bu garanti idare bütçelerinden karşılanır.193 

2.4.1.3. Hazine Yatırım Garantisi 

Projenin çekici hale gelmesini sağlayacak bir diğer teşvik türü, 

işletmeci lehine devletin (hazinenin) yatırım garantisi vermesi, kredi 

kullanılması garantisi ve kullanılan krediler için ödeme garantisi vermesi 

şeklindedir. Bu tür garantiler kreditiörler için proje şirketine kredi sağlamada 

konusunda önemli bir güvence sağlamaktadır. İşletmecinin ödeme zorluğuna 

düşmesi durumunda, sözleşme koşullarına göre, devlet borçları ödeyecektir. 

Böyle bir garanti, işletmecinin riskini azaltarak daha düşük faizle 

borçlanabilmesini sağlamakta aynı zamanda normal koşullarda 

ulaşamayacağı kredilere ulaşmasını sağlamaktadır. Devletin direkt garanti 

vermek yerine, finansal sıkıntı olduğu zamanlara ilişkin garantiler verebilir. 194 

3996 sayılı kanununda da,  projelere Hazine yatırım garantisi verilmesi 

mümkündür. Proje ile ilgili anlaşmada yer alan koşullar çerçevesinde köprü 

krediler sağlanması veya sağlanacak krediler için geri ödeme garantisi 

verilmesi şeklinde uygulamalar yapılmaktadır. Hazine Müsteşarlığının 

192 UNESCAP,a.g.e, s.49. 
193 2011/1807 Sayılı BKK, md. 42. 
194 UNESCAP, a.g.e, s.50. 
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görüşü, projenin bağlı olduğu Bakan’ın görüşü üzerine bu tür garantilerin 

sağlanması konusunda Bakanlar Kurulu yetkilidir.195  

2.4.1.4. Katkı Payları 

Katkı payı, görevli şirketin üretiiği mal veya hizmetin bedelinin bunları 

kullananlar tarafından tamamen veya kısmen ödenmesinin mümkün olmadığı 

yatırımlar için katkı payı ödemesi usulü kullanılabilir.196 Böylece işletmeci 

açısından sözleşme yapılabilir hale getirilir. Bu uygulamada, mal ve 

hizmetten yararlananların tüketimleri yani ilgili kamu mal veya hizmetine olan 

talep dikkate alınarak işletmeciye yapılacak katkı payı ödemesi tutarı 

belirlenir.197 Katkı payı ödemesi yapılacak projeler için, yıllık katkı payı veya 

toplam ödenecek katkı payına ilişkin analizler YPK’ya yapılan müracaat 

aşamasında ön yapılabilirlik etüdünde yer almalıdır. Ön yapılabilirlik 

etüdünde katkı payı ödemesi öngörülmeyen projeler için sonraki bir aşamada  

uygulama sözleşmesine katkı payının ödemesi eklenmesi mümkün değildir. 

Ayrıca katkı payı ödemesi yer alan projeler için YPK tarafından yetkilendirme 

kararı verilmeden önce, ödemeye ilişkin olarak Maliye Bakanlığının görüşü 

alınmalıdır.198 

2.4.2. Vergisel Teşvikler 

 
3996 sayılı kanunla işletmeciye sağlanabilecek teşvikler dışında, YİD 

projelerinde devletin muafiyet, indirim veya istisnalar şeklinde vergi teşvikleri 

sağlaması da mümkündür. İşletmeci tarafından ödenecek olan her türlü 

verginin bir tür gider olduğu düşünülürse, bu tür teşvikler işletmeci açısından 

195 2011/1807 Sayılı BKK, md. 41. 
196 2011/1807 Sayılı BKK, md. 4, md. 45. 
197 2011/1807 Sayılı BKK, md. 4,  
198 2011/1807 Sayılı BKK, md.45 
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daha az vergi giderine katlanmak veya vergi giderine katlanmamak anlamına 

gelmektedir. Devlet de böyle bir teşvik sağlayarak vergi gelirinden kısmen 

veya tamamen vazgeçmiş olmaktadır. Bu anlamda da, vergisel teşvikler de 

aslında bir risk paylaşım aracı haline gelerek modeli ortaklık haline getiren bir 

unsur olmaktadır.  

2.4.2.1. Harç ve Damga Vergisi Muafiyeti 

Bu muafiyet 3996 BKK’da yer almakla birlikte vergisel bir teşvik olması 

ve 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre alınan damga 

vergisi ve 2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanuna göre alınan harçlarla 

ilgili olması nedeniyle burada ele alınmıştır. YİD projelerinde idare ile 

işletmeci arasında yapılan bütün işlemler damga vergisi ve harçtan muaf 

tutulmuştur.199 Bu muafiyet, görevlendirilen işletmecinin henüz 

görevlendirmesinin kesinleşmediği süreçten devir süreci de dahil olmak 

üzere, projenin tüm sürecini kapsayan bir muafiyettir.  Daha önce de 

bahsedildiği gibi YİD projelerinde yasal işleyiş gereği projenin alınıp 

alınmadığının belli olmadığı süreçte proje ile ilgili giderler, proje şirketi 

kurulana kadar mevcut (pilot) şirkete yaptırılmaktadır. Henüz, sözleşmede 

öngörülen proje şirketi kurulmadan pilot şirket tarafından yapılan giderler, 

görevli şirket kurulduğunda bu şirket üzerine aktarılabilirler.200  

YİD projelerinde idare ile işletmeci arasında yapılan bütün işlemler 

damga vergisi ve harçtan muaf tutulmakla birlikte, aynı zamanda hangi iş ve 

işlemlerin muafiyet kapsamında olduğu da sayılmıştır. Bunlar;201 

199 2011/1807 Sayılı BKK; md. 47. 
200 Tuğlu, Ali, Yap-İşlet-Devret Modeli ve Vergilendirilmesi, Ankara YMMO, 20.04.2012, 
http://www.ankaraymmo.org.tr/ekler/20.04.2012%20Ali%20TUGLU-%20YID.pdf 
Güneş, Cengiz, “Yap İşlet Devret, Yap İşlet, Yap Kirala Devret ve İşletme Hakkı Devirlerinde Vergi 
Uygulamaları”, VIII. Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu, Ankara SMMO, 
9 Kasım 2012, KKTC.  
201 2011/1807 Sayılı BKK, md.47. 
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• İsteklilerin idareye verecekleri geçici teminat mektuplarından sadece 

görevlendirilen şirketin verdiği geçici teminat mektubu, kesin teminat 

mektubu ve bunlarla ilgili diğer teminat ve garantilerle görevlendirme 

kararları, 

• Görevli şirket ile idare arasında düzenlenen uygulama sözleşmesi ile 

bu sözleşme hükümlerine dayanılarak kamu kurum ve kuruluşları ile 

yapılan diğer sözleşmeler, 

• İdare tarafından yatırımla ilgili gerçekleştirilecek kamulaştırmalar ile 

kamulaştırılan taşınmazların tapu siciline, görevli şirket lehine konulan 

tescil ve şerhler, 

• Yatırım döneminde kullanılmak üzere görevli şirket tarafından yatırım 

kredisi temini ile mal ve hizmet alımları, 

• Yatırımın tamamlanmasını takiben idare ile görevli şirket arasındaki 

işletme ve bu dönem sonundaki devir uygulaması ile ilgili işlemler ve 

bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlardır.  

2.4.2.2. Katma Değer Vergisi İstisnası 

8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-

Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre Yap-İşlet-

Devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler202, 04/04/2012 Tarih 

ve 6288 Sayılı Kanun ile 25/10/1984 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanuna (KDVK) eklenen geçici madde 29 ile YİD projesinde ihale ile 

görevlendirilen veya projeyi üstlenenler, yatırım döneminde proje 

202  Ayrıca 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 7 nci maddesine 
göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık 
tesislerine ilişkin projeler için de geçerlidir. 
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kapsamında yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları için katma değer 

vergisinden (KDV) müstesna tutulmuştur.203  

Geçici maddenin 29’un yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale veya 

görevlendirme ilanı yayımlanmış ancak teklif alınmamış olan projeler ile 

31/12/2023 tarihine kadar ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanacak olan 

projeler geçici maddeden yararlanabilecektir.  Bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce teklifleri alınmış ya da ihalesi veya görevlendirmesi yapılmış 

işlerde; görevli şirketin veya yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunması halinde bu maddenin yürürlük 

tarihinden sonra birinci fıkra kapsamındaki mal teslimleri ve hizmet ifaları da 

katma değer vergisinden müstesna tutulur.204 

Kanunun gerekçesine bakıldığında böyle bir istisnanın, görevli şirketin 

finansman yükü azaltılması ve dolayısı ile yatırımların kamuya dönüş 

sürecinin kısaltılması bu sayede de Yap-İşlet-Devret Modeline daha fazla 

işlerlik kazandırılması amaçlanarak getirildiği ifade edilmektedir. YİD modeli 

kapsamında gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlere ilişkin projelerde, yatırım 

bedeline KDV’nin de dahil olması, imalat ve yapım aşamasındaki yatırım 

bedelinin geri dönüş zamanını uzatmaktadır.  Çünkü bu maliyet istekliler 

tarafından işletme suresine yansıtılmaktadır.205
  Bu projeler kapsamındaki 

işlerin ihale edilmesi ve görevlendirilen veya projeyi üstlenenlere yatırım 

döneminde yapılacak teslim ve hizmetler, KDV'den istisna tutulur.206 

Uygulamaya ilişkin 118 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde belirlenen 

kapsamdan da anlaşıldığı üzere,  6288 sayılı Kanunla getirilen istisna yatırım 

projesinin gerçekleştirilmesi ve tamamlanması surecine ilişkindir. Yukarıdaki 

gerekçeden de anlaşılacağı üzere genel kural olarak mal teslimi ve hizmet 

ifası bakımından KDV'ye tabi olan bu aşama, getirilen KDV istisnası 

203 6288 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Yatırım Ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 
Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda Ve Kamu İhale Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun,  md.1.  
204 6288 Sayılı Kanun, md.1. 
205 Erdem, Tahir; “Yap-İşlet-Devret Modeli Kapsamındaki Yatırımlara Yönelik Olarak Getirilen KDV 
İstisnası”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Mayıs 2012, Sayı. 101, http://www.vmhk.o rg.tr/?p=3785 
206 118 seri Nolu KDV Genel Tebliğ, 1.2. 
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hükmüyle vergi dışına çıkarılarak bu kapsamdaki yatırımların vergi yoluyla 

teşvik edilmesi öngörülmektedir. Bu kapsamdaki projelere istisna sayesinde 

KDV' siz mal teslimi ve hizmet ifası imkanı sağlanarak bu projelerin daha 

ucuza mal edilmesi, maliyet ve finansman yükünün hafifletilmesi ve kamuya 

daha hızlı şekilde aktarılması öngörülmektedir.207  

İstisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisna ve 

iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili Maliye Bakanlığı, 118 Sayılı 

KDV Genel Tebliğ ile uygulamaya ilişkin düzenleme ve açıklamalarda 

bulunmuştur. Bu istisna kapsamında istisnadan yararlanacak işletme, 

projeleri üstlenen ana yüklenicilerdir. Ana yüklenicilerin,  KDV istisnasını 

kapsamına giren mal veya hizmetler ise, doğrudan projeye yönelik olarak 

yapılacak teslim ve hizmetler ile ithalat işlemleridir. Doğrudan proje ile ilgili 

olmayan mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlar ile binek otomobili, insan 

taşımaya mahsus otobüs, minibüs ve benzeri araç alımları istisna 

kapsamında değerlendirilmemektedir. İstisna kapsamında 

değerlendirilmeyecek olan bu alımların yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve 

onarım masrafları ile idari hizmet birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma, 

aydınlatma giderleri, her türlü büro malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek gibi 

alımlar ve temizlik hizmetlerinde de istisna uygulanmamaktadır.208 

Ayrıca, bu istisnanın uygulanabilmesi için görevli şirketin veya 

yüklenicinin proje nedeniyle yatırım döneminde yükleneceği katma değer 

vergisi tutarının, indirim yoluyla telafi edilebileceği tarihe kadar, projenin ana 

kredi finansman koşullarına göre oluşacak finansman maliyeti tutarı veya 

buna isabet eden sürenin, ilgisine göre; işletme süresi öngörülen projelerde 

işletme süresinden indirileceği hususunun bu şirketler tarafından, içeriği 

idarece belirlenecek taahhütname ile taahhüt edilmesi ve bu taahhüdün 

idarece kabul edilmesi gerekir. İndirimler, ilgili projelere ait sözleşmelerde 

öngörülen esaslar dikkate alınarak yapılır.209 Bu kapsamda yapılan mal 

207 Erdem, Tahir; a.g.e. 
208 118 KDV Genel Tebliğ, 1.3.  
209 6288 Sayılı Kanun, md.1. 
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teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler 

üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen 

vergiler, istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade 

edilir.210 

3174 Sayılı Kanun ile  3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda YİD 

projeleri ile ilgili olan diğer istisnalar şu şekildedir: 

• Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava 

meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi 

yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin 

olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri211, 

• Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, 

kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri ile Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri.212 

2012/3305 Sayılı BKK ile uygulanan yeni teşvik sistemi, teşvik belgesi 

alan yatırımlara genel teşvik uygulamaları, bölgesel teşvik uygulamaları, 

büyük ölçekli yatırımların teşviki ve stratejik yatırımların teşviki şeklinde dört 

bileşenden oluşmakta ve  gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi 

muafiyeti, vergi indirimi, gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi işveren 

hissesi desteği, sigorta primi işçi hissesi desteği,faiz desteği ve yatırım yeri 

tahsisi konularında destek sağlanmaktadır.213 Ancak, yeni yatırım teşvik 

sistemi 3996 Sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için vergi 

indirimi (gelir ve kurumlar vergisi) desteğinden yararlanılmasını 

engellemiştir.214 Ancak diğer desteklere ilişkin herhangi bir engel yoktur. 

210  6288 Sayılı kanun md.1. 
211  KDVK, Md. 13/e. 
212 KDVK,Md.17/p. Ayrıca KDVK’nun md. 17/b bendinde eğitim, 17/d bendinde sağlık hizmetleri ile 
ilgili istisnalar yer almaktadır. 
213  KPMG, Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi, 2012, s.6. 
214 2012/3305 Sayılı BKK, md. 15/6. 
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Diğer taraftan mevcut Katma Değer Vergisi Kanununda, YİD modeli 

kapsamında yapılan inşaat için Teşvik belgesi alınmış ise, makine ve 

teçhizatın teslimi zaten KDV’den muaf tutulmuştur.215 

YİD Modelinde devir sırasında, tesisin emsal bedeli üzerinden KDV alınıp 

alınmayacağı konusu 60 Sayılı KDV sirkülerinde açıklığa kavuşturulmuştur.   

İmtiyazı tanıyan tarafından, süre sonunda tesisin devri karşılığında 

işletmeciye doğrudan bir bedel ödenmemektedir. YİD modelinde işletmeci 

tesisin devrine ilişkin bedeli, tesisi sözleşme ile öngörülen süre içinde 

işletmek suretiyle elde ettiği kazanç ile karşılamaktadır. 60 sayılı KDV 

sirkülerinde bu gerekçelerle yap-işlet-devret modelinde, süre sonunda tesisin 

işletici tarafından ilgili kuruma tesliminde emsal bedel üzerinden KDV 

aranılmayacağı belirtilmiştir.216 

2.4.3. Yap-İşlet-Devret Modeli ile İlgili Vergi Usul Kanunda Yer Alan 
Diğer Hususlar 

Teşvik olarak sayılmasa da, YİD modeli ile ilgili olarak Vergi Usul 

Kanunda (VUK) yer alan YİD uygulamaları açısından önemli olan ve 

işletmeciye avantaj sağlayan başka düzenlemeler de mevcuttur. 

2.4.3.1. Sermayenin İtfası 

VUK’nun 325’inci maddesinde düzenlenen sermayenin itfası konusu, 

tesisin süre sonunda işletmeci tarafından imtiyazı tanıyana devredildiği 

imtiyaz sözleşmelerinde, imtiyazlı işletmelerin sermayesinin itfasına imkan 

tanımaktadır. Bu tür imtiyaz sözleşmeleri YİD modeli ile uyuşmaktadır. Ancak 

böyle bir imkan, imtiyazlı hizmet sözleşmesinde sermayenin itfası için yıllık 

215  KDVK, md.13/b. 
216 60 Nolu KDV Sirküleri, 1.5., DENGE YMM AŞ, Özel Bülten, Yap-İşlet-Devret Modelinin Vergi 
Uygulamaları Bakımından İncelenmesi, 2012, İzmir.s.4. 
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belirli bir nispet veya miktar belirlenmesi durumunda kullanılabilir.217 Ancak, 

imtiyaz sözleşmelerinde sermayenin itfası ile ilgili genellikle belli bir oran yer 

almamaktadır. Diğer taraftan sözleşme süresinin belli olması nedeniyle 

ayrıca bir oranın bulunmasına itfa uygulaması açısından gerek 

bulunmamaktadır. İmtiyaz sözleşmesi ile belli bir oran tespit edilmişse bu 

oranda, belli bir oranın bulunmaması durumunda ise işletme süresi dikkate 

alınarak itfa uygulaması yapılacaktır. Sermayenin itfasında ödenen sermaye 

esas alındığından itfa tutarının hesaplanmasında itfa edilen kısım 

düşüldükten sonra tutarın kalan yıl sayısına bölünmesi gerekecektir.218 

VUK’nun amortisman ile ilgili 313. Maddesine eklenen fıkra ile 

sermayenin amortismanı konusu  açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır.  Bu 

fıkraya göre, sözleşme süresinden sonra bedelsiz olarak devlete veya 

devletçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikali öngörülen 

amortismana tabi iktisadi kıymetlerden (sözleşme süresinde yenilenmesi 

gerekenler hariç), sermayenin veya özel maliyet bedellerinin itfası 

hükümlerine göre amortismana tabi tutulanlar, genel hükümler uyarınca 

ayrıca amortismana tabi tutulamazlar. Buradan da anlaşıldığı üzere, 

amortismana tabi kıymetler ya genel hükümler çerçevesinde ya da 

sermayenin amortismanı uygulaması ile bir kez amortismana tabi 

tutulabilirler. Bedel karşılığı devredilecek kısım var ise, sadece bedelsiz 

devredilecek kısım için belirlenen sermayenin amortismana tabi tutulması 

gerekir. Ancak, YİD Modeline ilişkin kanuna göre, tesisin kül halinde ve 

bedelsiz bir şekilde idareye devri gerekmektedir. Bu nedenle, tesisin kısmen 

bedelsiz devri YİD sözleşmeleri bakımından mümkün görünmemektedir. 

VUK’da amortismana konu sermaye ise bedelsiz devredilecek 

tesislerin değeri olmayıp, ortaklar tarafından şirkete konulan değerlerdir. Zira 

vergi hukuku bakımından sermayenin itfası; proje şirketi olan işletmeye 

yatırılan sermayenin, sözleşmede belirlenen süre içerisinde işletmenin 

217 VUK, md.325 
218 Maliye Bakanlığı’nın 25/01/1991 gün ve 6309 Sayılı Görüşü Aktaran Güneş, Cengiz, Son Anayasa 
Değişikliğinin Vergi Uygulamaları Açısından Sonuçları, Mali Çözüm Dergisi, s. 51, s.9. 
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faaliyeti devam ederken, belirli oran ya da miktarlarda dönem sonunda 

vergilenmemiş kurum kazancından çekilerek ortaklara verilmesini ifade 

etmektedir. Böylece, sözleşme süresi sonunda sermaye sıfırlanmaktadır. Bu 

nedenle, tesislerin bedelsiz devredilmesi sırasında, başlangıçta konulan 

sermaye geri alındığından, geri alınması gereken sermayenin varlığından söz 

edilemez.219 

2.4.3.2. Özel Maliyet Bedeli 

VUK’nun 272’nci maddesine göre normal bakım, tamir ve temizleme 

giderleri dışında, gayrimenkulü veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını 

genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla 

yapılan giderler, gayrimenkulün veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının 

maliyet bedeline eklenir.  

Gayrimenkuller kira ile edinilmiş ise veya elektrik ve dağıtım 

varlıklarının işletme hakkı verilmişse, kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel 

kişi tarafından yapılan yukarıda yazılı giderler bunların özel maliyet bedeli 

olarak ayrıca değerlenir. Kiracının veya işletme hakkı sahibinin faaliyetini icra 

için vücuda getirdiği tesisata ait giderler de bu hükümdedir.  Bu itibarla yap-

işlet-devret modeli kapsamında yapılan bu tür harcamaların özel maliyet 

bedeli olarak aktifleştirilmesi gerekir.220  

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 

B.07.1.GİB.4.34.16.01/KV-6 Sayılı Özelgesi’nde YİD modelini kiralama olarak 

kabul etmiş, bu model kapsamında özel sektör tarafından yapılan değer 

artırıcı nitelikteki harcamaların özel maliyet bedeline alınması uygun 

görülmüş ve kamu kurumuna ait arsa üzerine özel sektör tarafından YİD 

modeline göre yapılan inşaatla ilgili gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı 

219 Yerlikaya, Gökhan Kürşat; Yap-İşlet-Devret Modeli Hukuki Mahiyeti ve Vergilendirme, 
2002,Seçkin Kitabevi, Ankara, s. 213, 214. 
220 Denge YMM AŞ, a.g.e, s.5. 
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nitelikli harcamaların özel sektör tarafından özel maliyet bedeline alındığı 

tarihte “ayın şeklinde peşin ödenen kira gideri” olarak kabul edilmesi 

öngörülmüştür. 

Buna uygun şekilde, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul 

Vergi Dairesi Başkanlığının 11.08.2006 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01.GVK-

94/5 12900/15636 Sayılı Özelgesi ile de kiraya verenin özel sektör kurumu 

tarafından YİD modeline göre yapılan gayrimenkulün değerini artırıcı 

nitelikteki harcamaların özel maliyet bedeli hesabına aktarıldığı tarihte 

kiralayan tarafın (mülkiyet sahibi kamu kurumunun) “ayın olarak peşin tahsil 

edilen kira geliri” olarak kabul edilmesini öngörmüştür. 

Görüldüğü üzere vergi düzenlemeleri açısından YİD modeli kirlama 

olarak görülmektedir. YİD Modelinin özel maliyet bedeli olarak dikkate 

alınması durumunda, aktifleştirilen özel maliyet bedelleri VUK’nun 327’nci 

maddesi gereğince işletme hakkı süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilecektir. 

Yine aynı maddeye göre, kira veya işletme hakkı süresi dolmadan kiralanan 

veya işletme hakkı alınan şeyin boşaltılması veya işletme hakkının sona 

ermesi halinde henüz itfa edilmemiş giderler ise boşaltmanın gerçekleştiği 

veya hakkın sona erdiği yılda bir defada gider yazılır.  

2.4.3.3. Devletten Olan Alacaklar 

VUK’nun 323’üncü maddesine göre, şüpheli alacaklar için değerleme 

günündeki tasarruf değeri dikkate alınarak pasifte karşılık ayrılabilir. VUK’nun 

288’inci maddesinde karşılık, hasıl olan veya husulü beklenen fakat miktarı 

katiyetle kestirilemeyen ve teşebbüs için bir borç mahiyeti arz eden belirli 

zararları karşılamak maksadıyla hesaben ayrılan meblağ olarak 

tanımlanmaktadır ve karşılıkların mukayyet değerleri ile pasifleştirilerek 

değerlenmelidirler.  

Alacaklar için karşılık ayrılması ve bunun gider olarak kabul 

edilebilmesi için VUK’nun 323’üncü maddesinde yer alan şartları taşıması 

gerekir. Bu şartlar; alacağın ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame 
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ettirilmesi ile ilgili olması, dava veya icra safhasında olması, yapılan 

protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu 

tarafından ödenmemiş bulunan ancak dava ve icra takibine değmeyecek 

derece küçük bir alacak olması gerekir. Alacağa ilişkin bir teminat söz konusu 

ise, ayrılacak karşılık teminat tutarını aşan miktara ayrılabilir.  

Devletten olan alacaklar için ayrılacak karşılıklar ise  hiçbir zaman 

teminatlı alacak sayılmazlar. Bu nedenle dönem sonunda tahsil edilememiş 

tutarlara karşılık ayrılabilir. Sadece Hazine garantili alacaklarda prosedürün 

uzaması nedeniyle dönem kaymaları söz konusu olabilir.221 

Kanun kapsamında veya vergi düzenlemeleri ile sağlanan teşvikler, 

YİD projelerinin özel sektör açısından çekici hale gelmesi açısından 

önemlidir.  Diğer taraftan, YİD projeleri ile ilgili teşvikler, işletmeci açısından 

projenin geri ödeme süresini yani imtiyaz sözleşmesi süresini kısaltmak için 

imtiyazı tanıyan tarafından stratejik olarak kullanılabilecek araçlardır.   

 

221 GÜNEŞ, Cengiz, Yap İşlet Devret, Yap İşlet, Yap Kirala Devret ve İşletme Hakkı Devirlerinde 
Vergi Uygulamaları, VIII. Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu, Ankara 
SMMO, 9 Kasım 2012, KKTC. 

 

                                                           



 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TFRS YORUM 12 İMTİYAZLI HİZMET SÖZLEŞMELERİ’NİN YAP-İŞLET-
DEVRET MODELİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ 

İmtiyazlı hizmet sözleşmeleri denildiğinde, kamunun yerine getirmesi 

gereken bir hizmetin özel sektör tarafından yerine getirilmesi için yapılan, 

kamunun imtiyazını içeren, kamu özel sektör ortaklıkları şeklinde de ifade 

edilen her türlü sözleşme anlaşılabilmektedir.    

 Ancak TFRS Yorum 12, kamunun imtiyazını içeren, kamu ve özel 

sektör arasında yapılan sözleşmelerinin sadece bir kısmına ilişkin muhasebe 

uygulamalarını kapsayan bir yorumdur. Kamu özel sektör ortaklıkları 

kapsamında olan hizmet sözleşmeleri, yönetim sözleşmeleri, kiralama 

sözleşmeleri gibi bazı imtiyazlı hizmet sözleşmeleri, ekonomik özleri itibariyle 

diğer başka standartların kapsamında olduğundan, bu yorum kapsamında 

değerlendirilmezler. 

TFRS Yorum 12 kapsamında yer alan imtiyazlı hizmet sözleşmeleri, 

Yap-İşlet-Devret (YİD) ve benzeri kamu özel sektör ortaklıklarıdır. YİD ve 

benzeri sözleşmelerde ortaya çıkan ekonomik olayların karmaşık olması, 

muhasebe uygulamaları açısından farklı şekillerde yorumlanmasına neden 

olmuştur. Bu nedenle, bu tür kamu özel sektör ortaklıkları açısından 

muhasebe uygulamalarını açık hale getirmek için böyle bir yoruma ihtiyaç 

duyulmuştur.  

 İmtiyazlı hizmet sözleşmelerine ilişkin bu yorum bir standart kadar 

kapsamlıdır. Yorumda, altyapının kim tarafından kayıtlara alınacağı, anlaşma 

kapsamında ortaya çıkan ödemelerin nasıl muhasebeleştirileceği, inşaat 

veya yenileme hizmetleri ile işletme hizmetlerine ilişkin maliyet ve hâsılatın 

nasıl muhasebeleştirileceği, borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilip 

aktifleştirilemeyeceği, finansal varlık ve maddi olmayan duran varlık 

muhasebeleştirilmesine ilişkin yaklaşımlar ve imtiyazı tanıyan tarafından 

işletmeciye sunulan kalemlere ilişkin düzenlemeler gibi birçok özellikli durum 

yer almaktadır. 
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 Bu bölümde öncelikle TFRS Yorum 12 kapsamına giren sözleşmelerin 

genel özelliklerinden ve sözleşmelerin taşıması gereken kriterlerden, TFRS 

Yorum 12 açısından tipik bir örnek olan YİD sözleşmelerine de atıfta 

bulunularak bahsedilecektir. Bir sonraki bölüme önbilgi olması açısından 

TFRS Yorum 12’de yer alan genel hükümlere, sözleşmenin ayrılabilir 

kısımları olarak da ifade edilebilecek aşamalar itibariyle kısaca değinilecektir. 

3.1. TFRS YORUM 12 KAPSAMINA GİREN İMTİYAZLI HİZMET 
SÖZLEŞMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ   

İmtiyazlı hizmet sözleşmelerine ilişkin bu yorum, genellikle kamu 

hizmetinin yerine getirilmesini sağlayacak altyapının222 bir işletmeci (özel 

sektör) tarafından inşa edilmesi223 veya geliştirilmesi ya da yine aynı amaç 

için hâlihazırda bulunan bir altyapının, örneğin kapasite artımı yoluyla, 

iyileştirilmesini içermektedir. İmtiyazlı hizmet varlığının inşa edilmesi, 

geliştirilmesi veya iyileştirilmesi için işletmeci sözleşmenin ilk yıllarında 

harcamalara katlanır. İşletmeci aynı zamanda İmtiyazlı hizmet varlığının 

belirli bir süre için bakımın yapılması ve işletilmesini de üstelenir. İşletmeciye, 

sözleşme süresi boyunca sağladığı hizmetlerin karşılığı farklı şekillerde 

222Burada kullanılan “altyapı” ifadesi (infrastructure) tam olarak kelimenin Türkçe karşılığını 
vermemektedir. Türkçe’de altyapı, bir yerleşim yeri veya bir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon, 
su, elektrik vb. tesisatın tümü olarak tanımlanmaktadır. TFRS Yorum 12’deki altyapı kavramı ise 
kamu hizmetinin yerine getirilmesi için gerekli olan varlık anlamında kullanılmaktadır. Bu varlık; 
kamu hizmetinin yerine getirileceği yol, kanalizasyon sistemi, su tesisatı gibi bir altyapı, binalar 
bütünü olan bir tesis, köprü gibi bir üst yapı veya makine gibi taşınabilir bir varlık olabilmektedir. Bu 
nedenle “infrastructure” kavramı altyapıdan ziyade “imtiyazlı hizmet varlığı” olarak anlaşılmalıdır. 
Bu nedenle tezde TFRS Yorum 12’de kullanılan altyapı kelimesi yerine “imtiyazlı hizmet varlığı” 
kullanılması tercih edilmiştir. Nitekim IFAC’ın kamu standartlarında da bu tür sözleşmelere konu 
varlıklar, “imtiyazlı hizmet varlığı” olarak ifade edilmiştir. 
223 İnşa, “construction” kelimesinin Türkçe karşılığı olarak kullanılmaktadır. İnşa, her ne kadar “yapı 
yapma, yapı kurma, yapma” anlamına gelse de, daha çok binaların yapımını çağrıştıran bir kelimedir. 
Yukarıda da belirtildiği gibi imtiyazlı hizmet varlığı binadan başka bir varlık da olabilir. Bu nedenle 
inşa yerine “yapım” kelimesinin kullanılması daha doğru olacaktır. Aynı durum TMS 11 İnşaat 
Sözleşmeleri standardı için de geçerlidir (Örten,Remzi; Kaval, Hasan; Karapınar, Aydın, Türkiye 
Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları, 4. Baksı, Haziran 2010, 
Gazi Kitabevi, Ankara, s.118). 
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ödenebilmektedir.224 İşletmeciye yapılacak ödemenin şekli de sözleşme 

aracılığıyla belirlenir. Sözleşmede ayrıca; performans standartları, fiyatların 

düzenlenmesine yönelik mekanizmalar ve ihtilafların çözümüne yönelik 

anlaşmalar da belirlenir.225 

 Başka bir ifadeyle, yorum kapsamındaki anlaşmaların tipik özelliği 

kamu hizmeti sağlama amacıyla kullanılacak imtiyazlı hizmet varlığının inşa 

eden veya yenileyen, bunun karşılığında belirli bir süreliğine inşa ettiği/ 

yenilediği imtiyazlı hizmet varlığını işleten ve bakımını yapan ve anlaşma 

dönemi sonunda İmtiyazlı hizmet varlığını kamuya devreden bir işletme 

olmasıdır.226 İmtiyazlı hizmet sözleşmesini yapan yani imtiyazı tanıyan taraf, 

devlet kurumları dahil olmak üzere, bir kamu sektörü işletmesi veya hizmet 

sunma sorumluluğunun devredildiği bir özel sektör işletmesi 

olabilmektedir.227 

 Bu yorum kapsamına giren imtiyazlı hizmet sözleşmelerini kamu ile 

özel sektörün yaptığı diğer sözleşmelerden ayıran temel farklar, aynı 

zamanda TFRS Yorum 12 kapsamına giren sözleşmelerin genel özellikleridir. 

Bu özellikler, özel sektörün inşa ettiği imtiyazlı hizmet varlığının kamu hizmeti 

sunmak için kullanılması, özel sektör ve kamu arasında sözleşme olması, 

işletmeciye yapılacak ödemelerin bu sözleşmeyle belirlenmesi ve 

sözleşmede süre sonunda imtiyazlı hizmet varlığının kamuya devrinin söz 

konusu olmasıdır. 228 

224 TFRS Yorum 12, ön bilgi; IFAC, Service Concession Arrangements: Grantor, 2010, s.9  
225 TFRS Yorum 12, İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri, Md.2 
226 TFRS Yorum 12, İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri,  Md. 2 
227 TFRS Yorum 12, İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri, Md. 3 (a). 
228 KPMG, First Impressions: IFRIC 12 Service Concession Arrangements, 2007, s.7. 
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3.1.1. İmtiyazlı Hizmet Varlığının Kamu Hizmeti Sağlamak İçin 
Kullanılması 

 Kamu hizmetinin sunumunda kullanılacak imtiyazlı hizmet varlıkları 

çeşitli şekillerde olabilmektedir. Örneğin; yol, köprü, tünel gibi ulaşımla ilgili 

olanlar veya hastane, hapishane gibi bir bina şeklinde olanlar ya da su 

şebeke ağları, elektrik üretim tesisleri gibi kamu destek birimleri şeklinde 

ifade edilenler gibi. Ayrıca imtiyazlı hizmet varlığı, hastane binası gibi bir 

taşınmaz olabileceği gibi, x-ray cihazı gibi taşınır bir mal da olabilmektedir. 

Sözleşmenin yorum kapsamına girebilmesi için İmtiyazlı hizmet varlığının 

tüm kamu tarafından kullanılması da gerekli değildir. Örneğin hapishane gibi, 

sadece hüküm giymiş olanlara hizmet verecek bir bina da kamu hizmeti 

vermekte ve yorum kapsamına girebilmektedir. 229 

YİD modeli uygulamalarında imtiyazlı hizmet varlıkları inşaya konu 

varlıklar olmaktadır. Bu varlıklar; köprü gibi tek bir varlık veya hava alanı, 

liman gibi farklı hizmetlerin bir arada sunulduğu tesis şeklindeki varlıklar veya 

su, kanalizasyon sistemi gibi İmtiyazlı hizmet varlığına ilişkin varlıklar 

olabilmektedir. 230 

3.1.2. İmtiyazı Tanıyanla İşletmeci Arasında Bir Sözleşme Olması 

Hizmet sözleşmesini yapan taraf (imtiyazı tanıyan taraf), devlet 

kurumları dahil olmak üzere, bir kamu sektörü işletmesi veya hizmet sunma 

sorumluluğunun devredildiği bir özel sektör işletmesi olabilmektedir.231 

İmtiyazı tanıyanla işletmeci arasındaki sözleşme, işletmecinin kamu hizmetini 

hangi standartlarda sunacağı, işletmeciye yapılacak ödemenin hangi 

229 KPMG, First Impressions: IFRIC 12 Service Concession Arrangements, 2007, s.7. 
230Ayrıntılı bilgi için bakınız Kalkınma Bakanlığı, Dünyada ve Türkiye’de Kamu-Özel İşbirliği 
Uygulamalarına İlişkin Gelişmeler, 2012. 
231 TFRS Yorum 12, İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri, Md. 3 (a). 
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esaslara dayanacağı gibi kuralları içermektedir.232 Sözleşme süresi 

değişmekle birlikte, 30 yılın üzerindeki sözleşmelere pek rastlanmamaktadır. 

Sözleşme ayrıca ihtilaflı durumlarda çözüme yönelik anlaşmaları da 

belirlemektedir. 233 

İkinci bölümde değinildiği gibi, Türkiye’deki YİD modeline ilişkin 

düzenlemelerde yatırım ve hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için idare 

(imtiyazı tanıyan) ile görevli şirket (işletmeci) arasında uygulama sözleşmesi 

ve görevle ilgili genel, özel, teknik ve idari usul ve esasları gösteren şartname 

şeklinde ayrı bir hukuki düzenleme, yani sözleşme olması gerekir.234  

3.1.3. Hizmetin İşletmeci Tarafından Sağlanması 

İşletmeci, imtiyazlı hizmet varlığının ve bu varlıkla ilgili hizmetlerin 

bazılarının veya hepsinin yönetiminden sorumludur. İşletmeci sadece imtiyazı 

tanıyanın vekili olarak hareket etmez.235 İşletmeci, kamu hizmetini sunarken 

hizmetle ilgili kendi adına bir takım riskleri de üstlenir. İşletmecinin kamuya 

sunduğu hizmetler imtiyazlı hizmet varlığının inşa edilmesi veya 

geliştirilmesine ek olarak işletilmesi ve bakımın yapılması, belirli sürelerde 

yenilenmesi gibi hizmetleri de içerebilir. Bu tür sözleşmelere genellikle “yap-

işlet-devret” veya “rehabilite et- işlet-devret” sözleşmeleri denilmektedir. 

Yapım hizmeti genellikle sözleşmenin ilk yıllarında tamamlanmakla birlikte, 

imtiyaz süresince belirli aşamalarda da ortaya çıkabilmektedir.236  

YİD sözleşmelerinde işletmeci sözleşmeye bağlı olarak, ikinci bölümde 

bahsedilen risklere katlanmaktadırlar. YİD sözleşmelerinde yapım hizmeti ve 

imtiyazlı hizmet varlığının istenilen kalitede hizmet verebilmesi ile sözleşme 

sonunda önceden belirlenen niteliklerde devredilebilmesi için, işletme dönemi 

232 Grimsey, Darrin; Lewis, Mervyn K., “Accounting for Prublic Private Partnership”, Accounting 
Forum, Vol.26, Iss.3-4, September, 2002 (b), p. 247. 
233 TFRS Yorum 12 İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri,  Md. 2. 
234 2011/1870 Sayılı BKK, md.4. 
235 TFRS Yorum 12, İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri,  Md.  3 (b). 
236 KPMG, a.g.e, 2007, s.7. 
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boyunca ve/veya devirden hemen önce verilmesi gereken bir takım hizmetler 

olabilir.  

3.1.4. İşletmeciye Sözleşme Koşullarına Göre Ödeme Yapılması 

Sözleşme, işletmeci tarafından uygulanacak ilk fiyatı ve hizmet 

anlaşması dönemi boyunca fiyat değişikliklerini düzenler.237 Birçok sözleşme 

türünde işletmeci inşa etme/geliştirme aşamasında imtiyazı tanıyandan hiç 

tahsilât yapmamaktadır. İşletmeci imtiyazlı hizmet varlığını kamunun 

hizmetine sunduğunda sözleşme şartlarına göre ya direkt imtiyazı tanıyandan 

tahsilât yapmakta ya da kamu hizmetini kullananlardan ücret alma hakkını 

elde ederek, hizmeti kullananlardan tahsilât yapmaktadır. 238 

YİD sözleşmelerinde de imtiyazlı hizmet varlığının istenilen niteliklere 

haiz olduğuna ilişkin kabul yapılmadan genellikle işletmeciye ödeme 

yapılmamaktadır.  YİD kanuna göre işletmeciye yapılacak ödeme bedeli ücret 

olarak ifade edilmekte ve yine ücretin hepsine ilişkin usul ve esaslar 

uygulama sözleşmesinde yer almaktadır. Mal ve hizmet türleri veya bunların 

tüketim ve kullanım miktarları ya da kalite, güvenlik ve diğer değerlendirme 

kriterleri itibariyle farklı ücretler uygulanabilmektedir. Ücretler, tüketim veya 

kullanım miktarlarının alt ve üst sınırlarına göre aralıklar itibariyle topluca 

belirlenebilir. Bunlara ilişkin kriterlere şartnamede yer verilir.239  

Türkiye’de işletmeciye yapılacak ödemenin belirlenmesinde kullanılan 

yaygın uygulama, asgari bir hizmet miktarı karşılığı ödeme yapılması 

şeklindedir. Eğer hizmete olan talep belirlenen hizmet miktarına ulaşamaz 

ise, devlet (imtiyazı tanıyan) garanti ücreti altında işletmeciye ek ödeme 

yapmaktadır. Örneğin havaalanlarının yapım ve işletilmesine ilişkin 

sözleşmelerde asgari bir yolcu sayısı garanti edilmekte, asgari yolcu sayısına 

237  TFRS Yorum 12, İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri, Md. 3 (c). 
238 KPMG, a.g.e, 2007, s.7. 
239 3996 Sayılı Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Karar, md.22. (26/04/2011tarih ve 
2011/1870 Sayılı BKK. 
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ulaşılmaz ise devlet işletmeciye aradaki fark kadar her bir yolcu için “yolcu 

başına garanti ücreti” ödemektedir. Elektrik üretim tesisleri için kw/saat 

başına asgari fiyat belirlenmekte, eğer piyasa fiyatları garanti edilen satın 

alma fiyatının altında kalırsa devlet aradaki farkı ödemeyi garanti etmektedir.  

3.1.5. İmtiyazlı Hizmet Varlığının Sözleşme Süresi Sonunda İmtiyazı 
Tanıyana Devredilmesi 

İmtiyazlı hizmet varlığının başlangıçta kim tarafından finanse edildiğine 

bakılmaksızın, az miktarda bir bedel karşılığında veya bedelsiz olarak 

sözleşme süresi sonunda sözleşme koşullarına göre işletmecinin İmtiyazlı 

hizmet varlığını imtiyazı tanıyana teslim etme yükümlülüğü bulunmaktadır. 240 

İmtiyazlı hizmet varlığı YİD sözleşmelerinde genellikle tamamen 

işletmeci tarafından finanse edilir. Bazı sözleşmelerde ise imtiyazı tanıyan 

tarafından kısmi olarak yatırım yapılabilir veya işletmecinin finansmanına 

kolaylık sağlanması söz konusu olabilir. İmtiyazlı hizmet varlığının sözleşme 

süresi sonunda imtiyazı tanıyana devredilmesi koşulu bütün imtiyazlı hizmet 

sözleşmeleri için geçerli olmamakla birlikte, YİD sözleşmelerinde devirin 

gerçekleşmesi gerekir. Ancak devrin gerçekleşmesi imtiyazlı hizmet varlığının 

devirden sonra kamu tarafından işletilmesini zorunlu kılmamaktadır. Kamu 

imtiyazlı hizmet varlığını kendi işletebileceği gibi, işletme işini tekrar özel 

sektöre devretme yolunu da seçebilir.  

İmtiyazlı hizmet varlığının sözleşme sonunda imtiyazı tanıyana 

devredilmediği sözleşmeler, TFRS Yorum 12’de tüm yararlı ömrü kapsayan 

sözleşmeler olarak ifade edilmiştir. TFRS Yorum 12’ye taslak aşamasında 

gelen eleştiriler doğrultusunda da tüm yararlı ömrü kapsayan sözleşmeler de 

yorum kapsamına alınmıştır.241 

240 TFRS Yorum 12, İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri, Md. 3 (d). 
241 TFRS Yorum 12, İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri, KG 19.  
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TFRS Yorum 12 kapsamında olan imtiyazlı hizmet sözleşmelerine 

ilişkin genel özellikler bunlar olmakla birlikte, bir sözleşmenin bu yorum 

kapsamına girip girmeyeceğinin belirlenmesinde imtiyazlı hizmet 

sözleşmesinin koşullarını ayrıca incelemek gerekir.  

Bir sözleşmenin TFRS Yorum 12 kapsamında olup olmadığının 

değerlendirilmesinde ilk olarak yorumda belirtilen kontrol kriterine 

bakılmalıdır. Bu kontroller a) hizmete ilişkin olanlar ve b) varlığın önemli 

kalıntı değerine ilişkin olan kontrollerdir.  

3.2. TFRS YORUM 12 KAPSAMINDA İMTİYAZLI HİZMET SÖZLEŞMESİ 
OLMA KRİTERLERİ 

 Bir imtiyaz sözleşmesinin TFRS Yorum 12 kapsamında olabilmesi için, 

sözleşmenin yukarıdaki genel özellikleri dışında,  imtiyazı tanıyanın kendi 

üzerinde bir takım hakları saklı tutması önem taşımaktadır. Bu haklardan en 

önemlisi,  imtiyazlı hizmet varlığıyla sağlanacak hizmet üzerindeki kontroldür. 

Bu ilk koşuldur. Diğeri ise imtiyazlı hizmet varlığı üzerinde ile ilgili önemli 

hak/payın kontrol edilmesidir. Bu iki kontrolün de imtiyazı tanıyanda olması 

gerekir.  

 Kontrolle ilgili birinci koşul,  imtiyazı tanıyan tarafın işletmecinin imtiyazlı 

hizmet varlığı ile hangi hizmetleri, kim için ve hangi fiyat üzerinden vermesi 

gerektiğini kontrol etmesi veya düzenlemesiyle gerçekleşmiş olur.242 Bu 

kritere, sunulacak hizmet üzerinde kontrol hakkının olması da denilebilir. 

  İkinci koşul ise imtiyazı tanıyan tarafın, sözleşme döneminin sonunda 

imtiyazlı hizmet varlığına  ilişkin mevcut herhangi bir önemli hak/payı kontrol 

ediyor olmasıdır. Bu kontrol, mülkiyet, intifa hakkı ya da başka bir vasıtayla 

sağlanabilmektedir.243 Eğer iki şart birlikte sağlanıyor ise kontrol imtiyazı 

tanıyandadır ve sözleşme yorum kapsamına girer. Bu kriterlerin sağlanıp 

242 TFRS Yorum 12, İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri,  Md 5(a). 
243 TFRS Yorum 12, İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri, Md. 5 
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sağlanmadığının belirlenebilmesi için sözleşme koşullarının değerlendirilmesi 

gerekir. 

3.2.1. İmtiyazlı Hizmet Varlığıyla Sunulacak Kamu Hizmetinin 
Kontrolüne İlişkin Değerlendirme 

 Hangi hizmetin, kim için ve hangi fiyat üzerinden verileceği imtiyaz 

sözleşmesi ile belirlenir. Verilecek hizmete ilişkin imtiyazı tanıyanın kontrolü 

değişik şekillerde olabilmektedir. Örneğin sözleşme bir hastanenin belirlenen 

özellikte ve belirlenen zaman içerisinde inşa edilmesine ilişkin ise, işletmeci 

tarafından yerine getirilecek olan hizmet, hastane binasının inşa edilmesidir. 

İnşa hizmetinin ayrıntıları sözleşmede belirlenecek ve bu durumda imtiyazı 

tanıyanın inşa hizmeti üzerinde kontrolü mevcut olacaktır. Veya belirli bir 

hizmet verme kapasitesine sahip olacak bir hastanenin inşasına ilişkin 

sözleşmelerde olduğu gibi, hizmet kapasitesini kontrolü şeklinde de hizmet 

üzerinde kontrol sahibi olunabilir.244 YİD sözleşmelerinde, yapım hizmetine 

ve işletme aşamasında verilecek hizmetlere ilişkin koşullar teknik şartnameler 

ve uygulama sözleşmelerinde yer almaktadır.  

Hizmete ilişkin fiyatın kontrolü, imtiyazı tanıyan tarafından sözleşmeye 

konulan fiyat veya fiyatın belirlenmesine ilişkin formüller aracılığıyla yapılır. 

İmtiyazı tanıyanın, fiyat konusunda tam bir kontrolünün olması 

gerekmemektedir. Eğer sözleşme, fiyatın imtiyazı tanıyan tarafından 

değerlendirilmesi veya onaylanmasını gerektiriyorsa, imtiyazı tanıyanın fiyat 

üzerinde kontrolü vardır ve bu kriter sağlanmış olmaktadır. Kontrolün varlığını 

gösteren diğer bir durum,  fiyatın imtiyazı tanıyan tarafından tavan fiyat ile 

düzenlenmesidir.245 Ancak sözleşmede tavan fiyat olması her zaman fiyata 

ilişkin kontrolün imtiyazı tanıyan tarafta olduğunu göstermez.  Sözleşme bir 

tavan fiyat içeriyor olmasına rağmen tavan fiyatın ulaşılamayacak kadar 

244 KPMG, First Impressions: IFRIC 12 Service Concession Arrangements, 2007, s.9. 
245 TFRS Yorum 12, İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri, UR 3. 
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yüksek olması yani uygulanabilir olmaması durumunda imtiyazı tanıyanın 

fiyat üzerinde kontrolü olduğu söylenemez246.  

Diğer taraftan, işletmecinin fiyatı belirleme konusunda özgür olması 

da, her zaman sözleşmenin kapsam dışında olduğunu göstermez. 

İşletmecinin fiyatı belirlemede serbest olduğu sözleşmeler, belirlenen bir 

sınırı aşan karın imtiyazı tanıyana verilmesi şeklinde bir koşul içeriyor ise 

sözleşme fiyat kontrolü kriterini taşır hale gelir ve yorum kapsamına girer.  

Böyle bir sözleşme işletmeciye tavan fiyat uygulandığını gösterir. Bu 

durumda kontrol testinin fiyat bileşeni koşulu karşılanmış olur. 247 

İmtiyazı tanıyanın fiyatın herhangi bir şeye endekslenmesinde veya 

fiyatı belirleyecek formül içerisinde imtiyazı verenin kontrolünün olmadığı bir 

endeksin kullanılması durumunda, imtiyazı tanıyan endeksi kontrol edemese 

de fiyatın nasıl belirleneceğinin kontrol ettiğinden TFRS Yorum 12’nin fiyat 

kontrolü konusundaki kontrol koşulu karşılanmış olur. 248 

 YİD uygulamalarında da, ücret belirlenmesinde maliyet+kar yönetimi, 

tavan fiyat uygulaması veya her ikisi birden kullanılabilmektedir. Tavan ücret 

uygulamasında görevli şirketin (işletmecinin) uygulayacağı ücreti, başlangıç 

ücretini esas almak kaydıyla Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) eksi bir 

katsayı (X) ile bulacağı bir oranla (TÜFE - X) artırmasına izin verilebilir.249   

Maliyet artı kar, tavan fiyat ve her ikisi uygulandığı bütün sözleşmeler fiyat 

246 Örneğin, öngörülen fiyatın 2 PB (Para Birimi) olduğu zaman, sözleşmede yol geçiş ücretinin 1000 
PB’yi geçemeyeceği şartı konulmuş ise. Böyle bir tavan fiyat uygulaması, imtiyazı tanıyan açısından 
bağımsız olmayan bir uygulama olarak değerlendirilir ve sözleşme TFRS YORUM 12’nin kapsamı 
dışında kalır. (Deliotte,, IFRIC 12 Service Concession Arrangements A Pocket of Practical Guide, 
2011, s.12.) 
247 KPMG, a.g.e, 2007, s.10; ,TFRS Yorum 12, İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri, UR 3. 
248 Sözleşmede fiyatın belirlenmesinde kullanılacak formülün imtiyazı tanıyanın kontrolü dışında 
oluşan bir endeks içerdiği durum örnek olarak verilebilir. Fiyatların en fazla Tüketici Fiyat Endeksi 
(TÜFE) – X kadar olacağını şart koşan bir sözleşmede, imtiyazı tanıyan her ne kadar TÜFE’yi 
belirleyemese de X’i ve fiyatın belirleneceği çerçeveyi düzenleme yetkisine sahip olduğundan fiyat 
kontrolü bileşeni sağlanmış olur (KPMG, a.g.e, s.10).  
249 Yatırım ve hizmetin niteliğine göre Tüketici Fiyatları Endeksi ile üretilen mal ve hizmetin temel 
girdisi olan bir maliyet kalemindeki fiyat artışının (M) ağırlıklı ortalamasından bulunacak endeks eksi 
X katsayısı kullanılabilir. Burada [(a. TÜFE + (1 - a). M) - X] formülü kullanılır. (2011/1807 Sayılı 
BKK, md 38) 
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kontrolünün imtiyazı tanıyanda olmasının göstergeleri olduğundan, YİD 

sözleşmelerinde fiyat kontrolü kriteri sağlanmış olmaktadır.  

3.2.2. İmtiyazlı Hizmet Varlığının Artık Değerinin Kontrolüne İlişkin 
Değerlendirme 

İmtiyazlı bir hizmet sözleşmesinin TFRS Yorum 12 kapsamına 

girebilmesi için diğer bir koşul anlaşma dönemi sonunda imtiyazı tanıyanın 

imtiyazlı hizmet varlığı ile ilgili önemli bir artık payı kontrol ediyor olmasıdır. 

Ancak bu koşul tüm yararlı ömrü boyunca işletmeci tarafından kullanılacak 

imtiyazlı bir hizmet varlığı içeren sözleşmeleri kapsam dışında bırakmaktadır. 

Tüm yararlı ömrü kapsayan sözleşmelerin kapsam dışında kalmaması için, 

gelen eleştiriler de dikkate alınarak, yorum son halini almadan gerekli 

düzenlemeler yapılmıştır. Kamudan özel sektöre imtiyazlı hizmet 

sözleşmelerinde bütün yararlı ömrü boyunca (tüm yararlı ömre tabi varlıklar) 

kullanılan imtiyazlı hizmet varlığı için imtiyazı tanıyan tarafın, birinci koşul 

olarak bahsedilen hizmet üzerinde kontrol etme gücünün olması yeterli 

bulunmuştur.250 

Bu durumda ortaya şöyle bir sonuç çıkmaktadır: Genel olarak bir 

sözleşmenin TFRS Yorum 12 kapsamında bir imtiyazlı hizmet sözleşmesi 

olabilmesi için her iki kontrol kriterini taşıyor olması gerekmektedir. Buna 

ilişkin istisna ise, tüm yararlı ömrü boyunca işletmecinin kullanımında olan 

imtiyazlı hizmet varlıkları içindir.  

Daha açık şekilde ifade etmek gerekirse, tüm yararlı ömrü kapsayan 

sözleşmelerde hangi hizmetin, kime ve hangi fiyattan verileceğini imtiyazı 

veren taraf kontrol ediliyor olması, sözleşme TFRS Yorum 12 kapsamına 

girmektedir.251 Örneğin, imtiyaz sözleşmesinin süresi ile imtiyazlı hizmet 

varlığının ekonomik ömrünün eşit olması sözleşmenin TFRS Yorum 12 

250 TFRS Yorum 12, İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri, Bilgi Notu 1. 
251 TFRS Yorum 12, İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri, Bilgi Notu 1. 
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kapsamı dışında olduğunu göstermez. Eğer hangi hizmetin, kimin için ve 

hangi fiyattan sağlanacağı imtiyazı tanıyan tarafından kontrol ediliyorsa, 

sözleşme kapsam dâhilindedir.252 

TFRS Yorum 12 kapsamında yerine getirilmesi gereken kriterlerden 

önemli artık payın olup olmadığını değerlendirirken artık değer, imtiyazlı 

hizmet varlığı sözleşme sonundaki yaşı ve durumuna gelmiş gibi belirlenen 

beklenen şimdiki değeri olarak tahmin edilir. Sözleşme sonunda sadece 

hurda fiyatı ile satılabilen bir varlığın, sözleşme sonunda önemli bir artık 

değeri yoktur.  

İmtiyazı tanıyanın önemli bir artık payı kontrol ettiğinin en açık 

göstergesi, imtiyazı tanıyanın sözleşme sonunda işletmeciye hiçbir ödeme 

yapmaksızın, işletmecinin imtiyazlı hizmet varlığının tümünü imtiyazı 

tanıyana devretmesidir.  

YİD uygulamasına göre, 3996 sayılı karar gereği, uygulama 

sözleşmesi sonunda tesisin  (imtiyazlı hizmet varlığının) devri ile ilgili 

maddeye göre, yatırım ve hizmetler her türlü borç ve taahhütlerden ari, 

bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak kendiliğinden idareye 

geçer.253 Bu açıdan YİD sözleşmeleri değerlendirildiğinde önemli hak/payın 

kontrol edildiği açıktır.  

Bazı sözleşmeler ise işletmecinin önemli bir maliyete katlanmasını 

gerektirmeden süre sonunda işletmeciye sözleşmeyi sınırsız olarak yenileme 

hakkı tanıyabilir.  Bu durumda yenileme anında önemli bir artık pay/hakkın 

olup olmadığı ve bu hak/payı kimin kontrol ettiği değerlendirilmelidir.254   

İşletmeci lisansı yenilemeyi tercih etmediğinde, sözleşme önemli artık 

pay üzerindeki kontrolün imtiyazı tanıyanda kalacağını gösteriyorsa, TFRS 

12 kapsamında değerlendirilmelidir. Tam tersine, işletmeci lisansı yenilemeyi 

tercih etmediğinde önemli artık payın kontrolü imtiyazı tanıyanda kalmıyorsa 

sözleşme TFRS 12 kapsamı dışında kalır. Sözleşme sonunda işletmecinin 

252TFRS Yorum 12, İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri, UR (Uygulama Rehberi) 6. 
253 TFRS Yorum 12, İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri, Md. 29. 
254 Deloiette, IFRIC 12 Service Concession Arrangements, 2011, s.16. 
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sözleşmeyi yenilememe durumunda artık payın kimde kaldığına göre 

değerlendirme yapılmaktadır.   

 Bazı sözleşmelerde, süre sonunda önemli bir hak/pay mevcut 

olmasına karşılık, imtiyazı tanıyan sözleşme sonunda bu hak/payı almak için 

imtiyazlı hizmet varlığının gerçeğe uygun değeri kadar bir bedel ödemek 

zorunda olabilir. İmtiyazı tanıyanın imtiyazlı hizmet varlığını sözleşme 

sonunda, gerçeğe uygun değerini ödeyerek, alma zorunluluğu olduğu 

durumda kontrolün varlığını belirlemek için sözleşmede işletmecinin imtiyazlı 

hizmet varlığını satma ve ipotek etme hakkının olup olmadığını ve imtiyazı 

tanıyanın anlaşma süresi boyunca imtiyazlı hizmet varlığını kullanım hakkının 

olup olmadığını değerlendirmek gerekir.  Eğer sözleşme, işletmecinin 

imtiyazlı hizmet varlığını satmasını veya ipotek etmesini kısıtlayan ve imtiyazı 

tanıyana anlaşma süresince sürekli olarak kullanım hakkını veren bir denetim 

ve kontrol hakkı tanıyorsa TFRS Yorum 12’nin kapsamındadır.255  

 Diğer bir durum ise imtiyazı tanıyanın imtiyazlı hizmet varlığını, 

gerçeğe uygun değeri karşılığında alma yükümlülüğünden ziyade alıp 

almama hakkına sahip olmasıdır. Bu durumda da imtiyazı tanıyanın önemli 

artık payı kontrol edip etmediği değerlendirilmelidir.  Böyle bir durumda 

imtiyazı tanıyan, imtiyazlı hizmet varlığını sözleşme sonunda alma ya da 

almama hakkına (opsiyonuna) sahiptir. Varlığı almak istiyorsa gerçeğe uygun 

değeri kadar ödeme yapacaktır, eğer istemiyorsa hiçbir ödeme 

yapmayacaktır.  Böyle bir opsiyon, imtiyazı tanıyanın sözleşme sonunda 

isterse imtiyazlı hizmet varlığını alma gücüne sahip olduğunun göstergesidir. 

Ancak almak istemez ise de işletmeciye imtiyazlı hizmet varlığının kullanımı 

için veya satışı için izin verir. Sonuç olarak satın alma opsiyonu, imtiyazı 

tanıyana işletmecinin imtiyazlı hizmet varlığını satma veya ipotek etme 

hakkını kısıtlama gücü vermektedir.  Bu nedenle bu tür bir sözleşme de 

TFRS Yorum 12 kapsamındadır.256 

255 TFRS Yorum 12, İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri, UR 4. 
256 Deliotte, IFRIC 12 Service Concession Arrangements: A Pocket Practical Guide, 2001, s.17-
18. 
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Ancak, TFRS Yorum 12, garantörün işletmeciye varlığın sözleşme 

sonundaki artık değeriyle ilgili olarak teminat şart koştuğu durumlara 

değinmemiştir. Böyle bir güvence sağlandığında sözleşme ile ilgili olay ve 

durumlar, sözleşmenin bu standardın kapsamı içinde olup olmadığının 

değerlendirilmesi için analiz edilmelidir.  

İmtiyazlı hizmet sözleşmelerinin hükümleri kapsamında, işletmecinin 

bir imtiyazlı hizmet varlığının bir parçasını yenilemesi gerebilir. Örneğin, bir 

yolun üst yüzeyi ya da bir binanın çatısı gibi. Bu tip sözleşmelerde garantörün 

önemli bir artık değeri kontrol edip etmediğini belirlemek için imtiyazlı hizmet 

varlığı bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Böylece, imtiyaz sahibi 

değiştirilen ilgili parçanın nihai durumuna ilişkin mevcut herhangi bir önemli 

hak/payı denetliyorsa TFRS Yorum 12 prg 5 (b) koşulu, değiştirilen kısım 

dahil olmak üzere imtiyazlı hizmet varlığının tamamı için gerçekleşmiş olur.257 

Bu tür durumlar, YİD sözleşmeleri açısından bedelsiz teslim öngörüldüğü için 

ortaya çıkmamaktadır.  

3.3. İMTİYAZLI HİZMET SÖZLEŞMELERİ NEDENİYLE BİLANÇOYA 
ALINACAK VARLIKLARIN TÜRÜ (SÖZLEŞME MODELİ) 

Türkiye Muhasebe Standartları Kavramsal Çerçevesinde yer alan 

varlık tanımına bakıldığında, bir unsurun varlık olarak 

muhasebeleştirilebilmesi için gerekli olan kriterlerin; işletme tarafından kontrol 

edilmesi, gelecekte işletmeye ekonomik fayda sağlama olasılığının olması ve 

maliyetin güvenilir olarak ölçülebilmesi olduğu ortaya çıkmaktadır.258 Bu 

nedenle, işletmeci açısından imtiyazlı hizmet varlığı değil imtiyazlı hizmet 

sözleşmesi varlık tanımını karşılamış olmaktadır.  Diğer bir ifade ile işletmeci 

imtiyazlı hizmet varlığını değil, imtiyazlı hizmet sözleşmesini bilançoya varlık 

olarak alabilecektir. 

257TFRS Yorum 12, UR 6. 
258 Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, md.4.4 
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Daha önce belirtildiği gibi işletmecinin, inşa ettiği/geliştirdiği/iyileştirdiği 

imtiyazlı hizmet varlığı üzerinde kontrolü yoktur.  İşletmecinin imtiyazlı hizmet 

varlığı üzerinde kontrolü olması durumunda sözleşme zaten TFRS Yorum 12 

kapsamına girmemektedir. İmtiyazlı hizmet varlığı, işletmeci tarafından 

kontrol edilemediğinden, varlık tanımını karşılamaz. Bu nedenle imtiyazlı 

hizmet varlığı, işletmecinin bilançosunda bir maddi duran varlık olarak 

muhasebeleştirilemez.  

Ancak işletmeci, imtiyazlı hizmet sözleşmelerinde imtiyazlı hizmet 

varlığını inşa etmek/geliştirmek için yapım aşamasında giderlere 

katlanmaktadır. Yapım aşamasında katlandığı giderler, işletme aşamasında 

(gelecekte) işletmeciye ekonomik fayda sağlayacak giderlerdir. Bu ekonomik 

fayda kamu hizmeti sunulması karşılığında tahsil edilecek ücret şeklinde 

olacaktır. İmtiyazlı hizmet sözleşmesi nedeniyle işletmecinin katlandığı bu 

giderler güvenilir olarak ölçülebilmektedir. Buna ek olarak, işletmecinin 

imtiyazlı hizmet varlığı üzerinde her ne kadar kontrolü olmasa da, sözleşme 

ile işletmeciye imtiyazlı hizmet varlığının işletilmesi ve işletme hizmeti 

karşılığında ücret alma gibi haklar sağlamaktadır. Bu haklar, imtiyazlı hizmet 

sözleşmesi ile korunmaktadır. İşletmecinin taraf olduğu sözleşmenin 

maliyetleri güvenilir olarak ölçülebilmekte, sözleşme işletmeciye gelecekte 

ekonomik fayda sağlamakta ve işletmeci tarafından kontrol edilebilmektedir. 

Bu nedenle imtiyazlı hizmet varlığı olmasa da imtiyazlı hizmet sözleşmesi, 

işletmeci açısından varlık tanımını karşılamaktadır.  

İmtiyazlı hizmet sözleşmesinin varlık olarak işletmecinin bilançosuna 

alınabilmesi için işletmecinin sözleşmenin ne tür bir varlık temsil ettiğini 

belirlemesi gerekmektedir. Sözleşmenin koşulları, işletmecinin elde edeceği 

ekonomik faydanın akışını etkileyerek varlığın türünü de farklılaştıracaktır. 

Ekonomik fayda akışına göre işletmecinin taraf olduğu imtiyazlı hizmet 

sözleşmesi, finansal varlık ve/veya maddi olmayan duran varlık olarak 

muhasebeleştirilecektir.  
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3.3.1. Modeli Belirleyen Ana Unsur – Ekonomik Fayda Akışı  

İşletmeci imtiyazlı hizmet sözleşmesine taraf olduğunda, birinci 

bölümde belirtilen;  ücret alma, mali dengesinin korunmasını isteme, yargısal 

başvuru gibi bir takım haklara sahip olmakta ve diğer taraftan da kamu 

hizmetini yürütmek ve devamlılığını sağlamak gibi yükümlülüklere katlanmayı 

da kabul etmiş olmaktadır. 

İşletmecinin imtiyazlı hizmet sözleşmesine taraf olduğunda mutlaka 

yapım ve işletme hizmetine ilişkin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini 

yerine getirmek zorundadır. Ancak işletmecinin bilançosuna alınacak varlığın 

niteliğini belirlemek açısından, işletmenin üstlendiği yükümlülüklerden ziyade, 

sözleşmenin işlemeciye nasıl bir fayda akışı sağlayacağı önemlidir.  

Bu fayda akışının yapısı, imtiyazlı hizmet sözleşmesinde belirlenen, 

imtiyazı tanıyanın işletmeciye yapım aşamasındaki inşa/iyileştirme/geliştirme 

hizmeti için yapacağı ödemenin şekline bağlıdır.  

3.3.2. Ekonomik Fayda Akışının Biçimini Temsil Edecek Varlıklar  

İşletmecinin verdiği yapım hizmeti karşılığında yapacağı tahsilâtın259 

yapısına göre bilançosuna alacağı varlık türü değişmektedir. İmtiyazlı hizmet 

sözleşmelerine bakıldığında, işletmecinin sözleşmeden kaynaklanan ve 

imtiyazı tanıyandan tahsil edeceği ücretin, yani ekonomik fayda akışının üç 

şekilde olabileceği görülmektedir.  

1. işletmecinin kamu hizmetini sağlaması karşılığında kamu hizmetinin 

kullanım seviyesinden bağımsız olarak, sabit veya belirlenebilir bir ödeme 

almasıdır. Bu tür sözleşmelerle, işletmeciye belirlenebilir veya sabit bir 

ödeme garantisi verilmektedir.  

259 Bu tahsilat genellikle işletme aşamasına sarkmaktadır. Yani işletmeci yapım aşamasında herhangi 
bir ödeme almamakta, yapım aşamasında ilişkin ödemeyi işletme aşamasında almaktadır. 
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2. İşletmecinin tahsil edeceği tutarın, verdiği hizmetin kullanım 

seviyesine bağlı olarak elde etmesidir.  

3. Belirlenen bir minimum miktarın (sabit veya değişken olabilir) 

imtiyazı tanıyan tarafından garanti edilmesidir. Bu tür sözleşmelerde 

işletmecinin garanti edilen tutara ulaşamaması durumunda, işletmeciyi 

garanti edilen tutara ulaştıracak farkın, imtiyazı tanıyan tarafından işletmeciye 

ödenmesi söz konusudur. Bu tür sözleşmelerde garanti edilen tutara 

ulaşılması durumunda işletmeciye hiçbir ödeme yapılmamaktadır. Garanti 

edilen tutarın aşılması durumunda ise, fazla kısım tamamen işletmeciye ait 

olabileceği gibi, fazla kısmın tutar veya oran olarak bir kısmı imtiyazı tanıyana 

ait olabilir.  

Sözleşmedeki koşullar, işletmecinin yapım aşamasında verdiği 

inia/iyileştirme/geliştirme hizmeti karşılığında işletme aşamasında tahsil 

edeceği hâsılatın yani ekonomik fayda akışları belirlenmesini sağlamaktadır. 

Diğer bir ifade yapım aşamasında bilançoya alınacak varlığın türünü, işletme 

aşamasında yapılacak tahsilâta ilişkin koşullar,  yani ekonomik fayda akışının 

biçimini belirlemektedir. İmtiyazlı hizmet sözleşmesi, ekonomik fayda akışına 

göre işletmecinin bilançosunda sadece finansal varlık, sadece maddi 

olmayan duran varlık veya hem finansal hem de maddi olmayan duran varlık 

olarak muhasebeleştirilebilir.  

3.3.2.1. Finansal Varlık  

TMS 32’de sözleşme, “iki veya daha fazla taraf arasında açık 

ekonomik sonuçları olan,  genellikle anlaşmanın kanunen yaptırımı nedeniyle 

tarafların kaçınma ihtimallerinin çok az olduğu veya hiç olmadığı bir 

anlaşmayı ifade eder” şeklinde açıklanmıştır.260 Aynı standartta finansal 

260 TMS 32, Finansal Araçlar: Sunum, Md. 13. 
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varlık “başka bir işletmeden nakit veya başka bir finansal varlık almak için 

sözleşmeden doğan hak”  olarak tanımlanmıştır.261  

İmtiyazlı hizmet sözleşmeleri işletmeci ve imtiyazı tanıyan açısından 

açık ekonomik sonuçları olan bir anlaşmadır. Sözleşme her iki tarafa da, 

ikinci bölümde ayrıntılarına değinildiği gibi, bir takım haklar sağlarken bir 

takım yükümlülükler getirmektedir. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 

durumunda da hukuki yaptırımlar söz konusudur. Bu nedenle TMS-32’de yer 

alan sözleşme tanımını karşılayan imtiyazlı hizmet sözleşmesi aynı zamanda 

işletmeciye sözleşmeden doğan, koşulsuz bir “nakit alma” hakkı tanırsa 

finansal varlık tanımı karşılamış olmaktadır ve işletmecinin yapım hizmeti 

karşılığında finansal varlık muhasebeleştirmesi gerekir.  

Bir imtiyazlı hizmet sözleşmesinin işletmeciye koşulsuz nakit alma 

hakkı tanıdığını ifade edebilmek için işletmecinin, kamu hizmetinin 

kullanımından bağımsız bir şekilde, yani koşulsuz olarak nakit alma hakkına 

sahip olması gerekir.  Ancak bu durumda imtiyazlı hizmet sözleşmesi finansal 

varlık tanımı karşılanmış olur. Eğer nakit alma hakkı, kamu hizmetinin 

kullanımına bağlı olursa, nakit alma hakkı koşullu hale gelmiş olur. 

           Bu nedenle, yukarıda belirtilen ekonomik fayda akışları incelendiğinde, 

birinci tür fayda akışı finansal varlık tanımını karşılamaktadır. İşletmeciye; 

kamu hizmetinden bağımsız bir şekilde, sabit veya belirlenebilir bir fayda 

akışı garanti eden bir imtiyazlı hizmet sözleşmesi, koşulsuz nakit alma 

hakkını sağlamaktadır. Bu durumda imtiyazlı hizmet sözleşmesi, imtiyazlı 

hizmet varlığı kamu tarafından kullanılsa da kullanılmasa da, işletmeciye 

koşulsuz bir şekilde (belirlenebilir veya sabit bir tutarda), nakit alma hakkını 

vermekte ve tam olarak finansal varlık tanımını karşılamaktadır.  

Böyle bir sözleşme aynı zamanda iki farklı durumun daha 

göstergesidir. Birincisi imtiyazı tanıyan sözleşmeye dayalı olarak işletmecinin 

nakit akımlarını garanti etmiştir. İkincisi ise, imtiyazlı hizmet varlığının işletme 

aşamasında kamu tarafından kullanılmama riski olarak ifade edilecek “talep 

261 TMS 32, Finansal Araçlar: Sunum, Md. 11. 
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riski”262, imtiyazı tanıyan tarafından üstlenilmiştir. İşletmeci, imtiyazlı hizmet 

varlığının kullanımı ile ortaya çıkacak nakit akımlarından bağımsız olarak, 

imtiyazı tanıyandan sözleşmede belirlenen tutarı alma hakkına sahiptir. Bu 

göstergeler de işletmecinin koşulsuz olarak nakit alma hakkını 

desteklemektedir.263  

 Bu koşullara sahip bir imtiyazlı hizmet sözleşmesinde, işletmecinin 

nakit alma hakkı karşılığı tahsil edeceği tutarı kimin ödeyeceği önemsizdir. 

İşletmeci tahsilatı direkt hizmeti kullananlardan da yapabilir ve döneme ilişkin 

belirlenen tutarı aşan kısmı imtiyazı tanıyana ödeyebilir. Diğer bir yöntem ise, 

hizmetin bedelinin imtiyazı tanıyan tarafından tahsil edilmesi, imtiyazı 

tanıyanın dönem ilişkin tutarı işletmeciye ödemesi de mümkündür.264 

İşletmecinin tahsilâtı kimden yapacağı konusunda seçilen yöntem sadece 

şekilsel açıdan önemlidir. Her iki durumda da işletmeci koşulsuz olarak ve 

sözleşmeden doğan bir hak nedeniyle belirlenen veya sabit bir tutarda nakit 

alma hakkına sahip olmaktadır. 

 İşletmecinin nakit alma hakkı sözleşmede yer alan kalite ve 

performansı göstergelerine bağlı olsa da, bu durum koşulsuz nakit alma 

hakkını koşullu hale getirmez.  İmtiyazı tanıyanın işletmeciye ödeme 

yapmadan önce işletmecinin, imtiyazlı hizmet varlığının kamu hizmetini 

belirlenen hizmet verebilme kapasitesinin olduğunu ve belirlenen kalite ve 

performansa erişilebileceğini garanti etmesi gerekir.  Bu noktada işletmecinin 

durumu mal veya hizmetlere ilişkin bedelin ödenmesinin belirli bir 

performansın sağlanmasına bağlı olduğu herhangi bir işletmenin 

262 İşletme açısından da talep riski,  kullanıcılar tarafından yaratılan nakit akımının işletmecinin 
yatırımını karşılamaya yeterli olmaması durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu şekildeki imtiyazlı hizmet 
sözleşmelerinde işletmeci böyle bir riski almamakta, bu risk imtiyazı tanıyan tarafından 
üstlenilmektedir. 
263 TFRS Yorum 12, İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri,  KG 42; KPMG, First Impression: IFRIC 12 
Service Concession Arrangements, 2007, s.15.  İmtiyazı tanıyanın ücretleri tahsil edip, işletmeciye 
ödeme yapması şeklindeki dolaylı yöntem “gölge ücret” olarak ifade edilmektedir.(Deloitte, IFRIC 
12 Service Concession Arrangements: A Pocket Practical Guide, s.38) 
264Hizmeti kullananlardan tahsil ettiği tutar, o döneme düşen alacağından fazla ise fazla kısmı imtiyazı 
tanıyana öder. Az ise garanti edilen tutarı tamamlayan kısmı imtiyazı tanıyandan tahsil eder.  
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durumundan farklı değildir. Bu nedenle böyle bir koşul finansal varlık 

muhasebeleştirilmesine engel teşkil etmez.265 

 Özetle, imtiyazlı hizmet sözleşmesi bir finansal yatırım olarak 

görülmektedir. Yapım aşamasında kayda alınan finansal yatırım, işletmeciye 

işletme aşamasında belirlenebilir veya sabit ödemeler sağlamaktadır. 

3.3.2.2. Maddi Olmayan Duran Varlık  

Maddi olmayan duran varlık TMS 38’de “fiziksel varlığı olmayan, 

tanımlanabilir, parasal olmayan varlık” olarak tanımlanmıştır.266 Standart 

maddi olmayan duran varlıklara örnek olarak müşteri listeleri, lisanlar, vb. 

vermektedir. Ayrıca maddi olmayan duran varlığın sözleşmeye bağlı 

haklardan doğması durumunda tanımlanabilir olacağını ifade etmektedir.267  

İmtiyazlı hizmet sözleşmesi işletmeciye, yapım hizmeti karşılığında 

kamu hizmetini kullananlardan ücret tahsil etme hakkına veriyorsa sözleşme 

maddi olmayan duran varlık tanımını karşılanmış olmaktadır. Çünkü yukarıda 

da belirtildiği gibi bilançoya alınacak olan imtiyazlı hizmet sözleşmesi 

işletmeciye, sözleşmeden doğan bir hak vermektedir. İşletmecinin bu hakkını 

TMS 38- Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardına göre 

muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.  

Böyle bir hakkı işletmeciye sağlayan bir sözleşme, aynı zamanda 

işletmecinin gelirinin kullanıma bağlı olarak farklılaşabileceği ve kullanıcılar 

tarafından yaratılan nakit akımının işletmecinin yaptığı yatırımı karşılamama 

riskini ifade eden “talep riskinin” işletmeci tarafından üstlenilmiş olduğunun 

göstergesidir.   

İşletmecinin asgari bir tutarı tahsil etmesini garanti altına almayan 

böyle bir sözleşmede, kullanıma bağlı olarak nakit tahsil etme olasılığı çok 

265 TFRS Yorum 12, KG 44. 
266 TMS-38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar, md.8 
267 TMS-38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Md.11,12 
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yüksek olabilir. Ancak bu olasılık yüksekliği, sözleşmeye dayalı olarak 

koşulsuz bir nakit alma hakkı olarak değerlendirilemez. Çünkü sözleşme 

şartları işletmeciye, koşulsuz bir nakit alma hakkından ziyade gelecekte 

kamu hizmetini kullanacaklardan tahsilat yapma fırsatı sunmaktadır. İşletmeci 

bu tür sözleşmelerde talep riskini üstlenerek ticari getirisini kamunun hizmeti 

kullanmasına bağlamış olmaktadır. Böyle bir sözleşme, bir lisans sözleşmesi 

gibidir, işletmecinin varlığı da kamu hizmetini vermeye ilişkin lisans olarak 

değerlendirilir ve IAS-38’e göre maddi olmayan duran varlık olarak 

sınıflandırılır.268 

3.3.2.3. Finansal Varlık ve Maddi Olmayan Duran Varlık 

TFRS Yorum 12 kapsamındaki bazı sözleşmeler işletmecinin hem 

finansal varlık hem de maddi olmayan duran varlık muhasebeleştirmesini 

gerektirebilir. Bu sözleşmeler imtiyazı tanıyanın işletmeciye belirli bir tutarı 

garanti ettiği, aynı zamanda da hizmeti kullananlardan ücret tahsil etme 

hakkını verdiği sözleşmelerdir. Bu tür sözleşmelerde kamu hizmetinin 

kullanıcıları tarafından oluşturulacak nakit akımlarının işletmecinin yatırımını 

karşılamamasını olarak ifade edilen risk (talep riski), taraflar arasında 

paylaşılmış olur. Riskin paylaşılmasını sağlamak için taraflar arasında,  

işletmecinin hizmetine karşılık, imtiyazı tanıyanın kısmen finansal varlık 

niteliğinde bir ödeme yapacağı, aynı zamanda da kamu hizmetini 

kullananlardan tahsilat yapma hakkını devrettiği bir sözleşme yaparlar. 

 Böyle bir sözleşme; işletmecinin garanti edilen kısım için finansal varlık 

muhasebeleştirmesini, kamu hizmetini kullananlardan ücret tahsil etme 

hakkına ilişkin ise maddi olmayan duran varlık muhasebeleştirmesini 

gerektirir. Buradaki temel sorun, işletmecinin tahsil edeceği toplam tutarın 

268 TMS 32 UR 10’a göre maddi varlıklar), kiralama konusu varlıklar ve maddi olmayan duran 
varlıklar finansal varlık değillerdir. Söz konusu maddi varlıkların ve maddi olmayan duran varlıkların 
kontrolü, bir nakit girişi sağlamaya veya başka bir finansal varlık elde etmeye imkan yaratır; fakat 
nakit veya başka bir finansal varlık elde etmeye yönelik mevcut bir hak sağlamaz. 
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finansal varlık ve maddi olmayan duran varlık arasında nasıl dağıtılacağıdır. 

Bu dağıtıma ilişkin ayrıntıları bir sonraki bölümde anlatılacaktır. 

 İşletmecinin yapım hizmetini verdiği aşamada, sözleşmeyi dikkate 

alarak bir varlık muhasebeleştirmesi gerekmekte ve bu varlık işletmenin 

ileride sözleşmeden elde edeceği ekonomik faydanın şeklini yansıtmalıdır. 

Sözleşeme koşullarına göre, işletmecinin finansal tablolarına alabileceği 

varlıkların türü, aynı zamanda imtiyazlı hizmet sözleşmelerinin 

muhasebeleştirilmesine ilişkin modellerin adını belirlemektedir. 

 İşletmeci tarafından muhasebeleştirilecek varlığın türü, esas olarak 

işletmecinin alacağı ekonomik fayda türü ile belirlenebilirse de, bu ekonomik 

fayda aynı zamanda talep riskini kimin üstlendiği ile de ilgilidir.  Talep riskini 

imtiyaz tanıyanın üstlendiği sözleşmeler finansal varlık, işletmecinin 

üstlendiği sözleşmeler maddi olmayan duran varlık ve riskin taraflar arasında 

paylaşıldığı durumlarda sözleşme hem finansal varlık hem de maddi olmayan 

duran varlık temsil etmiş olmaktadır. 

Aşağıda verilen tablo işletmecinin hangi koşulda ne tür bir varlık 

muhasebeleştireceğini özetlemektedir.  

 

Tablo 6: İşletmecinin Muhasebeleştireceği Varlığın Türünü Belirleyen 

Unsurlar  

 
Ödeme Şekli* 

İşletmeci Tarafından 
Muhasebeleştirilecek 

Varlığın Türü 

Talep Risk 

İşletmeciye belirlenebilir veya sabit bir 
tutarı ödenmektedir 

Finansal Varlık İmtiyazı 
Tanıyanda 

İşletmeciye, kullanıma bağlı olarak 
değişen bir tutar ödenmektedir 

Maddi Olmayan Duran Varlık İşletmecide 

İşletmeciye kullanıma bağlı olarak 
değişken bir tutar ödenmektedir. Ancak 
belirli bir tutara kadar geliri garanti 
edilmiştir 

Finansal Varlık ve Maddi 
Olmayan Duran Varlık 

Paylaşılmakta 

*İşletme aşamasında yapılacak olan ancak yapım aşamasındaki inşa hizmeti ile ilgili ödemenin 
şeklidir.   

Kaynak: KPMG, (2007), First Impressions: IFRIC 12 Service Concession 
Arrangements, s.16’dan uyarlanmıştır.  
 

 Daha önce de belirtildiği ve tabloda da görüldüğü gibi, ödemenin 

kimin (imtiyazı tanıyan ya da kamu hizmeti kulanlar)  tarafından yapıldığının 

 



105 
 

bir önemi yoktur. Örneğin, bir imtiyazlı hizmet sözleşmesinde kamu hizmetini 

kullananlar işletmeciye direkt ödeme yapıyor olabilir. Veya bir sözleşmede 

diğer bütün koşullar aynı olmak üzere, tahsilat imtiyazı tanıyan tarafından 

yapılıyor ve kamu hizmetini kullananların sayısına bağlı olarak işletmeciye 

imtiyazı tanıyan tarafından ödeme yapılıyor olabilir (gölge ücret de 

denilmektedir).  Yani işletmeci alacağı ödemeyi dolaylı bir şekilde tahsil 

ediyor olabilir. Her iki sözleşmede de talep riskini üstlenen işletmeci ise, yani 

imtiyazı tanıyandan sözleşmeye bağlı olarak belirli bir tutardaki nakdi 

koşulsuz olarak alma hakkına sahip değilse, işletmeci maddi olmayan duran 

varlık muhasebeleştirir.  

 Ayrıca talep riskinin derecesi de önemsizdir. İşletme için getiriyi 

neredeyse sabitleyecek düzeyde az değişken bir talep, risksiz gibi görünse 

de, sonuç olarak işletmeye koşulsuz bir nakit alma hakkı sağlamaz. Bu 

nedenle az da olsa talep riskini üstlenen taraf işletmeci ise maddi olmayan 

duran varlık muhasebeleştirmesi gerekir.  

 Bu tür sözleşmelerde, görüldüğü gibi talep riskinin hangi tarafta 

olduğu yine sözleşmede yer alan koşullara göre belirlenmekte, talep riskinin 

işletmeci de imtiyazı tanıyanda veya her ikisinde birden olması durumu 

sözleşmenin TFRS Yorum 12 kapsamında olmasını engellememektedir. 

Sadece işletmecinin muhasebeleştireceği varlığın türünü değiştirmektedir. 

3.4. TFRS YORUM 12’NİN KAPSAM AÇISINDAN DİĞER 
STANDARTLARDAN FARKI 

Yukarıda ifade edildiği gibi imtiyazlı hizmet sözleşmeleri, kamu 

hizmetinin özel sektör eliyle gördürülmesini sağlayacak her türlü model için 

kullanılabilecek bir kavramdır.  Ancak TFRS Yorum 12, bütün sözleşme 

türlerini kapsamamaktadır. Bunun nedeni, bazı sözleşme türlerinin, farklı 

standartlarla ilgili olmasıdır.  

Örneğin, yönetim ve hizmet sözleşmelerinde birinci bölümde 

bahsedilen genel özelliklerin neredeyse hepsi karşılanıyor gibi görünmekle 
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birlikte, herhangi bir imtiyazlı hizmet varlığı inşası veya iyileştirilmesi söz 

konusu değildir. Bu tür sözleşmelerde kamu tarafından özel sektörden alınan 

hizmetin bedeli ödenmekte, daha önce işletmeci tarafından verilen yapım 

hizmeti karşılığı olarak işletmeciye kamu hizmeti verme yetkisi 

devredilmemektedir. Veya kamunun mülkiyetinde olan bir kamu hizmeti 

varlığının belirli bir süreliğine işletilmesi için özel sektöre devredildiği, ancak 

söz konusu varlıkla ilgili kullanımın kontrolünün de devredildiği sözleşmeler 

olabilir.   

Ayrıca TFRS Yorum 12 imtiyazlı hizmet sözleşmelerine ilişkin bütün 

muhasebe problemleri ile de ilgili değildir. Sözleşmeyle ilgili ekonomi olaylar 

aslında, hâlihazırda var olan muhasebe standartları kapsamındadır. TFRS 

Yorum 12, bir imtiyazlı hizmet sözleşmesinin ilişkin ekonomik olayları,  söz 

konusu standartlar kapsamında nasıl değerlendirileceğini belirlemektedir.  

Karmaşık olaylar bütünü olan bu tür sözleşmelerde, ekonomik olayın 

özününün kaçırılmadan finansal tablolara yansıtılmasını amaçlamaktadır.  

Kısaca TFRS Yorum 12 imtiyazlı hizmet sözleşmesindeki bir unsura 

hangi muhasebe standardın, ne zaman ve hangi koşullarda uygulanacağını 

belirten kapsamlı bir yorumdur.  Bu nedenle konuyu daha da netleştirmek için 

TFRS Yorum 12 ile yakından ilgili ama kapsam açısından farklı olan 

standartlara değinilecektir.  

3.4.1. TMS 18 Hâsılat Standardı 

TMS 18 Hâsılat standardına göre hasılat, işletmenin olağan 

faaliyetlerinden kaynaklanan ve işletmenin özkaynaklarında artışla 

sonuçlanan269 brüt ekonomik fayda tutarı olarak ifade edilmektedir.270 TMS 

18 mal satışları, hizmet sunumları ve işletme varlıklarının başkalarına 

269Hasılattan söz edebilmek için, özkaynaklarda meydana gelen artışın ortakların katkılarından 
kaynaklanmaması gerekir. 
270TMS-18, Hâsılat Standardı,  Md. 7. 
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kullandırılması sonucunda ortaya çıkan hasılatın muhasebeleştirilmesinde 

uygulanacak bir standarttır.271 

Hizmet sunumu, üzerinde anlaşılmış bir sözleşmeye bağlı olarak 

işletmenin belirlenen sürede bir işi yapmasını içermektedir.272 Bu bakımdan, 

birinci bölümde ayrıntıları anlatılan hizmet ve yönetim sözleşmeleri ekonomik 

özü itibariyle TFRS Yorum 12 değil, TMS 18 kapsamındadır.  

İşletmeci hizmet sözleşmelerinde, hizmet sağlayıcısı konumundadır. 

Bu sözleşmelerde imtiyazı tanıyan, imtiyazlı hizmet varlığı hizmetinin temel 

sağlayıcısı olarak kalmakta ve faaliyetlerinin bir kısmını sözleşme ile 

işletmeciye devretmektedir. Yönetim ve yatırım sorumluluğu, yani finansal 

risk ve artık değer riski imtiyazı tanıyanda kalmış olmaktadır. Sözleşme ile 

imtiyazı tanıyanın işletmeciden sağladığı fayda, teknik uzmanlık veya 

maliyetlerin azaltılması gibi konulardadır. Bu sözleşmeler, hizmet 

sözleşmeleri olarak adlandırılır ve işletmecinin imtiyazı tanıyana sağladığı 

teknik uzmanlık, herhangi bir hizmeti herhangi bir başka işletmeye 

sağlamasından farksızdır. Bu nedenle işletmeci bu tür sözleşmelerinin TMS 

18 Hasılat Standardına göre muhasebeleştirir. 273 

İmtiyazı tanıyan taraf işletmeciyle imtiyazlı hizmet varlığının tamamının 

ve bir kısmının yönetilmesi için de sözleşme yapabilir.  Kamu hizmetinin 

temin edilmesi ile ilgili esas yükümlülük imtiyazı tanıyanda kalsa da, günlük 

yönetimin kontrolü ve otoritesi işletmeciye verilmiş olmaktadır. İmtiyazı 

tanıyan bu tür sözleşmelerde hala finansal riski ve yatırım riskini üstelenen 

taraf olarak kalmaktadır.274 Bu tür sözleşmeler yönetim sözleşmesi olarak 

adlandırılır ve imtiyazı tanıyanın işletmeciden yönetim hizmeti alması 

şeklinde ortaya çıkan bir sözleşmesidir. Bu nedenle bu tür sözleşmeler de, 

özün önceliği gereği, bir hizmet sözleşmesi olarak dikkate alınmalı ve  TMS 

18 Hasılat Standardına göre muhasebeleştirmelidir.  

271 TMS-18, Hâsılat Standardı, Md. 1. 
272 TMS-18, Hâsılat Standardı, Md 4. 
273 Renda, Andrea; Schrefler, Lorna; Public-Private Partnership Models and Trends in the 
European Union, European Parliament, February 2006, s.4. 
274 Renda, Andrea; Schrefler, Lorna; a.g.e, 2006, s.4. 
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TFRS Yorum 12 kapsamında yer alan sözleşmelerde birçok hizmet 

verilmekte (yapım ve işletme-bakım gibi) ve işletmeci açısından bu 

hizmetlerden de çeşitli şekillerde hasılat doğmaktadır. Ancak imtiyazlı hizmet 

sözleşmelerinin yapısının çok daha karmaşık olması ve sözleşmelerdeki 

unsurların özleri, bütün hizmetlerin TMS 18 hasılat standardı kapsamında 

değerlendirilebilmesini engellemektedir. Örneğin TFRS Yorum 12 

kapsamında olan sözleşmeler nedeniyle işletmecinin yapım aşamasında 

sunduğu hizmetten elbette hasılat doğmaktadır. TMS 18 bu tür bir hasılatı 

kendi hükümleriyle kapsam dışı bırakmış, bu tür hizmetlerin TMS 11 İnşaat 

sözleşmeleri kapsamında olduğunu düzenlemiştir. Diğer taraftan, daha önce 

kısaca bahsedildiği gibi,  TFRS Yorum 12 kapsamında olan sözleşmelerde 

işletmecinin yapım hizmeti vermesinden dolayı ortaya çıkan hasılatın biçimi, 

sıradan bir hizmet sözleşmesine göre farklı olmaktadır. Ancak, TFRS Yorum 

12 kapsamında işletmeci tarafından verilen, işletme aşamasındaki hizmetler 

TMS 18 kapsamına girmektedir.  

3.4.2. TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı 

TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı kiralama kavramını, kiraya 

verenin bir varlığın kullanım hakkını, bir ödeme veya ödeme planı 

karşılığında, taraflarca kararlaştırılmış bir zaman süresince kiracıya devrettiği 

sözleşmeler olarak tanımlamaktadır.275 Bir işlemin kiralama işlemi olabilmesi 

için sözleşmenin özel bir varlığın kullanımına bağlı olması ve varlığın 

kullanım hakkını kiracıya devretmesi gerekir.276 

İki tür kiralama işlemi bulunup, bu kiralama işlemlerini birbirinden 

ayıran nokta, kiraya konu varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan 

risk ve faydanın kiracıya transfer edilip edilmemesidir. Kiralama sözleşmesi; 

varlıkla ilgili risk ve faydanın kiracıya devrini gerektiriyorsa finansal kiralama, 

275 TMS-17, Kiralama Sözleşmeleri, Md. 4.   
276 TFRS Yorum 4, Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi, md. 6-9. 
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risk ve faydanın kiraya verende kalmaya devam etmesi ile sonuçlanıyorsa 

faaliyet kiralamasından söz edilmektedir.277 Her iki kiralama türünde de 

kiraya konu varlığın hukuki sahipliği kiraya verende kalmaktadır. 

İmtiyazlı hizmet sözleşmeleri, imtiyazlı hizmet varlığının inşa edilmesi 

ve hizmetin sağlanmasını içeren ve bu iki unsurun birbirine bağlı olarak nakit 

akımı yarattığı sözleşmelerdir. Hizmetin sağlanması olan ikinci aşama 

konusunda özel bir standarda ihtiyaç duyulmamakla birlikte, inşa edilen 

varlığın muhasebeleştirilmesi ile ilgili uluslararası alanda, en uygun standart 

kira sözleşmemeleri standardı olarak değerlendirilmiştir. Varlığın özel 

sektörün maddi duran varlığı olarak muhasebeleştirilmesi yaklaşımın altında 

da, sözleşmelerin risk ve faydanın özel sektöre devredildiği kiralama 

sözleşmesi olarak değerlendirilmesi mantığı yatmaktadır.278 Ancak bu 

noktada, sözleşmenin faaliyet kiralaması mı yoksa, finansal kiralama olarak 

mı dikkate alınması gerektiği bazı sözleşmeler için belirlenmesi risk ve 

faydanın kimin tarafında olduğunun belirlenmesi sorun olabilmektedir. Çünkü 

bu sözleşmeler risk paylaşımı sağlayan sözleşmelerdir.279   

Bu nedenledir ki,  TFRS Yorum 12 kontrol yaklaşımını esas alırken, 

TMS 17 kiralama sözleşmeleri için risk ve fayda yaklaşımını280 dikkate 

almaktadır.  

Diğer taraftan TMS 17 Kiralama Sözleşmeleri Standardı kapsamındaki 

finansal kiralama sözleşmeleri ile imtiyazlı hizmet sözleşmeleri arasında bazı 

benzerlikler de bulunduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu benzerlik varlığa 

yasal olarak sahip olmadan, ona ilişkin risk ve faydalar üstlenmek 

konusundadır. Yani imtiyazlı hizmet sözleşmelerinde, işletmeci imtiyazlı 

hizmet varlığının sahibi olmamasına karşılık finansal kiralama işleminde 

olduğu gibi imtiyazlı hizmet varlığına ilişkin yapım riski, bakım 

277 TMS-17, Kiralama Sözleşmeleri, Md. 4.  
278 Akpınar, Yakup., Yap-İşlet-Devret Modeli Muhasebe Uygulamaları, 2002, s. 162,169. Gazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 
279 Darrin, Lewis, a.g.m, s.259-260 
280 Risk ve fayda yaklaşımı ile kontrol ve yasal sahiplik birbirinden ayrılmış olmaktadır. Finansal 
kiralama sözleşmelerinde kiracı yasal olarak varlığa sahip olan taraf olmasa da, varlığı kullanımını 
kontrol ettiğinden finansal kiralama varlığını bilançosuna alan taraf olmaktadır.  
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yükümlülükleriyle ilgili maliyetlere ilişkin riskler ve imtiyaz süresince varlığın 

kullanımıyla ilgili talep riski gibi bir takım riskleri kısmi olarak veya tamamen 

üstlenebilmektedir. Aynı zamanda sözleşmeden kaynaklanan hak nedeniyle 

imtiyazlı hizmet varlığından ekonomik fayda elde etmektedir. Bu benzerlik, 

TMS 17’de dikkate alınan risk ve fayda yaklaşımına göre finansal kiralama 

işlemini andırmaktadır.  

Ancak imtiyazlı hizmet sözleşmeleri ve kiralama sözleşmelerinin 

benzer tarafı, sadece her iki sözleşmede de hakların belirli bir süreliğine 

devredilmesidir. Ayrılık yaratan nokta ise imtiyazlı hizmet sözleşmeleri ile 

kiralama sözleşmelerinde devredilen hakların niteliği birbirinden farklı 

olmasıdır. Kiralama sözleşmelerinde (finansal kiralama) hakkın 

devredilmesiyle birlikte, kiracı varlığın kullanımı üzerinde kontrol hakkını da 

devralır. Ancak imtiyazlı hizmet sözleşmelerinde varlığın kullanımı üzerindeki 

kontrol hakkı, imtiyazı tanıyan tarafta kalmaktadır.281  

Diğer bir ifade ile işletmeci, finansal kiralama sözleşmesi kapsamında 

elde ettiği varlık ile hangi hizmeti, kim için ve hangi fiyattan üretip satacağını 

kendisi belirler. Ancak imtiyazlı hizmet sözleşmelerinde varlığın bu anlamda 

nasıl kullanılacağına ilişkin kontrol imtiyazı tanıyandadır. 282 

Finansal kiralama, bir varlığın satın alınması yöntemine alternatif 

olarak ortaya çıkmış, orta veya uzun vadeli bir finansman tekniğidir.283 

Ancak, muhasebe uygulamaları açısından finansal kiralama, kira ödemeleri 

şeklindeki taksitler ile varlığın satın alınması şeklinde bir sonuç doğurur. 

Çünkü varlık, satın alma işleminde olduğu gibi risk ve faydaları ile birlikte 

kiracıya geçer. 

 İmtiyazlı hizmet sözleşmelerinde hakkın devredilmesindeki amaç, 

imtiyazı tanıyan adına sözleşmede belirtilen koşullarda kamuya mal/hizmet 

sağlanmasındır. Kiralama sözleşmelerinde hakkın devredilmesindeki amaç 

ise, işletmeden kira geliri elde etmektir.  

281 TFRS Yorum 12, İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri, KG 22-24. 
282 TFRS Yorum 12, İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri, KG 23-27. 
283 Akgüç, Öztin; Finansal Yönetim, Avcıol Basım-yayın, 1998,İstanbul, s.422-423. 
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Ayrıca, bu tür sözleşmelerde sermaye yatırımı imtiyazı tanıyan kamu 

tarafından gerçekleştirildikten sonra, özel sektöre kiralanmaktadır. TFRS 

Yorum 12’de olduğu gibi sermaye yatırımı özel sektör tarafından 

yapılmamaktadır.  

Ancak daha önce de belirtildiği gibi burada bahsi geçen hususlar direkt 

imtiyazlı hizmet sözleşmesi ile ilgilidir. İşletmecinin imtiyazlı hizmet 

sözleşmesinin gerekliliklerinin yerine getirmek için kiralama yoluyla elde ettiği 

bir varlık elbette TMS 17 Kiralama Sözleşmeleri Standardı kapsamında 

olacaktır.  

Bir imtiyaz hizmet sözleşmesinde, örneğin YİD sözleşmesinde, 

işletmeciye yapım aşamasında inşa ettiği varlığın bir bölümünü kiralama 

hakkı tanınabilir. Böylece işletmeci, imtiyazlı hizmet varlığından ek bir gelir 

sağlamış olur. Bu durumda kiraya konu kısmın, YİD sözleşmesinin bir geliri 

olarak mı dikkate alınacağı yoksa TMS 17’ye göre finansal kiralama varlığı 

gibi işletmecinin varlığı olarak mı dikkate alınması gerektiği sorusu ortaya 

çıkar. 

Genellikle bu tür kiralamalar, sözleşmelerde kısmen de olsa 

düzenlenir. Kira gelirinin imtiyazı tanıyan tarafından sınırlandırılması, kiraya 

verilmeden önce imtiyazı tanıyandan izin alınması gibi koşullar içeren bir 

düzenleme imtiyazı tanıyanın kontrolünün göstergeleridir. Ayrıca, YİD gibi 

sözleşmelerde sözleşme sonunda ilgili kısım da dahil olmak üzere varlık 

bütün olarak imtiyazı tanıyana devredilir.  Bu nedenle kiraya konu kısım 

TMS-17’ye göre kullanımın kontrolü işletmecine olmadığı için finansal 

kiralama varlığı olarak muhasebeleştirilemez. Örneğin işletmecinin inşa 

edilen hastanenin içindeki bir marketi kiralama hakkı varsa, ana faaliyete 

bağlı yan bir faaliyet olarak market bir finansal kiralama varlığı olarak 

işletmecinin bilançosuna alınamaz. Kira geliri ise, sözleşmenin işletmeciye 

sağladığı ek bir gelirdir.284  İşletmeci açısından bu tür haklar içeren 

sözleşmelerde, söz konusu kısım bağımsız olarak işletilebilen ve dolayısıyla 

284 TFRS Yorum 12, UR 7. KPMG, a.g.e, s. 13. Deliotte, a.g.e, s. 19-20.  
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nakit yaratan ayrı bir birim olabilir. Bu durumda sözleşme için de ayrılabilir bir 

kısım daha oluşmuş olur.  Bunun için işletmeciye kiralama hakkı tanınan 

kısmın her bir sözleşme için TFRS Yorum 12’nin amaçları doğrultusunda 

incelenmesi gerekir.  

3.4.3. TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı 

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardına göre maddi duran 

varlıklar, işletme tarafından mal veya hizmet üretimi veya arzında 

kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde 

kullanılmak üzere elde tutulan ve bir dönemden fazla kullanılması amaçlanan 

varlıklardır.285 

İmtiyazlı hizmet sözleşmelerinde işletme tarafından inşa edilen veya 

geliştirilen imtiyazlı hizmet varlığı da işletmeci tarafından kamu hizmeti 

arzında bir dönemden fazla kullanılmaktadır.  Ancak bir varlığın TMS 16 

kapsamında olabilmesi için ayrıca Türkiye Muhasebe Standartları Kavramsal 

Çerçevesinde yer alan varlık tanımını karşılaması,  yani geçmişteki bir 

olaydan kaynaklanması, halihazırda işletmenin kontrolünde olması ve 

gelecekte işletmeye ekonomik fayda sağlaması gerekir. 

Her ne kadar işletmeci imtiyazlı hizmet varlığını kamu hizmeti 

sağlamak için kullanan taraf olsa da imtiyazlı hizmet varlığı üzerindeki 

kontrol, imtiyazı tanıyan tarafından elde tutulmaktadır. Daha önce ifade 

edildiği gibi, imtiyazlı hizmet sözleşmesinin TFRS Yorum 12 kapsamına 

girebilmesi için ilk koşul kontrolün imtiyazı tanıyanda olmasıdır. Bu nedenle 

işletmeci, imtiyazlı hizmet sözleşmesi kapsamında inşa ettiği/geliştirdiği hiçbir 

imtiyazlı hizmet varlığını kontrol edemez veya kontrol ediyorsa o sözleşme 

TFRS Yorum 12 kapsamında değildir. Bu nedenle imtiyazlı hizmet 

sözleşmesi kapsamında işlemeci, inşa ettiği/geliştirdiği varlık için TMS 16 

maddi duran varlık standardını kullanamaz.  

285 TMS-16, Maddi Duran Varlıklar Standardı, Md. 6. 
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Diğer taraftan, işlemeci örneğin daha önce elde etiği veya yapım 

aşamasında kullanmak için kendisi satın aldığı bir makine için elbette TMS 

16’yı kullanacaktır. Ya da kamudan tam özelleştirme veya elden çıkarma 

yoluyla elde ettiği bir varlığı yine TMS 16 kapsamında değerlendirir.286  

Bütün bu sözleşmeler ve ilgili olduğu standartlar arasındaki ilişki ve 

farklılıklar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Tabloda işletmecinin sözleşme 

karşısındaki pozisyonları; kiracı, hizmet sağlayıcısı ve mülkün sahibi olarak 

üç kategoride değerlendirilmiştir. Birinci durum işletmecinin sözleşme nedeni 

ile kiracı durumunda olduğu sözleşmelerdir. Eğer işletmecinin imtiyazı 

tanıyandan bir kamu varlığının kullanım hakkını, bir ödeme veya ödeme planı 

karşılığında, taraflarca kararlaştırılmış bir zaman süresince devralması söz 

konusu ise taraflar arasında bir kiralama işlemi mevcuttur. Ve böyle bir 

sözleşme işletmeci açısından özel sektörle yaptığı bir kiralama işleminden 

farksızdır ve TMS 17’ye göre muhasebeleştirilir.  

İşletmeci hem hizmet hem de yönetim sözleşmelerinde veya her ikisini 

içeren sözleşmelerde sıradan bir hizmet sağlayıcısı pozisyonundadır. Bu 

nedenle, işletmecinin bu tür sözleşmelerden doğan hasılatı ve maliyeti, TMS 

18 Hasılat Standardına göre muhasebeleştirir.  

Ancak işletmeci, kamu hizmetinin sunulmasında kullanılacak varlığı 

(imtiyazlı hizmet varlığını) yapıyor (inşa veya imal ediyor), sunduğu yapım 

hizmeti karşılığında da imtiyazlı hizmet varlığına sahip olmaksızın belirli bir 

süreliğine varlığa erişim hakkını elde ediyorsa yapılan sözleşme TFRS 

Yorum 12 kapsamına girmektedir. Bu tür sözleşmeler genellikle yap-işlet-

devret ve yap-iyileştir-devret isimleri ile anılmaktadır.287 

İşletmecinin imtiyazı tanıyanla yaptığı sözleşmelerde olabileceği 

konumlardan birisi de imtiyazlı hizmet varlığının sahibi olma durumudur. 

İşletmeci sözleşme ile yaptığı imtiyazlı hizmet varlığının sahibi olma hakkını 

elde ediyor veya satın alma (özelleştirme) yoluyla varlığın mülkiyetini elde 

ediyorsa, sözleşme işletmecinin herhangi bir varlığı gibi TMS 16 Maddi 

286 TFRS Yorum 12, İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri, md. 8. 
287 TFRS Yorum 12, İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri, md.2. 
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Olmayan Duran Varlıklar Standardının kapsamına girmektedir ve bu 

standarda göre muhasebeleştirilmelidir. Bu sözleşme sıradan bir satış 

sözleşmesidir ve satış işlemiyle birlikte varlığın kontrolü işletmeciye geçmiş 

olmaktadır.   

 
Tablo 7: İmtiyazlı Hizmet Sözleşmelerinin Türüne Göre İlgili Olduğu 

Muhasebe/Finansal Raporlama Standardı 

 Özel Sektörün Pozisyonu  
 Kiracı Hizmet Sağlayıcısı Mülkiyet Sahibi 
Sözleşme 
Türü 

Kiralama Hizmet 
ve/veya 
Bakım 
sözleşmesi 

İyileştir
-İşlet-
devret 

Yap-
İşlet-
Devret 

Yap-
Sahip Ol-
İşlet 

%100 
Elden 
çıkarma/ 
Özelleşti
rme 

Varlığın 
Sahibi 

İmtiyazı Tanıyan  İşletmeci 

Anapara 
Yatırım 

İmtiyazı Tanıyan İşletmeci  

Talep 
Riski 

Paylaşılır İmtiyazı 
Tanıyan 

İmtiyazı Tanıyan 
ve/veya İşletmeci 

İşletmeci 

Süre 8-20 yıl 1-5 yıl 25-30 yıl  Belirsiz 
Artık 
değer 

İmtiyazı Tanıyan  İşletmeci 

İlgili 
TFRS 

TMS-17  
 

TMS 18  TFRS Yorum 12 TMS 16  

       Kaynak: TFRS Yorum 12, İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri, Bilgi Notu 2. 

 

Buraya kadar olan kısma ilişin kısa bir değerlendirme yapmak 

gerekirse bir imtiyazlı hizmet sözleşmesinin TFRS Yorum 12 kapsamında 

olabilmesi için öncelikli olarak kontrol kriterini taşıyor olması gerekmektedir. 

Kontrol kriterine göre; imtiyazlı hizmet varlığının, kamu hizmeti standart ve 

fiyatlarının ve imtiyazlı hizmet varlığına ilişkin sözleşme sonundaki önemli 

hak/payın imtiyazı tanıyan tarafından kontrol ediliyor olması gerekmektedir. 

İmtiyazlı hizmet varlığına ilişkin sözleşme sonundaki önemli hak/payın 

imtiyazı tanıyan tarafından kontrol edilmesiyle ilgili kriter, tüm yararlı ömrü 

kapsayan sözleşmeler için bir istisnadır.   

İmtiyazlı hizmet sözleşmeleri kapsamında ortaya çıkan yeni yapı veya 

geliştirilen mevcut yapı (imtiyazlı hizmet varlığı), işletmecinin kontrolünde 
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olmadığından ve aynı zamanda işletmecinin varlığın kullanım hakkı üzerinde 

de kontrolü olmadığından ne TMS 16’ya göre ne de TMS 17’ye göre 

işletmecinin bilançosuna alınmamaktadır. 

Bu nedenledir ki TFRS Yorum 12 sadece işletmecinin sözleşme gereği 

inşa ettiği/geliştirdiği veya üçüncü bir taraftan elde ettiği ve imtiyazı tanıyanın 

sözleşme gereği işletmeciye imtiyaz hakkı tanığı mevcut imtiyazlı hizmet 

varlığına uygulanabilir.288 

İşletmecinin sözleşmede yer alan hakları nedeniyle tahsil edeceği 

tutarın yani ekonomik fayda akışının şekli de işletmecinin imtiyazlı hizmet 

sözleşmesini ne tür bir varlık olarak bilançosuna alacağını belirler. Bu 

varlıklar tek başına bir finansal varlık, tek başına bir maddi olmayan duran 

varlık olabileceği gibi bir sözleşme kısmı olarak finansal varlık ve kısmı olarak 

maddi olmayan duran varlık muhasebeleştirilmesini gerektirebilir.  

Bu durumda TFRS Yorum 12’nin uygulama alanı daha da netleşmiş 

olmaktadır. Aşağıdaki akış şemasında da bu durum özetlenmiştir. 

 

 

 

 

 

  

288 TFRS Yorum 12, İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri, Md 7.  
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Şekil 8: TFRS Yorum 12 İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri’nin Kapsamı 

 
 
İmtiyazı tanıyan, işletmecinin imtiyazlı hizmet 
varlığı ile hangi hizmeti, kimler için ve hangi 
fiyattan sağlaması gerektiğini kontrol ediyor veya 
düzenliyor mu?  

 
HAYIR 

  

 
 

Yorumun 
Kapsamı Dışında 
 

 
   

EVET 
    

 
HAYIR 

 

 
İmtiyazı tanıyan mülkiyet veya intifa hakkı veya 
başka bir vasıtayla sözleşme dönemi sonunda 
imtiyazlı hizmet varlığına ilişkin herhangi bir 
önemli hakkı/payı kontrol ediyor mu?  
Veya sözleşmeye konu imtiyazlı hizmet varlığı 
işletmeci tarafından bütün yararlı ömrü boyunca 
mı kullanılacak? 

  

 

                  
  
 
HAYIR 

      
EVET 

       

 
İşletmecinin inşa ettiği 
veya üçüncü bir taraftan 
elde ettiği imtiyazlı hizmet 
varlığı hizmet 
sözleşmesini yerine 
getirmek için mi? 

  
 
 
 
HAYIR 

 
İmtiyazlı hizmet varlığı, hizmet 
sözleşmesini yerine getirmesi için 
işletmecinin erişimine izin verilen, 
imtiyazı tanıyanın daha önceden 
sahip olduğu bir imtiyazlı hizmet 
varlığı mı? 

 

  
     

   EVET 
       

 EVET 
  

 Yorum Kapsamında 
İşletmeci imtiyazlı hizmet varlığını maddi duran varlık ya da finansal 
kiralama varlığı olarak finansal tablolarına alamaz. 

 

           
           

İşletmeci, imtiyazı 
tanıyanın verdiği veya 
imtiyazı tanıyanın talimatı 
doğrultusunda verilen 
nakit veya başka bir 
finansal varlığı elde 
etmeye ilişkin 
sözleşmeden doğan 
koşulsuz bir hakka sahip 
mi? 

  
 
İşletmeci kamu hizmeti 
kullanıcılarından ücret 
tahsil etmeye ilişkin 
sözleşmeden doğan 
bir hakka sahip mi? 

 

   
 
 

HAYIR 

   

 
HAYIR 

 
Yorumun 
Kapsamı 
Dışında 

 

    

           
  

EVET 
    

EVET 
     

           
 
İşletmeci finansal 
tablolarında finansal varlık 
muhasebeleştirir. 

 İşletmeci finansal 
tablolarına maddi 
olmayan duran varlık 
muhasebeleştirir. 

   
    

Kaynak: TFRS Yorum 12, İmtiyazlı Hizmet Sözleşmeleri, bilgi notu 1. 
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3.5. İMTİYAZLI HİZMET SÖZLEŞMELERİNDE AŞAMALAR İTİBARİYLE 
ORTAYA ÇIKAN EKONOMİK OLAYLARIN İNCELENMESİ 

Bir önceki bölümde bazı standartların TFRS Yorum 12 ile farklılıkları 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bölümde de, tam tersine TFRS Yorum 

12’ye özgü ekonomik olaylarla ilgili standartlara kısaca değinilmesi 

amaçlanmıştır.Bu amaçla yapım ve işletme aşaması ile ilgili ortaya çıkan 

finansal olaylar ve diğer standartlarla olan bağlantıları bu bölümde özet bir 

şekilde ele alınacaktır.  

Öncelikle inşa ve işletme aşamasına ilişkin ortaya çıkan ekonomik 

olayları kısaca özetlemek gerekirse;  

 

Şekil 9: İmtiyazlı Hizmet Sözleşmelerinde Aşamaları İtibariyle Ortaya Çıkan 

Ekonomik Olaylar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Kaynak: KPMG, (2007), First Impression: Service Concession Arrangements, s.8. 
  

5. Yıl     0. Yıl 

Sunulan Hizmet 
-İmtiyazlı hizmet varlığının 
inşası/geliştirilmesi 
Nakit Girişi 
-Kullanılan kredilerden  
kaynaklanan nakit girişleri 
Nakit Çıkışı  
-İmtiyazı tanıyana yapılan 
ödemeler 
-İnşa/geliştirme maliyetleri 
-Finansal araçlara yapılan 
ödemeler (borç geri ödemeleri) 

Sunulan Hizmet 
-Altyapının işletilmesi 
-Altyapının rutin bakım/onarımı 
-Altyapının belirlenen hizmet 
verme kapasitesinde tutulması 
Nakit Girişi 
-İmtiyazı tanıyandan ve/veya 
hizmeti kullananlardan nakit girişi 
Nakit Çıkışı  
-İşletme faaliyetine ilişkin 
maliyetler 
-Finansal araçlara ilişkin yapılan 
geri ödenmeler 

     
          İnşa 
Aşaması 

 
                      İşletme Aşaması   
 

  30. Yıl 
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 İşletmeci imtiyazlı hizmet sözleşmesinin başlangıç aşamasında 

ve/veya sözleşme süresinin bir kesitinde, belirli bir hakkı elde etmek için 

imtiyazı tanıyana bir ödeme yapabilir. İşletmeci imtiyazı elde ettikten sonra, 

sözleşmede yer alan imtiyazlı hizmet varlığına ilişkin harcamalar yapacaktır. 

İşletmeci bu aşamada genellikle imtiyazı tanıyandan tahsilat yapmamaktadır. 

Bu nedenle işletmeci bu aşamadaki finansmanını özkaynak ve finansal 

kuruluşlardan aldığı borçlarla karşılayacaktır. İşletmeci verdiği hizmetlere 

karşılık, imtiyazı tanıyandan sözleşme koşulları çerçevesinde yapacağı 

tahsilatları, genellikle imtiyazlı hizmet varlığı tamamlanıp kamuya hizmet 

vermeye başladıktan sonra almaya hak kazanmaktadır. 

 İşletmecinin işletme aşamasındaki harcamaları, işletme faaliyetine 

ilişkin ortaya çıkacak giderlerden ve imtiyazlı hizmet varlığının işler halde 

kalmasını sağlayacak rutin bakım onarım giderlerinden oluşacaktır.  İmtiyazlı 

hizmet varlığının, sözleşme süresi sonunda belirli bir hizmet verme 

kapasitesinde imtiyazı tanıyana teslim edilmesine ilişkin bir yükümlülük de 

işletme aşaması ile ilgili bir giderdir. İşletmecinin inşa aşamasında aldığı 

borçlar, işletme aşamasında ödenmeye devam edebileceği gibi, işletme 

aşamasında da yeni borç alınması ve bunlara ilişkin ödemeler yapılması da 

nakit çıkışına neden olacaktır. İşletmeciye nakit girişi sağlayacak unsur ise, 

imtiyazı tanıyandan aldığı ödemeler ve/veya kamu hizmetini kullananlardan 

tahsil ettiği ücretler şeklinde olabilir. Bütün bu ekonomik olaylar aşamalar 

itibariyle kısaca incelendiğinde TFRS Yorum 12’nin hükümlerinden de özet 

olarak bahsedilmiş olacak, her bir modelin inceleneceği bir sonraki bölüm 

açısından faydalı olacaktır.  
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3.5.1. Yapım Aşaması 

 Tipik bir imtiyazlı hizmet sözleşmesinin ilk aşaması, kamu hizmetinin 

sağlanacağı bir imtiyazlı hizmet varlığının yapımı, geliştirilmesi veya 

iyileştirilmesidir. Bu aşamada TFRS Yorum 12, aşağıdaki konularda yol 

göstermektedir: 

• İşletmecinin kamu hizmetini yerine getirmek için yaptığı veya 

imtiyazı tanıyandan aldığı halihazırda var olan bir imtiyazlı hizmet 

varlığına ilişkin faydayı nasıl değerlendirecek? 

• İşletmeci yapım aşaması ile ilgili ortaya çıkan maliyet ve hasılatı 

nasıl ölçecek ve muhasebeleştirecek? 

• İşletmeci yapım hizmeti için imtiyazı tanıyandan aldığı nakit veya 

imtiyazlı hizmet varlığı üzerindeki hak gibi başka bir unsuru nasıl 

ölçecek ve muhasebeleştirecek? 

• İşletmeci yapım aşamasında ortaya çıkan borçlanma maliyetlerini 

nasıl muhasebeleştirecek? 

• İşletmeci imtiyazı tanıyandan aldığı diğer kalemleri nasıl 

muhasebeleştirecek? 

• Standartta değinilmemekle birlikte, daha sonra uzman notu olarak 

yayınlanan ve işletmecinin imtiyaza tanıyana yaptığı ödemeleri 

kapsayan değerlendirmeler de sözleşmenin tahsis edilmesi ile ilgili 

olduğundan bu aşamada ele alınacaktır. Bu açıdan bu tür 

ödemelerin nasıl muhasebeleştirilecek?  

 Bu soruların cevabı ve ilgili olduğu standartlar aşağıdaki tabloda 

özetlenmiştir. 
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Tablo 8: Yapım Aşamasına İlişkin Ekonomik Olaylar ve TFRS Yorum 12 

Hükümleri  
Konu TFRS Yorum 12’nin temel hükümleri 
İşletmecinin imtiyazlı hizmet 
varlığı üzerinde hakkı 

İmtiyazlı hizmet varlığı işletmecinin maddi duran 
varlıkları olarak muhasebeleştirilemez. İşletmeci imtiyazı 
tanıyandan alacağı ödemeler karşılığında; finansal 
varlık, maddi olmayan duran varlık veya her ikisini birden 
muhasebeleştirebilir. 

İnşa/ geliştirme hizmeti  
 

İşletmeci inşa /geliştirme hizmetleri için ortaya çıkan 
hasılat ve maliyetini  TMS 11 inşaat sözleşmeleri 
standardına göre muhasebeleştirilir. Yani işletmeci 
tamamlama aşaması yöntemini kullanır ve hasılatı 
gerçeğe uygun değeri ile ölçer.  

Borçlanma maliyeti  Maddi duran varlık muhasebeleştirilmesi durumda 
borçlanma maliyetleri aktifleştirilir. Finansal varlık 
muhasebeleştirilmesi durumunda aktifleştirilmez. 
Aktifleştirilecek borçlanma maliyetleri, TMS 23 
Borçlanma Maliyetleri Standardına göre inşa 
aşamasında aktifleştirilir.  

İmtiyazı tanıyanın işletmeciye 
sağladığı kalemler 

İşletmecinin maddi duran varlığı olarak 
muhasebeleştirilmez.  Eğer garantör işletmeciye istediği 
gibi elde tutabileceği ve idare edebileceği başka varlıklar 
sağlıyorsa, varlıklar işletmecinin varlıkları olur ve ilgili 
oldukları standarda göre muhasebeleştirme ve ölçme 
kriterlerine tabi olurlar. Bu kalemler TMS 20’de 
tanımlandığı gibi devlet teşviği olmamaktadır 

İşletmecinin 
İmtiyazı 
Tanıyana 
Yaptığı 
Ödemeler 
 

Ödeme karşılığında varlığın kullanımının kontrolü 
işletmeciye geçiyorsa, TMS 17 kiralama sözleşmeleri 
standardı kapsamına girer. İmtiyazı tanıyan sözleşme 
nedeniyle işletmecinin hem müşterisi konumundaysa, 
TMS 18’de yer alan indirim ve iskonto gibi hasılattan 
indirilerek muhasebeleştirilir. sözleşmede imtiyazı 
tanıyan işletmecinin müşterisi değilse, maddi olmayan 
bir duran varlık olarak muhasebeleştirilir. 

3.5.2. İşletme Aşaması 

 İşletme aşamasında işletmecinin sağlayacağı hizmetler imtiyazlı 

hizmet varlığı ile kamuya hizmet sunma dışında imtiyazlı hizmet varlığının 

bakım/onarımına ilişkin hizmetleri de kapsayabilir. İşletme aşaması olarak 

adlandırılabilecek, imtiyazlı hizmet varlığının inşası hizmeti sonrası verilen 

diğer hizmetleri kapsayan bu dönem için TFRS Yorum 12 aşağıdaki konulara 

cevap vermektedir:  
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• İmtiyazlı hizmet varlığının işletilmesi aşamasında elde edilen gelir 

işletmeci tarafından nasıl ölçülecek ve muhasebeleştirilecek? 

• İşletmecinin imtiyazlı hizmet varlığının bakım onarımı ile ilgili 

yükümlülükleri nasıl muhasebeleştirilecek? 

• İşletmecinin bir önceki inşa aşamasında muhasebeleştirdiği 

finansal varlıklar, işletme aşamasında nasıl muhasebeleştirilecek? 

• İşletmecinin bir önceki inşa aşamasında muhasebeleştirdiği maddi 

olmayan duran varlıklar, işletme aşamasında nasıl 

muhasebeleştirilecek? 

• İşletmecinin işletme aşamasında kullandığı borçlar nasıl 

muhasebeleştirilecek?    

İşletme aşamasına ilişkin bu soruların cevabı aşağıdaki tabloda 

verilmektedir:  

 

Tablo 9: İşletme Aşamasına İlişkin Ekonomik Olaylar ve TFRS Yorum 12 

Hükümleri  
Konu TFRS Yorum 12’nin temel hükümleri 
İşletme hizmetine 
ilişkin hasılat ve 
maliyet  

İşletme aşamasına ilişkin hasılat ve maliyetler TMS 18 Hasılat 
Standardına göre muhasebeleştirilir. 

Sözleşmeye bağlı 
bakım ve restorasyon 
yükümlülüğü 

İşletme aşaması boyunca imtiyazlı hizmet varlığının bakımının 
yapılması veya imtiyazlı hizmet varlığını restore etmeye ilişkin 
sözleşmeye bağlı yükümlülük,  TMS 37 koşullu varlık koşullu 
borçlar standardına göre ölçülür ve muhasebeleştirilir.   

Borçlanma maliyeti  Aktifleştirilecek borçlanma maliyetleri, TMS 23 Borçlanma 
Maliyetleri Standardına göre gider olarak dikkate alınır. 

Finansal varlıkların/ 
maddi olmayan duran 
varlıkların sonraki 
dönemlerde 
muhasebe 
uygulamaları 

Finansal varlıklar için TMS 39 Finansal Araçlar: 
muhasebeleştirme ve ölçme veya erken uygulayan işletmeler için 
TFRS 9 Finansal Araçlar standardı uygulanır. Maddi olmayan 
duran varlıklar için TMS 38 maddi olmayan duran varlıklar 
standardı uygulanır. 

 

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere TFRS Yorum 12 

kapsamındaki bir imtiyazlı hizmet sözleşmesinin finansal tablolarda 

gösterilebilmesi için; TMS 11, TMS 16, TMS 18, TMS 23, TMS 38, TMS 39, 

TFRS 9 nolu standartlar özellikle önemlidir. Yukarıda söz edilen standartlar 

sadece imtiyazlı hizmet sözleşmesinin kendisinin finansal tablolara 
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alınmasıyla ile ilgili olanlardır.  Yoksa bir imtiyazlı hizmet sözleşmesinin 

yükümlülüklerini yerine getirirken işletme birçok ekonomik olayla 

karşılaşmakta ve bunları elbette ilgili olduğu standartlar aracılığıyla 

muhasebeleştirmelidir.  

TFRS Yorum 12’nin kapsamı, sözleşmelerin değerlendirilmesi, 

sözleşmeyle ilgili standartlar ve amaçları açısından farklılaşan standartlar ve 

aşamalar itibariyle ortaya çıkan ekonomik olaylar ortaya konularak çizilmeye 

çalışılmıştır. Bir sonraki bölümde sözleşme koşullarına göre ortaya çıkan 

varlıkların yapım ve işletme aşamasında finansal tablolarda gösterilmesi için 

yapılması gereken uygulamalar, ayrıntılı bir şekilde ve örnek olaylarla ele 

alınmaya çalışılacaktır. İmtiyazlı hizmet sözleşmeleri kapsamında YİD 

sözleşmeleri tezin konusu olduğundan, bundan sonra imtiyazlı hizmet 

sözleşmesi yerine YİD sözleşmesi ele alınarak modeller incelenecektir. 

 

 



 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

YAP-İŞLET-DEVRET SÖZLEŞMELERİNİN MODELLERİ İTİBARİYLE 
İNCELENMESİ 

Bu bölümde YİD sözleşmelerinin finansal tablolara nasıl alınacağı 

modeller itibariyle ilgili olduğu standartlar da ele alınarak incelenecektir. 

Yapım289 ve işletme aşamaları itibariyle ortaya çıkan ekonomik olayların 

muhasebeleştirilmesine ilişkin ayrıntılı teorik bilgiler sunulduktan sonra her bir 

model için bir örnek verilecektir. Modeller arasındaki farklılıkların ve 

benzerliklerin ortaya çıkması için aynı örneğin, modelleri değiştiren unsur 

(talep riskini üstlenen taraf) farklılaştırarak çözülmesi ile sonlandırılacaktır.    

  YİD sözleşmelerinde ortaya çıkan bazı ekonomik olaylar özü itibariyle 

modelden modele değişmediği için ilk modelimiz olan finansal varlık 

modelinde ortak olan kısımlar ayrıntılı bir şekilde anlatılacak diğer modellerde 

finansal varlık modeline kısa açıklamalarla atıfta bulunulacaktır.  

4.1. FİNANSAL VARLIK MODELİ OLARAK YAP-İŞLET-DEVRET 
SÖZLEŞMELERİ 

 Üçüncü bölümde ifade edildiği gibi işletmecinin imtiyazı tanıyandan 

işletme aşamasında kamu hizmetinin kullanımdan bağımsız bir şekilde nakit 

alma hakkının olduğu durumlarda (garanti ücreti gibi), işletmeci YİD 

sözleşmesini finansal varlık modeline göre muhasebeleştirmelidir.  

289 İnşa Aşaması yerine Yapım Aşaması denilmesinin sebebi, yapı ve inşaat arasındaki kavramsal 
ilişkiden kaynaklanmaktadır. Yapı kavramı; “Karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi 
yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik 
tesisler” şeklinde tanımlanmaktadır (İmar Kanunu, Md. 5). Bu nedenle yapı, insan gereksinimlerini 
karşılayacak her şeyi ile tamamlanmış bütün bir eserdir. İnşa ise yapının yani eserin yapım aşaması 
şeklinde özetlenebilir (Yereli, Ayşe N.; Kayalı, Nilgün; Demirlioğlu, Leyla; “İnşaat Sözleşmelerine 
İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 11) Çerçevesinde Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinin 
Muhasebeleştirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, 2011, Cilt 13, Sayı 3, s. 114) 
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 Bu bölümde; işletmecinin talep riskine katlanmadığı, imtiyazı 

tanıyandan sözleşme koşullarına göre belirlenecek asgari tutarı, hizmetin 

kullanım derecesi ne olursa olsun elde etme hakkı olduğu YİD 

sözleşmelerine ilişkin muhasebe uygulamaları ve bu uygulamalarda ortaya 

çıkabilecek sorunlara değinilecektir. 

4.1.1. Genel Olarak Finansal Varlıklar  

Finansal varlıkları tanımlamadan önce, finansal varlıkları da kapsayan 

finansal araç tanımını yapmak faydalı olacaktır. TMS 32’de finansal araç, bir 

işletmenin finansal varlığında artış yaratırken başka bir işletmenin finansal 

borcunda ya da özkaynağa dayalı finansal aracında artışa neden olan 

herhangi bir sözleşme olarak tanımlanmaktadır. 290 

Finansal araçlara neden olan sözleşmelere ilişkin düzenlemeler dört 

farklı standartta yer almaktadır. Bunlar biri TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum 

Standardı’dır. Bu Standart finansal araçların; finansal varlık, finansal borç ve 

özkaynağa dayalı finansal araç olarak sınıflandırılması, bunlara ilişkin faiz, 

temettü, kayıp ve kazançların sınıflandırılması ve finansal varlık ve borçların 

netleştirilmeleri gereken durumlara uygulanır.291 TMS 32, TFRS 7 Finansal 

Araçlar: Açıklamalar Standardı’nı tamamlayıcı nitelikte bir standarttır. TFRS 

7’nin amacı ise, finansal araçların işletmecinin finansal durumu ve 

performansını açısından önemi ve işletmenin finansal araçlar nedeniyle 

maruz kaldığı risklerin niteliği ve düzeyi ve bunları yönetme şekli hakkında, 

finansal tablo kullanıcılarına gerekli olan bilgileri sunmak için yapılması 

gerekli açıklamaları belirlemektir.292 Bu iki standart finansal araçların finansal 

tablolarda sunumu ve finansal araçlara ilişki yapılması gereken açıklamalarla 

290  TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum, md. 11. 
291 TMS 32, md. 2. 
292 TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, md. 1. 
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ilgilidir. Diğer iki standart ise finansal araçların muhasebeleştirilmesi ile 

ilgilidir. 

TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı’nın 

amacı finansal varlıkların, finansal borçların ve finansal olmayan kalemlerin 

alım veya satımına ilişkin sözleşmelerin muhasebeleştirme ve ölçülmesine 

yönelik ilkeleri belirlemektir.293 TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı ise TMS-

39’un yerini alacak yeni bir standarttır.  Bu standardın amacı, finansal tablo 

kullanıcılarına işletmenin gelecekteki nakit akışlarının tutarını, zamanını ve 

belirsizliğini değerlendirmelerinde, ihtiyaca uygun ve faydalı bilgiyi sunacak 

şekilde finansal varlıklara ve finansal borçlara ilişkin finansal raporlama 

ilkelerini belirlemektir.294 TFRS 9’u erken uygulamayı seçen295 işletmeler,    

TMS-39 kapsamında olan finansal araçların muhasebeleştirilmesi için TFRS 

9 hükümlerini uygulayacaktır. Çünkü bu standartla TMS 39 kapsamındaki 

tüm kalemler TFRS 9 kapsamına alınmıştır. Bu nedenle YİD sözleşmesinin 

tarafı olan bir işletmeci, sözleşme gereği finansal varlık muhasebeleştirmesi 

gerektiğinde TFRS 9’u erken uygulama yolunu seçebileceğinden bu 

standarda da değinilecektir.  

Tekrar finansal araç tanımına dönülürse, finansal araç sözleşmesinin, 

sözleşme taraflarından en az birinin finansal varlık ve sözleşmede karşı tarafı 

olan bir başkasının ise finansal borç veya özkaynak muhasebeleştirmesi gibi 

açık ekonomik sonuçlara neden olması gerekmektedir. Finansal varlıklar, 

finansal borçlar ve özkaynaklar birer sözleşmedir ve sözleşme nedeniyle 

yasal yaptırımlar ortaya çıkacağından yükümlülük altına giren tarafın, 

sorumluluğundan kaçma ihtimali neredeyse olmayacaktır.296 Bu 

sözleşmelerin şekil şartı olmamakla birlikte, YİD sözleşmelerinin yazılı halde 

yapıldığı ayrıca uygulama sözleşmesi ve şartname şeklinde iki kısımdan 

oluştuğunu daha önce ifade edilmiştir. 

293 TMS 39, Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme, md. 1. 
294 TFRS 9, md. 1.1. 
295 TFRS 9’un zorunlu olarak uygulanması 2015 yılına ertelenmiştir. 
296 TMS 32, md. 13. 
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TMS-32’de finansal varlıkla ilgili genel bir tanımdan ziyade ne tür 

kalemlerin finansal varlık olacağı sayılarak finansal varlık kavramı 

açıklanmaya çalışılmıştır.297  Finansal varlık kapsamına giren varlıklardan 

birisi de “… başka bir işletmeden nakit veya başka bir finansal varlık almak 

için düzenlenmiş sözleşmeden doğan hak…” şeklinde tanımlanmıştır.  

Eğer YİD sözleşmesi,  işletmeciye sözleşmeden doğan koşulsuz bir 

nakit tahsil etme  hakkı veriyorsa sözleşme işletmeci açısından finansal varlık 

tanımını karşılamış olur. Çünkü sözleşmenin işletmeciye talep riskine 

katlanmadan sözleşmeye bağlı olarak  ve yani koşulsuz298 bir şekilde, 

belirlenebilir bir tutarı alma hakkı vermesi durumda finansal varlık ortaya 

çıkmaktadır. İşletmeci böyle bir hakkı elde ettiği YİD sözleşmesini finansal 

varlık olarak muhasebeleştirir. 

4.1.2. İşletmecinin İmtiyazlı Hizmet Varlığı Üzerindeki Hakkı 

İmtiyazlı hizmet sözleşmesi kapsamında yapım aşamasında ortaya 

çıkan imtiyazlı hizmet varlığı üzerinde daha önce de belirtildiği gibi 

işletmecinin kontrol hakkı bulunmamaktadır.  İşletmecinin imtiyazlı hizmet 

varlığı varlığını kontrol etmesi söz konusu olmadığı gibi, hizmet karşılığı 

işletmecinin tahsil edeceği tutarı belirleyen koşullar ile imtiyazlı hizmet  varlığı 

297  Finansal varlık olabilecek varlıklar şunlardır: (TMS 32, md. 11) 
  (a) Nakit; 
  (b) Başka bir işletmenin özkaynağına dayalı finansal araç; 
  (c) (i) Başka bir işletmeden nakit ya da başka bir finansal varlık almak için veya 
       (ii) Potansiyel olarak işletmenin lehine olan koşullarda finansal varlık veya borçların başka bir 
             işletme ile takas edilmesi için düzenlenen sözleşmeden doğan hak veya 
  (d) İşletmenin özkaynağına dayalı finansal aracıyla ödenecek ya da ödenebilecek olan ve 
        (i) İşletmenin değişken sayıda özkaynağına dayalı finansal aracını almak zorunda olduğu ya da 
         olabileceği bir türev olmayan sözleşme veya 
     (ii) İşletmenin belirli sayıda özkaynağına dayalı finansal aracını, belirli bir nakdini ya da başka 
           bir finansal varlığını takas etmesi dışındaki şekillerde ödenecek ya da ödenebilecek bir türev 
           sözleşme.  
298 İşletmecinin talep riskine katlanmıyor olması, kamu hizmetinin kullanımından bağımsız bir şekilde 
nakit alma hakkına sahip olması demektir.  Bu durumda işletmeci açısından kamu hizmetinin 
kullanılması koşulu olmaksızın imtiyazı tanıyandan nakit tahsil etme hakkı mevcuttur. Diğer taraftan 
hizmet talep edildiğinde, işletmecinin hizmeti yerine getirme yükümlülüğü ise devam etmektedir. 
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ve sunulacak hizmetle ilgili standartlar, imtiyazı tanıyan tarafından 

belirlenmektedir. Bu nedenle imtiyazlı hizmet  varlığı işletmecinin 

bilançosunda maddi duran varlık olarak muhasebeleştrilememektedir.  

Ancak işletmeci verdiği yapım hizmeti karşılığında bir imtiyaz elde 

etmektedir. Bu imtiyaz, yapım aşamasında ortaya çıkan varlığın kamu 

hizmeti üretmek amacıyla ve imtiyazı tanıyandan elde edilecek belirli bir 

bedel karşılığında sözleşme süresi boyunca işletilmesi şeklindedir. İşletmeci 

yapım aşamasından sonra, inşa ettiği imtiyazlı hizmet  varlığını işleterek, 

yapım aşamasında ve işletme aşamasında katlandığı giderlerin karşılığını 

elde etmeyi umduğu için böyle bir sözleşmeye taraf olmaktadır. Daha önce 

de belirtildiği gibi işletmeci genellikle yapım aşamasında, verdiği hizmet için 

hiçbir tahsilat yapmamaktadır. İşletmecinin, yapım aşamasında katlandığı 

giderler işletmeciye gelecekte (işletme aşamasında) ekonomik fayda 

sağlayacağından, YİD sözleşmesi Türkiye Muhasebe Standartları Kavramsal 

Çerçevesinde yer alan varlık tanımını karşılmaktadır. Bu nedenle işletmecinin 

bir varlık aktifleştirilmesi gerekmektedir. İşletmecinin aktifleştireceği varlık 

sözleşme olup, sözleşmenin ne tür bir varlığı temsil ettiğinin belirlenmesi 

gerekir. Gelecekte sağlanacak ekonomik fayda (nakit akışı) sözleşmeden 

doğan bir haktan kaynaklandığından ve bu hak nakit tahsil etme hakkı 

olduğundan, YİD sözleşmesi finansal varlık tanımına tam uymaktadır ve 

işletmeci imtiyazlı hizmet varlığı üzerindeki işletme hakkını, sözleşmenin 

sağlayacağı ekonomik fayda akışı nedeniyle finansal varlık olarak 

muhasabeleştirir.   

İşletmecinin talep riskini üstlenmeden yani kamu hizmetinin 

kullanımından bağımsız olarak, imtiyaz süresi boyunca belirlenebilir bir tutar 

tahsil etme hakkı söz konusudur. İşletmecinin verdiği yapım hizmeti, 

işletmeciye bu şekilde geri dönecektir. Diğer bir ifade ile işletmecinin imtiyazlı 

hizmet  varlığı üzerindeki hakkı, imtiyazı tanıyandan yapım hizmeti 

karşığında tahsilat yapmak için, varlığı belirli bir süreliğine sözleşmede 

belirtilen koşullar çerçevesinde işletme imtiyazıdır.  

Finansal varlıklar birer sözleşme olduğundan ve şekil şartı 

içermediğinden çok çeşitli şekilllerde ortaya çıkabilmektedirler. Bu çeşitlilik 
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ölçüm ve muhasebeleştirilme açısından, finansal varlıkların taşıdığı 

özelliklere göre geniş gruplar halinde sınıflandırılmasına neden olmuştur. 

Önemli bir diğer husus da YİD sözleşmelerinden dolayı ortaya çıkan finansal 

varlıkların bu gruplardan hangisine dahil olabileceğinin belirlenmesidir. Çünkü 

finansal varlığın dahil olduğu gruba göre ölçüm ve muhasebeleştirme 

esasları değişecektir.  

Finansal varlığın türünden bağımsız bir şekilde, finansal varlık ilk kez 

finansal tablolara alınırken gerçeğe uygun değeri ile ölçülmektedir. Finansal 

varlığın türü, sonraki dönemlere ilişkin ölçüm ve muhasebeleştirme 

esaslarının belirlenmesi açısından önemlidir. YİD sözleşmelerinin yapım 

aşaması da birden fazla dönemi kapsayabileceğinden, “sonraki dönemlerde 

değerleme” sadece işletme aşamasında değil yapım aşamasında da söz 

konusu olabilmektedir. 

4.1.3. İşletmecinin Muhasebeleştireceği Finansal Varlık Türü  

  İşletmeci finansal varlık olarak aktife alacağı YİD sözleşmesini, ilk kez 

muhasbeleştirirken diğer bütün finansal varlıklar gibi gerçeğe uygun değerleri 

ile ölçecektir.299 Sonraki dönemlerde ise ölçüm esasları TMS 39’a göre dört 

gruba ayrılarak incelenir. Bu dört grup, elde tutma amacına göre belirlenmiştir 

ve şu şekildedir:300 

• Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal 

varlıklar, 

• Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, 

• Kredi ve alacaklar ve 

• Satılmaya hazır finansal varlıklardır.  

TFRS-9’da ise finansal varlıkların sonraki dönemlerdeki ölçümü için 

sadece iki grup söz konusudur. Bu gruplar ise ölçüm esasına göre 

299 TMS-39 md. 43, TFRS-9 md. 5.1.1. 
300 TMS-39, md. 45. 
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belirlenmiş olup; gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılanlar ile 

itfa edilmiş maliyeti ile ölçülenler şeklindedir.  

YİD sözleşmeleri kapsamında muhasebeleştirilecek finansal varlıkların 

bu gruplardan hangisi/hangilerine dahil olduğun belirlenmesi finansal varlığın 

yani YİD sözleşmesini sonraki dönemlerdeki ölçümünü ve 

muhasebeleştirilmesini etkileyecektir. 

  İşletmeci TMS 39 ve TFRS 9 gereği finansal varlığını finansal tablolara 

ilk kez alırken gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirecektir. Bu açıdan iki 

standart arasında bir farklılık söz konusu değildir. Ancak söz konusu finansal 

varlığın ilk kez finansal tablolara alındıktan sonraki dönemlerde nasıl ölçeceği 

ve muhasebeleştireceği finansal varlığın türüne göre  belirlenecektir. Bu 

nedenle bu kısımda her iki düzenlemeye göre, finansal varlık türleri ve YİD 

sözleşmesi kapsamında muhasebeleştirilecek finansal varlığın hangi tür 

olabileceği veya olamayacağı ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

4.1.3.1. TMS-39 Kapsamında Finansal Varlık Türleri 

 TMS-39’ a göre finansal varlık türleri finansal varlığın elde tutulma 

amacına göre dört sınıfta toplanmaktadır. Bu gruplardan biri gerçeğe uygun 
değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklardır. Bu tür finansal 

varlıklar, alım-satım amaçlı finansal varlıklar olabilceği gibi yönetim 

tarafından bu gruba alınmasına karar verilen finansal varlıklar da olabilir.301  

Bir finansal varlık, esas itibariyle yakın bir tarihte satılmak veya geri 

satın alınmak amacıyla edinilmiş ise veya ilk muhasebeleştirme sırasında, 

birlikte yönetilen ve son zamanlarda kısa dönemde kâr etme konusunda 

belirgin bir eğilimi bulunduğu yönünde delil bulunan belirli finansal araçlardan 

oluşan bir portföyün parçası ise ya da bir türev ürün ise alım-satım amaçlı 

olarak değerlendirilebilir. 

301 TMS 39, md.9. 
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Diğer taraftan işletme bir finansal varlığı ilk kez finansal tablolarına 

alırken de gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarar yansıtılan olarak 

sınıflandırabilir. Ancak bu sınıflandırma keyfi bir biçimde yapılamaz.  İşletme, 

bu tür bir sınıflamayı, standartta izin verilen veya daha doğru bir bilgi 

sunulması sonucunu doğuran durumlarda kullanabilir. Örneğin böyle bir 

sınıflandırma, söz konusu varlık veya borçların farklı temeller esas alınarak 

ölçülmesinden veya bunlar üzerindeki kayıp ve kazançların farklı temeller 

esas alınarak muhasebeleştirilmesinden kaynaklanan bir ölçüm veya 

muhasebeleştirme tutarsızlığını (bazen “yanlış muhasebe eşleştirmesi” 

olarak da adlandırılır) ortadan kaldırmakta veya önemli ölçüde azalması 

sonucunu doğurabilir. Ya da böyle bir sınıflandırmanın nedeni finansal 

varlığın, belgelendirilmiş bir risk yönetim veya yatırım stratejisi çerçevesinde, 

gerçeğe uygun değer esas alınarak yönetilmesinden, performansları buna 

göre değerlendirilmesinden ve işletmenin kilit yönetici personeline örneğin 

yönetim kuruluna ve icra kurulu başkanına, ilgili grup hakkında bu esasa göre 

bilgi sunulmasından kaynaklanabilmektedir.302 

İkinci grup olan  vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar ise 

işletmenin vadeye kadar elde tutma niyet ve imkanının bulunduğu, sabit veya 

belirlenebilir nitelikte ödemeler içeren ve sabit bir vadesi303 bulunan ve türev 

olmayan finansal varlıklardır.304  

Üçüncü grup olan kredi ve alacaklar, sabit veya belirlenebilir nitelikte 

ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada işlem görmeyen ve türev olmayan 

finansal varlıklardır.  

Son grup olan satılmaya hazır finansal varlıklar ise, satılmaya hazır 

olarak tanımlanan veya kredi ve alacak, vadeye kadar elde tutulacak yatırım 

veya gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık 

olarak sınıflanmayan türev olmayan finansal varlıklar olarak 

302 TMS 39, md.9. 
303 Bu grubun tanımında yer alan sabit veya belirlenebilir ödemeler ile sabit vade kavramları, yatırımı 
elinde bulundurana yapılacak faiz ve anapara benzeri ödemelere ilişkin tutar ve tarihlerin sözleşmeye 
bağlı olarak belirlendiğini ifade etmektedir (TMS 39, UR 17). 
304 TMS 39, md.9. 
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tanımlanmaktadır.305 Bu tür varlıklar işletmenin fon fazlası değerlendirme 

amacıyla elinde tuttuğu, fona ihtiyaç duyulmadığı sürece satılmayacak ama 

vadeye kadar elde tutma amacıyla da edinilmemiş finansal varlıklarıdır. Diğer 

taraftan bu tür varlıklardan kısa vadede kar etme amacı da 

bulunmamaktadır.306  
Bütün bu grupların özelliklerine kısaca değindikten sonra, YİD 

sözleşmesi nedeniyle ortaya çıkan finansal varlığın hangi gruplarda 

olabileceği değerlendirilecektir. TFRS Yorum 12’ye göre,  YİD sözleşmesi 

kapsamında finansal tablolara alınacak finansal varlığın (imtiyazı tanıyan 

tarafından ödenmesi gereken tutarın) TMS-39 kapsamında dahil olabileceği 

gruplar; kredi veya alacaklar, satılmaya hazır finansal varlıklar veya ilk 

muhasebeleştirme esnasında belirtilmiş ve ilgili sınıflandırma koşulları 

gerçekleşmiş olması halinde, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara 

yansıtılan finansal varlıklar olarak belirlenebilir.307 

Başka bir ifade ile bir YİD sözleşmesi, finansal varlık modeline 

uyuyorsa vadeye kadar elde tutulacak yatırım olarak sınıflandırılamaz. Bunun 

nedeni TMS-39’da açıklanmıştır. Eğer bir finansal varlık finansal araç 

gruplarından “kredi ve alacaklar” tanımına uyuyorsa bu varlıklar vadeye 

kadar elde tutulacak yatırım olamaz. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların 

taşıması gereken iki özellik vardır. Bunlar ilki aktif bir piyasada kayıtlı olma, 

ikincisi ise hamilinin, kredi değerliğinin düşmesinden farklı bir sebeple,  

yaptığı ilk yatırımın tamamını geri kazanmaması olasılığının bulunmasıdır. Bu 

açıdan bakıldığında YİD sözleşmeleri hiçbir zaman aktif bir piyasaya kayıtlı 

olma koşulunu sağlamayacağından vadeye kadar elde tutulacak yatırım 

olamamaktadır. 308 

305  TMS 39, md.9. 
306 ÖRTEN, Remzi, KAVAL, Hasan, KARAPINAR, Aydın,  Türkiye Muhasebe-Finansal 
Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları, 4. Baskı, Haziran 2010, Gazi Kitabevi, Ankara, 
s.480-481. 
307 TFRS Yorum 12, md. 24. 
308 TFRS Yorum 12, KG 61. 
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Bununla uyumlu bir şekilde, borsada işlem gören bir borçlanma aracı 

gibi aktif bir piyasada işlem gören bir finansal varlığın kredi veya alacak 

olarak sınıflandırılması da mümkün değildir.309 Bu açıdan bakıldığında kredi 

ve alacaklar grubu ile vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar arasındaki temel 

farklılığın  “aktif bir piyasada işlem görme” olduğu söylenebilir. Eğer finansal 

varlık aktif bir piyasada işlem görmemekle birlikte hamiline yaptığı yatırımın 

tamamını geri kazandırmama olasılığını taşıyorsa, gerçeğe uygun değer farkı 

kar veya zararda muhasebeleştirilen olarak sınıflandırılmadığı sürece, 

“satılmaya hazır olarak” sınıflandırılır.310 

İmtiyazı tanıyan tarafından ödenmesi gereken tutarın, “kredi veya 

alacak” olarak ya da “satılmaya hazır finansal varlık” olarak 

muhasebeleştirilmesi durumunda TMS 39’a göre, finansal varlık etkin faiz 

yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyeti ile ölçülmeli ve etkin faiz yöntemi 

kullanılarak hesaplanan faizin kar veya zararda muhasebeleştirilmesi 

gerekmektedir. 

Etkin faiz yöntemi, finansal varlık veya borcun (veya bir finansal varlık 

veya borç grubunun) itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz 
gelir veya giderlerinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. 

Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması 

durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince yapılacak gelecekteki 

tahmini nakit ödeme ve tahsilâtlarını tam olarak ilgili finansal varlık veya 

borcun net defter değerine indirgeyen orandır. Bir YİD sözleşmesinde bu 

oran, işletme aşamasında yapılacak “tahsilatlardan sadece yapım aşamasına 

ilişkin olanlarını”311, “yapım aşaması ile ilgili finansal varlığın” net defter 

değerine312 indirgeyen orandır. Bu oranı hesaplamak için, sözleşmede süresi 

309 TMS-39, UR 26. 
310 TFRS Yorum 12, KG 61. 
311 İşletme aşamasında yapılacak tahsilatlar, hem yapım hem de işletme aşamasıyla ilgili olduğundan 
yapım aşamasında muhasebeleştirilen finansal varlığın etkin faiz oranını bulmak için sadece yapım 
aşamasıyla ilgili finansal varlığın yarattığı tahsilatları dikkate almak gerekir. Bknz EK 1: Finansal 
Varlık Modelinde Finansal Varlık Tutarları. 
312 Finansal varlığın net defter değeri, ilk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değerden 
ölçüldüğünden, gerçeğe uygun değerdir. 
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boyunca elde edilecek nakit akımlarının ve bu nakit akımlarından yapım 

aşaması ile ilgili olanların tahmin etmek gerekir. Başka bir ifade ile, etkin faiz 

oranı bir tahmindir ve bu oranda meydana gelecek değişiklikler tahmin 

değişikliği şeklinde ileriye yönelik olarak uygulanmalıdır.313 Sözleşme süresi 

uzadıkça, tahminde değişiklikler meydana gelme olasılığı da artacaktır.  

 Finansal varlık veya finansal borcun etkin faiz yöntemiyle hesaplanan 

itfa edilmiş maliyeti de şu şekilde ortaya çıkmaktadır:  

+ Finansal varlık veya finansal borcun ilk muhasebeleştirme sırasında 

ölçülen değeri 

 - Anapara geri ödemeleri  

 -, + Anılan ilk tutar ile vadedeki tutar arasındaki farkın etkin faiz 

yöntemi kullanılarak hesaplanan birikmiş itfa payı  

- Değer düşüklüğü ya da tahsil edilememe durumuna ilişkin her türlü 

indirim. 

YİD sözleşmesi gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan 

olarak sınıflandırıldığında ise, gerçeğe uygun değerinde meydana gelen 

değişikliklerin kar veya zararda muhasebeleştirilmesi gerekir. 

4.1.3.2. TFRS-9 Kapsamında Finansal Varlık Türleri 

TFRS-9’a göre TMS-39’da olduğu gibi bir finansal varlık ilk 

muhasebeleştirilmesi sırasında, hangi grupta olduğuna bakılmaksızın, 

gerçeğe uygun değerinden ölçülür.314 Sonraki dönemlerde ilişkin 

sınıflandırmada ise bu standarda göre;  itfa edilmiş maliyeti ile ve gerçeğe 

uygun değeri üzerinden ölçülecek ayrı iki grup belirlemiştir. Bu sınıflandırma 

finansal varlıkların işletmenin kullandığı yönetim modeli ve sözleşmeye 

bağlı nakit akış özellikleri esas alınarak yapılmaktadır.315  

313 TMS 8, md. 5. 
314 TFRS-9, Md. 51.1. 
315 TFRS 9, md. 9.4.1.1. 
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Bir finansal varlığın itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen olarak 

sınıflandırılabilmesi için varlığın, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsilini 

amaçlayan bir yönetim modeli çerçevesinde elde tutuluyor olması gerekir.   

Ayrıca, finansal varlığa ilişkin nakit akışlarının, belirli tarihlerde sadece 

anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz ödemelerinin yapılmasına yönelik 

olması gerekir.316 Bir finansal varlık için işletmenin kulandığı yönetim modeli 

ve varlığa ilişkin nakit akışlarının özellikleri bu şekilde değil ise, o zaman 

finansal varlık itfa edilmiş maliyetinden ölçülemeyeceğinden gerçeğe uygun 

değerinden ölçülür. 

TFRS 9’da finansal araçların sınıflandırılması, yönetim modeli ve nakit 

akışları dikkate alınarak yapılmış ve TMS 39’da yer alan dörtlü sınıflandırma 

bu standartta ikili sınıflandırma şekline dönüşmüştür. TFRS 9’da yer alan bu 

iki grup aslınada TMS 39’da zaten varolan gruplardır. TMS 39’da yer alan 

gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan grubu dışındaki üç 

grup, TFRS-9’da tek grupta birleştirilmiştir. Bu nedenledir ki, imtiyaz 

sözleşmesi kapsamında finansal tablolara alınacak finansal varlık (imtiyazı 

tanıyan tarafından ödenmesi gereken tutar) TFRS-9 kapsamında, itfa edilmiş 

maliyetinden ölçülenler ve gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara 

yansıtılarak ölçülenler  gruplarının her ikisinde de yer alabilir.317   
Bu kısımdan anlaşıldığı üzere, alım-satım amaçlı elde tutulmayan ve 

belirlenebilir ödemeleri olan finansal araçlar itfa edilmiş maliyeti üzerinden 

ölçülenlerdir. Diğer finansal araçlar ise gerçeğe uygun değer farkı kar veya 

zarara yansıtılarak ölçülenler şeklinde sınıflandırılmıştır. Ayrıca bir finansal 

varlık, ilk muhasebeleştirilmesi sırasında, TMS-39’daki gibi belirli koşullara 

altında, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülenler 

olarak sınıflandırılabilir. Bu şekilde geri dönülemez bir sınıflandırma yapılmış 

olmaktadır.318  

316 TFRS 9, md. 9.4.1.2.  
317 TFRS Yorum 12, md. 24. 
318 Böyle bir sınıflandırmanın yapılabilmesi için, bu sınıflamanın yapılmaması durumunda varlıkların 
farklı yöntemlerle ölçülmesinin veya bunlara ilişkin kazanç veya kayıpların farklı esaslardan 
muhasebeleştirilmesinin yaratacağı ölçüm veya muhasebe tutarsızlığını (‘yanlış muhasebe eşleşmesi’ 
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İmtiyazı tanıyan tarafından ödenmesi gereken tutar itfa edilmiş 

maliyetinden muhasebeleştirilmesi durumunsa TFRS 9’da da TMS 39’da 

olduğu gibi, etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faizin kâr veya zararda 

muhasebeleştirilmesini gerektirir. Etkin faiz yöntemi TMS 39’daki ile aynıdır. 

Gerçeğe uygun değer ile ölçülenler de yine TMS 39’da olduğu gibi farkın kar 

veya zarar yansıtılması şeklinde muhasebeleştirilir.  

Görüldüğü gibi, TMS 39 veya TFRS 9 açısından, YİD sözleşmesi 

kapsamında muhasebeleştirilen bir finansal varlığın ölçümü açısından önemli 

bir farklılık bulunmamaktadır.  

4.1.4. Muhasebe Uygulamalarının Aşamalar İtibariyle İncelenmesi 

Finansal varlık modeli ve ilerde değinilecek diğer modellerde de, 

ortaya çıkan ekonomik olaylar yapım ve işletme aşamaları itibariyle dikkate 

alınacaktır. Yapım aşamasında verilen hizmet nedeniyle ortaya çıkan en 

önemli ekonomik olay, imtiyazlı hizmet varlığının inşa edilmesi sırasında 

giderlere katlanılması ve bu nedenle hâsılat doğmasıdır. Bu hizmetin yerine 

getirilmesi için işletmecinin borçlanması ve işletmecinin imtiyaz tanıyana 

imtiyaz ödemesinde bulunması da bu aşamada ortaya çıkan diğer ekonomik 

olaylardır.  

İşletme aşmasındaki temel ekonomik olay ise, işletmecinin 

sözleşmede belirtilen koşullarda ve sözleşmede belirtilen hizmetleri yerine 

getirmesi sırasında giderlere katlanması ve hâsılat elde etmesidir. Bu 

aşamadaki önemli bir diğer nokta ise, yapım aşamasında aktifleştirilen 

varlığın durumudur. İşletmeci bu aşamada da borçlanabilmektedir. 

olarak da adlandırılır) tamamen veya büyük oranda ortadan kaldırması gerekir (bakınız: TFRS-9 
B4.1.29–B4.1.32 Paragrafları). 
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4. 1.4.1. Yapım Aşamasına İlişkin Ekonomik Olayların İncelenmesi 

Yapım aşamasında ortaya çıkan ekonomik olaylardan TFRS Yorum 

12’nin açıklığa kavuşturduğu konular; YİD sözleşmesi kapsamında verilen 

yapım  hizmetinin nasıl değerlendirileceği, işletmecinin bu aşamada kullacağı 

borçlara ilişkin ortaya çıkan faiz giderlerini nasıl dikkate alınacağı ve yapılan 

gider ve harcamaların nasıl muhasebeleştirileceğidir. 

İşletmecinin yapım aşamasında verdiği imtiyazlı hizmet varlığının inşa 

edilmesi, geliştirilmesi veya iyileştirilmesi hizmeti TMS-11’in kapsamına 

girmektedir. 

4.1.4.1.1. Genel Olarak TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı 

YİD kapsamında işletmeci yapım aşaması olarak ifade edilen ilk 

yıllarda bir inşat yüklenicisi yani inşa hizmeti veren bir işletme gibidir. Çünkü 

işletmeci kendi adına özel değil, taahhüt şeklinde başkası adına ve hesabına 

(kamu adına ve hesabına) inşaat yapmaktadır. Bu nedenle işletmecinin 

gerçekleştirdiği faaliyet bir hizmet üreten bir işletmeden farksız hale gelir.319 

TMS-11’de maliyet ve gelirlerin muhasebeleştirilmesi açısından işletmecinin 

inşa işini kendi adına veya başkası adına yapması açısından bir ayrım söz 

konusu değildir. Bu nedenle YİD sözleşmelerinin yapım aşamasına ilişkin 

ortaya çıkan maliyet ve gelirlerin TMS11’e göre muhasebeleştirilmesi gerekir.  

İşletmecinin yapım aşamasında verdiği hizmetin niteliğinin sıfırdan bir 

varlığın yapımı, var olan bir varlığın geliştirilmesi veya iyileştirilmesi şeklinde 

olması verilen hizmetin muhasebeleştirme esaslarını değiştirmez.  Bütün bu 

hizmetler, ekonomik özleri açısından TMS 11’in kapsamına girmektedir. 

Çünkü TMS-11, bir varlığın yapımı ile ilgili proje yöneticileri ve mimarların 

hizmet sözleşmeleri ile varlıkların yıkım veya restorasyonu ile varlıkların 

319 Yereli, Ayşe N.; Kayalı, Nilgün; Demirlioğlu, Leyla; “İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Türkiye 
Muhasebe Standardı (TMS 11) Çerçevesinde Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinin 
Muhasebeleştirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, 2011, Cilt 13, Sayı 3, s. 115. 
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yıkımı sonrası çevre düzenlemesine yönelik sözleşmeler gibi sözleşmeleri de 

kapsamaktadır.320 

İmtiyazlı hizmet sözleşmeleri imtiyaz varlığının sıfırdan yapımı, var 

olan bir varlığın geliştirilmesi veya iyileştirilmesi şeklinde olabilirse de YİD 

sözleşmelerinde sıfırdan bir binanın veya tesisin yapılması söz konusudur.  

Yapım aşaması ile ilgili inşaat sözleşmeleri, "sabit fiyat sözleşmeleri" 

ve "maliyet artı kâr sözleşmeleri" olarak sınıflandırılmaktadır. Sabit fiyatlı 

sözleşme; yüklenicinin sabit bir sözleşme fiyatını (ihale bedeli) veya üretim 

birimi başına sabit bir tutarı (birim fiyat) kabul ettiği ancak belli koşullarda 

maliyet güncelleştirmesine (eskalasyon) konu olan inşaat sözleşmesidir. 

Maliyet artı kâr sözleşmesi; yükleniciye kabul edilebilir ya da başka bir 

şekilde tanımlanmış maliyetler üzerine bu maliyetlerin bir yüzdesi veya sabit 

bir tutar eklenerek ödeme yapılan inşaat sözleşmesidir.321 Bazı inşaat 

sözleşmeleri, örneğin maliyet artı kâr sözleşmesine tavan fiyat konulması 

durumunda olduğu gibi, sabit fiyatlı ve maliyet artı kâr sözleşmelerinin her 

ikisinin de özelliklerini içerebilir. 322 

TMS 11 standardının amacı, inşaat sözleşmesi kapsamında elde 

edilen gelir ve ortaya çıkan maliyetlerin bu hizmetin verildiği dönemlere 

dağıtılması her bir dönemin faaliyet sonuçlarının ilgili olduğu dönemde 

gösterilmesidir.323 Çünkü yapım sözleşmelerine konu olan işler genellikle bir 

yıldan uzun sürmektedir ve işin başlaması ile tamamlanması farklı 

dönemlerde olmaktadır.324  

TMS 11, amacını gerçekleştirebilmek için tamamlama yöntemi yerine, 

tamamlama aşaması yöntemini kullanmaktadır. Bu yönteme göre, ilgili 

dönemde yapılan giderlere denk gelen hâsılatın, eşleştirme prensibi ile o yılın 

gelir tablosunda yer alması sağlanır.325 

320 TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri, md.5. 
321 TMS 11, md.3. 
322 TMS 11, md.6. 
323 TMS 11, amaç maddesi. 
324 Yapım işleri bir yıldan kısa sürse de, herhangi bir yapım işlemi ile ilgili sözleşmenin yine TMS 
11’e göre muhasebeleştirilmelidir. 
325 TMS 11, md.22. 

 

                                                           



138 
 

Yüklenici işletmenin, YİD sözleşmelerinin bir parçası olan inşaat 

sözleşmelerini, finansal tablolarında nasıl gösterileceğine belirleyen 

muhasebeleştirme esaslarını için TMS 11’e bakmak gerekecektir.326  Bu 

standarda göre yapım aşamasına ilişkin gider ve hâsılatın 

muhasebeleştirilmesine ilişkin ayrıntılar aşağıda ele alınacaktır. 

4.1.4.1.2. İnşa Hizmetine İlişkin Giderlerin Muhasebeleştirilmesi 

 TMS-11’ de kullanılan tamamlama aşaması yöntemine göre sözleşme 

maliyetleri ait oldukları işin yapıldığı hesap dönemlerinde kar veya zararda 

muhasebeleştirilir.327 Bazen de yüklenici (işletmeci) gelecekte yapılması 

gereken işlerle ilgili maliyetlere katlanmış olabilir. Eğer bu tür önceden 

katlanılmış maliyetler, geri alınabilecekleri muhtemel ise varlık olarak 

muhasebeleştirilir. Bu alacaklar (varlıklar) müşteriden olan alacağı temsil 

eder ve “yapılmakta olan işler” olarak sınıflandırılır. 

İşletmecinin katlandığı maliyetler, ilgili oldukları dönemde hizmet 

üretim maliyeti hesabında giderleştirilir ve hesap dönemi sonlarında ilgili 

dönemin faaliyet sonucunun ortaya çıkması için kar veya zarara aktarılırlar. 

Yani yukarıda bahsedilen istisna dışında aktifleştirilmezler, giderleştirilirler. 

 Bu standarda göre işletmecinin yapım aşamasında katlandığı 

maliyetler, inşaat sözleşmesi ile doğrudan ilgili maliyetler, sözleşmeye 
yüklenebilecek genel maliyetler ve müşteriye yüklenebilecek diğer 
maliyetlerdir.328  

İnşaat sözleşmesi ile doğrudan ilişkili maliyetler: 329  

• Gözetim dahil inşaat alanı işçilik maliyetleri, 

• İnşaatta kullanılan malzeme maliyetleri, 

• İnşaatta kullanılan tesis ve makinelerin amortismanı, 

326 TMS 11, md.1. 
327 TMS 11, md.26. 
328 TMS 11, md.16. 
329 TMS 11, md.17. 
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• Tesis, makine ve malzemelerin inşaat alanına getirilmesi ve 

buradan götürülmesi ile ilgili taşıma maliyetleri, 

• Tesis ve makine kiralama maliyetleri, 

• Sözleşmeyle doğrudan ilişkili tasarım ve teknik destek hizmeti 

maliyetleri, 

• Tahmini garanti maliyetleri dahil olmak üzere, garanti kapsamında 

yapılan işler ve büyük onarımlara ilişkin öngörülen maliyetler ve  

• Üçüncü kişilerin ödeme talepleridir.    

Genel olarak sözleşme kapsamındaki işle ilişkisi kurulabilen ve belli 

bir sözleşmeye yüklenebilecek olan maliyetler ise; sigorta, belirli bir 

sözleşmeyle doğrudan ilişkisi kurulamayan tasarım ve teknik destek hizmeti 

maliyetleri ve inşaat genel giderleridir. Genel olarak sözleşme kapsamındaki 

işle ilişkisi kurulabilen ve belli sözleşmelere yüklenebilecek olan maliyetler 

borçlanma maliyetlerini de içerir.330 

 Sözleşme hükümlerine göre özellikle müşteriye yüklenebilecek olan 
maliyetler, sözleşmede geri ödenebilecek giderler olarak tanımlanmış bazı 

genel yönetim giderleriyle geliştirme maliyetlerini içerebilir.331 

          YİD sözleşmelerinde yapım aşamasındaki önemli nokta, işletmecinin 

bu aşamada genellikle bir tahsilât yapmamasıdır. YİD sözleşmelerinde yapım 

ve işletme aşaması için ayrı iki sözleşme yoktur. Tahsilât yapılmaması ve iki 

ayrı sözleşme olmaması dışında, ayrıca YİD sözleşmelerinde inşa hizmetine 

ilişkin ayrı bir ödeme tutarı da genellikle belirlenmez.  

 Ancak TMS 18 Hâsılat standardına göre, birden fazla ayrıştırılabilir 

sözleşme içeren tek bir sözleşmede, ayrıştırılabilir parçalara ilişkin hâsılat ve 

maliyetlerin ayrı ayrı muhasebeleştirilmesi gerekir. İmtiyazlı hizmet 

sözleşmelerinde de bu durum geçerlidir. Her ne kadar ayrı bir inşaat 

sözleşmesi olmasa da bu aşamada verilen inşa hizmeti, YİD sözleşmesi 

330 TMS 11, md.18. 
331 TMS 11, md.19. 
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içinde ayrıştırılabilir sözleşmelerden biri olan inşaat sözleşmesini ifade 

etmektedir.332  

 İnşaat sözleşmesi açısından maliyetlerin belirlenmesi ve ilgili 

dönemin gideri olarak kayıtlara alınması konusunda herhangi bir zorluk 

yoktur. Yukarıda yer alan kalemler, maliyetleri oluşturan kalemlerdir. Ancak, 

TMS-11’in amacı bitirilen işle orantılı gelir, gider ve dolayısıyla kârın 

raporlanması sağlanmasıdır. Bu nedenle standart işletmecinin gelir ve 

giderlerini finansal tablolara alabilmesi için, inşaat sözleşmelerinin sonucunun 

güvenilir biçimde tahmin edebilmesini gerektirir.333 Sonucun güvenilir olarak 

ölçülebilmesi, maliyetle birlikte hâsılatın da güvenilir olarak ölçülebilmesini 

gerektirir. 

4.1.4.1.3. İnşa Hizmetine İlişkin Hâsılatın Muhasebeleştirilmesi 

Yapım aşamasına ilişkin giderler gibi yapım aşamasına ilişkin hâsılat 

da TMS 11’e göre yani tamamlama aşamasına göre ölçülür ve 

muhasebeleştirilir. TMS 11’de sözleşme gelirleri, başlangıçta üzerinde 

anlaşılmış bedel ile ek ödeme veya teşvik taleplerinden gelir olarak 

sonuçlanması muhtemel ve güvenilir olarak ölçülebilen ödemeler olarak ifade 

edilmektedir.334 

Yapım aşamasında işletmeci, imtiyazlı hizmet varlığını inşa etmek için 

bir takım giderlere katlanmaktadır. Ve yapım hizmeti tamamlanana kadar 

genellikle imtiyazı tanıyandan hiç tahsilât yapmamaktadır. Ancak TMS-11’de 

kullanılan tamamlama aşaması yöntemine göre, işletmecinin tahsilât yapıp 

332 Burada tekrar belirtmek gerekir ki, bu ayrım TMS 18 kapsamında, iki farklı hizmete (yapım ve 
işletme hizmeti) ilişkin bir ayrıştırmadır. İnşaat sözleşmeleri kapsamındaki tek sözleşmenin farklı 
inşaatlara ilişkin olarak parçalara ayrılması değildir. Ancak bu ayrım, TMS 18 ve TMS 11’in ikisini 
birden kapsayan ve her iki standardı birleştirecek olan yeni bir standartta ortadan kalkacaktır. Söz 
konusu standartta ayrıştırılabilir sözleşmelerin hepsi,  “farklı performans yükümlülükleri” olarak ifade 
edilmektedir. Bu standarda göre, yapım aşamasındaki her bir inşaat sözleşmesi ve işletme 
aşamasındaki her bir hizmet, tek sözleşmede (YİD sözleşmesinde) yer alan ayrı bir performans 
yükümlülükleri olarak değerlendirilecektir. 
333 TMS 11, md.22. 
334 TMS 11, md. 11. 
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yapmaması önemli değildir. İşletmeci tahsilât yapmasa da katlandığı 

giderlere denk gelen hâsılat tutarını ilgili olduğu dönemde gelir olarak kar 

veya zararda muhasebeleştirmesi gerekir.  
 Tamamlama aşaması yönteminde sözleşme geliri, ulaşılan 

tamamlanma aşamasına kadar katlanılan giderle eşleştirilerek, bitirilen işle 

orantılı gelir ve giderin, dolayısıyla faaliyet sonucunun (kârın) raporlanması 

sağlanır. Bu yöntem, ilgili dönemde sözleşme kapsamındaki işin aşaması ve 

işteki ilerleme konusunda yararlı bilgi sağlar. 335 Ayrıca gelir ve giderlerin ilgili 

olduğu dönemde eşleştirilmesi ile dönemsellik kavramına uyulmuş 

olmaktadır. 336 

 İşletmeci tamamlama aşamasını çeşitli şekillerde belirleyebilir, bu 

yöntemler;  ilgili raporlama tarihine kadar yapılan işle ilgili katlanılan 

sözleşme giderlerinin işin öngörülen toplam giderlerine oranı, yapılan işe 

ilişkin incelemeler veya sözleşmeye konu işin fiziki tamamlanma oranı 

olabilir. Bu nedenle müşteriden alınan avanslar ve hakedişler genellikle 

yapılan işi yansıtmaz. 337 

YİD sözleşmelerinde yapım aşaması  ile ilgili ortaya çıkan sorunlardan 

biri, işletmecinin yapım aşaması için ileride tahsil edeceği bedelin yani 

hâsılatın tespit edilmesidir. Eğer sözleşmede yapım hizmeti karşılığında bir 

tutar belirlendiyse ayrıştırma işlemi çok daha objektif bir şekilde 

yapılabilecektir. Ancak genellikle YİD sözleşmelerinde genellikle yapım 

aşamasına özgü belirlenmiş bir tutar olmaması, yapım aşmasının ayrı bir 

şekilde müzakere edilmemesi işletme aşamasında tahsil edilecek ödemelerin 

ne kadarının yapım aşamasına ilişkin olduğunun tespit edilmesini 

zorlaştırmaktadır.  Çünkü birçok sözleşmede yapım aşamasıyla ilgili 

yapılacak ödemeler ile işletme aşamasıyla ilişkili yapılacak ödemeler 

birbirinden ayrılmaz. Hatta yukarıda belirtildiği gibi genellikle inşa süresince 

işletmeciye hiçbir ödeme yapılmaz. İnşa aşaması tamamlandıktan sonra yani 

335 TMS 11, md.  25. 
336 Şenlik, Mehmet; İnşaat Muhasebesi, 2005, 1. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara, s. 42. 
337 TMS 11, md.30. 
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işletme aşamasında ödemeler başlar. İmtiyazlı hizmet sözleşmesi 

kapsamında tahsil edilecek/ tahsil edileceği tahmin edilen toplam bedelin inşa 

ve işletme aşaması arasında ayrıştırılması ve toplam hâsılatın, inşa 

aşamasına ve işletme aşamasına düşen kısmı ayrıştırılarak 

muhasebeleştirilmesi gerekir. 338 

TFRS Yorum 12’de işletmecinin birden fazla hizmet vermesi 

durumunda tahsil edilecek toplam bedelin, verilen hizmetlerin gerçeğe uygun 

değeri oranında her bir hizmete dağıtılması gerektiği ifade edilerek, dağıtım 

anahtarı olarak da gerçeğe uygun değer esas alınmıştır.339  

 Görüldüğü gibi yapım aşamasındaki önemli noktalardan bir tanesi, 

toplam hâsılatın ve yapım hizmeti ile işletme hizmetine ilişkin hâsılatın 

belirlenmesidir. Her bir hizmetin gerçeğe uygun değeri,  aynı zamanda ilgili 

hizmetin hâsılatı anlamına gelmektedir. Çünkü hâsılat gerçeğe uygun değer 

ile ölçülmektedir. Gerçeğe uygun değerin tespiti ile ilgili dikkat edilmesi 

gerekli en önemli husus, piyasa verilerine mümkün oluğunca çok, işletmeye 

özgü verilerin ise mümkün olduğunca az kullanıldığı bir yöntemi seçmektir. 

Çünkü gerçeğe uygun değer işletmeye özgü bir ölçü değil, piyasa bazlı bir 

ölçü birimidir.340 

İmtiyazlı hizmet sözleşmesinin inşaat sözleşmesi ve hizmet 

sözleşmesi olarak ikiye ayrıştırılabilmesi için inşaat sözleşmesinin maliyet artı 

kâr sözleşmesi şeklinde olduğunu varsaymak sözleşmenin sonucunun 

güvenilir olarak tahmin edilebilmesi açısından daha faydalı ve çok daha 

objektif sonuçlar doğuracaktır.  Çünkü maliyet artı kâr sözleşmelerinde 

sözleşmenin sonucunun güvenilir olarak tahmin edilebilmesi için; sözleşmeye 

338 Sözü edilen ayrıştırma işleminin yapılması için YİD sözleşmesinin TMS 11’de yer alan 
sözleşmelerin ayrıştırılmasına ilişkin kriterlerini taşıması gerekmez.  TMS 11’de yer alan ayrıştırma 
bir inşaat sözleşmesi içinde birden fazla inşaat sözleşmesi yer alıyorsa, her biri ayrı olarak dikkate 
alınabilecek sözleşmelerin hâsılatının ve maliyetinin ayrı olarak muhasebeleştirilmesini gerektirir. 
Buradaki ayrıştırma işlemi ise, hâsılat standardında yer alan özü itibariyle farklı işlemlerle ilgili 
hasılatın, her bir işlemin özünü yansıtmak amacıyla ayrı olarak muhasebeleştirilmesi ilkesine dayanır. 
Sözleşme ile ilgili toplam gelirin farklı iki hizmet arasında dağıtılmasına ilişkindir. Bu nedenle TMS 
11’de yer alan ayrıştırma işlemi, eğer varsa,  inşa aşamasına ilişkin hâsılatın birden çok inşaat 
sözleşmesi arasında dağıtılmasında ayrıca kullanılabilir.  
339 TFRS Yorum 12, md.13. 
340 TFRS 13, md.2. 
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ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edilmesinin muhtemel 

olması ve sözleşmeye yüklenebilecek inşaat maliyetlerinin açıkça 

belirlenebilmesi ve güvenilir biçimde ölçülebilmesi yeterlidir.341 

Sabit fiyatlı sözleşmelerde ise bunlara ek olarak; toplam sözleşme 

gelirinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi; sözleşme konusu işin bitirilmesi için 

gereken inşaat maliyetleri ile işin tamamlanma aşamasının raporlama dönemi 

sonunda güvenilir biçimde belirlenebilmesi ve katlanılan fiili inşaat 

maliyetlerinin önceki tahminlerle karşılaştırılabiliyor olması gerekir.342   

Bu nedenle maliyet artı kar sözleşmelerinde, sözleşme sonucunun 

güvenilir olarak ölçülebilmesi, sabit fiyatlı sözleşmelere göre çok daha kolay 

yapılabilmektedir. Çünkü maliyet artı kar sözleşmelerinde, ekonomik 

yararların elde edilmesinin muhtemel olması dışında, maliyetin 

belirlenebilmesi yeterlidir. Maliyete eklenecek kar marjı ile hasılat 

kendiliğinden ortaya çıkacak ve faaliyet sonucu da kendiliğinden belirlenmiş 

olacaktır.  

Sabit fiyatlı sözleşmelerde ise, sözleşme sonucunun güvenilir olarak 

ölçülebilmesi için maliyet dışında, toplam sözleşme gelirinin de güvenilir 

olarak belirlenmesi gerekir. Toplam sözleşme gelirinin belirlenmesi gerekliliği, 

döneme ilişkin maliyete düşen hasılatın saptanıp dönem sonucunun ortaya 

çıkabilmesi için gereklidir. Sözleşmede toplam sözleşme gelirinin belirlenmiş 

olması, eşleştirme prensibinin uygulanmasını kolaylaştırabilir.  

Ancak YİD sözleşmelerinde, işletmecinin toplam sözleşme gelirini 

belirlemek oldukça zor olacaktır. Finansal varlık modeli açısından bu zorluk; 

fiyatların belirli ekonomik göstergelere bağlı olarak zaman içinde 

değişmesinden ve YİD sözleşmesinin toplam gelirinin ne kadarının inşa 

sözleşmesinin toplam geliri olarak dikkate alınacağının belirlenmesi 

gerektiğinden kaynaklanmaktadır.  

Ayrıca, TMS 11’de yer alan iki tür inşaat sözleşmesi 

değerlendirildiğinde, işletmecinin sabit fiyatlı sözleşme modelini seçerek 

341 TMS 11, md.24. 
342 TMS 11, md.23. 
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verilen yapım hizmeti için sabit bir fiyat belirlemesi, maliyet artı kâr yöntemine 

göre piyasa verilerini daha az yansıtan bir yöntem olacaktır. Çünkü maliyet 

artı kâr yönteminde, inşa maliyetlerin piyasa verilerini (fiyatları) içermesi ve 

inşa işine ilişkin piyasadan makul kar marjı ulaşılabilmesi gerçeğe uygun 

değerin tespitinde daha objektif bir yöntem olacaktır.  

 Yapım hizmetine ilişkin hasılatın gerçeğe uygun değerinin 

belirlenmesine bu şekilde çözüm bulunsa da, sağlanacak her bir hizmete 

ilişkin gerçeğe uygun değerin belirlenebilmesi için her bir hizmete ilişkin kar 

marjının belirlenmesi önem arz etmektedir. Genellikle de yapım aşaması ve 

işletme aşamasının kar marjları farklıdır. Kar marjı belirlemedeki amaç, her 

bir aşamada katlanılan maliyetten yola çıkarak gerçeğe uygun değerin 

belirlenmesidir. Sözleşmenin uzun bir zamanı kapsaması ve tahsil edilecek 

tutarların formüllerde yer alan piyasa verileri gibi değişkenlerden dolayı 

farklılaşması toplam ödemenin başka türlü tahmin edilmesini 

zorlaştırmaktadır.   

4.1.4.1.4. Finansal Varlık Muhasebeleştirilmesi 

 Bir YİD sözleşmesi finansal varlık tanımını karşılıyorsa, yapım 
aşamasında inşaat gelir ve giderleri dışında bir de finansal varlık 
muhasebeleştirilmesi gerekecektir. YİD sözleşmesi kapsamında finansal 
varlıkların muhasebeleştirilmesi, sıradan bir finansal varlık alımı gibi, tek bir 
tarihte gerçekleşmemektedir. Yapım aşaması boyunca işletmecinin elinde 
bulunan finansal varlık tutarı, imtiyazlı hizmet varlığını tamamladığı ölçüde 
zaman içinde değişecektir. Çünkü işletmeci sözleşmeye dayalı olarak nakit 
elde etme hakkını, yapım aşaması boyunca yavaş yavaş (zamanla) elde 
etmektedir.  
 İşletmeci finansal varlığını ilk kez finansal tablolara alırken, gerçeğe 
uygun değeri ile ölçecektir. Bu aşamada finansal varlıklarla ilgili olarak ortaya 
çıkan sorun gerçeğe uygun değerin tespiti ile ilgilidir. Bu nedenle gerçeğe 
uygun değerin tespitiyle ilgili standartlarda bakmak gerekecektir. Gerçeğe 
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uygun değeri belirlenecek olan finansal varlık olduğuna göre, finansal 
varlıkların ölçümü ile ilgili TMS 39 ve TFRS 9 standartları incelenecektir. 

TMS 39 ve TFRS 9’a göre, bir finansal varlığın ilk 
muhasebeleştirilmesi sırasındaki gerçeğe uygun değeri genellikle işlem 
fiyatıdır yani “alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeridir”. 
Bununla birlikte alınan veya alınacak olan bedelin bir kısmının finansal 
varlığa ait olmaması durumunda, ilgili finansal aracın gerçeğe uygun 
değerinin bir değerleme yöntemi kullanarak belirlenmesi gerekir.343   

İmtiyazlı hizmet sözleşmeleri bu kapsamda değerlendirildiğinde, 
gelecekte (işletme aşamasında) tahsil edilecek bedelin hepsinin sözleşmenin 
yapım aşamasında ortaya çıkan finansal varlıkla ilgili olmadığı söylenebilir. 
Çünkü daha önce de belirtildiği gibi genellikle yapım aşamasında hiçbir 
tahsilat yapılmaz. Bu nedenle, işletme aşamasında tahsil edilecek bedelin bir 
kısmı inşa hizmeti ile diğer bir kısmı ise direkt olarak işletme aşamasında 
verilecek hizmetler ile ilişkili olacaktır.  Bu nedenle bir değerleme yöntemi 
belirlenmesi gerekecektir.  

İşletmecinin yapım aşaması ile ilgili olan gelecekteki nakit akışlarının 
uygun bir iskonto oranı ile iskonto edilerek bulunan bugünkü değeri, finansal 
varlığın gerçeğe uygun değeri olarak belirlenebilir. Ancak bu durumda da 
işletme aşamasında tahsil edilecek bedelin ayrıştırılması, ne kadarının yapım 
hizmeti ne kadarının işletme hizmetine ilişkin olduğunun belirlenmesi 
gerekecektir. Diğer taraftan böyle bir tespit yapılabilmesi için, işletme 
aşamasında tahsil edilecek tutarın belirlenmesi, bunun için de sözleşmede 
yer alan formüllerdeki bütün verilerin gelecekteki değerlerinin tahmin edilmesi 
ve iskonto oranının da belirlenmesi problemleri ortaya çıkacaktır ve bu durum 
sübjektifliği arttıracaktır.  

Diğer taraftan ilk muhasebeleştirme sırasındaki kullanılacak değer 
olan gerçeğe uygun değerin finansal varlık açısından tanımı, finansal varlık 
karşılığında alınan veya alınacak bedelin gerçeğe uygun değeridir.  Bu 
bedelin inşa hizmeti karşılığında alınacağı düşünülürse, inşa hizmeti 
karşılığında elde edilecek hâsılat aynı zamanda inşa aşamasında ortaya 

343 TMS 39, UR 64; TFRS 9, md. 5.1.1. 
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çıkan finansal varlığın gerçeğe uygun değeri olmaya uygundur. Zaten İnşa 
aşamasına ilişkin hâsılat da, söz konusu hizmet karşılığı alınan veya alınacak 
olan bedelin gerçeğe uygun değeri olarak ölçülmektedir. Bu durumda, 
finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesi sırasında ortaya çıkacak gerçeğe 
uygun değeri için başka bir yöntem kullanmaya gerek kalmamaktadır. Diğer 
bir ifade ile, inşa aşamasında gelir olarak muhasebeleştirilecek hâsılat tutarı 
kadar finansal varlık aktife alınmalıdır.  

Daha önce de belirtildiği gibi işletmeci yapım aşamasında finansal 
varlığı zaman içinde elde etmekte (yapım işini tamamladıkça) ancak herhangi 
bir tahsilat yapmamaktadır. Bu nedenle eğer işletmeci, finansal varlığını 
gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarar yansıtılan olarak 
sınıflandırmadıysa veya itfa edilmiş maliyeti ile ölçecekse, bir önceki 
dönemde aktife aldığı finansal varlık tutarı üzerinden etkin faiz yöntemine 
göre faiz geliri hesaplaması gerekir. Hesapladığı faiz geliri kadar finansal 
varlıklarını arttırırken faiz gelirini de kar veya zarar aktarması gerekir.  

4.1.4.1.5. Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi 

 İşletmeci yapım aşamasında gerçekleştirdiği hizmete ilişkin giderlere 
katlanmak için borçlanmaktadır.  Yapım aşamasındaki borçlanmalara ilişkin 
ortaya çıkan borçlanma maliyetleri (faiz ve kur farkı)344 muhasebeleştirilmesi 
TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardına göre yapılacaktır.  
 İlgili standarda göre özellikli varlıklar345 dışındaki varlıkların edinimi ile 
ilgili borçlanma maliyetleri hiçbir zaman varlığın maliyetine dâhil edilmek 
suretiyle aktifleştirilememektedir, oluştukları dönemde gider olarak 
muhasebeleştirilmektedir.  

344 Borçlanma maliyetleri, etkin faiz oranı yöntemine göre hesaplanan faiz giderleri, finansal kiralama 
ile ilgili borçlardan ve yabancı para ile borçlanmalardan kaynaklanan faiz maliyetleri ile kur 
farklarıdır. (TMS 23, Md 6). 
345 Özellikli varlık, amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun 
bir süreyi gerektiren varlıklardır. Bu konunun ayrıntılı bir biçimde ele alınması, maddi olmayan duran 
varlığın özellikli varlık niteliği taşıması nedeniyle maddi olmayan duran varlık modeline bırakılmıştır.  
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 Finansal varlık modelinde yapım aşamasında aktife alınan finansal 
varlık TMS 23’e göre hiçbir koşulda özellikli varlık olamamaktadır. Bu 
nedenle finansal varlık modelinde yapım aşamasında ortaya çıkan borçlanma 
maliyetleri dönemin gideri olarak muhasebeleştirilmekte hiçbir şekilde 
aktifleştirilememektedir.346 Borçlanma maliyetlerinin hiçbir şekilde 
aktifleştirilmemesi, YİD sözleşmeleri nedeniyle yapım aşamasında ortaya 
çıkan finansal varlıklar için söz konusudur. İşletmenin başka bir özellikli 
varlığı olması durumunda veya YİD sözleşmesinin özellikli bir varlığı temsil 
etmesi durumunda (maddi olmayan duran varlık modelinde olduğu gibi), ilgili 
özellikli varlığa ilişkin ortaya çıkan borçlanma maliyetinin TMS 23’e göre 
aktifleştirilmesi elbette mümkündür.  

4.1.4.1.6. İşletmeci Tarafından İmtiyazı Sağlayana Yapılan Ödemeler 

İmtiyazlı hizmet sözleşmelerinde ortaya çıkan ödemeler her zaman 
imtiyazı tanıyan tarafından işletmeciye yapılmaz. İşletmecinin de, sözleşme 
şartlarında yer alması durumunda, zaman zaman imtiyazı tanıyana ödeme 
yapması gerekebilir. Bu tür ödemeler YİD sözleşmelerinde bütün modeller 
(finansal varlık, maddi olmayan duran varlık ve karma model) kapsamında 
olabileceğinden burada genel olarak bir defaya mahsus olmak üzere 
bahsedilecek, diğer modellere ilişkin kısımlarda ise bu tür ödemelerin sadece 
ilgili model kapsamında nasıl değerlendirilmesi gerektiği ele alınacaktır.  

4.1.4.1.6.1. Genel Olarak İmtiyazı Tanıyana Yapılan Ödemeler347 

 İşletmecinin, imtiyazı tanıyana yaptığı ödemeler nitelikleri itibariyle   
a) imtiyaz ücreti veya b) imtiyaz varlığının kullanımını elde etmek için yapılan 

346 TMS 23, md.7. 
347 IASB, Staff Paper, A.g.enda Ref. 3, Project: IFRIC 12, Paper Topic: Cover Note And Summary: 
Payments Made By an Operator in Service Concession Arrangement, March 2012 IFRS 
Interpretations Committee Meeting, London 2012. 
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erişim hakkı ödemesi olarak iki şekilde ele alınabilir. İmtiyaz ücreti, imtiyazı 
tanıyana işletmeci tarafından imtiyazı (imtiyaz varlığını) işletme hakkı için 
ödenen ücrettir. İmtiyaz ücreti YİD sözleşmelerinin koşullarına göre sabit 
veya değişken olabilmektedir. İmtiyazı tanıyana veya üçüncü bir tarafa maddi 
duran varlığın (imtiyazlı hizmet varlığının) kullanım hakkı için ödenen ücret 
ise erişim hakkı ödemesidir. 
 Bu tür ödemeler eğer işletmeciye sözleşmede yer alanlar dışında 
başka bir mal veya hizmet sunuyorsa, işletmeci ödeme karşılığında alacağı 
mal veya hizmeti ilgili olduğu standarda göre muhasebeleştirmelidir. Ancak, 
işletmecinin yaptığı bu tür ödemeler, bir maddi duran varlık (kamu hizmetinin 
sunulacağı YİD varlığı) ile ilişkili ise, TFRS Yorum 12 veya TMS-17 Kiralama 
Sözleşmeleri Standardına göre muhasebeleştirilebilir.  
 İşletmeci ödeme karşılığı,  bir maddi duran varlığın kullanımı kontrol 
etme hakkı elde ediyorsa TMS 17’ye göre bir finansal kiralama varlığı 
muhasebeleştirilir. Ancak ödeme işletmeciye maddi duran varlık üzerinde 
kontrol gücü sağlayan bir ödeme değilse ödeme TFRS Yorum 12 
kapsamındadır. Başka bir deyişle ödeme bir maddi duran varlık ile ilgili ise, 
ödemenin işletmeciye ilgili maddi duran varlığın kullanımını kontrol hakkı 
verip vermediği değerlendirilir. Maddi duran varlığın kullanımını kontrol hakkı 
yoksa ödeme TFRS Yorum 12’ye göre muhasebeleştirilir. 
 Bu durumda işletmeci, sözleşmeyle ilişkili olarak imtiyazı tanıyana 
yaptığı bu ödemeleri, imtiyazın başlangıcında yani sözleşme yapıldığında 
varlık olarak muhasebeleştirilerek aynı zamanda ödemeleri yapmak için de 
yükümlülük mü muhasebeleştirmelidir, yoksa henüz ifa edilmemiş bir borç 
olarak dikkate alınarak, sözleşme dönemi boyunca mı muhasebeleştirmelidir 
sorusu ortaya çıkar.   
 Ödemenin imtiyaz ücreti mi yoksa erişim hakkı ödemesi mi olduğu 
muhasebeleştirme açısından fark etmediğinden bunların her ikisi de “imtiyaz 
ödemesi” olarak dikkate alınacaktır. Aşağıdaki şekil her bir model itibariyle 
bu ödemelerin nasıl dikkate alınacağını özetlemektedir. İlk model olması 
bakımından şekle burada yer verilmekle birlikte, bu ödemelerin diğer 
modellerde nasıl ele alınacağı anlatılırken bu şekle atıf yapılacaktır.  
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Şekil 10: İşletmecinin İmtiyaza Tanıyana Yapacağı Ödemenin 

Muhasebeleştirilmesine İlişkin Kriterler 

   
 İmtiyazı ödemesi, imtiyaz 

sözleşmesinden farklı bir mal 
veya hizmeti temsil ediyor mu?  

        EVET İlgili standarda göre farklı 
bir mal veya hizmet 
muhasebeleştir.  

 
 
 
 
 

   

   

  HAYIR 

       
         
 İmtiyaz ödemesi maddi bir 

varlığın kullanım hakkı ile mi 
bağlantılıdır? 
 

EVET İşletmeci maddi varlık 
üzerindeki kullanım hakkını 
kontrol ediyor mu?  
 

 
    

   

  HAYIR 

              

       HAYIR 
  

        EVET 

 
       
          
 TFRS Yorum 12 md. 15-17’de yer alan hükümlere göre, 

YİD sözleşmesi finansal varlık modeli mi, maddi olmayan 
duran varlık modeli mi yoksa karma model mi? 
 

 Sözleşmenin 
bu kısmına 
TMS 17 
uygulanır.  
 

  

          
 Karma   Model  Maddi Olmayan 

Duran Varlık Modeli 
 Finansal 

Varlık Modeli 
   

   
          
          
 İmtiyaz 

sözleşmesinin 
durumunu aşağıdaki 
göstergeye göre 
analiz edilir. 
 

 İmtiyaz ödemesi 
sözleşmesi maddi 
olmayan duran varlık 
için yapılan ödeme 
gibi dikkate alınır. 
TMS 38 uygulanır. 
 

 İmtiyaz ödemesi 
tüm 
tahsilâtlardan 
indirim olarak 
dikkate alınır. 
 

 

       
 İşletmecinin sağladığı 

hizmetin gerçeğe uygun 
değeri, imtiyazı tanıyan 
tarafından garanti edilen 
tutardan büyük mü? 
 

        
       

  
  
 EVET 
  

       HAYIR   
 
Kaynak: IASB, Staff Paper, Agenda Ref 3,  IFRIC 12 Cover Note and Summary: Payments 
Made By an Operator in Service Concession Arrangements, 2012, s.12. 
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Şekli kısaca özetlemek gerekirse,  

 a) Eğer imtiyaz ödemesi YİD sözleşmesinden ayrı bir mal veya 

hizmet için yapılıyorsa, bu ayrı mal veya hizmet ilgili olduğu standarda göre 

muhasebeleştirilir.  

b) Bir maddi duran varlığın kullanım hakkı için ödenen erişim ücreti, 

eğer maddi duran varlığın kullanımının işletmeci tarafından kontrol edilmesini 

sağlıyorsa TMS 17’ye göre muhasebeleştirilir. Aksi takdirde imtiyaz ücreti gibi 

muhasebeleştirilir. 

c) İmtiyaz ödemesi başka bir varlığın elde edilmesi ile ilgili değilse, 

TFRS Yorum 12 kapsamındadır ve muhasebeleştirme işlemin ekonomik 

özüne göre yapılır.  

4.1.4.1.6.2. Finansal Varlık Modeli Kapsamında İşletmeci Tarafından İmtiyazı 

Sağlayana Yapılan Ödemeler348 

İmtiyaz ödemelerine ilişkin ekonomik özün değerlendirilmesinde, 

işletmecinin hizmet verdiği müşterinin kim olduğu belirlenmesi gerekir. Bu 

aynı zamanda, işletmecinin ne tür bir varlık muhasebeleştirdiğini belirleyen 

talep riski ile de dolaylı olarak ilgilidir. Bu ödemelerin muhasebeleştirilmesi, 

işletmecinin hizmet verdiği müşterinin kim olduğuna göre 

değerlendirileceğinden, her bir hizmet (yapım ve işletme hizmeti)  açısından 

müşterinin kim olduğunun belirlenmesi gerekir. Bu belirlemenin daha rahat 

yapılabilmesi açısından her bir model, işletmecinin sadece işletme hizmeti 

vermesi varsayımından başlanarak değerlendirilecek, sonrasında 

modellerimizin kapsamında olduğu gibi işletmecinin hem yapım hem işletme 

hizmeti vermesi durumunda müşterinin kim olduğu incelenecektir. 

348Bu kısım yazılırken,  IASB, Staff Paper, A.g.enda Ref. 3A, Project: IFRIC 12, Paper Topic: 
Payments Made By an Operator in Service Concession Arrangement: Financial Asset Only 
Model, March 2012 IFRS Interpretations Committee Meeting, London 2012. adlı kaynaktan 
faydanılmıştır. 

 

                                                           



151 
 

 İşletmecinin imtiyazı tanıyana sadece işletme hizmeti verdiği ve 

karşılığında imtiyazı tanıyandan sözleşmeye dayalı olarak koşulsuz nakit 

alma hakkı olduğu bir sözleşmede, işletmecinin tek müşterisi imtiyazı 

tanıyandır. Bu durumda işletmeci müşterisine tek bir hizmet sunmaktadır: 

İşletme hizmeti. İşletmeci hizmetini imtiyazı tanıyana sunmakta, verdiği 

hizmetin bedelini imtiyazı tanıyandan almaktadır. İşletmeci, imtiyaz 

ödemesini de verdiği hizmetin bedelini aldığı tarafa yani imtiyazı tanıyana 

(müşterisine)  yapmaktadır. 

 İşletmenin durumu hizmet sunan herhangi bir işletmeden farksızdır 

ve TFRS Yorum 12, hizmet sunan bir işletmenin hizmete ilişkin hasılat ve 

maliyetini TMS 18 Hasılat Standardına göre muhasebeleştirmesi gerektiğini 

ifade etmiştir.349 Ancak TMS 18’de işletmenin müşterisine yaptığı ödemelere 

ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Diğer taraftan TMS 18,  işletmenin 

müşterisine yapacağı ticari iskonto ve miktar indirimlerini dikkate alarak 

hasılatının muhasebeleştirmesi gerektiğini belirtmiştir.350  Bu nedenle 

işletmeci tarafından ödenen imtiyaz ücreti, ilgili hükme göre hasılattan indirim 

şeklinde muhasebeleştirilir.  

 Burada değerlendirilmesi gereken konu, işletmecinin yaptığı bu 

ödeme karşılığında sözleşmeden ayrı bir mal veya hizmet elde edip 

etmediğidir. Herhangi bir mal veya hizmet karşılığında bu ödeme yapılmış 

olması durumunda söz konusu mal/hizmetle ilgili standarda göre 

muhasebeleştirme yapılmalıdır. Örneğin işletmecinin ödeme karşılığı, 

finansal kiralamaya konu bir varlığın kullanımını kontrol etme hakkını elde 

etmesi söz konusu ise ödeme TMS 17 Kiralama Sözleşmeleri Standardına 

göre muhasebeleştirilmelidir. Bu standarda göre ödeme, finansal kiralama 

varlığı olarak işletmecinin aktifine alınmalıdır. 

 İşletmeci sözleşme kapsamında, YİD sözleşmelerinde olduğu gibi,  

hem yapım hem de işletme hizmeti verebilir. Böyle bir durumda işletmeci 

imtiyazı tanıyana iki hizmet sunmaktadır. Finansal varlık modeli açısından bu 

349 TFRS Yorum 12, md. 20 
350 TMS 18, md. 10. 
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iki hizmetin de müşterisi imtiyazı tanıyandır. Çünkü işletmeci, yapım hizmetini 

ve işletme hizmetinin bedelini imtiyazı tanıyandan almaktadır. İşletme 

aşamasında kamuya hizmet sunuluyor gibi görünse de, işletmeci talepten 

bağımsız bir şekilde, imtiyazı tanıyandan nakit alma hakkına sahiptir. Bu 

nedenle işletmecinin tek müşterisi bir önceki durumda olduğu gibi yine 

imtiyazı tanıyandır.  İşletmecinin yaptığı ödeme farklı bir mal veya hizmet için 

olmadığı sürece, yaptığı imtiyaz ödemesi, tahsil edilecek tutardan indirim 

şeklinde muhasebeleştirilir.  

 İmtiyazı tanıyanın işletmecinin tek müşterisi olduğu finansal varlık 

modelinde,  işletmecinin sadece işletme hizmeti vermesi ile yapım ve işletme 

hizmetini birlikte vermesi arasında muhasebeleştirme açısından bir farklılık 

bulunmamaktadır. Çünkü her iki durumda da, her iki hizmet için işletmecinin 

tek müşterisi imtiyazı tanıyandır. Her iki durumda da imtiyaz ödemesi, indirim 

ve iskonto gibi tahsil edilecek tutardan indirim şeklinde dikkate alınır. 

 Örneğin imtiyaz süresinin ikinci yarısında, sözleşme gereği işletmeci 

imtiyazı tanıyana imtiyaz ücreti ödeyebilir. Bu ödeme inşa edilen yapının ilk 

yıllarda işletmecinin nakit ihtiyacını arttırması, bu nedenle sözleşmenin ilk 

yarısında imtiyazı tanıyan tarafından işletmeciden alınmayan ücretlerin daha 

sonraki yıllara dağıtılması suretiyle alınmasından kaynaklanan bir ödeme 

olarak sözleşmeye konulmuş olabilir. Bu ödemeler gerçek bir ödemeden 

ziyade, işletmecinin kamu hizmetini kullananlardan ücretleri toplaması ve 

kendi payına düşeni aldıktan sonra kalanını imtiyazı tanıyana ödemesi 

şeklinde de gerçekleşebilir. 

4.1.4.2. İşletme Aşamasına İlişkin Ekonomik Olayların Muhasebeleştirilmesi 

 İşletme aşamasında ortaya çıkan ekonomik olaylar; işletme 

aşamasında verilen işletme hizmetine ilişkin hasılat ve maliyetlerin 

muhasebeleştirilmesi ve bakım onarım hizmetlerinin hasılat yaratıcı bir 

hizmet mi yoksa, bir yükümlülük mü olduğunun değerlendirilmesi, işletme 

aşamasında ortaya çıkan borçlanma maliyetleri ve yapım aşamasında 
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finansal tablolara alınan finansal varlıkla ilgili işletme aşamasında yapılması 

gereken işlemlerdir.  

4.1.4.2.1. İşletme Aşamasına İlişkin Hâsılatın ve Giderlerin 

Muhasebeleştirilmesi 

İşletmeci yapım aşamasında genellikle tahsilât yapmadığından, 

işletme aşamasında yapılacak tahsilâtların yapım ve işletme aşmasına 

dağıtılması gerektiğinden bahsedilmişti. Bu dağıtımın da toplam bedelin 

tahmin edilip her bir hizmete dağıtılması şeklinde değil, her bir hizmete ilişkin 

tahmin edilen kar marjının ilgili hizmete ilişkin maliyete eklenmesi şeklinde 

yapıldığı ifade edilmişti. Böylece hem dağıtımda TFRS Yorum 12’nin de 

gerektirdiği gibi gerçeğe uygun değerin esas alınmış olmakta hem de toplam 

hâsılat da gerçeğe uygun değerle belirlenmiş olmaktadır.  

 Ancak hâsılatın, kar marjları aracılığıyla aşamalar itibariyle dağıtılması 

YİD sözleşmeleri için yeterli değildir. Çünkü işletme aşamasında da birden 

fazla hizmet sunulması sıklıkla rastlanan bir durumdur. Bu hizmetler; işletme, 

bakım-onarım ve YİD varlığının devrinden önce verilmesi gereken yenileme 

hizmeti gibi hizmetlerdir. İşletme aşamasına ilişkin hâsılatın da bu hizmetler 

arasında yine kar marjı yoluyla dağıtılması gerekecektir. İşletme 

aşamasındaki her bir hizmete ilişkin hâsılatlar ve giderlerin 

muhasebeleştirilmesi tek tek incelenecektir.  

4.1.4.2.1.1. İşletme Hizmetine İlişkin Hâsılatın ve Giderlerin 

Muhasebeleştirilmesi 

 YİD sözleşmeleri kapsamında verilen işletme hizmeti, herhangi bir 

işletmenin verdiği işletme hizmetinden farklı değildir. Bu nedenle hizmet 

verilmesine ilişkin hâsılat ve maliyetler TMS 18 Hâsılat Standardına göre 

muhasebeleştirilecektir.  
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İşletme hizmetine ilişkin maliyetler, TMS 18 Hâsılat Standardı gereği 

oluştukları dönemde gider olarak gelir tablosuna aktarılacaktır. Hâsılat ise, 

işletme hizmeti karşılığında alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun 

değeri ile ölçülerek ilgili dönemde gelir kaydedilmelidir.  

Burada da yapım aşamasında olduğu gibi eşleştirme yani TMS 18’de 

ifade edildiği gibi aynı işlemle ilgili gelir ve giderlerin eş zamanlı olarak 

muhasebeleştirilmesi prensibi uygulanır. İşletme hizmetine ilişkin uygun bir 

kar marjı belirlenir.  Hizmet karşılığı tahsilât yapılsın ya da yapılmasın o 

dönemde katlanılan giderlere uygun bir kar marjı eklenilerek bulunacak 

hâsılat tutarı, ilgili olduğu döneme gelir olarak kaydedilmelidir. Hâsılat tahsil 

edilmemiş ise, bu aşamada da, yapım aşamasında olduğu gibi bir finansal 

varlık ortaya çıkacaktır (alacak olarak). Ancak işletme aşamasında ortaya 

çıkan finansal varlık, yapım aşamasındakinden farklı olarak kısa dönemli bir 

finansal varlıktır.  

4.1.4.2.1.2. Normal Bakım-Onarım Hizmetine İlişkin Hasılat ve Giderlerin 

Muhasebeleştirilmesi  

 Bir YİD sözleşmesi genellikle işletmecinin imtiyazlı hizmet varlığını 

her zaman belirli bir standartta hizmet sağlayacak şekilde bakımlı tutmasını 

gerektirir.  Bakım-Onarım için katlanılan hâsılat ve giderlerin 

muhasebeleştirilmesi için öncelikle bu hizmetin niteliğinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu hizmetler hâsılat yaratıcı bir işlem midir, yoksa 

gerçekleşme tutarı veya zamanı belli olmayan birer yükümlülük müdür? 

 Bakım-Onarım hizmeti işletmeci açısından, genellikle sözleşmede yer 

alan ve yerine getirmesi gerekli bir yükümlülüktür. Ancak bu yükümlülüğün 

hangi sebepten ortaya çıktığının belirlenmesi, hizmetin hâsılat yaratıp 

yaratmadığının belirlenmesi açısından önemlidir.  

Bakım onarım hizmeti, YİD varlığının kullanımından kaynaklanmıyor 

yani her halükarda verilmesi gereken bir hizmet olarak sözleşmede yer alıyor 

ise işletmeci açısından bu hizmet hâsılat yaratıcı bir hizmettir. Başka bir 
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deyişle, eğer YİD sözleşmesinde imtiyaz süresinin belirli bir zamanında 

bakım onarım işinin yapılması belirlenmiş ise, bu hizmet sözleşmeye ilişkin 

verilecek hizmetlerin ve dolayısıyla sözleşmeye ilişkin hâsılatın bir parçasıdır 

ve hasılat yaratıcı bir hizmet olarak dikkate alınır.351  Böyle bir hizmet yerine 

getirildikçe TMS 18’e göre hem gider hem de gerçeğe uygun değerinden 

(maliyet+kar) hasılat kayda alınması gerekir. Diğer bir ifade ile YİD 

sözleşmesi kapsamında elde edilecek toplam hâsılattan, bu tür bir bakım-

onarım giderine pay düşecektir. Tabi bu hâsılat tutarının gerçeğe uygun 

değerinin belirlenmesi için, diğer hizmetlerde olduğu gibi, bu hizmete ilişkin 

kar marjı belirlenmesini gerektirecektir. 

 İşletmecinin bakım onarım hizmetini belirli koşulların ortaya çıkması 

halinde yerine getirmekle yükümlü olması da söz konusu olabilmektedir. 

Belirli koşullara bağlı olarak böyle bir hizmeti yerine getirilecek olması 

durumunda, bakım-onarım hizmetinin niteliği değişmektedir. Sözleşmede 

bakım-onarım hizmetinin verilmesi gereken belirli zamanlar söz konusu 

olmayabilir. Sadece bakım-onarımın yapılmasını gerektirecek koşullar ortaya 

çıktığında, örneğin kamu hizmetinin kullanıma bağlı olarak işin doğası gereği 

yapılması gereken bakım-onarımlar gibi, bu hizmetin verilmesi gerekebilir. 

Böyle bir durumda işletmenin bakım-onarım hizmeti vereceği zaman, 

kamunun hizmetin kullanım sıklığına ve çokluğuna göre değişecektir.  Bu 

nedenle işletmeci böyle bir hizmet için gerçekleşme zamanı ve tutarı belli 

olmayan bir yükümlülük altında demektir.352 

Böyle bir durumda, söz konusu hizmete ilişkin yükümlülüğün karşılık 

şekline dönüşmesi, gerçekleşme zamanının ve tutarının belirsiz hale 

gelmesinden kaynaklanmaktadır.  TMS 37’de karşılık, gerçekleşme zamanı 

ve tutarı belli olmayan yükümlülük olarak ifade edilmektedir. Yükümlülükler 

ise, geçmişteki bir olaydan kaynaklanan ve yerine getirilmesi halinde 

351 Örneğin sözleşmenin beşinci yılında yapılan yolun üst yüzeyinin yenilenmesi koşulu, kullanımdan 
bağımsız olarak yer alan bir hizmettir. Yol yıpransa da yıpranmasa da işletmeci bu koşul nedeniyle 
beşinci yılda yolun üst yüzeyini yenileyecektir. Bu nedenle bu hizmet, hâsılat yaratıcı işlem olarak 
dikkate alınmaktadır.  
352 KPMG, a.g.e, s.28. 
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işletmeden ekonomik fayda getirecek kaynakların çıkısına neden olacak 

mevcut yükümlülüklerdir.353 Karşılıkları ticari borçlar ve tahakkuklar gibi diğer 

yükümlülüklerden ayıran husus, ödemeye ilişkin olarak gelecek bir tarihte 

yapılacak harcamanın zaman ve miktarının kesin olmamasıdır.354 Bu açıdan 

bakıldığında, sözleşmede kullanıma bağlı olarak çıkacak bir bakım-onarım 

hizmeti karşılık tanımına uymaktadır. Çünkü bu tür bakım-onarım hizmetinin 

ortaya çıkması, YİD sözleşmelerinin uzun dönemli olmasından dolayı 

muhtemeldir. Ancak, ne zaman ortaya çıkacağı kullanıma bağlıdır, yani belli 

değildir. Bu nedenle TMS 37 kapsamında değerlendirilmelidir.  

 Bu konudaki örnekler incelendiğinde, finansal varlık modelinde bu tür 

hizmetlerin, sözleşmede yer alan işletme aşamasına ilişkin diğer hizmetler 

gibi, hâsılat yaratıcı bir hizmet olarak dikkate alındığı görülmektedir. Diğer 

model olan maddi olmayan duran varlık modelinde ise, TMS 37’ye göre 

karşılık ayrıldığı görülmektedir.355 Böyle bir yaklaşım, muhasebeleştirme 

açısından  uygun değildir. Bakım-onarım hizmetine ilişkin değerlendirme, 

her bir imtiyaz sözleşmesinin koşullarına göre yapılmalıdır. 

 Eğer bakım-onarım hizmetinin hâsılat yaratıcı bir işlem olmadığı 

tespit edilirse, TMS 37’ye göre karşılık olarak muhasebeleştirilen tutar, 

mevcut bir yükümlülüğü yerine getirmek için raporlama dönemi sonu (bilanço 

tarihi) itibariyle yapılması gereken harcamaya ilişkin en gerçekçi tahmin 

olmalıdır.356 Mevcut yükümlülüğün yerine getirilmesi için gereken 

harcamaların en gerçekçi tahmini, işletmenin yükümlülüğün yerine getirilmesi 

için dönem sonunda makul olarak ödeyeceği veya bu tarihte üçüncü kişilere 

devredeceği miktardır.  Bunun için yükümlüğün ödeneceği tarihteki tahmini 

değeri bulunarak, yükümlülük yerine getirilinceye kadar geçecek dönemlere 

eşit taksitler halinde paylaştırılmalıdır. Bu eşit taksitler ise uygun bir iskonto 

oranı ile muhasebeleştirileceği yükümlülüğün yerine getirileceği zamandan 

muhasebeleştirileceği dönem sonuna iskonto edilmelidir. Bu tutar ilgili 

353 TMS 37, Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar, md. 10. 
354 TMS 37, md.11. 
355 KPMG, a.g.e, s.28. 
356 TMS 37, md.36. 
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dönemin yükümlülüğe ilişkin gideri olarak muhasebeleştirilirken pasifte 

karşılık ayrılmalıdır. Ertesi dönemlerde ise önceki dönemlerde 

muhasebeleştirilen yükümlülükler için kullanılan iskonto oranı ile önceki 

dönemlerde ayrılan karşılığa ek olarak faiz gideri muhasebeleştirilmeli ve 

karşılık tutarı arttırılmalıdır. Bu şekilde, karşılık hesabındaki tutar, tahminlerde 

bir değişiklik olmadığı sürece o yıl yerine getirilmesi gereken yükümlük 

tutarına eşit olacaktır. Aynı zamanda dönemsellik ilkesi uygulanarak, gider 

ilgili olduğu dönemlere dağıtılmış olacaktır.  

4.1.4.2.1.3. Devirden Önceki Yenileme Hizmetine İlişkin Hâsılat ve Giderlerin 

Muhasebeleştirilmesi  

 Bütün ekonomik ömrü kapsamayan sözleşmelerde normal bakım 

onarım hizmetine ek olarak, sözleşme sonunda imtiyazlı hizmet varlığının 

işletmeci tarafından imtiyazı tanıyana veya başka bir üçüncü tarafa belirli bir 

hizmet verme kapasitesinde devretmesi gerekir. İmtiyazlı hizmet varlığının 

belirli bir durumda devrini gerektiren sözleşmelerde, verilen bu hizmetin 

hâsılat yaratıcı olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir.  

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardına göre,  günlük bakım 

onarım maliyetleri dışında, düzenli aralıklarla değiştirilen parçalara veya daha 

az sıklıkla ya da bir defaya mahsus yenilemelere ve maddi duran varlığın 

kullanımının devamı için yapılan düzenli arıza kontrollerine ilişkin maliyetlerin 

aktifleştirilmesine izin verilir.357 Ancak işletmeci, imtiyazlı hizmet varlığını 

kendi maddi duran varlığı olarak aktifleştiremediği için bu tür maliyetleri de 

aktifleştirememektedir. Bu nedenle işletmeci için işletme aşamasında ortaya 

çıkan bu tür maliyetler gider olarak muhasebeleştirilmelidir. Ancak bakım 

onarım giderlerinin nasıl muhasebeleştirileceğinin belirlenmesi de önemlidir. 

 Sözleşmede devirden önce yapılması gereken bu yenileme hizmeti 

yer alsa da söz konusu yenileme maliyetlerinin YİD varlığının kullanımına 

357  TMS 16 Maddi Duran Varlık Standardı, md. 12, 13, 14. 
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bağlı olarak çıkacağı bir gerçektir. Bu nedenle ortaya çıkacak yenileme 

maliyeti için bakım-onarım giderlerine ilişkin kısımda anlatıldığı gibi TMS-

37’ye göre tahmin edilerek karşılık ayrılması uygun düşecektir. 

4.1.4.2.2. Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi 

 İşletmeci yapım aşamasında olduğu gibi, işletme aşmasında da 

gerçekleştirdiği hizmete ilişkin giderlere katlanmak için borçlanabilmektedir.  

İşletme aşamasındaki borçlanmalara ilişkin ortaya çıkan borçlanma 

maliyetlerinin de muhasebeleştirilmesi TMS-23 Borçlanma Maliyetleri 

Standardına göre yapılacaktır.  
 İşletme aşamasında yapılan borçlanmalarda herhangi bir varlık özellikli 

varlık edinilmediğinden, borçlanma maliyetleri oluştukları dönemde gider 

olarak muhasebeleştirilmektedir.   

4.1.4.2.3. İşletme Aşamasında Finansal Varlıkların Muhasebeleştirilmesi 

Burada ortaya çıkan önemli durum, yapım aşamasında 

muhasebeleştirilen finansal varlığa ilişkin tahsilâtların işletme aşamasında 

yapılıyor olmasıdır. Bu nedenle işletme aşamasında tahsil edilecek 

ödemelerin hizmetler arasında dağıtılması gerekecektir.  

İmtiyazlı hizmet sözleşmelerine özgü durumlara değinmeden önce, 

finansal varlıkların sonraki dönemlerde nasıl değerlendiğini TMS-39 ve 

TFRS-9 kapsamında kısaca değinmek faydalı olacaktır. 

4.1.4.2.3.1. Finansal Varlıkların Sonraki Dönemlerde Ölçümü 

 Finansal varlıklar gerçeğe uygun değerleri ile ilk kez 

muhasebeleştirilmelerinden sonraki dönemlerde dâhil oldukları gruplara göre 

ölçülerek muhasebeleştirilirler.  
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 TMS 39 ve TFRS 9 göre, daha sonraki dönemlerde değerleme 

açısından gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan grubu 

açısından bir farklılık söz konusu değildir. Bu grup için her iki standarda göre, 

dönem sonunda finansal varlığın gerçeğe uygun değeri belirlenmeli ve ortaya 

çıkan fark kar veya zararda muhasebeleştirilmelidir. Bu gruplandırmada için 

sorun gerçeğe uygun değerin belirlenmesine ilişkindir.  Sonraki dönemlerde 

finansal varlığın gerçeğe uygun değerinin tespiti, varlığın aktif bir piyasası 

olması ve olmaması durumlar için ayrı ayrı değerlendirmiştir. Daha önce de 

belirtildiği gibi, imtiyazlı bir hizmet sözleşmesinin aktif bir piyasasının olması 

beklenmediğinden, aktif bir piyasa bulunmaması halinde gerçeğe uygun 

değerin nasıl tespit edileceğini değerlendirmek gerekir. Aktif bir piyasa 

olmaması durumunda da değerleme yöntemi kullanılması ve bu yöntemde 

piyasa girdilerinin oldukça fazla ve işletmeye özgü gidilerin de oldukça az 

kullanılması gerekmektedir. 

 Söz konusu değerleme yöntemleri; bilgili ve istekli taraflar arasında 

karşılıklı pazarlık ortamında son dönemlerde gerçekleştirilen piyasa 

işlemlerinin (eğer varsa) kullanılmasını, büyük ölçüde aynı olan başka bir 

finansal araca ilişkin gerçeğe uygun değerin referans olarak alınmasını, 

iskonto edilmiş nakit akışı analizlerini ve opsiyon fiyatlama modellerini içerir. 

Bütün bu yöntemlere bakıldığında, YİD sözleşmeleri için kullanılabilecek en 

iyi yöntemin iskonto edilmiş nakit akışı analizleri olduğu aşikardır.  

 Diğer sınıflandırma ise finansal varlıkların,  TMS 39’a göre “kredi 

veya alacak” olarak ya da “satılmaya hazır finansal varlık”  veya TFRS 9 

kapsamında açısından itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen olarak 

sınıflandırılmasıdır. Bu durumlarda finansal varlıklar,  etkin faiz yöntemi 

kullanılarak itfa edilmiş maliyetinden değerlendirilmeli ve hesaplana faiz 

dönemin faiz gelir olarak kar veya zararda muhasebeleştirilmelidir. Burada 

TMS-39’a göre satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılması 

durumunda da gerçeğe uygun değerin tespiti gerekecektir çünkü bu grupta 

etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faiz kar veya zararda 

muhasebeleştirilirken gerçeğe uygun değer farkı da kapsamlı gelirde 

muhasebeleştirir. 
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4.1.4.2.3.1.1. İşletme Aşamasında Ortaya Çıkan Finansal Varlıklar358 

 İşletme aşamasında, işletmecinin verdiği hizmetler nedeniyle ortaya 

çıkan finansal varlıklar, işletmecinin sıradan bir hizmet sözleşmesinde ortaya 

çıkanlardan farklı değildir. İşletmeci, sözleşmeye bağlı olarak nakit alma 

hakkına sahip olduğundan finansal varlık muhasebeleştirir ve bu finansal 

varlık ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değeri ile (katlandığı 

maliyete verdiği hizmet için belirlenen kar marjının eklenmesi ile) hesaplana 

tutar üzerinden kaydedilir. Başka bir deyişle verilen hizmet karşılığında TMS-

18’e göre hâsılat ve hizmetin bedeli peşin tahsil edilmemiş ise TMS-39 veya 

TFRS-9’a göre finansal varlık kayda alınır. 

 Söz konusu finansal varlık ilk muhasebeleştirilmesi sırasında 

gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarar yansıtılan olarak 

sınıflandırılmasıysa, TMS -39 ve TFRS-9 kapsamında açısından itfa edilmiş 

maliyeti üzerinden değerlenir.  Çünkü TMS-39 kapsamında kredi ve 

alacaklar, TFRS-9 kapsamında ise itfa edilmiş maliyeti ile ölçülenler 

grubunda yer alır.  Bu gruplar sonraki dönemlerde etkin faiz yöntemine göre 

itfa edilmiş maliyetlerinden ölçülürler. Bu nedenle tutarın tahsil edilmesi vade 

içeriyorsa, etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faiz geliri ilgili dönemde gelir 

olarak kar veya zarara aktarılır. İşletme söz konusu finansal varlıkla ilgili 

tahsilâtını gerçekleştirdiğinde finansal varlığını bilançoda çıkarır. 

 Finansal varlık, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarar yansıtılan 

olarak sınıflandırıldıysa her dönem sonunda gerçeğe uygun değeri tekrar 

belirlenerek, farkın kar veya zararda muhasebeleştirilmesi gerekir. Tahsil 

edilen kısım yine bilançodan çıkarılır.  

358 Bu kısımda, işletme aşamasında verilen ve hâsılat yaratıcı hizmetlerden bahsedilmektedir. TMS-37 
kapsamında değerlendirilen, karşılık ayrılması gereken hizmetlerin hâsılat ve dolayısıyla finansal 
varlık yaratmayacağı aşikârdır.  
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4.1.4.2.3.1.2. Yapım Aşamasında Ortaya Çıkan Finansal Varlık 

Yapım aşamasında ortaya çıkan finansal varlık, birinci kısımda 

anlatıldığı gibi, TMS 39’a göre “kredi veya alacak” olarak ya da “satılmaya 

hazır finansal varlık”  veya “gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara 

yansıtılan” olarak sınıflandırılabilmektedir. TFRS-9 kapsamında ise “itfa 

edilmiş maliyeti ile ölçülen” veya gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara 

yansıtılan” olarak sınıflandırılabilmektedir.  

İlk muhasebeleştirilmesi sırasında yapım işi ile ilgili katlanılan giderlere 

kar marjı eklemek suretiyle gerçeğe uygun değeri bulunan ve bu değerle 

kayıtlara alınan bu finansal varlığın sonraki dönemlerde dâhil gruba göre 

farklı şekillerde değerlenmesi gerekir.  

Eğer her iki standartta da yer alan gerçeğe uygun değer farkı kar veya 

zarar yansıtılan grubunda sınıflandırıldıysa, finansal varlığın dönem 

sonlarında gerçeğe uygun değerinin tespit edilmesi ve farkın kar veya zarar 

yansıtılması gerekir.  

 TMS-39’a göre finansal varlık, “kredi veya alacak” olarak ya da 

“satılmaya hazır finansal varlık” olarak veya TFRS-9’a göre itfa edilmiş 

maliyetiyle ölçülen olarak sınıflandırılır ise,  etkin faiz yöntemiyle hesaplanan 

itfa edilmiş maliyeti ile ölçülmeli ve etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan 

faizin kar veya zararda muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. TMS-39’a göre 

satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılması durumunda aynı 

zamanda gerçeğe uygun değer farkı da kapsamlı gelirde muhasebeleştirir. 

Tahsil edilen kısım ise bilançodan çıkarılır. 

4.1.4.2.3.2. Finansal Varlıkların Bilançodan Çıkarılması  

Daha öncede ifade edildiği gibi, YİD sözleşmelerinde işletmeciye 

verilen her bir hizmete ilişkin ayrı bir sözleşme bulunmadığı gibi, sözleşmede 

her bir hizmete ilişkin imtiyazı tanıyan tarafından işletmeciye yapılacak 

ödemenin miktarı ayrı ayrı belirlenmemektedir. İşletme aşamasında tahsil 
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edilecek bedel bu nedenle verilen hizmetler arasında dağıtılmalıdır. Ancak, 

hem yapım aşamasında ve hem de işletme aşamasında yerine getirilmiş 

ancak henüz bedeli tahsil edilmemiş bir hizmet için finansal varlık 

aktifleştirilecektir. Tahsil edilen hasılat her durumda finansal varlıkları 

azaltacağından böyle bir ayrıştırmaya gerek kalmayacaktır. Finansal varlık 

hesabında biriken tutardan (yapım aşaması ve işletme aşamasında verilen 

hizmetler nedeniyle), tahsil edilen tutarın düşülmesi suretiyle finansal varlık 

bilançodan çıkartılacaktır.  

Ancak verilen hizmet karşılığında peşin tahsilat yapıldığında, tahsil 

edilen nakdin bir kısmı (işletme aşamasında verilen hâsılat yaratıcı hizmetin 

gerçeğe uygun değeri) hâsılat kaydedilirken, geri kalan diğer kısmı ise yapım 

aşamasında aktife alınmış finansal varlığı azaltmalıdır.  

Başka bir ifade ile yapım aşamasında ortaya çıkan finansal varlık, 

sözleşme süresi boyunca zamanla tahsil edilecektir. Bu nedenle yapılacak 

tahsilâtın, işletme aşamasında verilen hâsılat yaratıcı hizmetlerin gerçeğe 

uygun değeri toplamından geri kalanı yapım aşmasında ortaya çıkan finansal 

varlığın tahsilatı olarak dikkate alınacaktır.359  

4.2. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK MODELİ OLARAK YAP-İŞLET-
DEVRET SÖZLEŞMELERİ 

Bu kısımda talep riskini işletmecinin üstelendiği bu nedenle işletmecinin 

maddi olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirdiği YİD sözleşmelerine 

ilişkin muhasebe uygulamalarından bahsedilecektir. 

Öncelikle, maddi olmayan duran varlıkların genel özelikleri ortaya 

konularak YİD sözleşmelerinin ne zaman maddi olmayan duran varlık olarak 

359 Örneğin işletme döneminde işletme aşamasında verdiği hizmetlere ilişkin 200 PB (Para Birimi) 
maliyetine katlanılmış ve bu hizmetlerin hepsinin kar marjı %10 olarak belirlenmiş olsun. İşletmeci 
ilgili dönemde 350 PB’nin tahsil ettiğinde bunu 220 PB’si işletme aşamasına ilişkin hizmetlerden 
doğan finansal alacaktan, geri kalan 130PB’si ise yapım aşamasında kayda alınan finansal varlıktan 
düşülecektir.  
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muhasebeleştirildiği açıklanmaya çalışılacaktır. Sonrasında aktifleştirilen 

maddi olmayan duran varlığın edinim şekli açıklanacaktır. Son olarak bu 

modelde de aşamalar itibariyle ortaya çıkan ekonomik olaylar ilgili standart 

hükümleri çerçevesinde değerlendirilecek ve bu modelle ilgili muhasebe 

uygulamaları ve bu uygulamalarda ortaya çıkabilecek sorunlara 

değinilecektir. 

4.2.1. Genel Olarak Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

Bu kısımda YİD sözleşmeleri kapsamında muhasebeleştirilecek maddi 

olmayan duran varlıkların, TMS 38’de yer alan maddi olmayan duran varlık 

tanımını nasıl karşıladığı da açıklanmaya çalışılacaktır. 

Maddi olmayan duran varlıklar, fiziksel niteliği olmayan tanımlanabilir 

parasal olmayan varlıklar olarak ifade edilmektedir.360 Maddi olmayan duran 

varlığın işletme tarafından bilançoya alınabilmesi, varlığın tanımlanabilir, 
kontrol edilebilir olmasını, işletmeye gelecekte ekonomik fayda 
sağlamasını muhtemel olmasını ve maliyetinin güvenilir biçimde 
ölçülebilir olmasını gerektirir. Maddi olmayan duran varlıkları, diğer 

varlıklardan ayıran unsur tanımlanabilir olmasıdır.361  
YİD sözleşmelerinin koşulları, işletmeciye kamu hizmetini 

kullananlardan ücret tahsil etme hakkı veriyorsa sözleşme bir maddi olmayan 

duran varlığı temsil etmektedir. Bunun nedeni maddi olmayan duran 

varlıklara ilişkin yukarıda bahsedilen özellikleri taşımasıdır. Şöyle ki;  varlığın 

tanımlanabilir olması, işletmeden ayrılabilir ve bölünebilir olmasını ve 

varlığın ayrı olarak satılabilir, devredilebilir, kiralanabilir, lisans altına alınabilir 

olmasını veya varlığın sözleşmede yer alan diğer yasal haklardan 

kaynaklanmasını gerektirir.362 YİD sözleşmesinin tanımlanabilir olması, 

360 TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar, md.8. 
361 Örten, Remzi; Kaval, Hasan; Karapınar Aydın; a.g.e, s. 601. 
362 TMS 38, md.12. 
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işletmecinin ücret tahsil etme hakkının sözleşmede yer alan yasal bir hak 

olmasından kaynaklanmaktadır.  

Bir işletmenin maddi olmayan duran varlığın gelecekteki ekonomik 

yararlarını kontrol etme kapasitesi normal olarak bir hukuk mahkemesinde 

uygulanması zorlanabilen yasal haklardan kaynaklanır. Yasal hakların 

olmadığı durumda kontrol gücünün ispatlanması zordur.363 YİD 

sözleşmelerinde, daha önce de ifade edildiği gibi, işletmecinin ücret isteme 

hakkı yasal bir haktır. İşletmecinin, YİD sözleşmesinin yaratacağı gelecekteki 

ekonomik faydalardan yararlanabilme ve bu yararlardan başkalarının 

faydalanabilmesini engelleme gücü olması, işletmecinin YİD sözleşmesini 

kontrol gücü olduğunun bir göstergesidir. Sözleşme, işletmecinin ücret tahsil 

etme hakkını güvence altına almaktadır. 

Gelecekteki ekonomik yararlar; ürün ve hizmet satışından sağlanan 

gelir, maliyet tasarrufu veya işletme tarafından varlıkların kullanılmasından 

kaynaklanan yararlar olabilir.364 YİD sözleşmelerinde kontrol yasal haklardan, 

gelecekte sağlanacak ekonomik yarar ise bu hakla kamu hizmetinden 

faydalananlardan (kullananlardan) yani hizmet satışından ücret tahsil etme 

şeklinde gerçekleşecektir. Çünkü bu modelde, işletmecinin geliri talebe 

bağlıdır. 

İşletmeci açısından imtiyazlı hizmet sözleşmelerine konu maddi 
olmayan duran varlığın maliyeti ise ileride ifade edileceği üzere tahmini 

olarak da olsa güvenilir bir şekilde ölçülebilmektedir.  Bu nedenle, 

işletmecinin talep riskini tamamen üstlendiği ve kendisine kamu hizmetini 

kullananlardan ücret tahsil etme hakkı veren bir imtiyazlı hizmet sözleşmesi 

maddi olmayan duran varlık tanımını karşılamaktadır.  

TMS 38, maddi olmayan duran varlıklara bilgisayar yazılımları, 

patentler, telif hakları, sinema filmleri, müşteri listeleri, balıkçılık lisanları, 

ithalat kotaları gibi örnekler vermektedir. Bazı maddi olmayan duran varlıklar; 

maddi duran varlıklara bağlı olarak kullanılabilir hale gelebilirler. Örneğin, 

363 TMS 38, md.13. 
364 TMS 38, md. 17. 
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bilgisayar yazılımlarında kompakt disk üzerinde, lisans ve patentlerden yasal 

belgeye bağlı olarak kullanılması gibi,  fiziksel cisimlerin içinde veya üzerinde 

yer alabilirler.365 Fiziksel cisimleri olmaları onların maddi duran varlık olduğu 

anlamına gelmez. Bu noktada maddi unsurun mu, maddi olmayan unsurun 

mu daha önemli olduğuna bakılır. İmtiyazlı hizmet sözleşmelerinde de maddi 

olmayan duran varlık (lisans), yasal belge üzerinde yer almaktadır.366 Bu tür 

YİD sözleşmelerinde maddi olmayan unsurun, fiziksel cisim olan 

sözleşmeden yani yasal belgeden önemli olduğu açıktır. 

4.2.2. İşletmecinin İmtiyazlı Hizmet Varlığı Üzerindeki Hakkı 

Bu modelde de işletmecinin imtiyazlı hizmet varlığı ile üreteceği kamu 

hizmetinin kim için, hangi fiyat üzerinden ve hangi koşullarda üretileceğini 

imtiyazı tanıyan belirlemekte ve hem imtiyazlı hizmet varlığı (maddi olmayan 

duran varlık) hem de üretilecek hizmet üzerinde kontrolünü devam 

ettirmektedir. İşletmecinin imtiyazlı hizmet varlığı (maddi olmayan duran 

varlık) üzerinde kontrolü veya varlığın kullanımı kontrol etme hakkı (bir 

finansal kiralama varlığı gibi) yoktur. Bu nedenle işletmeci, imtiyazlı hizmet 

varlığını bu modelde de aktifleştiremez. 

Maddi olmayan duran varlık modelinde işletmeci, kamu hizmetinin 

sunulmasında kullanılacak bir varlık inşa etmekte ve bu esnada imtiyazlı 

hizmet varlığı için çeşitli giderlere katlanmaktadırlar. İşletmeci, katlandığı bu 

giderler karşılığında gelecekte ekonomik fayda elde edecektir. Bu nedenle 

işletmecinin inşa hizmetine ilişkin giderlerin oluştuğu yapım aşamasında bir 

varlık aktifleştirmesini gerekir. Ancak bu varlık, işletmecinin üzerinde kontrolü 

olmadığı için imtiyazlı hizmet varlığı-maddi duran varlık değil, YİD 

365 Akdoğan, Nalan; Sevilengül, Orhan; Türkiye Muhasebe Standartları ile Uyumlu Tek Düzen 
Muhasebe Sistemi Uygulaması, 2007, Gazi Kitabevi, 12. Baskı, Ankara, s. 349. 
366 TMS 38, md.4. 
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sözleşmesinin kendisidir. YİD sözleşmesi, yukarıda bahsedildiği gibi, 

işletmecinin bilançosunda maddi olmayan duran varlık olarak aktifleştirir.  

İşletmecinin gelecekte elde edeceği fayda, imtiyazlı hizmet varlığını 

belirli bir süreliğine işleterek kamu hizmeti üretmek ve hizmeti kullananlardan 

direkt olarak veya kullananların sayısına bağlı olarak imtiyazı tanıyandan 

dolaylı bir şekilde (gölge ücret) sözleşmede yer alan ücret tahsil etme hakkı 

nedeniyle elde edeceği nakit akışlarıdır.367 

İşletmecinin tahsil edeceği ücret kamu hizmetini kullanım seviyesine 

bağlı olduğundan, işletmeci bu modelde talep riskini de üstlenmiş 

olmaktadır.368 Daha önce bahsedildiği gibi talep riskinin üstelenen tarafa göre 

model belirlenmektedir. Çünkü talep riskinin kimin üstlendiği işletmeci 

açısından gelecekteki ekonomik fayda akışının niteliğini etkilemektedir. 

Fayda akışının niteliği de aktife alınacak varlığın türünü belirlemektedir. 

Başka bir deyişle, bu modelde finansal varlık modelinde olduğu gibi 

işletmecinin imtiyazı tanıyandan koşulsuz nakit alma hakkı yoktur. 

İşletmecinin işletme aşamasında tahsil edeceği tutar, kamunun hizmeti 

kullanımına bağlı olarak değişen bir tutar olacaktır.369 Finansal varlık 

modelinde olduğu gibi, belirlenebilir nakit akımları hukuken ve fiilen garanti 

edilmediğinden YİD sözleşmesi finansal varlık olmaktan çıkmakta ve “imtiyaz 

hakkı” veya “gayri maddi hak” olarak maddi olmayan duran varlıklarda 

sınıflandırılmaktadır. 

4.2.3. Maddi Olmayan Duran Varlığın (Ücret Tahsil Etme Hakkının) Elde 
Edilme Şekli 

Maddi olmayan duran varlıklar çeşitli şekillerde edinilebilmektedir. Ayrı 

olarak (satın alma yoluyla), işletme birleşmelerinin bir parçası olarak, devlet 

367 Deliotte, IFRIC 12: Service Concession Arrangements: A Practical Guide,2011, s.38. 
368 Deliotte, a.g.e, 2011, s.38. 
369 KPMG, First Impression: IFRIC 12 Service Concession Arrangements, 2007, s.15 

 

                                                           



167 
 

teşviki yoluyla, işletme içinde yaratılması veya takas yoluyla da elde 

edilebilirler.370  

İşletmeci maddi olmayan duran varlık temsil eden YİD 

sözleşmelerinde imtiyazı tanıyandan ücret tahsil etme hakkını, satın alma 

yoluyla yani belirli bir fiyat ödeyerek satın almamaktadır371. İşletmeci ile 

imtiyazı tanıyan arasında herhangi bir birleşme veya imtiyazı tanıyanın devlet 

teşviki372 şeklinde bu hakkı işletmeciye vermesi de söz konusu değildir. 

İşletmecinin sözleşmede belirtilen yapıyı inşa ediyor olması, maddi olmayan 

duran varlığın işletme içinde yaratıldığı fikrini doğurabilir. Ancak işletme 

içinde yaratılan şey maddi olmayan duran varlık değil, maddi bir duran 

varlıktır ve bu varlık da daha önce bahsedildiği gibi inşa süresinde bile 

işletmecinin kontrolü altında değildir.  

İşletmeci hizmeti kullananlardan ücret tahsil etme hakkını, YİD 

sözleşmesi gereği verdiği inşa hizmeti karşılığında elde etmektedir. Başka bir 

deyişle imtiyazı tanıyanın işletmeciye inşa hizmeti karşılığında yaptığı 

ödeme, nakdi bir ödemeden ziyade işletmeciye ücret tahsil etme hakkını 

belirli bir süreliğine devretme şeklinde gerçekleşmektedir. Bu şekilde ortaya 

çıkan bir ekonomik olay, inşa hizmeti ile sözleşmede yer alan ücret tahsil 

etme hakkının (lisansın) takas edilmesidir. Bu nedenle işletmeci açısından 

maddi olmayan duran varlık, takas yoluyla elde edilmiş olur.373 

Bu tür imtiyazlı hizmet sözleşmeleri franchising sözleşmelerini 

andırmaktadır. Bir işletmeye franchisee (markanın kullanımı ve ürünlerin 

satış hakkını alan kurum) olma hakkı verildiğinde, ürün veya hizmetin 

kalitesinin, fiyatının marka sahibi işletmenin (franchiser) sözleşmede belirttiği 

370 TMS 38, md. 19. 
371 Bazen işletmecinin, imtiyazı tanıyana “erişim hakkı ödemesi” denilen bazı ödemeler yapması söz 
konusu olabilir. Ancak bu ödeme bu hakkı tamamen satın almaktan ziyade imtiyazı tanıyanın 
işletmeciyi gizli bir şekilde finanse etmesinden kaynaklanmaktadır. Daha ilerde bahsedileceği üzere, 
bu ödeme inşa aşamasında işletmecinin yoğun yatırımları sırasında ertelenmiş bir takım ödemelerin 
daha sonra imtiyazı tanıyan tarafından tahsil edilmesidir.  
372 İşletmecinin bu dönemde devlet teşviği alması söz konusu olabilir. Bu teşvik direkt hakkın elde 
edilmesi ile ilgili değildir ve genellikle zımni olarak bedellidir. Bu bedel nakit olarak değil, imtiyaz 
süresinin kısaltılması şeklinde işletmeciye ödetilir. Genellikle işletmeciyi projeye çekmek ve imtiyaz 
süresini kısaltmak gibi stratejik nedenleri vardır. 
373 TFRS Yorum 12, KG 34,35.  

 

                                                           



168 
 

şartlara uygun olması gerekir. İmtiyazı tanıyanın işletmecinin üreteceği kamu 

hizmeti ile ilgili kalite ve fiyat standartları koymasına da bu sözleşmelere 

benzer şekildedir. Bu açıdan bakıldığında imtiyazlı hizmet sözleşmeleri de 

birer franchising sözleşmesi yani lisans sözleşmesi gibidir.  Aradaki fark bu 

tür lisans sözleşmelerinde hakkın satın alma yoluyla elde edilmesi ve 

karşılığında istenilen ürünü/hizmeti sağlayarak gelir elde edilmesidir. İmtiyazlı 

hizmet sözleşmelerinde ise işletmeci sözleşmeden doğan bu hakkı daha 

önce sağladığı inşa hizmeti karşılığında, yani imtiyazı tanıyana ödeme 

yapmadan, inşa hizmetiyle takas ederek elde eder. Bu hizmet karşılığında da 

direkt kullanıcılarından veya kullanıma bağlı olarak dolaylı bir şekilde imtiyazı 

tanıyandan tahsilât yapar.  

Takas yoluyla varlık elde etme konusunda ayrıntılara bakılacak olursa 

karşımıza imtiyazlı hizmet sözleşmelerini ilgilendiren iki standart çıkmaktadır. 

Bunlar TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlık Standardı ve TMS 18 Hasılat 

Standardı kapsamında takas işlemlerine ilişkin düzenlemelerdir. 

4.2.3.1. TMS 38 Kapsamında Takas İşlemi 

  Parasal olmayan varlık karşılığında, yani takas yolu ile elde edilen 

maddi olmayan duran varlığın ilk muhasebeleştirmede kullanılacak maliyeti, 

takas işlemi ticari işlem niteliğinden yoksun olmadıkça veya elde edilen 

varlığın veya vazgeçilen varlığın gerçeğe uygun değerinin güvenilebilir bir 

şekilde ölçülebilmesi mümkün oldukça, gerçeğe uygun değerinden 
ölçülmelidir. İmtiyazlı hizmet sözleşmelerine konu maddi olmayan duran 

varlık da bu nedenle gerçeğe uygun değerinden ölçülmelidir. Bunun tek 

istisnası, gerçeğe uygun değerin güvenilir biçimde ölçülmemesidir. Elde 

edilen varlığın gerçeğe uygun değeri ölçülemiyorsa ilk muhasebeleştirme 
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sırasında kullanılacak maliyet, bırakılan varlığın defter değeri olarak dikkate 

alınmalıdır.374 

Ancak, YİD sözleşmelerinde gerçekleşen takas işleminde “bırakılan 

varlığın defter değeri” söz konusu değildir. Çünkü bırakılan varlık, hiçbir 

zaman işletmecinin aktifinde yer almayan bir varlıktır. İşletmecinin yapım 

aşamasında ortaya fiziksel bir varlık çıksa da bu varlık, işletmeci açısından 

bir varlık değil verilen bir hizmettir. Daha önce de bahsedildiği gibi işletmeci 

verdiği “inşa hizmeti” ile “ücret tahsil etme hakkı” nı takas etmektedir. Bu 

işlemi sıradan bir takas işleminden ayıran,  inşa edilen yapının işletmecinin 

aktifine alınmaması ve dolayısıyla takas nedeniyle bilançodan çıkarılmasının 

da söz konusu olmamasıdır.  

Maliyetin, güvenilir şekilde ölçülebilen inşa maliyeti olabileceği 

düşünülebilir ancak inşa maliyeti güvenilir bir şekilde ölçülebildiği sürece 

uygun bir kar marjı eklenerek, maddi olmayan duran varlığın gerçeğe uygun 

değeri de güvenilir bir şekilde ölçülebilmektedir. Diğer bir ifade ile takas 

yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlık için gerçeğe uygun değerin 

ölçülmesi, maliyete uygun bir kar marjı eklenerek yapılmaktadır. 
Maddi olmayan duran varlık modeline uyan bir YİD sözleşmesinde, 

inşa edilen varlık ile lisansın takası söz konusudur. Maddi olmayan duran 

varlık olan lisans sözleşmesi, inşa edilen varlık karşılığında edinilmiştir. Bu 

durumda elde edilen maddi olmayan duran varlık gerçeğe uygun değeri ile 

ölçülmelidir.  Bu ölçüm ileride de değinileceği üzere, “inşa maliyet artı kâr” 

şeklinde hesaplanan inşa aşamasının hâsılatına eşit olacaktır. Takas edilen 

şey iki duran varlık olmayıp,  “hizmet” ile “varlık” takası olduğundan TMS 18 

Hasılat standardını da incelemek faydalı olacaktır.  

374 TMS 38, md.45. 
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4.2.3.2. TMS 18 Kapsamında Takas İşlemi 

TMS 18 Hâsılat standardına göre, benzer mal ve hizmetlerin takası 

hâsılat yaratıcı işlem olarak dikkate alınmamakta ancak, birbirinden farklı mal 

ve hizmetlerin değişimi hâsılat yaratıcı işlem olarak değerlendirilmektedir.375 

Bu açıdan da maddi olmayan duran varlık elde edilmesi için inşa hizmeti 

verilmesi hâsılat yaratıcı işlem olarak dikkate alınmalıdır. Daha sonra da 

ifade edileceği üzere, yapım hizmeti karşılığında bu nedenle hem bir maddi 

olmayan duran varlık hem de hâsılat muhasebeleştirilmesi gerekir. Ancak bu 

hâsılat TMS 18 değil TMS 11 kapsamına giren bir hasılat olacaktır.376  

Böyle bir durumda hâsılat tutarı, alınan mal ve hizmetlerin gerçeğe 

uygun değerinden transfer edilen nakit ve nakit benzerlerinin düşülmesiyle 

bulunur.377 Transfer edilen nakit veya nakit benzeri yok ise hâsılat doğal 

olarak alınan mal veya hizmetin gerçeğe uygun değeri kadar olmaktadır. YİD 

sözleşmeleri kapsamında elde edilen maddi olmayan duran varlık için 

işletmeci herhangi bir nakit transferi yapmadığı için, ölçü gerçeğe uygun 

değer olacaktır. Bu açıdan TMS 18 ve TMS 11 birbiriyle zaten uyumludur. 

Ancak az önce de belirtildiği gibi, imtiyazlı hizmet sözleşmesindeki 

takas sıradan bir takas işlemi gibi, işletmecinin elinde olan bir varlığı imtiyazı 

tanıyana devretmesi ve karşılığında başka bir varlık alması şeklinde 

gerçekleşmez. İşletmeci yapım aşamasında takasa konu varlığı inşa etme 

sürecine girer ve bu varlık hiçbir zaman, bu süreç içerisinde bile, işletmecinin 

varlığı olmaz. İnşa edilen varlık değil, verilen hizmet takas konusudur.  

Takasa konu olan ve karşı tarafa verilen hizmet zamana yayılarak inşa 

aşaması süresince gerçekleşir, yani ücret tahsil etme hakkı (lisans-maddi 

375 TMS 18, md.12. 
376 IFAC ve IASB’ın hasılat muhasebeleştirilmesine ilişkin üzerinde çalışmaya devam ettiği bir 
standart, hasılat yaratıcı olayları tek bir düzenlemede birleştirilmesini amaçlamaktadır. Üzerinde 
çalışılan ve nihai taslağı ortaya çıkan “müşterilerle yapılan sözleşmelerden kaynaklanan hasılat” 
standardı TMS 11 ve TMS 18 yerine geçecek bir standarttır. Bu standart müşterilerle işletme arasında 
gerçekleşen her işlemin bir sözleşme olduğu ve asıl muhasebeleştirilen unsurun bu sözleşmeler olduğu 
fikrinden ortaya çıkmıştır. 
377 TMS 18, md.12. 
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olmayan duran varlık) inşa maliyetine katlandıkça kısım kısım kazanılır. 

İşletmeci inşa hizmetini tamamladığında takas işlemi de tam anlamıyla 

tamamlanmış olur. Başka bir ifade ile yıllara yayılan bir takastan söz 

edilebilir. İşletmeci bu uzun yapım sürecinde karşılıklılık/eşleştirme 

prensibine göre (gelir ve giderlerin, maliyet ve hasılatın eşleştirilmesi) maddi 

olmayan duran varlık muhasebeleştirir. Bu nedenke katlandığı maliyete 

isabet eden gerçeğe uygun değer tutarını (maliyet+kar) maddi olmayan 

duran varlık olarak aktifine alır. Zaten bu tutar, TFRS Yorum 12’de belirtildiği 

gibi aynı zamanda inşaat sözleşmeleri standardında bahsedilen tamamlama 

yüzdesi yöntemine göre hesaplanan hâsılattır. Burada ortaya çıkan sonuç, 

işletmecinin yapım hizmeti nedeniyle muhasebeleştirdiği hasılat kadar maddi 

olmayan duran varlık muhasebeleştirmesidir. 

4.2.4. Muhasebe Uygulamalarının Aşamalar İtibariyle İncelenmesi 

YİD sözleşmelerinde daha öncede bahsedildiği gibi genellikle, inşa 

hizmeti ve işletme hizmeti tek bir sözleşmede yer almaktadır. Bu 

sözleşmelerin finansal varlık modelinde olduğu gibi TMS 18 Hasılat 

standardına göre ilk olarak iki ayrı sözleşmeye ayrılması ve aşamalar 

itibariyle muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.  

4.2.4.1. Yapım Aşamasına İlişkin Ekonomik Olayların İncelenmesi 

Yapım aşamasında verilen inşa hizmeti nedeniyle ortaya çıkan en 

önemli ekonomik olay, imtiyazlı hizmet varlığının inşa edilmesi sırasında 

giderlere katlanılması, hasılat elde edilmesidir. Bu hizmetin yerine getirilmesi 

için işletmecinin borçlanması ve işletmecinin imtiyaz tanıyana imtiyaz 

ödemesinde bulunması da bu aşamada ortaya çıkan diğer ekonomik 

olaylardır.  
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4.2.4.1.1. İnşa Hizmetine İlişkin Giderlerin Muhasebeleştirilmesi  

Maddi olmayan duran varlık modelinde de inşa hizmetine ilişkin 

giderler, TMS 11’e göre muhasebeleştirilir. Bu açıdan maddi olmayan duran 

varlık ve finansal varlık modeli ile arasında herhangi bir farklılık yoktur.    

 Kısaca hatırlamak gerekirse imtiyazlı hizmet sözleşmeleri 

kapsamında, yapım aşamasında sanki ayrı bir inşaat sözleşmesi varmış gibi 

yapım hizmetine ilişkin giderler oluştukları dönemde gider olarak 

muhasebeleştirilmektedir. Bunun nedeni her bir dönemin faaliyet sonucunun 

ilgili dönemde gösterilmesidir. YİD sözleşmeleri açısından da yapım aşaması 

bir inşaat sözleşmesi içerdiğinden, işletmecinin katlandığı maliyetler bu 

şekilde kar veya zararda dönemin gideri olarak muhasebeleştirilir. 

4.2.4.1.2. İnşa Hizmetine İlişkin Hâsılatın Muhasebeleştirmesi  

İşletmecinin yapım hizmetine ilişkin katlandığı giderler nasıl TMS 11’e 

göre muhasebeleştiriliyorsa, elde edeceği hâsılat da bu standarda göre 

muhasebeleştirilir.  

İmtiyazlı hizmet sözleşmeleri kapsamında, yapım aşamasına ilişkin 

ayrı bir sözleşme varmış gibi yapım hizmetine ilişkin gelirler, tahsil edilmesine 

bakılmaksızın oluştukları dönemde gelir olarak muhasebeleştirilmektedir. 

Hatırlamak gerekirse, bu dönemde de genellikle işletmeci hiçbir tahsilat 

yapmamaktadır. Tamamlama yüzdesi yönteminde sözleşme geliri, ulaşılan 

tamamlanma aşamasına kadar katlanılan maliyetle eşleştirilerek, bitirilen işle 

orantılı şekilde gelir muhasebeleştirilmesini gerektirir. Bu gelir gerçeğe uygun 

değerle ölçülen hâsılattır. Hâsılatın gerçeğe uygun değerinin tespiti de 

maliyet artı kâr yöntemine göre yapılır. 

Finansal varlık ve maddi olmayan duran varlık modelinde yapım 

aşamasında verilen hizmet ile ilgili maliyet ve hasılatın muhasebeleştirilmesi 

açısından fark yoktur. İki model arasında ortaya çıkan farklılık inşa hizmeti 

karşılığında aktife alınacak varlığın türüdür (finansal varlık veya maddi 
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olmayan duran varlık).  Maddi olmayan duran varlık modelinde, yapım 

aşamasında hâsılatın gerçeğe uygun değeri kadar maddi olmayan duran 

varlık muhasebeleştirilir. Her iki modelde de muhasebeleştirilen varlık tutarı, 

inşa hizmetine ilişkin hâsılat tutarı kadardır.378  

4.2.4.1.3. Maddi Olmayan Duran Varlık Muhasebeleştirilmesi 

İşletmecinin, imtiyazlı hizmet sözleşmesi nedeniyle kamu hizmetini 

kullananlardan ücret tahsil etme hakkını elde etmesi durumunda, 

sözleşmenin neden maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirileceği 

açıklanmıştır. TMS 38 kapsamında söz konusu maddi duran varlığın 

ekonomik olayın özü itibariyle takas yoluyla edinildiği ve bu nedenle gerçeğe 

uygun değeri ile aktife alınacağından da bahsedilmiştir.  

Bu nedenle işletmeci imtiyazlı hizmet sözleşmesi nedeniyle hizmeti 

kullananlardan ücret tahsil etme hakkını elde ediyorsa, imtiyazlı hizmet 

sözleşmesi lisans sözleşmesi gibi TMS 38 kapsamında maddi olmayan duran 

varlık olarak aktifleştirilir. Bu tutar, daha önce de bahsedildiği gibi yapım 

aşamasında katlanılan maliyete eklenen uygun bir kar marjıyla (maliyet artı 

kar yöntemiyle) hesaplanan ve kayda alınan hasılat tutarı kadardır. 

4.2.4.1.4. Borçlanma Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi 

İşletmeci inşa hizmeti ile ilgili katlandığı giderlerin bir kısmını da borç 

alarak finanse etmektedir. Bu aşamada alınan borçlar da, genellikle 

işletmecinin imtiyazlı hizmet varlığını işleteceği işletme aşmasına kadar olan 

dönemde geri ödemesiz olmaktadır. Söz konusu borçlanma ile ilgili ortaya 

378 Finansal tablolar üzerinde modellere ilişkin veriler ortaya çıktığında finansal varlık ve maddi 
olmayan duran varlık tutarlarının farklılaştığı görülecektir. Ancak bu farklılaşma yapım hizmeti ile 
ilgili değil, daha sonra değinileceği üzere borçlanma maliyetleri nedeniyle olacaktır.  
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çıkan borçlanma maliyetleri TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardına göre 

muhasebeleştirilecektir. 

Finansal varlık modelinde de ifade edildiği gibi, TMS 23’e göre bir 

özellikli varlığın elde edilmesi, inşası veya üretimi ile doğrudan 

ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri, ilgili özellikli varlığın maliyetinin bir 

parçası olarak aktifleştirilir. Diğer borçlanma maliyetleri ise oluştukları 

dönemde gider olarak muhasebeleştirirler.379 

İşletmecinin yapım aşamasında muhasebeleştireceği varlık, YİD 

sözleşmesi gereği maddi olmayan duran varlık olduğundan, bu varlığın 

özellikli varlık olup olmadığının değerlendirilmesinin yapılması gerekir. 

Özellikli varlık, amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilebilmesi 

zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren varlıklardır. 380  

 İşletmecinin imtiyazlı hizmet sözleşmesi nedeniyle aktife aldığı maddi 

olmayan duran varlıkları, özellikli varlık tanımını çoğu zaman karşılamaktadır. 

Çünkü genellikle kamu hizmetini kullananlardan ücret tahsil etme hakkı 

(lisansı), yapım aşaması tamamlanana veya varlık geliştirilene kadar 

kullanıma hazır hale gelmemektedir. Bu nedenle, maddi olmayan duran 

varlığın özellikli varlık olması, bu varlıkla ilgili borçlanma maliyetlerinin 

varlığın maliyeti olarak aktifleştirilmesini gerektirmektedir.  
Bu durumda işletmeci, maddi olmayan duran varlık modelinde 

borçlanma maliyetlerini aktifleştirecek, başka bir deyişle maddi olmayan 

duran varlığın maliyetine381 ekleyecektir. Borçlanma maliyetleri; etkin faiz 

oranı yöntemine göre hesaplanan faiz giderlerinden, finansal kiralama ile ilgili 

borçlardan382 ve yabancı para ile borçlanmalardan kaynaklanan faiz 

379 TMS 23 Borçlanma Maliyetleri, md.8. 
380 TMS 23, md. 5. Özellikli varlık olabilecek varlık grupları stoklar, imalat tesisleri, enerji üretim 
tesisleri, maddi olmayan duran varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sayılmıştır (TMS 23, 
md. 6). 
381 Maddi olmayan duran varlığın maliyeti, takas yoluyla elde edildiğinden gerçeğe uygun değer ile 
ölçülmektedir. Bu nedenle borçlanma maliyeti de bu gerçeğe uygun değere ilave edilmektedir. 
382 İnşa hizmeti verilirken finansal kiralama yoluyla elde edilen bir makine teçhizat için ödenen 
taksitlerin faizi gibi. 
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maliyetleri ile kur farklarından oluşmaktadır.383  Diğer borçlanma 

maliyetlerinin ise aktifleştirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle 

aktifleştirilebilecek borçlanma maliyetlerinin belirlenmesi gerekir. 

Bir özellikli varlığın elde edilmesi, inşası veya üretimi ile doğrudan 

ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri aktifleştirilebilir. Doğrudan ilişkili 

borçlanma maliyetleri ise özellikli varlıkla ilişkili harcamaların hiç yapılmamış 

olması durumunda ortaya çıkmayacak borçlanma maliyetleridir. Bir işletme, 

bilhassa bir özellikli varlığın elde edilmesi amacı ile borçlanmışsa, o varlıkla 

ilgili olan borçlanma maliyetleri kolaylıkla belirlenebilir.384 Böyle bir durumda 

aktifleştirilecek borçlanma maliyeti tutarı; ilgili dönem boyunca söz konusu 

borçlanmaya ilişkin oluşan borçlanma maliyetlerinden oluşur.385 

 Bazen de finansman işlemi, fonların bir kısmının veya tamamının söz 

konusu varlık için kullanımından belli bir süre önce gerçekleştirebilir. Böyle bir 

durumda, finansmanın sağlanmasından kullanılmasına kadar geçen süre 

içinde de elbette borçlanma maliyeti oluşur. Böyle durumlarda özellikli 

varlıklara ilişkin harcama yapılana kadar, elde tutulan bu fonların geçici 

olarak nemalandırılması gerekir. İlgili döneme ilişkin aktifleştirilebilecek 

borçlanma maliyeti tutarının belirlenmesinde de fonların 

nemalandırılmasından sağlanan gelirler, katlanılan borçlanma 

maliyetlerinden indirilir.386  

 Diğer taraftan işletmenin genel amaçlı olarak borçlandığı fonların bir 

kısmını bir özellikli varlığın finansmanı için kullanabilir. Böyle bir durumda 

aktifleştirilebilecek borçlanma maliyeti tutarı, ilgili varlığa ilişkin yapılan 

harcamalara uygulanacak bir aktifleştirme oranı yardımı ile belirlenir. Bu 

aktifleştirme oranı, özellikli varlık alımına yönelik yapılmış borçlanmalar hariç 

olmak üzere, işletmenin ilgili dönem süresince mevcut tüm borçlarına ilişkin 

borçlanma maliyetlerinin ağırlıklı ortalamasıdır. Bir dönem boyunca 

383 TMS 23, md.6. 
384 TMS 23, md. 10. 
385 TMS 23, md.12. 
386 TMS 23, md.13. 
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aktifleştirilen borçlanma maliyetlerinin tutarı, ilgili dönem boyunca oluşan 

borçlanma maliyetleri tutarını aşamaz.387 

Peki işletmeci, bu borçlanma maliyetlerini ne zaman 

aktifleştirebilecektir? İşletmecinin inşa aşamasında katlandığı borçlanma 

maliyetlerini aktifleştirmeye başlayabilmesi için, aktifleştirme koşullarının 

sağlanması gerekir. Aktifleştirmenin başlayabileceği tarih; işletmecinin varlık 

için harcama yaptığı, borçlanma maliyetleri oluştuğu ve işletmecinin ilgili 

varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilmesi için 

gerekli işlemlere başladığı tarihtir.388  

Bir varlığın amaçlanan kullanıma hazır duruma getirilmesi için gerekli 

işlemler; ilgili varlığın fiziksel olarak inşa edilmesi389 ile sınırlı değildir. Bu 

işlemler; söz konusu varlıkla ilgili fiziksel inşaatın başlamasından önceki, 

gerekli izinlerin alınması gibi teknik ve idari faaliyetleri de içerir. Örneğin;  

arazinin inşaata hazır duruma getirilmesine ilişkin işlemler sırasında oluşan 

borçlanma maliyetleri, arazinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmaların yapıldığı 

dönem boyunca aktifleştirilir.390 İmtiyazlı hizmet sözleşmelerine bu açıdan 

bakıldığında, işe başlama için yapılacak hazırlık çalışmaları sırasında ortaya 

çıkanlar borçlanma maliyetleri maddi olmayan duran varlığın maliyeti olarak 

aktifleştirilebilirler. 

 İşletmecinin borçlanma maliyetlerinin aktifleştirmeyi bırakacağı tarih 

ise,  maddi olmayan duran varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır 

duruma getirilmesi için gerekli tüm işlemler esas itibarıyla tamamlandığı 

tarihtir.391 Burada da normal şartlar altında, bir imtiyazlı hizmet varlığının 

fiziken inşasının tamamlanması; olağan idari işlemler devam etse dahi, ilgili 

varlığın amaçlanan kullanıma (takasa) hazır olduğu anlamına gelir. Varlıkla 

387 TMS 23, md.14. 
388 TMS 23, md.17. 
389 Burada kastedilen fiziksel inşa maddi olmayan duran varlıkla şu şekilde ilgilidir: maddi olmayan 
duran varlığın elde edilmesini sağlayacak olan unsur, yapım aşamasında inşa edilecek olan imtiyazlı 
hizmet varlığıdır.  
390 Ancak, bina yapma amacıyla alınan bir arazinin, herhangi bir gelişme olmaksızın elde tutulması 
sırasında oluşan borçlanma maliyetleri aktifleştirilemez.  
391 TMS 23, md.22. 
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ilgili, müşterinin veya kullanıcının talebine göre, dekorasyon ve benzeri küçük 

işlemlere devam edilmesi tüm işlemlerin esas itibarıyla tamamlanmadığı 

anlamına gelmez. Yani YİD sözleşmeleri açısından, inşaatın tamamlanıp geçici 

kabul için başvurulur hale geldiğinde borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesi 

durdurulur. 

 Bazı imtiyazlı hizmet sözleşmelerinde ise yapım aşamasında birden fazla 

inşanın yapımı söz konusu olabilir. Ve bunlar parçalar halinde yapılıyor olabilir. 

Yapımının parçalar halinde tamamlandığı ve diğer parçaların yapımı devam 

ederken her bir parçanın kullanılabildiği durumlarda; belli bir parçanın 

amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilmesi için gerekli tüm 

işlemler esas itibarıyla tamamlandığında, ilgili parçaya ilişkin borçlanma 

maliyetlerinin maddi olmayan duran varlığın maliyeti şeklinde 

aktifleştirilmesine son verilir.392 

4.2.4.1.5. Maddi Olmayan Duran Varlık Modelinde İşletmeci Tarafından 

İmtiyazı Tanıyana Yapılan Ödemeler393  

 Finansal varlık modelinden hatırlanacağı üzere işletmeci tarafından 

imtiyaz tanıyana yapılan ödemelerin imtiyaz ücreti ve erişim hakkı ödemesi 

şeklinde olabildiği belirtilmişti. Bu tür ödemeler, işletmeciye başka bir mal 

veya hizmet sağlıyorsa ilgili olduğu standarda göre muhasebeleştirilmesi 

gerekmekteydi. Örneğin işletmecinin yapım hizmeti ile yeni bir bina inşa ettiği 

sözleşmelerde, böyle bir ödeme inşaatın yapıldığı arsanın sözleşme 

süresince kullanımına ilişkin kontrolünü işletmeciye vermesi için yapılıyorsa 

bu durumda, TMS 17’ye göre arsanın finansal kiralama varlığı olarak 

işletmecinin bilançosuna alınması gerektirmektedir. 

392 TMS 23, md.24. 
393 Bu kısmın yaılzmasında, IASB, Staff Paper, A.g.enda Ref. 3B, Project: IFRIC 12, Paper Topic: 
Payments Made By An Operator in Service Concession Arrangement: Intangible Asset Only 
Model, March 2012 IFRS Interpretations Committee Meeting, London 2012.adlı kaynaktan 
yararlanılmıştır.  
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 Eğer ödeme işletmeciye imtiyazlı hizmet sözleşmesinin koşullarına 

ilave olarak başka bir mal veya hizmet sağlamıyorsa, ödeme IFRIC 12 

kapsamında değerlendirilmelidir. IFRIC 12 kapsamında olan böyle bir ödeme 

nasıl muhasebeleştirileceğinin belirlenmesi için finansal varlık modelinde 

anlatıldığı gibi, işletmecinin müşterisinin kim olduğunun belirlenmesi 

gerekmektedir.  

 İşletmecinin sadece yapım hizmeti olmaksızın işletme ve bakım 

hizmeti verdiği bir imtiyaz sözleşmesi dahi ele alındığında, maddi olmayan 

duran varlık modelinde işletmecinin müşterisini belirlemek zordur. Çünkü 

işletmeci verdiği hizmet karşılığında alacağı ödemeyi her zaman kamu 

hizmetini kullananlardan direkt olarak tahsil etmeyebilir. Bazen kullanıma 

bağlı olarak, imtiyazı tanıyan işletmeciye ödeme yapmaktadır (gölge ücret).  

 Ödemenin kim tarafından yapıldığından ziyade işletmecinin verdiği 

kamu hizmeti (işletme aşamasında verilen hizmet) ile ilişkili olarak kiminle 

sözleşme yaptığı önemlidir. Bu açıdan bakıldığında işletmecinin müşterisi 

kamudur (hizmeti kullananlardır). Kamu,  işletmeciden her hizmet aldığında 

işletmeci bir sözleşme yapmış olmaktadır ve işletmecinin verdiği hizmetin 

karşılığını (bedelini) kamu karşılamaktadır. İşletmeci ödemeyi direkt kamudan 

kendi hesabına tahsil etse de, imtiyazı tanıyan hesabına tahsil edip daha 

sonra imtiyazı tanıyandan kullanıma bağlı olarak gölge ücret şeklinde tahsil 

etse de müşterisi kamudur. Çünkü işletmeci bu modelde talep riskini 

üstelenen taraftır.  

 Bu konudaki diğer bir görüş ise, işletmecinin imtiyazı tanıyan adına 

bu hizmeti verdiği ve bu nedenle işletmecinin gerçek müşterisinin imtiyazı 

tanıyan olduğudur. Ancak, bu modelde hizmete ilişkin bütün talep riskini 

işletmeci üstlenmiştir. İşletmeci ile imtiyazı tanıyan arasında bir hizmet 

sözleşmesi olsa da, işletmecinin hâsılata ilişkin sözleşmesi kamuyla 

yapılmıştır. Bu nedenle işletmecinin müşterisi kamudur.  

 Böyle bir durumda işletmecinin imtiyazı tanıyan tarafa yaptığı imtiyaz 

ödemesi, müşterisine belirli bir iskonto şeklinde değerlendirilip TMS 18 

kapsamına alınamaz. Çünkü işletmecinin ödeme yaptığı taraf yani imtiyazı 
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tanıyan, işletmecinin müşterisi konumunda değildir. Ödeme de hâsılat 

yaratıcı bir işlemle ilişkili değildir. 

 Yapılan ödeme, imtiyazlı hizmet varlığının üzerinde bulunduğu arsa 

ile bağlantılı bir ödeme olarak görünmekle birlikte, işletmeciye arsanın 

kullanımının kontrolünü veren bir ödeme değildir. Bu nedenle bu ödeme 

işletmeciye yukarda verilen örnekte olduğu gibi varlığın kullanımını kontrol 

hakkı vermiyorsa sadece imtiyazı işletme hakkı için yapılan bir ödeme 

olmaktadır. Diğer bir deyişle ödeme herhangi bir lisans alan bir işletmenin 

(işletmeci), lisansını kullanabilir hale gelmeden önce lisansı satan işletmeye 

(imtiyazı tanıyana) yapması gereken bir ödemeden farksızdır. Ödeme 

herhangi başka bir mal veya hizmetin edinilmesine ilişkin olmadığı için TMS 

17 kapsamında değil, TFRS Yorum 12 kapsamındadır. Yani varlığın 

kullanılabilir hale gelmesi için yapılan bir ödemedir. (telekominikasyon 

endüstrisindeki 3G lisansında, maden işletmesi için araştırma hakkında ve 

franchiserin ticarete başlamadan alması gereken lisansında olduğu gibi)  

 Bu nedenle bu modelde yapılan böyle bir ödeme, aslında hizmeti 

kullanan kamudan ücret tahsil etme hakkının işlerliğini sağlamak için yapılan 

bir ödeme gibidir.  Maddi olmayan duran varlıktan (lisanstan) başka herhangi 

başka bir mal veya hizmet söz konusu değildir. Yapılan bu ödeme için 

kamudan ücret tahsil etme hakkını elde etmeyle ilişkili olduğundan maddi 

olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirilir. 

 Eğer işletmeci hem yapım hem de işletme hizmeti veriyorsa, inşa 

hizmetinin müşterisinin belirlenmesi gerekir. İşletme hizmetinin müşterisi 

yukarıdaki sebeplerden dolayı kamudur. Ancak yapım hizmetinin müşterisi 

imtiyazı tanıyandır. Ancak yapım hizmeti bu modelde,  kamudan ücret tahsil 

etme hakkı (maddi olmayan duran varlık) ile takas edilmektedir. Bu nedenle 

yapım hizmeti de maddi olmayan duran varlık muhasebeleştirilmesi 

sonucunu doğurur. Bu nedenle, işletmecinin talep riskini üstlendiği bir 

imtiyazlı hizmet sözleşmesinde imtiyaz ödemeleri maddi olmayan duran 

varlık olarak muhasebeleştirilmelidir. 

 İmtiyaz ödemeleri, imtiyazı tanıyana işletmeci tarafından imtiyaz 

lisansı için ödemesi gereken değişken bir tutardır. Yapım hizmetinin gerçeğe 
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uygun değeri, onunla takas edilen kamudan ücret tahsil etme hakkının 

gerçeğe uygun değerinden düşük ise imtiyazı tanıyan işletmeciden yapım 

hizmetine ek olarak başka bir ücret tahsil etmek isteyecektir. Bu tutar, imtiyaz 

ödemesidir. 394 

 Ancak bu tutar karşılığında herhangi başka bir mal veya hizmet 

alınmamaktadır. Yani ödeme yine kamudan ücret tahsil etme hakkı ile ilgilidir. 

Bu nedenle ödeme maddi olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirilir.  

 Ödeme çeşitlerine göre değerlendirme yapıldığında da sonuç 

değişmez. İşletmeci, imtiyazı işletme hakkı için (imtiyaz ücreti)  ödeme 

yapıyorsa bu bir maddi olmayan duran varlıktır. İmtiyazlı hizmet varlığının 

üzerinde olan arsa örneğinde olduğu gibi maddi bir duran varlıkla ilişkili 

(erişim ödemesi) ödeme yapıyorsa, arsanın kullanım hakkının kontrolünü 

elde ediyorsa TMS 17’ye göre finansal kiralama varlığı muhasebeleştirir. 

Ancak arsanın kullanım hakkını elde etmiyorsa, aynı imtiyaz ücretinde olduğu 

gibi maddi olmayan duran varlık muhasebeleştirir.  

4.2.4.2. İşletme Aşamasına İlişkin Ekonomik Olayların İncelenmesi 

 İşletme aşamasında işletmecinin sağlayacağı hizmetler imtiyazlı 

hizmet varlığı ile kamuya hizmet sunulması, imtiyazlı hizmet varlığının 

bakım/onarımına ilişkin hizmetleri kapsar. İşletme aşaması olarak 

adlandırılabilecek, imtiyazlı hizmet varlığının yapımı tamamlandıktan sonra 

verilen diğer hizmetleri kapsayan bu dönem için TFRS Yorum 12, finansal 

varlık modelinde bahsedilen benzer konulara değinmektedir.  

 Ancak,  bu modelde finansal varlık modelinden farklı olarak, yapım 

aşamasında muhasebeleştirilen maddi olmayan duran varlıklarla ilgili olarak 

muhasebe uygulamalarından da bahsedilecektir.  

394 Örneğin işletmecinin verdiği inşa hizmetinin gerçeğe uygun değeri 1500 PB iken, imtiyazı 
tanıyanın inşa hizmeti ile takas ettiği kamudan ücret tahsil etme hakkının gerçeğe uygun değeri 1750 
PB olsun. Bu durumda takas için imtiyazı tanıyan 250 PB daha isteyecektir ve bu imtiyaz ödemesidir. 
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4.2.4.2.1. İşletme Aşamasında Ortaya Çıkan Hâsılat ve Giderlerin 

Muhasebeleştirilmesi 

 Yapım aşamasında maddi olmayan duran varlık muhasebeleştiren 

işletmeci, işletme aşamasında kamu hizmetini kullananlardan tahsil ettiği 

ücreti, tahsil ettikçe TMS 18’e göre gerçeğe uygun değeri ile hâsılat olarak 

muhasebeleştirir. Tahsil edilmeyenler ise finansal varlık olarak 

muhasebeleştirilirler. Bu aşamadaki hizmetlere ilişkin muhasebe 

uygulamaları açısından finansal varlık modeli ile bir farklılık söz konusu 

değildir. Hizmet için katlanılan giderler de oluştukları dönemde gider olarak 

kar veya zarar aktarılırlar. İşletme aşamasında elde edilen hâsılatın, birden 

çok hizmet verilmesi durumunda, finansal varlık modelinde olduğu gibi bu 

hizmetler arasında dağıtılması gerekir. 

4.2.4.2.1.1. İşletme Hizmetine İlişkin Hâsılat ve Giderlerin 

Muhasebeleştirilmesi  

 İşletme aşamasında verilen işletme hizmeti karşılığı elde edilen 

hasılat TMS 18’e göre gerçeğe uygun değerinden ölçülerek 

muhasebeleştirilir ve bu hizmeti sunmak için katlanılan giderler de dönemin 

gideri olarak dikkate alınır. Maddi olmayan duran varlık modelinde de, eğer 

tahsilat yapılmamışsa söz konusu hasılat finansal varlıklar (alacak)  olarak 

aktifleştirilecektir.  

4.2.4.2.1.2. Normal Bakım-Onarım Hizmetine ve Devirden Önceki Yenileme 

Hizmetine İlişkin Hâsılat ve Giderlerin Muhasebeleştirilmesi  

 İşletme aşamasında verilen bakım-onarım hizmetleri finansal varlık 

modelinde de söz edildiği gibi, sözleşme koşulları değerlendirilerek 

muhasebeleştirilmelidir.  
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 Bakım-onarım hizmeti, hasılat yaratıcı bir işlem ise TMS 18’e göre 

gerçeğe uygun değerinden hasılat olarak ve katlanılan giderler de dönemin 

gideri olarak muhasebeleştirilir. Ancak bakım-onarım giderleri,  gerçekleşme 

zamanı ve tutarı belli olmayan bir yükümlülük olarak sözleşmede yer 

alıyorsa, yani “kullanıma bağlı olarak” ortaya çıkacak ise, TMS -37’ye göre 

karşılık ayrılmalıdır.  

 “Kullanıma bağlı olma” ifadesi maddi olmayan duran varlık modelini 

çağrıştırdığından395 olsa gerek, bu modele ilişkin örneklerde genellikle TMS 

37’nin kullanıldığı dikkat çekmektedir. Ancak daha önce de ifade edildiği gibi, 

olayın özüne göre değerlendirme yapmak gerekir. 

 Örneğin, aynı sözleşmede yer alan bakım-onarım hizmetlerinden bir 

kısmının TMS 18 bir kısmının ise TMS 37 kapsamında olmaması için bir 

neden yoktur. Maddi olmayan duran varlık modeline göre 

muhasebeleştirilmesi gereken bir imtiyazlı hizmet sözleşmesindeki koşullar, 

işletmecinin düzenli aralıklarla yapması gereken bakım-onarımları TMS 18’e 

göre hasılat yaratıcı bir hizmet olarak, sözleşme sonundaki bakım-onarım 

hizmetini ise TMS 37’ye göre bir yükümlülük olarak muhasebeleştirmesi 

gerektirebilir. 

 Hâsılat muhasebeleştirilmesi gereken bütün hizmetlerden 

bahsettikten sonra, hâsılatla ilgili ortaya çıkan önemli bir hususun altını 

çizmek gerekecektir. Maddi olmayan duran varlıklar modelinde yapım ve 

işletme aşamasında kayıtlara alınan toplam hâsılatın, tahsil edilen toplam 

hâsılatı geçecektir. Hatırlanacağı gibi yapım aşamasında işletmeci maddi 

olmayan duran varlığı takas yoluyla elde ettiğinden, söz konusu takas da 

hâsılat yaratıcı işlem olarak muhasebeleştirildiğinden yapım aşamasında 

hâsılat kayıtlara alınmaktaydı. Ayrıca işletme aşamasında tahsil edilen 

tutarların hepsi, işletme aşamasında verilen hizmetlere ilişkin hâsılat olarak 

muhasebeleştirilmektedir. Yani Finansal Varlık Modelinde olduğu gibi, işletme 

aşamasında tahsil edilen tutarın bir kısmının varlıkları (finansal varlıkları) 

395 Bu modelde işletmecini faaliyet sonucunun hizmetin kullanıma bağlı olması yani talep riskini 
işletmecinin üstlenmesi nedeniyle böyle bir algı söz konusu olabilmektedir. 
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azaltacak şekilde kayıtlara alınması, geri kalanının işletme aşamasının 

hasılatı sayılmazı söz konusu değildir. Bu nedenle finansal varlık modelinde 

toplamda tahsil edilen hâsılat ile muhasebeleştirilen hasılat tutarı birbirine eşit 

olurken, maddi olmayan duran varlık modelinde işletmecinin toplamda 

muhasebeleştireceği hâsılat tutarı tahsil edeceği tutarı geçer.396 Bu nedenle 

bu uygulama, TMS 18 hâsılat standardının “benzer olmayan varlıkların 

değişimi hâsılat yaratır” ilkesi ile uyumludur. 

4.2.4.2.2. Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi 

 İşletmeci yapım aşamasında olduğu gibi, işletme aşmasında da 

gerçekleştirdiği hizmete ilişkin giderlere katlanmak için borçlanabilmektedir.  

İşletme aşamasındaki borçlanmalara ilişkin ortaya çıkan borçlanma 

maliyetlerinin de muhasebeleştirilmesi TMS 23 Borçlanma Maliyetleri 

Standardına göre yapılacaktır.  
 İşletme aşamasında yapılan borçlanmalarda herhangi bir varlık özellikli 

varlık edinilmediğinden, borçlanma maliyetleri oluştukları dönemde gider 

olarak muhasebeleştirilmektedir.  Bu aşamada finansal varlık ve maddi 

olmayan duran varlık modeli arasında borçlanma maliyetleri açısından bir 

farklılık yoktur. 

396 Örneğin inşa hizmetinin gerçeğe uygun değeri 100 PB ve hizmeti kullananlardan tahsil edilecek 
toplam ödeme 120 PB ise işletmeci yapım aşamasında 100, işletme aşamasında 120 olmak üzere 
toplamda 220 PB hâsılat kaydedecektir. Ancak tahsil edeceği toplam nakit sadece 120 PB’dir. 220 PB 
gelir (hasılat) kaydedilirken 100 PB ise amortisman yoluyla giderleşecektir net gelir yine 120 
olacaktır. Finansal varlık modelinde ise inşaat hizmetinin gerçeğe uygun değeri olan 100 PB finansal 
varlık olarak muhasebeleştirilir.  Tahsil edilen tutarın 100 PB’ye kadar olan kısmı daha önce kayda 
alınan finansal varlıklardan azalma şeklinde, 20 PB’lik kısmı ise işletme aşmasının hasılatı olarak 
kaydedilir. 
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4.2.4.2.3. Yapım Aşamasında Aktifleştirilen Maddi Olmayan Duran Varlığın 

işletme Aşamasındaki Durumu 

 İşletmeci inşa aşamasında muhasebeleştirdiği maddi olmayan duran 

varlığı, daha sonraki dönemlerde, yani işletme aşamasında TMS 38 ve TMS 

36’yı dikkate alarak muhasebeleştirir. Yapım aşamasında aktife alınan maddi 

olmayan duran varlık ile ilgili en önemli konulardan biri bu varlığın 

değerlemesidir.  

4.2.4.2.3.1. Maddi Olmayan Duran Varlığın Dönem Sonlarında Değerlemesi 

ve Amortismanı 

TMS 38, maddi olmayan duran varlıkların ilk muhasebeleştirilmesinden 

sonraki dönmelerde maliyet bedeli ile ya da yeniden değerleme modeli ile 

değerlenmesine izin verir. İşletme bu yöntemlerden birini seçerek muhasebe 

politikasını belirler. Ancak yeniden değerleme modelinin kullanılabilmesi için, 

maddi olmayan duran varlığın aktif bir piyasasının olması gerekir. 397 Aktif bir 

piyasanın olması gerekliliği, gerçeğe uygun değerin söz konusu aktif bir 

piyasa ile ilişkilendirilerek belirlenmesi içindir.398 Ancak maddi olmayan duran 

varlıklar399 çoğunlukla benzersiz olduklarından, bunlar için aktif bir piyasanın 

varlığı genellikle söz konusu değildir. İmtiyazlı hizmet sözleşmeleri bu açıdan 

değerlendirildiğinde benzersiz oldukları ve taraflar arasında müzakere 

edildikleri için aktif bir piyasası yoktur. Bu nedenle imtiyazlı hizmet 

sözleşmeleri kapsamında aktifleştirilen maddi olmayan duran varlıkların 

maliyet bedeli ile değerlenmesi gerekir.  

 Maliyet bedeli ile değerleme yönteminde maddi olmayan duran 

varlığın değeri, defter değerinden birikmiş amortismanlar ve değer düşüklüğü 

397 Aktif bir piyasada ticareti yapılan kalemlerin homojen olması, normal koşullar altında her zaman 
için istekli alıcı ve satıcılar bulunması ve fiyatların kamuya açık olması gerekir.  
398 TMS 38, md. 75 
399 Marka, ticari başlık, film ve müzik yayınlama hakları, patentler gibi. 
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zararı düşüldükten sonra kalan değeridir.400 Bu nedenle maddi olmayan 

duran varlığın amortismanı ve değer düşüklüğü tespitini yapılması 

gerekecektir. İşletmecinin maddi olmayan duran varlığına amortisman 

ayırabilmesi için öncellikle varlığın yararlı ömrünün belirlenmesi gerekecektir. 

İmtiyazlı hizmet sözleşmelerinde olduğu gibi, yasal haklardan kaynaklanan 

maddi olmayan duran varlıkların yararlı ömrü, söz konusu haklardan 

yararlanma süresini aşamaz.401 Bu nedenle imtiyazlı hizmet sözleşmeleri 

kapsamında aktife alınan maddi olmayan duran varlıklar sözleşme süresi 

içinde itfa edilirler. 

 Diğer maddi olmayan duran varlıklar gibi YİD sözleşmelerinde de 

amortisman ayrılması işlemine,  varlığın kullanıma hazır olduğunda yani 

yönetimin amaçlandığı şekilde faaliyet gösterebilmesi için gereken konum ve 

durumda olduğu zaman, yani yapım aşaması tamamlandıktan sonra 

başlanabilir. 402  

 YİD sözleşmesinde yer alan ücret tahsil etme hakkının kullanılabilir 

hale gelmesi ancak imtiyazlı hizmet varlığı tamamlandıktan sonra mümkün 

olabilmektedir. Yararlı ömür belirlendikten sonra, maddi olmayan duran 

varlığın amortismana tabi tutarı yararlı ömrü boyunca sistematik olarak 

dağıtılması gerekir ve bunun için varlığın işletmeci tarafından kullanım şeklini 

yansıtacak bir yöntem seçilmesi gerekir.403 Bu yöntemler doğrusal 

amortisman, azalan bakiyeler ve üretim esaslı amortisman yöntemleri 

olabilir.404  Üretim esaslı amortisman yönteminde, amortisman gideri kullanıcı 

sayısı veya üretilen mal/hizmet miktarı gibi verilen hizmet miktarı dikkate 

alınarak hesaplanabilir. Bu yöntemlerden seçilen birine göre hesaplanan 

amortisman tutarı, kar veya zararda muhasebeleştirilir.405  

400 TMS 38, md.74 
401 TMS 38, md.94 
402 TMS 38, md.97 
403 TMS 38, md. 97 
404 TFRS Yorum 12, KG 64, KG 65 
405 Bunun nedeni, söz konusu varlığın amortismanı başka bir varlığın maliyetine eklenmemesidir.  
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 Üçüncü bölümde anlatıldığı üzere eğer varlığın kalıntı değeri var ise, 

imtiyazı tanıyan devir esnasında herhangi bir ödeme yapacak ise 

amortismana tabi tutar belirlenirken söz konusu kalıntı değerin düşülmesi 

sonrası kalan değerdir.406  Bir varlığı kalıntı değerinin tahmini, elden 

çıkarılması durumunda yararlı ömrünün sonuna gelmiş ve aynı koşullar 

altında kullanılmış benzer bir varlığın satışı için tahmin tarihinde geçerli 

fiyatları kullanarak hesaplanan geri kazanabilir tutardır.407  Ancak daha önce 

de bahsedildiği gibi, imtiyazlı hizmet sözleşmeleri söz konusu olduğunda 

benzer bir varlıktan söz etmek oldukça zordur. Diğer taraftan, sıfırdan farklı 

bir kalıntı değer, işletmenin maddi olmayan duran varlığı yararlı ekonomik 

ömrü bitmeden elden çıkarmayı beklediği anlamına gelmektedir.   

 Bütün bu hükümler kapsamına imtiyazlı hizmet sözleşmeleri 

değerlendirildiğinde, bir elden çıkarmadan ziyade sözleşmede yer alan 

koşullar nedeniyle varlığın imtiyazı tanıyana devrinden bahsedilebilir. Bu da 

bir çeşit elden çıkarma olmakla birlikte, işletmecinin kararına bağlı değil 

zorunludur. Bu nedenle kalıntı değer de imtiyazlı hizmet sözleşmesinde yer 

alan koşullara göre hesaplanmalıdır.  

4.2.4.2.3.2. Maddi Olmayan Duran Varlığın Değer Düşüklüğü 

 Bir maddi olmayan varlığı değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığının 

tespit edilmesi için TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardının 

uygulanması gerekir. Bu standart, işletmenin varlıklarının geri kazanabilir 

değerlerinden daha yüksek bir değer ile izlenmesini engellemek amacıyla 

uygulanması gereken ilkleri belirlemektedir. Bir varlık eğer, kullanımı veya 

satışı ile geri kazanılacak tutardan daha fazla bir değer ile aktifte yer alıyorsa 

(defter değeri) söz konusu varlık geri kazanılabilir tutarından daha yüksek bir 

406 TMS 38, md. 101 
407 TMS 38, md.102 
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tutarla izleniyor demektir. Bu durumda varlık değer düşüklüğüne uğramış 

demektir ve değer düşüklüğünün muhasebeleştirilmesi gerekir. 408 

 TMS 36, maddi olmayan duran varlıkların değer düşüklüğüne uğrayıp 

uğramadığın tespit edilebilmesi için geri kazanılabilir tutarın hangi sıklıkla 

gözden geçirilmesi gerektiği konusunda, maddi olmayan duran varlığın sınırlı 

ve sınırsız yararlı ömre sahip olduğu iki ayrı duruma göre değerlendirme 

yapmıştır. Eğer maddi olmayan bir duran sınırlı yararlı ömre sahipse, geri 

kazanılabilir tutarın tahmin edilmesinin gerekli olup olmadığı önemlilik 

kavramına göre belirlenir. Ancak maddi olmayan duran varlık sınırsız yararlı 

ömre sahip veya henüz kullanımda değilse en az yılda bir defa değer 

düşüklüğü testi yapmak için varlığın geri kazanılabilir tutarını tahmin etmek 

durumundadır. 409  

 Bu standart, henüz kullanımda olmayan ve/veya sınırsız yararlı ömre 

sahip olan bir maddi olmayan duran varlık için de uygulanır. Bu durumda, 

imtiyazlı hizmet sözleşmelerinden olan YİD modeli sınırsız yararlı ömür 

olmasa da, yapım aşamasının yıllara yaygın bir şekilde tamamlanması 

durumunda, ilk yıl aktife alınan maddi olmayan duran varlık henüz kullanım 

aşamasında olmasa bile değer düşüklüğü testi en az yılda bir kez 

yapılmalıdır. Bu nedenle aslında bu standardın yapım aşamasında da 

uygulanması gerekir.  

 İşletme aşamasında ise, maddi olmayan duran varlık sınırsız yararlı 

ömre sahip ve kullanımda olduğundan, değer düşüklüğü testi önemlilik 

prensibine göre yapılacaktır. Yani, önceki hesaplamalar maddi olmayan 

duran varlığın geri kazanılabilir tutarın defter değerinin önemli ölçüde üstünde 

olduğunu gösteriyor ise işletmeci geri kazanılabilir tutarın tekrar tahminine 

ihtiyaç duymaz. Ancak işletme içi veya dışı kaynaklardan elde edilen 

göstergeler, varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin belirtiler 

barındırıyorsa410 geri kazanılabilir değerin tekrar tahmin edilmesi gerekir.411  

408 TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü, md. 1. 
409 TMS 36, md.10.11,15. 
410 Bakınız TMS 36, md.12. 
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 Bütün ömrü kapsayan sözleşmeler de dahil olmak üzere412, imtiyazlı 

hizmet sözleşmeleri kapsamında muhasebeleştirilen maddi olmayan duran 

varlıkların sınırlı bir ömrü vardır. İmtiyazlı hizmet sözleşmelerinde maddi 

olmayan duran varlıklara ilişkin böyle bir değer düşüklüğü göstergesi, 

ekonomik koşullar dolayısıyla kamunun hizmeti kullanma seviyesinin 

beklenenin altında olması olabilir.  

 Değer düşüklüğünün olup olmadığının tespiti için varlığın geri 

kazanılabilir tutarının ölçülmesi gerekmektedir. Geri kazanılabilir tutar varlığın 

kullanım değeri ile satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygu değerinden 

büyük olanıdır. Ancak bu tür sözleşmelerin aktif bir piyasası olmadığından,  

varlığın satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygu değeri ölçülemez. Bu 

nedenle geri kazanılabilir tutar, varlıktan gelecekte beklenen nakit akımlarının 

bugünkü değeri olarak tanımlanan kullanım değerine eşit olur.  

 Bazen bir varlık tek başına değil başka varlıklarla birlikte nakit 

yaratabilir ve bunlara nakit yaratan birimler413 denir. İmtiyazlı hizmet 

sözleşmeleri kapsamında muhasebeleştirilen maddi olmayan duran varlık ise 

çoğu zaman nakit yaratabilmek için çeşitli duran varlıklardan oluşan bir 

varlıklar grubuna ihtiyaç duyar, örneğin çeşitli hizmetler verilecek binalardan 

oluşan bir tesis gibi. Ancak, maddi olmayan duran varlık olarak YİD 

sözleşmesi nakit yaratan birim olarak değerlendirilemez. Çünkü maddi 

olmayan duran varlık söz konusu varlıklar grubunun işletme tarafından 

kullanılmasını sağlayan bir lisanstır ve bu nedenle söz konusu maddi 

olmayan duran varlık tek başına nakit yaratma özelliğine sahiptir. Bu 

nedenle, imtiyazlı hizmet sözleşmesi kapsamında muhasebeleştirilen maddi 

olmayan duran varlık tek başına değer düşüklüğü testine tabi tutulur.  

 Değer düşüklüğü testi sonucunda, değer düşüklüğü tespit edilen 

varlık için TMS-36’ya göre, yeniden değerleme modeline göre yeniden 

değerlenmiş tutarı üzerinden gösterilmediği sürece, defter değerini geri 

411 TMS 36, md.15. 
412  Sözleşmenin bütün yararlı ömrü kapsaması sınırsız yararlı ömre sahip olduğu anlamına gelmez. 
413 Nakit yaratan birim, diğer varlıklardan veya varlık gruplarından sağlanan nakit girişlerinden büyük 
ölçüde bağımsız bir nakit girişi yaratan belirlenebilir en küçük varlık grubudur. ( TMS 36, md.6). 
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kazanılabilir değere indirgemek için değer düşüklüğü tutarı kar veya zararda 

muhasebeleştirilir. İmtiyazlı hizmet sözleşmeleri için yukarda bahsedildiği gibi 

aktif bir piyasa olmadığından yeniden değerleme modeli kullanılmaz ve bu 

nedenle değer düşüklüğü sadece kar veya zararda muhasebeleştirilebilir.414  

4.2.4.3.2.3. İşletme Aşamasında Ortaya Çıkan Finansal Varlıkların Sonraki 

Dönemlerde Muhasebeleştirilmesi 

 İşletme aşamasında muhasebeleştirilen finansal varlıklar, verilen 

hizmetlere ilişkin nakit tahsilât yapılmadığında ortaya çıkan finansal 

varlıklardır (alacaklardır). Bu tür finansal varlıklar, nitelikleri itibariyle kredi ve 

alacaklar grubunda yer aldıklarından itfa edilmiş maliyeti ile değerlendirilirler. 

Bu nedenle finansal varlıklara modelinde ifade edildiği gibi 

muhasebeleştirilirler. 

4.3. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK VE FİNANSAL VARLIK MODELİ 
(KARMA MODEL) OLARAK YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ 

 Bu kısımda, talep riskinin işletmeci ve imtiyazı tanıyan tarafından 

paylaşıldığı, bu nedenle işletmecinin imtiyazlı hizmet sözleşmesini finansal 

varlık ve maddi olmayan duran varlık olarak iki ayrı unsur olarak finansal 

tablolara alındığı YİD sözleşmelerine ilişkin muhasebe uygulamalarından ve 

sorunlarından bahsedilecektir.  

 Daha önceki kısımlarda, imtiyazlı hizmet sözleşmelerinin nasıl finansal 

varlık ve maddi olmayan duran varlık temsil ettiği ifade edildiğinden bu 

kısımda tekrar ele alınmayacaktır. Diğer kısımlarla uyumlu olması açısından 

model aşamalar itibariyle ala alınacaktır. 

414 TMS 36, md.60. 
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4.3.1. Genel Olarak Karma Model  

Daha önce ifade edildiği gibi bir YİD sözleşmesi, işletmeciye 

belirlenebilir veya sabit bir tutarı garanti ederken aynı zamanda kamu 

hizmetini kullananlardan ücret tahsil etme hakkı verebilir. Böyle bir durumda, 

kamu hizmetine ilişkin talep riski işletmeci ve imtiyazı tanıyan arasında 

paylaşılmış olur. Bu koşullara sahip imtiyazlı hizmet sözleşmesi, işletmeci 

açısından hem finansal varlık hem de maddi olmayan duran varlık temsil 

etmektedir.  

Sözleşmenin işletmeciye belirlenebilir veya sabit bir tutarı koşulsuz 

olarak tahsil etme hakkı sunan kısmı, finansal varlık modelinde açıklandığı 

gibi, finansal varlık temsil etmektedir. YİD sözleşmesi işletmeciye, koşulsuz 

nakit alma hakkına ek olarak kamu hizmetini kullananlardan ücret tahsil etme 

hakkı tanımaktadır. Sözleşmenin işletmeciye tanıdığı bu hak ise maddi 

olmayan duran varlık temsil etmektedir.  

İşletmecinin maddi olmayan duran varlığı temsil eden ücret tahsil etme 

hakkı, kamu hizmetinin garanti edilen tutarı aşacak şekilde talep görmesi 

durumunda, işletmeciye garanti edilenin üzerinde gelir elde etme fırsatı 

sunmaktadır.  Finansal varlık modeli ile bu modeli ayıran nokta da budur. 

Finansal varlık modelinde işletmecinin belirlenebilir veya sabit tutarın 

üzerinde gelir elde etme fırsatı yoktur.  

Karma model ile maddi olmayan duran varlık modelinin farkı ise, 

karma modelde işletmeciye garanti edilen belirlenebilir veya sabit bir tutarın 

olması, maddi olmayan duran varlık modelinde ise olmamasıdır. Bu nedenle 

karma modelde maddi olmayan duran varlık modelinden farklı olarak 

işletmeci için, kamu hizmetinin kullanımından bağımsız olan asgari bir gelir 

her zaman söz konusudur.   

 



191 
 

4.3.2. İşletmecinin İmtiyazlı Hizmet Varlığı Üzerindeki Hakkı 

Karma modelde işletmecinin imtiyazlı hizmet varlığı üzerinde, diğer 

modellerde olduğu gibi hiçbir kontrolü yoktur. Bu nedenle işletmeci imtiyazlı 

hizmet varlığını maddi duran varlık olarak muhasebeleştiremez.   Ancak, 

işletmecinin sözleşmenin yapım aşamasında katlandığı giderler işletme 

aşamasında ekonomik fayda akışı sağlayacağı için, imtiyazlı hizmet 

sözleşmesi varlık olarak işletmecinin bilançosunda yer alacaktır. 

Sözleşmenin işletmeciye koşulsuz olarak sabit veya belirlenebilir nakit akışı 

sağlayacak kısmı finansal varlık olarak; kamu hizmetini kullananlardan ücret 

tahsil etme hakkına ilişkin kısmı ise maddi olmayan duran varlık olarak 

bilançoya alınacaktır.   

4.3.3. Muhasebe Uygulamalarının Aşamalar İtibariyle İncelenmesi 

Diğer modellerde olduğu gibi, karma model de yapım ve işletme 

aşaması olarak ele alınacaktır.  

4.3.3.1. Yapım Aşamasına İlişkin Ekonomik Olayların İncelenmesi 

Yapım aşamasında imtiyazlı hizmet varlığının inşa edilmesi sırasında 

giderlere katlanılması, hâsılat elde edilmesi ve sözleşmenin varlık olarak 

bilançoya alınması, bu aşamadaki temel ekonomik olaylardır. Diğer 

modellerde olduğu gibi bu modelde de, işletmecinin borçlanması ve imtiyazı 

tanıyana ödemede bulunması söz konusudur. Ancak temel sorun YİD 

sözleşmesinin, finansal varlık ve maddi olmayan duran varlık olarak 

bilançoya ilk kez alınırken değerlerinin nasıl tespit edileceği konusudur.  
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4.3.3.1.1. İnşa Hizmetine İlişkin Giderlerin Muhasebeleştirilmesi 

İnşa hizmetine ilişkin giderler, diğer modellerde olduğu gibi TMS 11 

İnşaat sözleşmeleri standardına göre muhasebeleştirilir. Katlanılan giderler 

oluştukları dönemde kar veya zarar aktarılırlar. Tamamlama aşaması 

yöntemine göre, katlanılan gidere ilişkin hâsılatta ilgili dönemde gelir olarak 

tahakkuk ettirilir.  

4.3.3.1.2. İnşa Hizmetine İlişkin Hâsılatın Muhasebeleştirmesi  

İnşa hizmetine ilişkin hâsılat, TMS 11 İnşaat sözleşmeleri standardına 

göre muhasebeleştirilir. Hâsılat tutarının, maliyete uygun bir kar marjı 

eklenerek tespit edilmesi gerekir. Bu açıdan diğer modellerle karma model 

arasında herhangi bir farklılık söz konusu değildir. Hatırlanacağı gibi, hem 

finansal varlık modelinde hem de maddi olmayan duran varlık modellinde, 

varlık tutarı gerçeğe uygun değerleri ile ölçülmekte ve bu değer de hasılat 

tutarına eşit olmaktaydı. Karma modelde de, bilançoya alınacak finansal 

varlık ve maddi olmayan duran varlığın toplam değeri, hasılat tutarı kadar 

olacaktır, yani maliyete eklenen uygun kar marjı ile belirlenecektir. 

 Bu modelde, hâsılatın muhasebeleştirilmesi ile ilgili temel sorun, 

hâsılat tutarının yani gerçeğe uygun değerin sözleşmenin unsurları olan 

finansal varlık ve maddi olmayan duran varlık arasında nasıl dağıtılacağıdır.  

Böyle bir ayrımın nasıl yapılacağı konusunda TMS 18’de bir hüküm 

olmamakla birlikte, TFRS Yorum 12’de alınan ve alınacak olan bedelin, 

tutarların ayrı ayrı tanımlanabilmesi koşulu ile, verilen hizmetlerin gerçeğe 

uygun değeri oranında dağıtılacağı ifade edilmektedir.415 Ancak bu dağıtım 

yöntemi tek bir sözleşme ile birden fazla hizmet verilmesi durumda geçerli bir 

dağıtım yöntemidir. Yani, finansal varlık modelinde ve maddi olmayan duran 

415 TFRS Yorum 12, md. 13 
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varlık modellerinde, hâsılatın YİD sözleşmesiyle verilen yapım ve işletme 

hizmetlerine yapılan dağıtımda olduğu gibi.  

 Ancak karma modeldeki sorun, tek bir hizmet (sözleşme) olan inşa 

hizmetinin (inşaat sözleşmesinin) gerçeğe uygun değerinin, iki unsur 

arasında dağıtılmasıdır. Katlanılan maliyetin ne kadarının finansal varlıkla ne 

kadarının maddi olmayan duran varlıkla ilişkili olduğu tespit edilemediğinden, 

unsurların gerçeğe uygun değeri maliyet+kar yöntemine göre 

belirlenememektedir. Bu nedenle dağıtımın yapılabilmesi için başka bir 

yöntem gerekecektir.  

Böyle bir durumda, Yeni hâsılat standardı taslağında da bahsedilen, 

gerçeğe uygun değer ölçüsünde dağıtım yapılamadığında ikinci sırada 

başvurulacak yöntem olarak belirtilen “artık değer” yöntemi kullanılması 

uygun olacaktır. Bu yöntem dağıtım yapılacak unsurlardan biri hariç 

diğerlerinin değerinin değerlerinin belirlenebilmesi durumunda kullanılır. 

Böyle bir durumda toplam değerden, diğerlerinin değerinin çıkarılması ile son 

unsurun da değeri belirlenmiş olur.  

Karma modelde değeri belirlenebilen unsur finansal varlıktır. Bu 

nedenle önce finansal varlığın değeri tespit edilerek, geri kalanı maddi 

olmayan duran varlığın değeri olarak tespit edilir. 

4.3.3.1.3. Finansal Varlık Muhasebeleştirilmesi 

İşletmeci imtiyazlı hizmet sözleşmesinde kendisine garanti edilen 

tutarı, sözleşmeye bağlı olarak koşulsuz bir şekilde tahsil etme hakkına sahip 

olduğundan, sözleşmenin ilgili kısmını finansal varlık olarak kayda alacaktır.  

Finansal varlık ve maddi olmayan duran varlıkların gerçeğe uygun 

değerinin belirlenmesi noktasında, finansal varlıkların gerçeğe uygun 

değerinin belirlenmesinde piyasa verileri daha çok kullanılacağından daha 

objektif sonuçlar ortaya çıkacaktır. Örneğin talep tahminlerine ilişkin veriler 
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(hizmetin kullanım miktarı) işletme bazlı verilerdir ve finansal varlıkları 

değil416 maddi olmayan duran varlıkların değerini etkiler.  Çünkü YİD 

sözleşmelerinde, daha önce de ifade edildiği gibi, finansal varlıkların değeri 

talepten etkilenmeyen unsurdur. Bu nedenle talepten etkilenen unsur maddi 

olmayan duran varlığın değeri olacaktır.  

İşletmeciye garanti edilen tutarın yani finansal varlık olarak 

muhasebeleştirilecek değerin belirlenmesinde ise, fiyat tahminleri ve finansal 

varlıklara ilişkin nakit akışlarının bugüne indirgenmesinde kullanılacak faiz 

oranı tahmini piyasa verilerinden etkileneceği için daha objektif olacaktır.  

YİD sözleşmesinin finansal varlık unsuru, işletme aşaması boyunca 

işletmeciye belirlenebilir nakit akışları sağlayacaktır. Bu nakit akışları 

sözleşmenin finansal varlık unsurunu temsil ettiğinden,  toplam gerçeğe 

uygun değeri içindeki oranı daha objektif şekilde rahatlıkla bulunabilir.  

Bu oran finansal varlık unsurunun uygun bir faiz oranı ile yapım 

aşamasının sonu olan tarihteki (örnekte işletme aşamasının başlangıcı 

varsayılmıştır) değerinin, yapım aşamasındaki toplam hasılata bölünmesi 

suretiyle bulunur.417 Böylece toplam gerçeğe uygun değer içinde finansal 

varlığın değeri bulunmuş olur. 1’den bu oranın çıkarılması ile maddi olmayan 

duran varlığa ilişkin oran bulunur.  Buradaki önemli nokta, yapım aşamasının 

bir yıldan uzun sürdüğü sözleşmelerde inşa işine ilişkin hâsılatlarında aynı 

döneme getirilmesi gerektiğidir.418 

416 Sözleşmede toplam talebe bağlı bir garanti söz konusu olmadığı sürece, finansal varlıkların talep 
nedeniyle değeri değişmez. Örneğin, sözleşmede ilgili yılda verilen toplam hizmetin yüzdesi şeklinde 
bir garanti verilirse ve nakit akışı talebe göre değişir. Böyle bir durumda işletmeci talep riskine 
katlanmış olur ve bu finansal varlık olmaz.  
417 Eğer yapım aşaması birden fazla yılı kapsıyor ise, yapım aşamasının toplam gerçeğe uygun değeri, 
her bir döneminde ortaya çıkan gerçeğe uygun değerin (maliyet+kar) aynı faiz oranı ile yapım 
aşamasının sonuna getirilmesi ile bulunmalıdır. 
418 Bakınız Ek 8: Karma Modelde Yapım Aşamasında Finansal Varlık ve Maddi Olmayan Duran 
Varlığın Gerçeğe Uygun Değerlerinin Tespiti. 
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4.3.3.1.4. Maddi Olmayan Duran Varlık Muhasebeleştirilmesi 

İmtiyazlı hizmet sözleşmesi işletmeciye, kamu hizmetine olan talebin 

fazla olması durumunda, imtiyazı tanıyanın garanti ettiği tutardan daha fazla 

kazanç elde etme fırsatı tanıyorsa sözleşme maddi olmayan bir unsur içeriyor 

demektir. Maddi olmayan duran varlık, kamu hizmetini kullananlardan ücret 

tahsil etme hakkıdır ve yapım hizmetinin bir kısmı karşılığı elde edilmiştir. 

Başka bir ifade ide yapım hizmetinin bir kısmı ile takas edilmiştir. Bu nedenle 

gerçeğe uygun değer ile ölçülmesi gerekir. Gerçeğe uygun değeri ölçümü, 

yapım hizmeti sırasında katlanılan maliyetlerin ne kadarının maddi olmayan 

duran varlığa ait olduğunun tespit edilememesinden dolayı,  maliyet +kar 

yöntemine göre yapılamamaktadır.  

İşletmeci, kamu hizmeti kullananlardan ücret tahsil etme hakkını, 

ancak işletmeciye garanti edilen tutarı aşacak şekilde kamu hizmetine talep 

olması durumunda kullanabilir hale gelecektir. Bu nedenle finansal varlık 

olarak garanti edilen kısımdan geri kalanı maddi olmayan duran varlık olarak 

kayda alınacaktır. Bunun içinde finansal varlık muhasebeleştirilmesinde 

anlatıldığı gibi, maliyet artı kar marjı tutarına yani gerçeğe uygun değere, 

hesaplanan oran uygulanır.  

Böyle bir yöntem, mevcut hasılat ya da inşaat sözleşmeleri 

standardında yer almamakla birlikte, yeni hasılat standardında gerçeğe 

uygun değerler dikkate alınarak dağıtım yapılamadığı durumlarda ikinci 

alternatif olarak sunulmuştur. Unsurlardan biri hariç diğerlerinin gerçeğe 

uygun değeri makul bir biçimde belirlenebiliyorsa, diğer unsurun gerçeğe 

uygun değeri de kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Bu yöntem, “artık değer” 

yöntemi olarak adlandırılmıştır.  

Bulunan tutar toplam gerçeğe uygun değerin, finansal varlık ve maddi 

olmayan duran varlık arasında dağıtılması sonucunu doğurduğundan, maddi 

olmayan duran varlık, takas işleminde olması gerektiği gibi gerçeğe uygun 

değeri ile ölçülmüş olacaktır.  
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4.3.3.1.5. Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi 

Borçlanma maliyetleri diğer modellerde olduğu gibi, TMS 23 

Borçlanma Maliyetleri standardına göre muhasebeleştirilir.  YİD sözleşmesini 

yapım aşamasında ortaya çıkan finansal varlık unsuru özellikli varlık 

olmadığından bu unsur için borçlanma maliyeti gider olarak dikkate 

alınacaktır. Ancak maddi olmayan duran varlık için özellikli varlık tanımını 

karşıladığından maliyete dâhil edilecektir.  

Bunun için, inşa hizmeti ile ilgili kullanılan ve direkt bu hizmetin 

verilmesi ile ilgili olan borçların maliyetinin (faiz ve kur farkı) özellikli varlıkla 

ilgili olan kısmının maliyete dâhil edilmesi için aktifleştirme oranının 

belirlenmesi gerekir. Bu oranın aslında,  maddi olmayan duran varlığın 

aktifleştirilecek tutarının belirlenmesi için kullanılan orandır. Yapım 

aşamasındaki toplam gerçeğe uygun değerin yüzde kaçı maddi olmayan 

duran varlıksa borçlanma maliyetinin de o kadarı aktifleştirilebilir. Geri kalanı 

ise finansal varlıklarla ilgili olduğundan, direkt dönemin finansman gideri 

olarak dikkate alınır. 

4.3.3.1.6. Karma Modelde İşletmeci Tarafından İmtiyazı Tanıyana Yapılan 

Ödemeler419 

Karma modelde işletmeci tarafından imtiyazı tanıyana yapılan 

ödemelerin nasıl muhasebeleştirileceğinin belirlenmesi için, diğer modellerde 

olduğu gibi, işletmecinin müşterisinin kim olduğunun belirlenmesi gerekir. 

İşletmecinin, yapım hizmeti için müşterisi sadece imtiyazı tanıyandır. İşletme 

hizmeti sözleşmesinde ise iki müşteri mevcuttur. Hasılatın belirli bir kısmı 

imtiyazı tanıyan tarafından garanti edildiğinden ve aynı zamanda işletmecinin 

419 Bu kısım yazılrken, IASB, Staff Paper, A.g.enda Ref. 3C, Project: IFRIC 12, Paper Topic: 
Payments Made By an Operator in Service Concession Arrangement: Intangible Asset And 
Financial Asset Model, March 2012 IFRS Interpretations Committee Meeting, London 2012. adlı 
kaynaktan faydanılmıştır. 

 

                                                           



197 
 

kamudan ücret tahsil etme hakkı olduğundan birleşik bir sözleşme vardır. 

Hem imtiyazı tanıyan hem de kamu hizmeti kullananlar işletmecinin müşterisi 

konumundadır. Bu tür birleşik sözleşmeler için bir rehber olmadığı için üç 

farklı görüş ortaya çıkabilir. 

 Birinci görüş, bu ödemenin maddi olmayan duran varlık olduğudur. 

Çünkü işletmeci ile imtiyazı tanıyan arasındaki sözleşme hasılat sözleşmesi 

değildir. İşletmeci hasılatı, kamuya hizmet sağlaması nedeniyle elde eder. Bu 

nedenle maddi olmayan duran varlık modelinde olduğu gibi, ödenen imtiyaz 

ücreti, maddi olmayan duran varlıkta artışa neden olur.  

 İkinci görüşe göre, garanti edilen tutar için imtiyazı tanıyandan 

işletmeciye bir nakit akışı söz konusudur aynı zamanda işletmeci imtiyazı 

tanıyana bir ödeme yapmaktadır. Aslında garanti edilen minimum tutara 

ilişkin böyle bir sözleşme zımni olarak bir finansman sözleşmesidir. Çünkü 

imtiyazı tanıyan işletmeciye, verdiği hizmet ve finansman için ödeme yapar. 

Bu nedenle imtiyaz ödemesi işletmecinin imtiyazı tanıyandan sağladığı 

finansmana ilişkin ödemedir. Bu nedenle ödenen imtiyaz ücreti işletmeci 

tarafından, finansal varlık modelinde olduğu gibi, alınacak toplam 

ödemelerden indirim şeklinde muhasebeleştirilmelidir.   

 Üçüncü bir görüş ise, garanti edilen tutarın düzeyinin modeli 

belirleyeceğini savunan bir görüştür.  Eğer imtiyazı tanıyanın garanti ettiği 

tutar, işletmecinin sağlayacağı hizmetlerin gerçeğe uygun değerinden az ise, 

işletmecinin imtiyaz ödemesi nedeniyle maddi olmayan duran varlık 

muhasebeleştirmesi gerekir. 

 Bunun nedeni işletmecinin imtiyazı tanıyana yaptığı ödemenin, takas 

edilen varlıkların değeri arasındaki farkı temsil etmesidir. Bu koşullardaki 

imtiyaz ödemesi,  sıradan bir takas işleminde takas edilen varlıkların birbirinin 

değerini karşılamaması durumunda, varlığı daha az değere sahip olan tarafın 

diğer tarafa nakit olarak değerler arasındaki farkı ödemesi şeklinde ortaya 

çıkan gibi bir ekonomik olaydır.  

 İşletmecinin verdiği hizmetin değerinin takas yapılan maddi olmayan 

duran varlığın (kamudan ücret tahsil etme hakkının) değerini karşılamaması 

nedeniyle imtiyaz ödemesi yapılmaktadır. Bu ödeme maddi olmayan duran 
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varlıktır çünkü imtiyaz ödemesi maddi olmayan duran varlığın takas yoluyla 

elde etmek için yapılmıştır. Ödeme karşılığında kamudan ücret tahsil etme 

hakkı dışında başka bir varlık elde edilmemiştir. Dolayısıyla ödeme için 

finansal kiralama varlığı da muhasebeleştirilemez, maddi olmayan duran 

varlık muhasebeleştirilir. 

 Ancak tersi bir durum söz konusu ise, imtiyazı tanıyan işletmecinin 

verdiği hizmetlerin gerçeğe uygun değerinden daha fazlasını işletmeciye 

garanti ettiyse, finansal varlık modelinde olduğu gibi işletmeci imtiyaz 

ödemesini kendisine yapılacak olan ödemelerden indirim şeklinde 

muhasebeleştirir. Bunun nedeni imtiyazı tanıyan ile işletmeci arasında zımni 

bir finansman ödemesinin olmasıdır. 420  

Ayrıca yapılan ödemenin işletmeciye imtiyazlı hizmet sözleşmesi 

dışında başka bir varlık sağlayıp sağlamadığının belirlenmelidir. Eğer ödeme 

işletmeciye başka bir varlık sağlamıyor ilgili olduğu standarda göre 

muhasebeleştirilmelidir.  

4.3.3.2. İşletme Aşamasına İlişkin Ekonomik Olayların İncelenmesi 

İşletme aşamasında diğer modellerde olduğu gibi, işletme hizmetine ve 

diğer hizmetlere ilişkin hasılat ve giderlerin, borçlanma maliyetlerinin, teslime 

ilişkin tahmini maliyetlerin muhasebeleştirilmesi ile yapım aşamasında aktife 

alınan maddi olmayan duran varlığa amortisman ayrılması konularına 

değinilecektir. 

420 Örneğin işletmecinin verdiği hizmetlerin (yapım+işletme) toplam gerçeğe uygun değeri 2.400 
PB’dir. İşletmeci imtiyazı tanıyana işletme dönemi boyunca her yıl eşit tutarlarla toplam 500 PB 
imtiyaz ödemesi yapacaktır. 
İmtiyazı tanıyanın işletmeciye garanti ettiği tutar 2.900 PB’dir. Diğer bir deyişle, imtiyazı tanıyan 
işletmecinin sağladığı bütün hizmetleri nakit olarak ödemekte(2.400 PB), ayrıca işletmeciyi 500 PB 
kredilendirmektedir. İşletmeci bu 500 PB krediyi işletme dönemi boyunca eşit taksitlerle ödeyecektir. 
Bu nedenle burada gizli bir finansman sözleşmesi mevcuttur. 
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4.3.3.2.1 İşletme Aşamasında Ortaya Çıkan Hâsılat ve Giderlerin Hizmetler 

İtibariyle Muhasebeleştirilmesi 

İşletme aşamasına ilişkin giderlerin muhasebeleştirilmesi diğer 

modellerden farklı olmamakla birlikte, hasılatın muhasebeleştirilmesi ile ilgili 

farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Hasılat ve maliyetler yine TMS 18 hasılat 

standardına göre muhasebeleştirilmekle birlikte, sözleşme dönemi boyunca 

gelir olarak muhasebeleştirilen toplam hasılat tutarı, diğer iki modeldeki 

tutarlardan da farklı olacaktır.  

Bu modelde yine finansal varlık modelinde olduğu gibi, işletme 

aşamasında tahsil edilen tutar, işletme ve yapım aşamasına ilişkin olarak 

ayrılacaktır. Talebe karşılığı elde edilen gelirin işletmeciye garanti edilen geliri 

aşmadığı durumlar için, modelin finansal varlık modelinden farkı 

kalmamaktadır.  Dönemde hizmeti kullananlardan tahsil edilen ücret, garanti 

edilen ücretin altında ise, tahsil edilen tutarın yapım aşaması ile ilgili olan 

kısmı, finansal varlıklarla ilgili olduğundan, finansal varlıkları azaltacaktır.  

Talebin çok olması nedeniyle işletmecinin ilgili dönemde garanti 

edilenden daha fazla ücret tahsil edebilmesi durumunda ise, garanti edilen 

tutardan yapım aşaması ile ilgili olan kısmı yine finansal varlıklarda azalmaya 

neden olacaktır. Garanti edilen tutarı aşan kısım ise ilgili dönemde işletme 

hizmetine ilişkin hasılata ek olarak yine hasılatı olarak kayda alınacaktır. 

İşletmecinin işletmeciye başka bir hizmet vermesi durumunda, diğer 

modellerde de ifade edildiği gibi, hizmetin hasılat yaratıcı olup olmadığına 

göre değerlendirilmesi gerekir.  

4.3.3.2.2. Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi 

Borçlanma maliyetleri diğer modellerde olduğu gibi, TMS-23’e göre 

muhasebeleştirilecek, yani dönemin gideri olarak muhasebeleştirilecektir. 
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4.3.3.2.3. Yapım Aşamasında Aktifleştirilen Maddi Olmayan Duran Varlığın 

işletme Aşamasındaki Durumu 

Yapım aşamasında aktifleştirilen maddi olmayan duran varlık, TMS 38 

ve TMS 36’ya göre muhasebeleştirilir. Maliyet bedeli ile değerleme 

yöntemine göre, sözleşme süresi dikkate alınarak amortisman ayrılır ve varsa 

değe düşüklüğü zararı ayrılır. 

4.3.3.2.4. İşletme Aşamasında Ortaya Çıkan Finansal Varlıkların Sonraki 

Dönemlerde Muhasebeleştirilmesi 

İşletme aşamasında ortaya çıkan finansal varlıklar diğer modellerde 

ifade edildiği gibi, TMS 39’a göre muhasebeleştirilir. TFRS 9’u erken 

uygulamayı seçen işletmeler için, bu standarda göre muhasebeleştirilecektir.  

Karma modelde, finansal varlık modelinde olduğu gibi, yapım 

aşamasında aktife alınan ve tahsil edilmeyen alacaklar için etkin faiz oranına 

göre hesaplanan faiz tutarı yapım aşamasındaki finansal varlığın değerini 

arttıracaktır.  

4.4.  KULLANILMASI GEREKEN HESAPLAR VE RAPORLAMA  

 İmtiyazlı hizmet sözleşmeleri ile ilgili olarak ortaya çıkan önemli 

sorunlardan bir tanesi ekonomik olayların finansal tablo kullanıcılarına 

anlaşılır bir şekilde sunulmasıdır. Mevcut Tekdüzen Hesap Planımızda 

(TDHP) nitelik itibariyle, imtiyazlı hizmet sözleşmeleri ve dolayısıyla Yap-

İşlet-Devret modeli için kullanılacak hesaplar bulunsa da sunum açısından 

yetersiz kalabilmektedir.  

 Bu kısımda hem TDHP hem de TFRS uygulamaları açısından bu tür 

sözleşmeleri için geliştirilen öneriler sunulacaktır. 
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 4.4.1. Tekdüzen Hesap Planı Uygulamaları Açısından Raporlama  

Finansal tablolar işletmenin finansal durumu ve finansal performansını 

ve bunlardaki değişikleri finansal tablo kullanıcılarına iletilmesini sağlayan 

araçlardır. Maliye Bakanlığı tarafından 26/12/1992 tarihinde resmi gazete 

yayımlanan 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ 

(MSUGT) ile bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişiler için 

uyulması gereken muhasebe usul ve esaslar Maliye Bakanlığı’nca 

belirlenmiştir. 1 Sıra No’lu MSUGT ile yapılan düzenlemenin amacı, 

işletmelerin faaliyetlerinin ve faaliyet sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir 

biçimde muhasebeleştirilmesi ve mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan 

bilgilerin tutarlılık ve karşılaştırılabilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumun 

yansıtılmasının sağlanması ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması olarak 

ifade edilmiştir.421 

2 Sıra No’lu MSUGT, 1 Sıra No’lu MSUGT’nde yer alan 

düzenlemelere açıklık getirmek ve uygulamada karşılaşılan problemleri 

çözüme kavuşturmak için 1993 yılında yayımlanmıştır. Bu tebliğ hesap 

planında boş kalan hesap gruplarının ve defter-i kebir hesapların kullanımına 

ilişkin kurallar koymaktadır.  

Bu kurallara göre işletmeler boş bulunan hesap gruplarını ihtiyaçları 

doğrultusunda kullanamamaktadırlar. Boş hesap grupları ekonomik 

gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda Maliye Bakanlığı’nca 

kullandırılmaktadır. Ancak işletmeler boş defter-i kebir hesaplarını ana hesap 

gurubu ve hesap gruplarının işleyiş mantığına aykırı olmamak ve ana hesap 

grubu ve hesap gruplarının bütünlük ve tutarlılığını bozmamak kaydıyla 

serbestçe kullanılabilirler.422 

Uluslar arası uygulamanın Maliye bakanlığı tarafından benimsenmei 

durumunda, 1 No’lu MSUGT’de yer alan hesap planı ve açıklamaları ve 2 

Sıra No’lu MSUGT’de yer alan kurallara göre bir Yap-İşlet-Devret sözleşmesi 

421 Maliye Bakanlığı, 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ, 1992. 
422 Maliye Bakanlığı, 2 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ, 1993. 
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için kullanılabilecek hesaplar, bilanço ve gelir tablosu açısından ayrı ayrı ele 

alınmıştır.  

4.4.1.1. Bilanço Hesapları  

Bir Yap-İşlet-Devret sözleşmesinde ortaya çıkan en önemli kalemler, 

muhasebe model isimlerinden de anlaşılacağı üzere finansal varlıklar ve 

maddi olmayan duran varlıklardır.  

Yap-İşlet-Devret sözleşmesinin ekonomik özü itibariye finansal varlık 

modeline uyması durumunda, bilançodaki en önemli hesap grubu Ticari 

Alacaklar olmaktadır. Daha önce de ifade edildiği gibi, finansal varlık 

modeline uygun sözleşmelerden doğan finansal varlıklar birer alacak 

niteliğindedir. İşletmenin esas faaliyeti ile ilgili olduğundan da Ticari Alacaklar 

grubu içinde yer alan bir hesap kullanılması gerekir.  

Bu alacakları yapım ve işletme aşamasında doğan alacaklar olarak 

ikiye ayrılması alacakların vadesi açısından önem arz etmektedir. Yapım 

aşamasında kayda alınan ticari alacaklar (finansal varlıklar), işletme 

aşamasına geçilmeden tahsil edilebilir hale gelememektedir. İşletme 

aşamasına geçildiğinde ise bir kerede tahsil edilmemekte, işletme 

aşamasının bitmesine kadar her dönem peyder pey tahsil edilmek suretiyle 

hesabın kapanması mümkün olmaktadır. Bu nedenle yapım aşamasının bir 

yıldan kısa veya uzun sürmesine bakılmaksızın, yapım aşamasında doğan 

ticari alacakların (finansal varlıkların) uzun vadeli ticari alacaklar içinde yer 

alması gerekmektedir. Ayrıca bu ticari alacak tutarı, imtiyazı tanıyan 

tarafından garanti edildiğinden garanti ücreti olarak adlandırılarak diğer uzun 

vadeli ticari alacaklardan ayrılması uygun olacaktır. Bu nedenle 22 Ticari 

Alacaklar grubunda yer alan boş hesaplardan biri olan 224 numaralı hesap 
Yap-İşlet-Devret Projesi/Sözleşmesi Yapım Hizmeti Garanti Ücreti 
Alacakları adıyla kullanılabilir. Vadesi bir yılın altına düşen bu tür finansal 

varlıklar içinse 12 Ticari Alacaklar grubunda yer alan boş hesaplardan 124 
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Yap-İşlet-Devret Projesi/Sözleşmesi Yapım Hizmeti Garanti Ücreti 
Alacakları numaralı hesap kullanılabilir.  

İşletme aşamasında doğan ticari alacaklar (finansal varlıklar) genellikle 

kısa vadeli olup, tahsil edilme şekline göre uzun vadeli de olabileceklerdir. 

İşletmeci direkt kamu hizmetini kullananlardan kendi adına tahsilât yapabilir 

böylece imtiyazı tanıyanın kendisine ödeme yapmasını beklemeyebilir. Böyle 

bir durumda garanti ücretinden fazla tahsilât olması halinde işletmeci bunu 

imtiyazı tanıyana iade eder. Bir diğer tahsilât şekli ise, işletmecinin imtiyazı 

tanıyan adına tahsilât yapması daha sonra imtiyazı tanıyandan garanti 

ücretini tahsil etmesidir. Bu gibi durumlarda tahsilât bir yıldan uzun 

sürebileceği gibi, ilk durumda da kamu hizmetini kullananlara uzun vade 

tanınabilir. İşletme faaliyetinden doğan ticari alacaklar (finansal varlıklar) için 

gibi 12 Ticari Alacaklar grubunda yer alan boş hesaplardan numaralı hesap 

123 Yap-İşlet-Devret Projesi/Sözleşmesi İşletme Hizmeti Garanti Ücreti 
Alacakları adıyla kullanılabilir. Uzun vadeli olanlar içinse 22 Ticari Alacaklar 

grubunda yer alan boş hesaplardan biri olan 223 Yap-İşlet-Devret 
Projesi/Sözleşmesi İşletme Hizmeti Garanti Ücreti Alacakları hesabı 

kullanılabilir.  

İşletmecinin sözleşmeye ilişkin ticari borçları da olabilir. Örneğin 

yukarıda ifade edildiği gibi, işletmeci kendi adına kamu hizmetini 

kullananlardan tahsilât yapıyor ve garanti ücretini aşan kısmı imtiyazı 

tanıyana iade ediyorsa, garanti ücretini aşan kısım imtiyazı tanıyana ödenene 

kadar bir ticari borç olacaktır veya imtiyaz ödemesi içeren bir sözleşmede 

işletmecinin imtiyaz ödemesine ilişkin borcu olabilir. Bunun için kısa ve uzun 

vadeli olmak üzere 32 ve 42 hesap gruplarında 327 ve 427 numaralı 

hesaplar Diğer Yap-İşlet-Devret Projesi/Sözleşmesi Borçları adıyla 

kullanılabilir.  

Maddi olmayan duran varlık modeli içinse yapım aşamasında ortaya 

çıkan maddi olmayan duran varlıklar için 26 numaralı Maddi Olmayan Duran 

Varlıklar Grubunda yer alan 265 numaralı hesap Yap-İşlet-Devret 
Projesi/Sözleşmesi Maddi Olmayan Duran Varlıkları adıyla kullanılabilir. 

Ayrıca yapım aşaması tamamlanıncaya kadar 266 Yap-İşlet-Devret 
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Projesi/Sözleşmesi Yapılmakta Olan Yatırımları ve yapım aşamasında 

daha sonra mahsup edilmek üzere alınan avanslar için 267 Yap-İşlet-Devret 
Projesi/Sözleşmesi Alınan Avansları Hesapları kullanılabilir. Bu modelde 

işletme aşamasında ortaya çıkan alacaklar için, finansal varlık modelinde 

olduğu gibi 123 Yap-İşlet-Devret Projesi/Sözleşmesi İşletme Hizmeti 
Garanti Ücreti Alacakları ve 223 Yap-İşlet-Devret Projesi/Sözleşmesi 
İşletme Hizmeti Garanti Ücreti Alacakları hesapları kullanılabilir. Maddi 

olmayan duran varlık modelinde garanti ücreti olmadığından buna ilişkin bir 

borç olmamakla birlikte imtiyaz ödemesine ilişkin bir ticari borç olabilir. Bunun 

için yine finansal varlık modelindeki gibi 327 ve 427 numaralı hesaplar Diğer 
Yap-İşlet-Devret Projesi/Sözleşmesi Borçları adıyla kullanılabilir.   

Karma modelde ise her iki modelde de kullanılan hesapların hepsinin 

kullanılması gerekecektir. 

4.4.1.2. Gelir Tablosu Hesapları 

 Yap-İşlet-Devret sözleşmesine taraf olan bir işletmenin esas faaliyet 

konusu sözleşmeye konu hizmeti sunmak olduğundan, bu anlamda hizmet 

sunan herhangi bir işletmeden farkı yoktur. Bu nedenle yapım ve işletme 

hizmeti tahsil edeceği gelirler yurt içinde satılan bir mal veya hizmet karşılığı 

alınan veya tahakkuk ettirilmesi durumunda 600 Yurt İçi Satışlar hesabında 

izlenebilecektir. Aynı şekilde sözleşme nedeniyle katlanılan giderler ise 

üretilen hizmetle ilgili giderler olduğundan 622 Satılan Hizmet Maliyeti 

hesabında izlenebilir. 

4.4.2. Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamaları Açısından 
Raporlama  

 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarından TMS 1 Finansal 

Tabloların sunuluşu standardı, işletmelerin genel amaçlı finansal tabloların 
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karşılaştırılabilir bir biçimde sunulması için gerekli olan temel unsurları 

açıklamaktadır. Ancak bu standart, işletmeler için finansal tablo formatı 

önermemektedir. Finansal tablolarda yer alması gereken içerikle ilgili asgari 

koşulları, genel kuralları ve yapıyla ilgili açıklamalar içermektedir.  

 İlgili standarda göre işletmenin finansal durumunun daha iyi 

anlaşılmasını sağlayacak ek kalemler kullanabilir. Bunun için işletmenin ilgili 

kalemin büyüklüğü, niteliği ve işlevi dikkate alınır.423 Aynı şekilde finansal 

performansını daha iyi anlaşılmasına neden olabilecek durumlarda, işletme 

finansal tablolarında ek kalemler, başlıklar ve ara toplamlar sunabilirler.424  

4.4.2.1. Bilanço Raporlaması 

 Yap-İşlet-Devret sözleşmesinde ortaya çıkan en önemli kalemler 

finansal varlıklar (ticari alacaklar) ve maddi olmayan duran varlıklar olduğunu 

daha önce de belirtilmişti. 2 Sıra No’lu MSUGT’ne göre TDHP çerçevesinde 

YİD sözleşmeleri için ayrı bir hesap grubu açılamayacağından YİD 

sözleşmesine ilişkin uzun vadeli varlıklar ayrı hesap grupları içinde (ticari 

alacaklar ve maddi olmayan duran varlıklar) dağılmıştı.  

 Söz konusu varlıklar, işletmenin esas faaliyeti nedeniyle ortaya çıkan 

ve bu nedenle önemli tutarlara ulaşan varlıklar olduğundan ayrı bir hesap 

grubunda sunulması daha uygun bir sunum sağlayacağı düşünülmektedir. 

Aksi takdirde, özellikle karma modelde işletmecinin sözleşme ile ilgili hem bir 

finansal varlık hem de maddi olmayan duran varlık aktifleştirdiği düşünülürse 

sözleşme varlıklarının takibi için iki farklı hesap grubunun dipnotlarında 

ayrıntılara bakmak gerekecektir. Finansal varlık modeli ve maddi olmayan 

duran varlık modelinde ise, sözleşme varlıkları dâhil olduğu grup içerisinde 

önemli tutarlarda kalemler olacak, ancak hesap grubunun içinde 

423 TMS 1, Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı, md. 57. 
424 TMS 1, Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı, md. 85. 
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kaybolabilecek. Bu nedenle barındırması gereken niteliksel özellikleri tam 

anlamıyla taşıyan bir finansal tablo sunulmamış olacaktır.  

 Bu nedenle, Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre söz 

konusu varlıklar Yap-İşlet-Devret Projesi/Sözleşmesi Varlıkları hesap 

grubu altında toplanması önerilmiştir. Bu sayede finansal tablo kullanıcıları 

sözleşemeye ilişkin bu varlıkları dipnotlara gitmeksizin bilançoda ayrı bir 

hesap grubu ve dolayısıyla ara toplam olarak görebilecektir. Böylece 

sözleşme varlıklarına ilişkin tutarların farklı hesap grupları içinde gözden 

kaçması engellenmiş hem de finansal analiz bakımından da daha faydalı bilgi 

sunulmuş olacaktır.   

 Yapım aşamasında doğacak varlıklar (finansal varlıklar ve/veya maddi 

olmayan duran varlıkalr) için, uzun vadeli olduklarından duran varlıklar 

altında boş olan 21 hesap grubu kullanılabilir. Finansal varlık modelinde 

yapım aşamasında doğan ticari alacaklar için 210 numaralı hesap Yap-İşlet-
Devret Projesi/Sözleşmesi Yapım Hizmeti Garanti Alacakları425 adıyla 

kullanılabilir. Maddi olmayan duran varlık modeli kapsamında yapım 

aşamasında ortaya çıkan maddi olmayan duran varlıklar içinse 211 Yap-
İşlet-Devret Projesi/Sözleşmesi Maddi Olmayan Duran Varlıkları hesabı 

kullanılabilir. 212 Yap-İşlet-Devret Projesi/Sözleşmesi İşletme Hizmeti 
Garanti Alacakları426 hesabı ise işletme aşamasında ortaya çıkan tahsili bir 

hesap dönemini aşacak garanti alacakları olması durumda kullanılabilir. 213 
numaralı hesap yapım aşaması tamamlanıncaya kadar Yap-İşlet-Devret 
Projesi/Sözleşmesi Yapılmakta Olan Yatırımları427 adıyla ve 214 numaralı 

hesap ise alınan avanslar için Yap-İşlet-Devret Projesi/Sözleşmesi Alınan 
Avansları adıyla kullanılabilir. Böylece bilançoda 21 hesap grubu toplamı 

YİD sözleşmesi uzun vadeli varlıklarının toplamını verecektir. Bu hesap 

grubu altında maddi olmayan duran varlıklar için bir amortisman hesabı 

olabilir. Ancak YİD sözleşmesi kapsamında aktifleştirilen maddi olmayan 

425 Örneklerde hesap ismini kısaltmak için “210 YİD Projesinden Garanti Alacakları” şeklinde 
kullanılmıştır. 
426 Örneklerde hesap ismini kısaltmak için “211 YİD Projesi Maddi Olm. DV” şeklinde kullanılmıştır. 
427 Örneklerde hesap ismini kısaltmak için “213 YİD Projesinden YOY” şeklinde kullanılmıştır. 
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duran varlıkların yenilenmeyeceği düşünüldüğünde net esasa göre 

sunulmaların da mümkündür.428  

 İşletme aşamasında ortaya çıkan kısa vadeli ticari alacaklar (finansal 

varlıklar) ve yapım aşaması alacaklarından kısa vadeli alacağa dönüşenler 

için ise aynı TDHP raporlamasında olduğu gibi 123 Yap-İşlet-Devret 
Projesi/Sözleşmesi İşletme Hizmeti Garanti Ücreti Alacakları429 ve 124 
Yap-İşlet-Devret Projesi/Sözleşmesi Yapım Hizmeti Garanti Ücreti 
Alacakları430 hesapları kullanılabilir.  

Sözleşmeden doğan borçlar içinde aktifle uyumlu bir şekilde Yap-İşlet 

Devret Sözleşmesi Borçları adında ayrı bir hesap grubu açılması gerektiği 

düşünülebilir ancak işletmenin ana faaliyeti sözleşmeye ilişkin hizmetleri 

yerine getirmek olduğundan, yükümlülüklerini çoğu da bu faaliyetle ilgili 

olacaktır. Bu nedenle işletmenin yükümlülüklerinin mevcut şekilde finansal 

borçlar, ticari borçlar, diğer borçlar, borç ve gider karşılıkları gibi 

sınıflandırılması daha uygun olacaktır. Mevcut sınıflandırmanın proje ile ilgili 

analiz açısından da daha faydalı olacağı düşünülmektedir. Başka bir ifade ile 

pasifin yapısında önemli bir değişikliğe gitmeye gerek duyulmayacağı 

düşünülmektedir. Ancak TDHP raporlamasında önerildiği gibi garanti ücreti 

üzerindeki tahsilâtların devlete iadesine kadar bekletilmesi ve imtiyaz 

ödemelerinin izlenmesi için 327 ve 427 numaralı hesaplar Diğer Yap-İşlet-
Devret Projesi/Sözleşmesi Borçları adıyla kullanılmasının uygun olduğu 

söylenebilir.  Bu tür ödemelerin önemli hesap grubu içinde veya pasif toplamı 

içinde tutarları bulması durumunda ayrı bir hesap grubu da açılması da 

mümkündür. 

428 Uygulama örneklerinde tutarlarla ilgili açıklamalarda bulunulduğu için amortisman tutarları ayrıca 
gösterilmiştir. Bunun için 217 Birikmiş Amortisman Hesabı açılmıştır.  
429 Örneklerde hesap ismini kısaltmak için  “123 YİD Projesi İşlt. Hizm. Alacağı” 
 şeklinde kullanılmıştır. 
430 Örneklerde yapım aşamasına ilişkin alacaklar, sadece uzun vadeli hesaplarda izlenmiştir.  
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4.4.2.2. Gelir Tablosu Raporlaması 

 İşletmenin esas faaliyet konusu Yap-İşlet-Devret sözleşmesine konu 

hizmeti sunmak olduğundan, hizmet sunan herhangi bir işletmeden farkı 

yoktur. Bu nedenle yapım ve işletme hizmeti tahsil edeceği gelirler yurt içinde 

satılan bir mal veya hizmet karşılığı alınan veya tahakkuk ettirilmesi 

durumunda 600 Yurt İçi Satışlar hesabında izlenebilecektir. Aynı şekilde 

sözleşme nedeniyle katlanılan giderler ise üretilen hizmetle ilgili giderler 

olduğundan 622 Satılan Hizmet Maliyeti hesabında izlenebilir. 

 



 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

 Bu bölümde, bir uygulama sözleşmesinden yola çıkarak hazırlanan 

örnekler ele alınacaktır.  Bir yap-işlet-devret sözleşmesi sadece bir modeli 

temsil edebileceğinden,  bir sözleşmenin hem finansal varlık, hem maddi 

olmayan duran varlık hem de karma model olarak incelenmesi mümkün 

değildir. Bu nedenle modeli değiştirecek unsur olan talep riskine ilişkin 

koşullar,  mevcut sözleşme üzerinde değiştirilerek sözleşmenin diğer 

koşulları aynı kalmak kaydıyla uygulama yapılmıştır.  

 Sözleşmenin ana unsurları dikkate alınmıştır. Örneğin, esas 

sözleşmede işletmeciye garanti edilen ödeme hizmet sayısı üzerinden olup, 

hizmet bedeli başına ücret ise yabancı para cinsiden belirlenmiş olabilir. 

Tezin amacı modellerin genel çerçevesini ortaya koymak olduğundan,  

garanti bedelleri de Türk Lirası üzerinden dikkate alınmıştır. 

 Vergi kanunları açısından sözleşmelerin muhasebe kayıtları 

yapılmamış, sadece hesaplara gelecek tutarlar konusunda açıklama 

yapılmıştır. Her yılsonunda vergi bilançoları da çıkartılarak sözleşme 

sonunda, geçici farklar ortadan kalktığında, her iki uygulama açısından aynı 

noktaya gelinip gelinmediği değerlendirilmiştir. Geçici farklar sonrası, TFRS 

ve Vergi uygulamaları açısından aynı bilanço tutarlarına gelinmesi 

gerektiğinden,  vergi bilançoları sadece kontrol noktası olarak kullanılmış, 

vergi uyumlama kaydı yapılmamıştır (Geçici farklardan ortaya çıkan 

ertelenmiş vergi etkisi gelir tablosu ve özkaynaklar üzerindeki etkiler olarak 

ayrıştırılmamış, gelir tablosu üzerinde etki şeklinde dikkate alınmıştır.) 

5.1. FİNANSAL VARLIK MODELİNE ÖRNEK 

İşletmeci koşulları aşağıdaki gibi olan bir Yap-İşlet-Devret 

Sözleşmesine Taraf olmuştur. 
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- Sözleşmenin süresi,  yapım aşaması 2 yıl, işletme aşaması ise 11 yıl 

olmak üzere toplam 13 yıldır.  İşletmeci,  inşa hizmetinin kar marjını %15, 

inşa maliyeti (finansman gideri hariç) aşağıdaki gibi tahmin etmiştir.  

1. yıl 200.000.000 

2. yıl 200.000.000 

 

- İhtiyaç duyulan kaynağın %30’u özkaynaklarla, %70’i ise borçla finanse 

edilecektir. 

- Tahmini kamu hizmeti kullanım sayısı ilk beş yıl için aşağıdaki gibi olup, 

sonraki yıllarda %3 oranında artış olması beklenmektedir. 

1. yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 

900.000 1.100.000 1.400.000 1.800.0000 2.300.000 

 

- İlk yıl kamu hizmeti kullanım bedeli kullanım başı 20 TL olup, bedelin her 

yıl enflasyon oranında artacağı tahmin edilmektedir. (%2.5) 

- İşletme aşamasında verilen hizmetlerin maliyeti, ilk yıl için ilgili yılda 

işletme faaliyeti ile ilgili hâsılatın (geçiş gelirlerinin) %20’sidir. Diğer yıllar 

içinse enflasyon oranında artış olacaktır. 

- İşletmenin borçlanma faiz oranı %5’dir. Vergi oranı ise %20’dir. 

- İmtiyazı tanıyan, işletme aşamasında ilk üç yıl 2.500.000, sonraki yıllarda 

2.000.000 kamu hizmeti miktarının ücretini işletmeciye garanti etmiştir. 

Ücretleri, hizmeti kullananlardan imtiyazı tanıyan toplamaktadır. 

İşletmeciye garanti ettiği tutarı da yılsonunda işletmeciye ödemektedir. 

- 7.-10. Yıllarda, işletmeci imtiyazı tanıyana 2.500 adet kullanıcının ücretini 

(ilgili yıl fiyatlarıyla) imtiyaz ödemesi olarak, ödeyecektir.   

- İşletmeci, inşa ettiği tesisin bir kısmını sözleşme süresi boyunca kiraya 

verebilecektir. İşletme aşamasının ilk yılında, kiraya verilecek kısımdan 

elde edilecek gelirin 25.000.000 TL olacağı ve bu gelirin yıllar itibariyle 

enflasyon oranında (%2,5) artacağı tahmin edilmektedir. Daha fazla artış 

olması durumunda, fazla kısmı imtiyazı tanıyan alacaktır. Bu durumda 

işletmecinin TFRS’ye göre kayıtları yıllar itibariyle aşağıdaki gibi 

olacaktır:  
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 Birinci yılda Vergi Kanunlarına göre, inşaatın tamamlanması yöntemi 

kullanıldığından, kar doğmayacaktır. Bu nedenle işletmeci vergi 

ödemeyecektir. Ancak, TFRS’ye göre, tamamlama aşaması yöntemi 

kullanıldığından vergi ortaya çıkacaktır. Söz konusu tutar, dönemin vergi 

yükümlülüğü olarak ileride ödenmek üzere ertelenmiş vergi yükümlüğü olarak 

kayda alacaktır.  

1. YIL (Yapım Aşaması)     
1 102 Bankalar   200.000.000  
   500 Sermaye  60.000.000 
   300 Banka Kred.  140.000.000 
 Birinci yıl ihtiyaç duyulan nakdin, %30’unu sermaye ve 

%70’ini borçla finanse edilmesi 
  

2 740 Hizmet Ür. Mal.   200.000.000  
   102 Bankalar  200.000.000 
 İnşa hizmetine ilişkin maliyetlerin nakden ödenmesi   
3 622 Satılan Hizmet M.   200.000.000  
   741Hiz. Ür. M.Y.H  200.000.000 
 İnşa maliyetinin sonuç hesaplarına aktarılması   
4 741 Hizm. Ür. Mal. YH   200.000.000  
   740 Hiz. Ür . Mal  200.000.000 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
5 213 YİD Projesi 

Y.O.Yatırımları 
  230.000.000  

   600 Yurt İçi Sat  230.000.000 
 Dönemdeki inşa hizmetine düşen hâsılatın kayda 

alınması 
  

6 780 Finansman Gid.   3.500.000  
   300 Banka Kred.  3.500.000 
 Dönemin finansman giderinin kayda alınması   
7 660 Finansman Gid.   3.500.000  
   781 Fin. Gid. YH  3.500.000 
 Finansman giderinin sonuç hesaplarına aktarılması   
8 781 Fin Gid YH   3.500.000  
   780 Fin. Gid  3.500.000 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
9 690 Dönem K/Z   203.500.000  
   622 Satılan Hiz Mal.  200.000.000 
   660 Fin Gid.   3.500.000 
 Giderlerin k/z hesabına aktarılması   
10 600 Yurt İçi Sat   230.000.000  
   690 Dönem K/Z  230.000.000 
 Gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
11 690 Dönem K/Z   26.500.000  
   691 Vergi Gel./Gid.  5.300.000 
   692 Dönem Net K  21.200.000 
 Dönem net karı ve vergi yükümlülüğünün kayda alınması   
12 691 Gel/Gid.    5.300.000  
   485 Ert. Verg. Yük  5.300.000 
 Döneme ilişkin vergi yükümlülüğünün kayda alınması   
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Finansal varlık modelinde, TFRS’ye göre finansal varlıklar hiçbir 

zaman özellikli varlık olamayacağından finansman giderleri varlığın 

maliyetine dahil edilemeyecektir. Bu durumda TFRS ve Vergi Bilançoları 

aşağıdaki gibi olacaktır. 

 
TFRS Bilançosu 

YİD Projesi 
Y.O.Yatırımları 

230.000.000 Banka Kredileri 143.500.000 

 Ertel. Vergi Yük.  5.300.000 
 Dönem Net K/Z 21.200.000 
 Sermaye 60.000.000 
Toplam 230.000.000 Toplam 230.000.000 

 

Vergi kanunlarına göre YİD sözleşmelerinde imtiyazlı hizmet varlığı 

işletmecinin bilançosunda yer alacaktır. İmtiyazlı hizmet varlığı tamamlanana 

kadar yapılmakta olan yatırım hesabında izlenecek, tamamlandıktan sonra 

özel maliyet hesabına aktarılacaktır.  İmtiyazlı hizmet varlığı ile ilgili 

borçlanmalarla ilişkin finansman gideri, VUK göre üzerinden amortisman 

ayrılana kadar varlığın maliyetine eklenebilecektir.  

VUK Bilançosu 
Yapılmakta Olan 
Yatırımlar 

203.500.000 Banka Kredileri 143.500.000 

  Vergi Yük.  - 
  Dönem Net K/Z - 
  Sermaye 60.000.000 
Toplam 203.500.000 Toplam 203.500.000 

 

Yapım aşamasında birinci yıl ile ikinci yılın faaliyetleri, gelir ve giderleri 

arasında bir farklılık yoktur. Ancak TFRS’ye göre birinci yılda henüz tahsil 

edilmeyen garanti alacakları (finansal varlık) için etkin faiz oranına göre faiz 

hesaplanarak, ikinci yıldaki tutarın belirlenmesi gerekir (Bknz: yevmiye 

maddesi 9).  (Finansal varlıkların, kredi ve alacaklar grubunda olduğu 

varsayılmıştır.) 
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2. YIL (Yapım Aşaması)     
1 102 Bankalar   200.000.000  
   500 Sermaye  60.000.000 
   300 Banka Kredileri  140.000.000 
 Birinci yıl ihtiyaç duyulan nakdin, %30’unu sermaye ve 

%70’ini borçla finanse edilmesi 
  

2 740 Hizmet Ür. Mal.   200.000.000  
   102 Bankalar  200.000.000 
 İnşa hizmetine ilişkin maliyetlerin nakden ödenmesi   
3 622 Satılan Hizmet M.   200.000.000  
   741 Hiz.Ür. Mal Y.H  200.000.000 
 İnşa maliyetinin sonuç hesaplarına aktarılması   
4 741 Hiz. Ür. Mal. YH   200.000.000  
   740 Hiz. Ür . Mal  200.000.000 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
5 213 YİD Projesi 

Y.O.Yatırımları 
  230.000.000  

   600 Yurt İçi Sat  230.000.000 
 Dönemdeki inşa hizmetine düşen hasılatın kayda alınması   
6 780 Finansman Gid.   10.675.000  
   300 Banka Kred.  10.675.000 
 Yapım aşamasında kullanılan kredilere ilişkin faiz 

giderinin kayda alınması 
  

7 660 Finansman Gid.   10.675.000  
   781 Fin. Gid. YH  10.675.000 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması   
8 781 Fin Gid YH   10.675.000  
   780 Fin. Gid  10.675.000 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
9
431 

 213 YİD Projesi 
Y.O.Yatırımları 

  1.235.741,83  

   642 Faiz Geliri  1.235.741,83 
 Etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faizin kayda 

alınması 
  

10 690 Dönem K/Z   210.675.000  
   622 Satılan Hiz Mal.  200.000.000 
   660 Fin Gid.   10.675.000 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
11 600 Yurt İçi Sat   230.000.000  
 642 Faiz Geliri   1.235.741,83  
   690 Dönem K/Z  231.235.741,83 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
12 690 Dönem K/Z   20.560.741,83  
   691Vergi Gel/Gid.  4.112.148,37 
   692 Dönem Net K  16.448.593,46 
 Dönem net karı ve vergi yükümlülüğünün kayda alınması   
13 691 Vergi Gel/Gid.    4.112.148,37  
   485 Ert. Verg. Yük  4.112.148,37 
 Döneme ilişkin vergi yükümlülüğünün kayda alınması   
   

431 Etkin faiz oranın hesaplanması ve yıllar itibariyle finansal varlıkların (yani yapım hizmeti ile ilgili 
garanti alacaklarının ki bunlar 1. ve 2. yıl yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenmektedir. 
Yatırımın tamamlanması ile birlikte garanti alacakları hesabında aktarılmaktadır.) açılış ve kapanış 
bakiyeleri için Ek 1: Finansal Varlık Modelinde Finansal Varlık Tutarları ve Ek 2: Modeller İtibariyle 
Garanti Ücretleri ve Geçiş Gelirleri 
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İlgili yılda vergi kanunlarına göre inşaatın tamamlanması bitmiştir. 

Ancak vergi kanunlarına göre yine kar doğmayacaktır çünkü varlık maliyeti ile 

bilançoya alınmaktadır. Bu nedenle işletmeci yine vergi ödemeyecektir. 

Ancak, TFRS’ye göre yine vergi ortaya çıkacak, bir önceki yılın vergisi ile ilgili 

dönemin vergi yükümlülüğü ileride ödenmek üzere ertelenmiş vergi 

yükümlüğü hesabında birikmiş tutarıyla görülecektir. Finansal varlık 

modelinde, TFRS’ye göre finansal varlıklar hiçbir zaman özellikli varlık 

olamayacağından finansman giderleri varlığın maliyetine dâhil 

edilemeyecektir. Bu durumda TFRS ve Vergi Bilançoları aşağıdaki gibi 

olacaktır. 

 
TFRS Bilançosu 

YİD Projesi 
Y.O.Yatırımları 

461.235.741,83 Banka Kredileri 294.175.000 

 Ert. Vergi Yük.  9.412.148,37 
 Geçmiş Yıl Karı. 21.200.00 
 Dönem Net K/Z 16.448.593,46 
 Sermaye 120.000.000 
Toplam 461.235.741,83 Toplam 461.235.741,83 

Vergi kanunlarına göre YİD sözleşmelerinde imtiyazlı hizmet varlığı 

işletmecinin bilançosunda yer alacak (tamamlandığı için özel maliyet 

hesabına aktarılmıştır) ve finansman gideri de varlığın maliyetine 

eklenebilecektir.  

VUK Bilançosu 
Yapılmakta Olan 
Yatırımlar 

414.175.000 Banka Kredileri 294.175.000 

  Vergi Yük.  - 
  Dönem Net K/Z - 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 414.175.000 Toplam 414.175.000 
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Üçüncü yılda işletme aşamasına geçilmiştir. İşletmeci, bu aşamada 

belirlenebilir bir tutarı, kamu hizmetine olan talepten bağımsız olarak imtiyazı 

tanıyandan tahsil edecektir. İşletmecinin tahsil edeceği belirlenebilir tutar, 

hem ilk iki yılda verdiği inşa hizmetine hem de işletme hizmetine ilişkindir. 

İşletmeci tahsilât yaptıkça, söz konusu tutar inşa ve yapım hizmetine 

paylaştırılmalıdır. Başka bir ifade ile tahsilâtın bir kısmı, işletmecinin ilk iki 

yılda (yapım aşamasında-inşa hizmeti karşılığında) aktifleştirdiği finansal 

varlıkları azalmasına neden olacak şekilde dikkate alınmalıdır. Tahsilâtın 

diğer kısmı ise işletme aşaması ile ilgilidir ve bu tutar, daha önce de ifade 

edildiği gibi işletme hizmeti için katlanılan maliyete eklenen uygun bir kar 

marjı ile bulunur. Bu şekilde bir muhasebeleştirme, işletmecinin sunduğu 

kamu hizmeti miktarından bağımsız bir şekilde belirli bir tutar tahsil edecek 

olması şeklindeki sözleşmenin ayırıcı unsuru ile de uyumludur. Diğer bir ifade 

ile işletmecinin, verdiği işletme hizmetine ilişkin ayrıca bir bedel tahsil 

etmemesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle öncelikle verilen işletme 

hizmetine ilişkin hasılat (maliyet+kar) tutarı, tahsil edilmek üzere kısa vadeli 

bir alacak (finansal varlıklar) olarak “123 YİD Projesi İşletme Faaliyeti 

Alacağı” hesabına alınmıştır. İşletmecinin TFRS’ye göre döneme ilişkin geliri 

işletme hizmetine ilişkin hâsılat, etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faiz 

geliri ve imtiyazlı hizmet varlığının kiraya verilen kısmından elde ettiği 

gelirlerden oluşmaktadır. Kira geliri sözleşmeyle bağlı bir gelir olduğundan 

esas faaliyet geliri şeklinde kayda alınmıştır. İşletmenin giderleri ise, 

kullandığı kredilere ilişkin faizler, işletme hizmetine ilişkin giderler ve imtiyazlı 

hizmet varlığının tesliminden önce katlanması muhtemel maliyetler için 

ayırdığı karşılıkların döneme ilişkin kısmından oluşmaktadır. Karşılık tutarı da 

sözleşme ile ilgili direkt bir maliyet olduğundan, hizmet maliyeti ile 

ilişkilendirilerek hizmet maliyeti şeklinde kayda alınmıştır. İşletmecinin 

TFRS’ye göre üçüncü yıla ilişkin kayıtları aşağıdaki gibidir:  
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3. YIL (İşletme Aşaması)     
1 210 YİD Projesinden 

Garanti Alacakları 
  461.235.741,83  

   213 YİD Projesi 
Y.O.Yatırımları 

 461.235.741,83 

 Tamamlanan yatırımın ilgili hesaba alınması   
2 740 Hizmet Ür Mal.   3.600.000  
   102 Bankalar  3.600.000 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
3432 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  4.320.0000  

   600 Yurt İçi Sat.  4.320.0000 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın tahsil edilmek 

üzere kayda alınması 
  

4 102 Bankalar   25.000.000  
   600 Yurt İçi Sat.  25.000.000 
 Kira gelirinin sözleşme geliri olarak kayda alınması   
5433 780 Finansman Gid.   14.708.750  
   300 Banka Kred.  14.708.750 
 Yapım aşamasında kullanılan kredilere ilişkin faiz 

giderinin kayda alınması 
  

6 660 Finansman Gid.   14.708.750  
   781 Fin. Gid. YH  14.708.750 
 Finansman gid.  sonuç hesaplarına aktarılması   
7434  210 YİD Projesinden 

Garanti Alacakları  
  2.478.123,04  

   642 Faiz Geliri  2.478.123,04 
 Etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faizin kayda 

alınması 
  

8435 740 Hizmet. Ür. Mal.   1.116.205,92  
   479 Diğ. Brç ve 

Gid. Krş 
 1.116.205,92 

 Devirde katlanılacak tahmini gidere karşılık 
ayrılması 

  

9436 102 Bankalar   50.000.000  
   123 YİD Projesi 

İşlt. Hizm. Alacağı 
210 YİD Projesi. 
Garanti Alacak. 

 4.320.000 
 

45.680.000 

 Garanti edilen ücretin tahsilatı   
 

432 İşletme faaliyetine ilişkin gelirler için bakınız Ek 3: İşletme Hizmetine İlişkin Gelir ve Giderler  
433 Banka kredilerinin faiz gideri için bakınız Ek 5: Banka Kredilerinin Faizi ve Ödemesi 
434 Finansal varlıklar için hesaplanan etkin faiz tutarları için bakınız Ek 1: Finansal Varlık Modelinde 
Finansal Varlık Tutarları  
435 Sözleşme sonunda işletmecinin imtiyazlı hizmet varlığını sözleşmede yer alan koşullara göre 
teslim etmesi için katlanması gereken tahmini maliyete ayrılan karşılık tutarları için bakınız Ek 6: 
Teslimden Önce Yapılacak Yenileme Hizmetine İlişkin Tahmin Edilen Gider İçin Yıllar İtibariyle 
Ayrılacak Karşılık Tutarları 
436 Tahsil edilen tutar, hem işletme faaliyetine hem de yapım faaliyetine ilişkindir. 3. Yevmiye 
maddesinde işletme faaliyetine ilişkin tutar, hasılat kaydedilirken tahsil edilmediği varsayılarak, 
alacak olarak finansal varlıklara alınmıştı. Tahsilat sırasında ise, yapım aşamasına ilişkin finansal 
varlıklardan geri kalan 55.680.000 TL azalması sağlanmıştır. Tahsil edilen tutarın işletme ve yapım 
hizmeti arasında dağılımı için bakınız Ek 2: Modeller İtibariyle Garanti Ücretleri ve Geçiş Gelirleri 
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3. YIL (İşletme Aşaması) (Devamı) 
10 300 Banka Kredileri   38.610.468,75  
   102 Bankalar  38.610.468,75 
 Banka kredisinin döneme ilişkin kısmının ödenmesi   
11 622 Sat. Hiz. Mal.   4.716.205,92  
   741 Hiz.Ür. M. YH  4.716.205,92 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
12 741 Hiz. Ür. Mal YH   4.716.205,92  
 781 Fin Gid YH   14.708.750  
   740 Hiz. Ür . Mal  4.716.205,92 
   780 Fin. Gid  14.708.750 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
13 690 Dönem K/Z   19.424.955,92  
   622 Sat. Hiz Mal.  4.716.205,92 
   660 Fin Gid.   14.708.750 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
14 600 Yurt İçi Sat   29.320.000  
 642 Faiz Geliri   2.478.123,04  
   690 Dönem K/Z  31.798.123.04 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
15 690 Dönem K/Z   12.373.167,12  
   691Vergi Gel/Gid.  4.330.608,49 
   692 Dönem Net K  8.042.558,63 
 Dönem net karı ve vergi yüküml. kayda alınması   
16 691 Vergi Gel/Gid.   4.330.608,49  
   485 Ert Ver. Yük  4.330.608,49 
 Döneme ilişkin vergi yükümlülüğünün kayda 

alınması 
  

 
 

TFRS Bilançosu 
Bankalar 32.789.531,25 Banka Kredileri  270.273.281,25 
YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

418.033.864,86 Borç ve Gid. Karş 1.116.205,92 

  Ertel. Vergi Yük.  11.886.781,79 
  Geçmiş Yıl Karı. 37.648.593,46 
  Dönem Net K/Z 9.898.533,70 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 450.823.396,11 Toplam 450.823.396,11 
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Vergi Kanunlarına göre, işletmecinin Bankalar Hesabı ve Banka 

Kredileri Hesabı ve Sermaye Hesabındaki tutarlar TFRS bilançosu ile aynı 

olacaktır. İşletmecinin aktifinde finansal varlık değil maddi olmayan duran 

varlık yer alacağından, bu varlığa sözleşme süresini dikkate alarak 

amortisman ayrılması gerekecektir. (normal amortisman yöntemi 

kullanılmıştır).  İşletmecinin döneme ilişkin gelirleri ise imtiyazı tanıyandan 

tahsil ettiği tutar ve kira geliri toplamı kadar olacaktır. Giderleri ise, hizmetler 

için katlandığı giderler, banka kredinsin faizi ve amortisman giderlerinden 

oluşmaktadır. Buna göre belirlenen kar üzerinden Vergi kanunlarına göre 

vergi hesaplanarak vergi karşılığı ayrılacak (oran %20 olarak dikkate 

alınmıştır) ve bir dönem sonra ödenecektir. Vergi kanunlarına göre karın 

hesaplanmasında dikkate alınan gelir ve giderler farklı olduğundan ödenecek 

vergi, TFRS bilançosunda ertelenmiş vergi hesabındaki tutar değil, aşağıda 

görülen VUK bilançosunda ortaya çıkan vergi karşılığı hesabında yer alan 

tutar kadar olacaktır. Bu tutar, yetmesi durumunda öncelikli olarak 

işletmecinin daha önce ayırdığı ve ertelenmiş vergi yükümlülüğü hesabından 

karşılanacaktır. Bu etki de ödemenin yapıldığı ertesi yıl görülecektir. 

 
VUK  Bilançosu 

Bankalar 32.789.531,25 Banka Kredileri  270.273.281,25 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (37.652.272,73) Vergi Yük.  3.807.795,45437 
  Geçmiş Yıl Karı. - 
  Dönem Net K/Z 15.231.181,82438 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 409.312.258,52 Toplam 409.312.258,52 

 
  

  

437 [(50.000.000+25.000.000)-(3.600.000+14.708.750+37.652.272,73)]x0,20 
438 [(50.000.000+25.000.000)-(3.600.000+14.708.750+37.652.272,73)]x0,80 
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Dördüncü yıldaki işlemlerin üçüncü yılda gerçekleşenlerden bir farkı yoktur. 

Sadece TFRS’ye göre sözleşme sonunda işletmecinin katlanmayı tahmin 

ettiği maliyete ilişkin dönemin karşılık tutarı dışında bir önceki dönemde 

ayrılan karşılığa hesaplanan faiz kadar, fazladan bir faiz gideri oluşacaktır. 

Devam eden yıllarda da, önceki yıllara ilişkin ayrılan karşılıkların faizi 

hesaplanmaya devam edecek ve sözleşme sonunda, tahminlerde değişiklik 

olmaması durumunda, karşılık hesabının tutarı o yıl katlanılacak gider tutarı 

olan 20.000.000 TL’ye ulaşacaktır. 

4. YIL (İşletme Aşaması)     
1 485 Ertel. Verg. Yük   3.807.795,45  
   102 Bankalar  3.807.795,45 
 Bir önceki dönemde vergi kanunlarına göre 

hesaplanan kurumlar vergisini ödenmesi 
  

2 740 Hizmet Ür. Mal.   3.690.000  
   102 Bankalar  3.690.000 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
3 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  4.428.0000  

   600 Yurt İçi Sat.  4.428.0000 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın tahsil edilmek üzere 

kayda alınması 
  

4 102 Banklar   25.625.000  
   600 Yurt İçi Sat.  25.625.000 
 Kira gelirinin sözleşme geliri olarak kayda alınması   
5 780 Finansman Gid.   13.513.664,06  
   300 Banka Kred.  13.513.664,06 
 Yapım aşamasında kullanılan kredilere ilişkin faiz 

giderinin kayda alınması 
  

6 660 Finansman Gid.   13.513.664,06  
   781 Fin. Gid. YH  13.513.664,06 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması   
    
7  210 YİD Projesinden 

Garanti Alacakları 
  2.246.008,40  

   642 Faiz Geliri  2.246.008,40 
 Etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faizin kayda 

alınması 
  

8 740 Hizmet Ür. Mal.   1.172.016,21  
 780 Finansman Gid.         55.810,30  
   479Diğ.Borç/Gid K.  1.227.826,51 
 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   
9 102 Bankalar   51.250.000  
   123 YİD Projesi 

İşlt. Hizm. Alacağı 
210 YİD Projesi. 
Garanti Alacak. 

 4.428.000 
 
46.822.000 

 Garanti edilen ücretin tahsilâtı   
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4. YIL (İşletme Aşaması) (Devamı) 
10 300 Banka Kredileri   40.540.992,19  
   102 Bankalar  40.540.992,19 
 Banka kredisinin döneme ilişkin kısmının ödenmesi   
11 622 Sat. Hiz. Mal.   4.862.016,21  
   741 Hiz.Ür. M. YH  4.862.016,21 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
12 741 Hiz. Ür. Mal YH   4.862.016,21  
 781 Fin Gid YH   13.569.474,36  
   740 Hiz. Ür . Mal  4.862.016,21 
   780 Fin. Gid  13.569.474,36 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
13 690 Dönem K/Z   18.431.490,57  
   622 Sat. Hiz Mal.  4.862.016,21 
   660 Fin Gid.   13.569.474,36 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
14 600 Yurt İçi Sat   30.053.000  
 642 Faiz Geliri   2.246.008,40  
   690 Dönem K/Z  32.299.008,40 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
15 690 Dönem K/Z   13.687.517,83  
   691Vergi Gel/Gid.  2.773.503,57 
   692 Dönem Net K  11.094,014,26 
 Dönem net karı ve vergi yüküm. kayda alınması   
16 691 Vergi Gel/Gid.   2.773.503,57  
   485 Ert. Ver. Yük  2.773.503,57 
 Döneme ilişkin vergi yükümlülüğünün kayda alınması   

 
 

TFRS Bilançosu 
Bankalar 61.625.743,61 Banka Kredileri  243.245.953,13 
YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

373.457.873,26 Borç ve Gid. Karş 2.344.032,42 

  Ertel. Vergi Yük.  10.852.489,90 
  Geçmiş Yıl Karı. 47.547.127,16 
  Dönem Net K/Z 11.094,014,26 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 435.083.616,87 Toplam 435.083.616,87 

 
 

VUK  Bilançosu 
Bankalar 61.625.743,61 Banka Kredileri  243.245.953,13 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (75.304.545,45) Vergi Yük.  4.403.812,64 
  Geçmiş Yıl Karı. 15.231.181,82439 
  Dönem Net K/Z 17.615.250,57 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 400.496.198,15 Toplam 400.496.198,15 

 

439 Geçmiş yıl karlarındaki tutar, önceki yıllara ait kar ve zararlar toplamıdır. 

 

                                                           



221 
 

Beşinci yıldaki işlemlerin dördüncü yılda gerçekleşenlerden bir farkı yoktur. 
 
5. YIL (İşletme Aşaması)     
1 485 Ertel. Verg. Yük   4.403.812,64  
   102 Bankalar  4.403.812,64 
 Bir önceki dönemde vergi kanunlarına göre 

hesaplanan kurumlar vergisini ödenmesi 
  

2 740 Hizmet Ür Mal.   3.782.250  
   102 Bankalar  3.782.250 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
3 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  4.538.700  

   600 Yurt İçi Sat.  4.538.700 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın kayda alınması   
4 102 Bankalar   26.265.625  
   600 Yurt İçi Sat.  26.265.625 
 Kira gelirinin sözleşme geliri olarak kayda alınması   
5 780 Finansman Gid.   12.162.297,66  
   300 Banka Kred.  12.162.297,66 
 Yapım aşamasında kullanılan kredilere ilişkin faiz 

giderinin kayda alınması 
  

6 660 Finansman Gid.   12.162.297,66  
   781 Fin. Gid. YH  12.162.297,66 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması   
7  210 YİD Projesinden 

Garanti Alacakları 
  2.006.510,93  

   642 Faiz Geliri  2.006.510,93 
 Etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faizin kayda 

alınması 
  

8 740 Hizmet Ür. Mal.   1.230.617,02  
 780 Finansman Gid.   117.201,62  
   479Diğ.Borç/Gid K.  1.347.818,64 
 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   
9 102 Bankalar   52.351.250  
   123 YİD Projesi 

İşlt. Hizm. Alacağı 
210 YİD Projesi. 
Garanti Alacak. 

 4.538.700 
 

47.992.550 

 Garanti edilen ücretin tahsilâtı   
10 300 Banka Kredileri   51.081.650,16  
   102 Bankalar  51.081.650,16 
 Banka kredisinin döneme ilişkin kısmının ödenmesi   
11 622 Sat. Hiz. Mal.   5.012.867,02  
   741 Hiz.Ür. M. YH  5.012.867,02 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
12 741 Hiz. Ür. Mal YH   5.012.867,02  
 781 Fin Gid YH   12.279.499,28  
   740 Hiz. Ür . Mal  5.012.867,02 
   780 Fin. Gid  12.279.499,28 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
13 690 Dönem K/Z   18.431.490,57  
   622 Sat. Hiz Mal.  5.012.867,02 
   660 Fin Gid.   12.279.499,28 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
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5. YIL (İşletme Aşaması) (Devamı) 
14 600 Yurt İçi Sat   30.804.325  
 642 Faiz Geliri   2.006.510,93  
   690 Dönem K/Z  32.810.835,93 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
15 690 Dönem K/Z   15.518.469,63  
   691Vergi Gel/Gid.  3.103.693,93 
   692 Dönem Net K  12.414.775,71 
 Dönem net karı ve vergi yüküml. kayda alınması   
16 691 Vergi Gel/Gid.    3.103.693,93  
   485 Ert. Veg. Yük  3.103.693,93 
 Döneme ilişkin vergi yükümlülüğünün kayda alınması   

 
Dönem sonunda TFRS ve VUK bilançosu aşağıdaki gibi olacaktır: 
 

TFRS Bilançosu 
Bankalar 81.154.905,81 Banka Kredileri  204.326.600,63 
YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

327.471.834,20 Borç ve Gid. Karş 3.691.851,07 

  Ertel. Vergi Yük.  9.552.371,19 
  Geçmiş Yıl Karı. 58.641.141,42 
  Dönem Net K/Z 12.414.775,71 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 408.626.740,01 Toplam 408.626.740,01 

 
 

VUK  Bilançosu 
Bankalar 81.154.905,81 Banka Kredileri  204.326.600,63 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (112.956.818,18) Vergi Yük.  5.040.010,92 
  Geçmiş Yıl Karı. 32.846.432,39 
  Dönem Net K/Z 20.160.043,69 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 382.373.087,63 Toplam 382.373.087,63 
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Altıncı yıldaki işlemlerin beşinci yılda gerçekleşenlerden bir farkı yoktur. 
 
6. YIL (İşletme Aşaması)     
1 485 Ertel. Verg. Yük   5.040.010,92  
   102 Bankalar  5.040.010,92 
 Bir önceki dönemde vergi kanunlarına göre 

hesaplanan kurumlar vergisini ödenmesi 
  

2 740 Hizmet Ür Mal.   3.876.806,25  
   102 Bankalar  3.876.806,25 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
3 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  4.652.167,5  

   600 Yurt İçi Sat.  4.652.167,5 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın kayda alınması   
4 102 Banklar   26.922.265,63  
   600 Yurt İçi Sat.  26.922.265,63 
 Kira gelirinin sözleşme geliri olarak kayda alınması   
5 780 Finansman Gid.   8.045.359,90  
   300 Banka Kred.  10.216.330,03 
 Yapım aşamasında kullanılan kredilere ilişkin faiz 

giderinin kayda alınması 
  

6 660 Finansman Gid.   10.216.330,03  
   781 Fin. Gid. YH  10.216.330,03 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması   
7  210 YİD Projesinden 

Garanti Alacakları 
  1.759.437,58  

   642 Faiz Geliri  1.759.437,58 
 Etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faizin kayda 

alınması 
  

8 740 Hizmet Ür. Mal.   1.292.147,87  
 780 Finansman Gid.         184.592,55  
   479 Diğ. Borç ve 

Gid. Karş. 
 1.479.740,42 

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   

9 102 Bankalar   43.075.625  
   123 YİD Projesi 

İşlt. Hizm. Alacağı 
210 YİD Projesi. 
Garanti Alacak. 

 4.652.167,50 
 

38.423.457,5 

 Garanti edilen ücretin tahsilâtı   
10 300 Banka Kredileri   53.635.732,66  
   102 Bankalar  53.635.732,66 
 Banka kredisinin döneme ilişkin kısmının ödenmesi   
11 622 Sat. Hiz. Mal.   5.168.954,12  
   741 Hiz.Ür. M. YH  5.168.954,12 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
12 741 Hiz. Ür. Mal YH   5.168.954,12  
 781 Fin Gid YH   10.400.922,58  
   740 Hiz. Ür . Mal  5.168.954,12 
   780 Fin. Gid  10.400.922,58 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
13 690 Dönem K/Z   15.569.76,71  
   622 Sat. Hiz Mal.  5.168.954,12 
   660 Fin Gid.   10.400.922,58 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
14 600 Yurt İçi Sat   31.574.433,13  
 642 Faiz Geliri   1.759.437,58  
   690 Dönem K/Z  33.333.70.70 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
15 690 Dönem K/Z   17.763.994  
   691Vergi Gel/Gid.  3.552.798,80 
   692 Dönem Net K  14.211195,20 
 Dönem net karı ve vergi yüküm. kayda alınması   
16 691 Vergi Gel/Gid.   3.552.798,80  
   485 Ert Ver. Yük  3.552.798,80 
 Döneme ilişkin vergi yükümlülüğünün kayda alınması   
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TFRS Bilançosu 
Bankalar 88.600.246,60 Banka Kredileri 160.907.197,99 
YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

290.807.814,28 Borç ve Gid. Karş 5.168.591,49 

  Ertel. Vergi Yük.  8.065.159,06 
  Geçmiş Yıl Karı. 71.055.917,13 
  Dönem Net K/Z 14.211195,20 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 379.408.060,87 Toplam 379.408.060,87 

 
VUK  Bilançosu 

Bankalar 88.600.246,60 Banka Kredileri  160.907.197,99 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (150.609.090,91) Vergi Yük.  3.650.496,32 
  Geçmiş Yıl Karı. 53.006.476,08 
  Dönem Net K/Z 14.601.985,29 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 352.166.155,69 Toplam 352.166.155,69 

 
7. yılda sözleşme hükümlerine göre işletmeci, imtiyazı tanıyana imtiyaz 

ödemesi yapacaktır. (7.-10. yıllar arası) Daha önce bahsedildiği gibi finansal 

varlık modelinde imtiyaz ödemesi, işletmecinin tek müşterisinin imtiyazı 

tanıyan olması nedeniyle, toplam tahsilâtlardan bir indirim şeklinde dikkate 

alınacaktır. 
 
7. YIL (İşletme Aşaması) 

    

1 485 Ertel. Verg. Yük   3.650.496,32  
   102 Bankalar  3.650.496,32 
 Bir önceki dönemde vergi kanunlarına göre 

hesaplanan kurumlar vergisini ödenmesi 
  

2 740 Hizmet Ür Mal.   3.973.726,41  
   102 Bankalar  3.973.726,41 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
3 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  4.768.471,69  

   600 Yurt İçi Sat.  4.768.471,69 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın tahsil edilmek 

üzere kayda alınması 
  

4 102 Banklar   27.595.322,27  
   600 Yurt İçi Sat.  27.595.322,27 
 Kira gelirinin sözleşme geliri olarak kayda alınması   
    
5 780 Finansman Gid.   8.045.359,90  
   300 Banka 

Kred. 
 8.045.359,90 

 Yapım aşamasında kullanılan kredilere ilişkin faiz 
giderinin kayda alınması 

  

6 660 Finansman Gid.   8.045.359,90  
   781 Fin. Gid. YH  8.045.359,90 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına 

aktarılması 
  

7  210 YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

  1.562.449,48  

   642 Faiz Geliri  1.562.449,48 
 Etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faizin kayda 

alınması 
  

 



225 
 

7. YIL (İşletme Aşaması) (Devamı) 
8 740 Hizmet Ür. Mal.   1.356.755,27  
 780 Finansman Gid.      258.429,57  
   479 Diğ. Borç ve 

Gid. Karş. 
 1.615.184,84 

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   

9 102 Bankalar   44.152.515,63  
   123 YİD Projesi 

İşlt. Hizm. Alac. 
210 YİD Projesi. 
Garanti Alacak. 

 4.768.471,69 
 

39.384.043,94 

 Garanti edilen ücretin tahsilâtı   
10 300 Banka Kredileri   56.317.519,3  
   102 Bankalar  56.317.519,3 
 Banka kredisinin döneme ilişkin kısmının ödenmesi   
11 740 Hiz. Ür. Maliyeti   55.190,64  
   102 Bankalar  55.190,64 
 İmtiyaz ödemesinin dönemin hâsılatından indirim 

olarak kayda alınması 
  

12 622 Sat. Hiz. Mal.   5.385.672,32  
   741Hiz.Ür. M. YH  5.385.672,32 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
13 741 Hiz. Ür. Mal YH   5.385.672,32  
 781 Fin Gid YH   8.303.789,47  
   740 Hiz. Ür  Mal  3.973.726,41 
   780 Fin. Gid  8.303.789,47 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
14 690 Dönem K/Z   13.689.461,79  
   622 Sat. Hiz Ma.  5.385.672,32 
   660 Fin Gid.   8.303.789,47 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
15 600 Yurt İçi Sat   32.363.793,95  
 642 Faiz Geliri   1.562.449,48  
   690 Dönem K/Z  33.9926.243,43 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
16 690 Dönem K/Z   20.236.781,64  
   691Vrg Gel/Gid.  4.047.356,33 
   692 Dön. Net K  16.189.425,31 
 Dönem net karı ve vergi yüküm. kayda alınması   
17 691 Vergi Gel/Gid.   7.082.873,57  
   485 Ert. Ve. Yük  7.082.873,57 
 Döneme ilişkin vergi yükümlülüğünün kayda 

alınması 
  

    
 

TFRS Bilançosu 
Bankalar 96.351.151,82 Banka Kredileri 112.635.038,59 
YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

252.986.219,82 Borç ve Gid. Karş  6.783.776,33 

  Ertel. Vergi Yük.  8.462.019,07 
  Geçmiş Yıl Karı. 85.267.112,33 
  Dönem Net K/Z 16.189.425,31 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 349.337.371,63 Toplam 349.337.371,63 
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Yapılan imtiyaz ödemesi VUK açısından gider olarak dikkate alınacaktır. 
 

VUK  Bilançosu 
Bankalar 96.351.151,82 Banka Kredileri  112.635.038,59 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (188.261.363,64) Vergi Yük.  4.404.257,64 
  Geçmiş Yıl Karı. 67.608.461,37 
  Dönem Net K/Z 17.617.030,57 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 322.264.788,18 Toplam 322.264.788,18 

 
Sekizinci yıldaki işlemlerin yedinci yılda gerçekleşenlerden bir farkı yoktur. 
 
8. YIL (İşletme Aşaması)     
1 485 Ertel. Verg. Yük   4.404.257,64  
   102 Bankalar  4.404.257,64 
 Bir önceki dönemde vergi kanunlarına göre 

hesaplanan kurumlar vergisini ödenmesi 
  

2 740 Hizmet Ür Mal.   4.073.069,57  
   102 Bankalar  4.073.069,57 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
3 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  4.887.683,48  

   600 Yurt İçi Sat.  4.887.683,48 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın tahsil edilmek üzere 

kayda alınması 
  

4 102 Banklar   28.285.205,32  
   600 Yurt İçi Sat.  28.285.205,32 
 Kira gelirinin sözleşme geliri olarak kayda alınması   
5 780 Finansman Gid.   5.631.751,93  
   300 Banka Kred.  5.631.751,93 
 Yapım aşamasında kullanılan kredilere ilişkin faiz 

giderinin kayda alınması 
  

6 660 Finansman Gid.   5.631.751,93  
   781 Fin. Gid. YH  5.631.751,93 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması   
    
7  210 YİD Projesinden 

Garanti Alacakları 
  1.359.241,97  

   642 Faiz Geliri  1.359.241,97 
 Etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faizin kayda 

alınması 
  

8 740 Hizmet Ür. Mal.   1.424.593,03  
 780 Finansman Gid.      339.188,82  
   479 Diğ. Borç ve 

Gid. Karş. 
 1.763.781,85 

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   

9 102 Bankalar   45.256.328,52  
   123 YİD Projesi 

İşlt. Hizm. Alacağı 
210 YİD Projesi. 
Garanti Alacak. 

 4.887.683,48 
 

40.368.645,04 

 Garanti edilen ücretin tahsilâtı   
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8. YIL (İşletme Aşaması) (Devamı) 
10 300 Banka Kredileri   59.133.395,26  
   102 Bankalar  59.133.395,26 
 Banka kredisinin döneme ilişkin kısmının ödenmesi   
11 740 Hiz. Ür. Maliyeti   56.570,41  
   102 Bankalar  56.570,41 
 İmtiyaz ödemesinin dönemin hâsılatından indirim 

olarak kayda alınması 
  

12 622 Sat. Hiz. Mal.   5.554.233,01  
   741Hiz.Ür. M. YH  5.554.233,01 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
13 741 Hiz. Ür. Mal YH   5.554.233,01  
 781 Fin Gid YH   5.970.940,75  
   740 Hiz. Ür . Mal  5.554.233,01 
   780 Fin. Gid  5.970.940,75 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
14 690 Dönem K/Z   11.525.173,75  
   622 Sat. Hiz Mal.  5.554.233,01 
   660 Fin Gid.   5.970.940,75 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
15 600 Yurt İçi Sat   33.172.888,80  
 642 Faiz Geliri   1.359.241,97  
   690 Dönem K/Z  34.532.130,77 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
16 690 Dönem K/Z   23.006.957,02  
   691Vergi Gel/Gid.  4.601.391,40  
   692 Dönem Net K  18.405.565,62 
 Dönem net karı ve vergisinin tespiti   
17 691 Vergi Gel/Gid.   4.601.391,40  
   485 Ert. Ver. Yük  4.601.391,40 
 Döneme ilişkin vergi yükümlülüğünün kayda alınması   

 
 

TFRS Bilançosu 
Bankalar 102.225.392,77 Banka Kredileri 59.133.395,26 
YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

213.976.816,75 Borç ve Gid. Karş  8.547.558,18 

  Ertel. Vergi Yük.  8.659.152,83 
  Geçmiş Yıl Karı. 101.456.537,64 
  Dönem Net K/Z 18.405.565,62 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 316.202.209,53 Toplam 316.202.209,53 

 
 

VUK  Bilançosu 
Bankalar 102.225.392,77 Banka Kredileri  59.133.395,26 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (225.913.636,36) Vergi Yük.  5.225.573,84 
  Geçmiş Yıl Karı. 85.225.491,94 
  Dönem Net K/Z 20.902.295,36 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 290.486.756,41 Toplam 290.486.756,41 
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Dokuzuncu yıldaki işlemlerin sekizinci yılda gerçekleşenlerden bir farkı 
yoktur. 
 
9. YIL (İşletme Aşaması)     
1 485 Ertel. Verg. Yük   5.225.573,84  
   102 Bankalar  5.225.573,84 
 Bir önceki dönemde vergi kanunlarına göre 

hesaplanan kurumlar vergisini ödenmesi 
  

2 740 Hizmet Ür Mal.   4.174.896,31  
   102 Bankalar  4.174.896,31 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
3 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  5.009.875,57  

   600 Yurt İçi Sat.  5.009.875,57 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın kayda alınması   
4 102 Banklar   28.992.335,46  
   600 Yurt İçi Sat.  28.992.335,46 
 Kira gelirinin sözleşme geliri olarak kayda alınması   
5 780 Finansman Gid.   2.956.699,76  
   300 Banka Kred.  2.956.699,76 
 Yapım aşamasında kullanılan kredilere ilişkin faiz 

giderinin kayda alınması 
  

6 740 Hizmet Ür. Mal.   1.495.822,68  
 780 Finansman Gid.   427.377,91  
   479Diğ.Borç/Gid K.  1.923.200,59 
 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   
    
7 660 Finansman Gid.   427.377,91  
   781 Fin. Gid. YH  427.377,91 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması   
8  210 YİD Projesinden 

Garanti Alacakları 
  1.149.652,62  

   642 Faiz Geliri  1.149.652,62 
 Etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faizin kayda 

alınması 
  

9 102 Bankalar   46.387.736,73  
   123 YİD Projesi 

İşlt. Hizm. Alacağı 
210 YİD Projesi. 
Garanti Alacak. 

 5.009.875,57 
 

41.377.861,16 

 Garanti edilen ücretin tahsilâtı   
10 300 Banka Kredileri   62.090.065,03  
   102 Bankalar  62.090.065,03 
 Banka kredisinin döneme ilişkin kısmının ödenmesi   
11 740 Hiz. Ür. Maliyeti   57.984,67  
   102 Bankalar  57.984,67 
 İmtiyaz ödemesinin dönemin hâsılatından indirim 

olarak kayda alınması 
  

12 622 Sat. Hiz. Mal.   5.728.703,60  
   741Hiz.Ür. M. YH  5.728.703,60 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
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9. YIL (İşletme Aşaması) (Devamı) 
13 741 Hiz. Ür. Mal YH   4.174.896,31  
 781 Fin Gid YH   3.384.077,67  
   740 Hiz. Ür . Mal  4.174.896,31 
   780 Fin. Gid  3.384.077,67 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
14 690 Dönem K/Z   9.112.751,33  
   622 Satıl. Hiz Mal.  5.728.703,60 
   660 Fin Gid.   3.384.077,67 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
15 600 Yurt İçi Sat   34.002.211,02  
 642 Faiz Geliri   1.149.652,62  
   690 Dönem K/Z  35.151.863,64 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
16 690 Dönem K/Z   26.039.112,31  
   691Vergi Gel/Gid.  5.207.822.46 
   692 Dönem Net K  20.831.289,85 
 Dönem net karı ve vergi yüküm. kayda alınması   
17 691 Vergi Gel/Gid.    5.207.822.46  
   485 Ert. Ver. Yük  5.207.822.46 
 Döneme ilişkin vergi yükümlülüğünün kayda alınması   

 
 
 

TFRS Bilançosu 
Bankalar 106.056.945,11 Banka Kredileri - 
YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

173.748.608,21 Borç ve Gid. Karş  10.470.758,77 

  Ertel. Vergi Yük.  8.641.401,45 
  Geçmiş Yıl Karı. 119.862.103,26 
  Dönem Net K/Z 20.831.289,85 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 279.805.553,32 Toplam 279.805.553,32 

 
 

VUK  Bilançosu 
Bankalar 106.056.945,11 Banka Kredileri  - 
Özel Maliyetleri 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (263.565.909,09) Vergi Yük.  6.107.649,74 
  Geçmiş Yıl Karı. 106.217.787,.31 
  Dönem Net K/Z 24.430.598,97 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 256.666.036,02 Toplam 256.666.036,02 
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Onuncu yıldaki işlemlerin dokuzuncu yılda gerçekleşenlerden bir farkı 

yoktur. Sadece işletmenin yapım aşamasında aldığı banka kredisinin 

ödemesi bitmiştir. 

 
10. YIL (İşletme Aşaması)     
1 485 Ertel. Verg. Yük   6.107.649,74  
   102 Bankalar  6.107.649,74 
 Bir önceki dönemde vergi kanunlarına göre 

hesaplanan kurumlar vergisini ödenmesi 
  

2 740 Hizmet Ür Mal.   4.279.268,71  
   102 Bankalar  4.279.268,71 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
3 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  5.135.122,46  

   600 Yurt İçi Sat.  5.135.122,46 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın kayda alınması   
4 102 Banklar   29.717.143,84  
   600 Yurt İçi Sat.  29.717.143,84 
 Kira gelirinin sözleşme geliri olarak kayda alınması   
5 740 Hizmet Ür. Mal.   1.570.613,82  
 780 Finansman Gid.   523.537,94  
   479 Diğ. Borç ve 

Gid. Karş. 
 2.094.151,76 

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   
    
6 660 Finansman Gid.   523.537,94  
   781 Fin. Gid. YH  523.537,94 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması   
7  210 YİD Projesinden 

Garanti Alacakları 
  933.514,88  

   642 Faiz Geliri  933.514,88 
 Etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faizin kayda 

alınması 
  

8 102 Bankalar   47.547.430,15  
   123 YİD Projesi 

İşlt. Hizm. Alacağı 
210 YİD Projesi. 
Garanti Alacak. 

 5.135.122,46 
 

42.412.307,69 

 Garanti edilen ücretin tahsilâtı   
9 740 Hiz. Ür. Maliyeti   59.434,29  
   102 Bankalar  59.434,29 
 İmtiyaz ödemesinin dönemin hâsılatından indirim 

olarak kayda alınması 
  

10 622 Sat. Hiz. Mal.   5.909.316,82  
   741Hiz.Ür. M. YH  5.909.316,82 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
11 741 Hiz. Ür. Mal YH   5.909.316,82  
 781 Fin Gid YH   523.537,94  
   740 Hiz. Ür . Mal  5.909.316,82 
   780 Fin. Gid  523.537,94 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
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12 690 Dönem K/Z   6.432.854,75  
   622 Sat. Hiz Mal.  5.909.316,82 
   660 Fin Gid.   523.537,94 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
13 600 Yurt İçi Sat   34.852.266,3  
 642 Faiz Geliri   933.514,88  
   690 Dönem K/Z  35.785.781,18 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
14 690 Dönem K/Z   29.352.926,42  
   691Vergi Gel/Gid.  5.870.585,28 
   692 Dönem Net K  23.482.341,14 
 Dönem net karı ve vergi yüküm. kayda alınması   
15 691 Vergi Gel/Gid.    5.870.585,28  
   485 Ert. Ver. Yük  5.870.585,28 
 Döneme ilişkin vergi yükümlülüğünün kayda alınması   

 
 

TFRS Bilançosu 
Bankalar 172.875.166,36 Banka Kredileri - 
YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

132.269.815,40 Borç ve Gid. Karş  12.564.910,52 

  Ertel. Vergi Yük.  8.404.336,99 
  Geçmiş Yıl Karı. 140.693.393,11 
  Dönem Net K/Z 23.482.341,14 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 305.144.981,76 Toplam 305.144.981,76 

 
 

VUK  Bilançosu 
Bankalar 172.875.166,36 Banka Kredileri  - 
Özel Maliyetleri 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (301.218.11,82) Vergi Yük.  7.054.719,65 
  Geçmiş Yıl Karı. 130.558.386,25 
  Dönem Net K/Z 28.218.879,61 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 285.831.984,54 Toplam 285.831.984,54 
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On birinci yıldaki işlemlerin onuncu yılda gerçekleşenlerden bir farkı yoktur. 
 
11. YIL (İşletme Aşaması)     
1 485 Ertel. Verg. Yük   7.054.719,65  
   102 Bankalar  7.054.719,65 
 Bir önceki dönemde vergi kanunlarına göre 

hesaplanan kurumlar vergisini ödenmesi 
  

2 740 Hizmet Ür Mal.   4.386.250,43  
   102 Bankalar  4.386.250,43 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
3 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  5.263.500,52  

   600 Yurt İçi Sat.  5.263.500,52 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın tahsil edilmek üzere 

kayda alınması 
  

4 102 Banklar   30.460.072,44  
   600 Yurt İçi Sat.  30.460.072,44 
 Kira gelirinin sözleşme geliri olarak kayda alınması   
5 740 Hizmet Ür. Mal.   1.649.144,51  
 780 Finansman Gid.   628.245,53  
   479 Diğ. Borç ve 

Gid. Karş. 
 2.277.390,04 

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   
6 660 Finansman Gid.   628.245,53  
   781 Fin. Gid. YH  628.245,53 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması   
7  210 YİD Projesinden 

Garanti Alacakları 
  710.658,01  

   642 Faiz Geliri  710.658,01 
 Etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faizin kayda 

alınması 
  

8 102 Bankalar   48.736.115,9  
   123 YİD Projesi 

İşlt. Hizm. Alacağı 
210 YİD Projesi. 
Garanti Alacak. 

 5.263.500,52 
 

43.472.615,38 

 Garanti edilen ücretin tahsilâtı   
9 622 Sat. Hiz. Mal.   6.035.394,94  
   741Hiz.Ür. M. YH  6.035.394,94 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
    
10 741 Hiz. Ür. Mal YH   6.035.394,94  
 781 Fin Gid YH   628.245,53  
   740 Hiz. Ür . Mal  6.035.394,94 
   780 Fin. Gid  628.245,53 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
11 690 Dönem K/Z   6.663.640,46  
   622 Sat. Hiz Mal.  6.035.394,94 
   660 Fin Gid.   628.245,53 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
12 600 Yurt İçi Sat   35.723.572,95  
 642 Faiz Geliri   710.658,01  
   690 Dönem K/Z  36.434.230,97 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
13 690 Dönem K/Z   29.770.590,51  
   691Vergi Gel/Gid.  5.954.118,10 
   692 Dönem Net K  23.816.472,41 
 Dönem net karı ve vergi yükümlülüğünün kayda 

alınması 
  

14 691 Vergi Gel/Gid.    5.954.118,10  
   485 Ert. Ver. Yük  5.954.118,10 
 Döneme ilişkin vergi yükümlülüğünün kayda alınması   
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TFRS Bilançosu 
Bankalar 240.630.384.61 Banka Kredileri - 
YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

89.507.858,03 Borç ve Gid. Karş  14.842.300,56 

  Ertel. Vergi Yük.  7.303.735,44 
  Geçmiş Yıl Karı. 164.175.734,24 
  Dönem Net K/Z 23.816.472,41 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 330.138.242,65 Toplam 330.138.242,65 

 
VUK  Bilançosu 

Bankalar 240.630.384.61 Banka Kredileri  - 
Özel Maliyetleri 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (338.70.454.55) Vergi Yük.  7.431.533,04 
  Geçmiş Yıl Karı. 158.777.264,89 
  Dönem Net K/Z 29.726.132,14 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 315.934.930,07 Toplam 315.934.930,07 

 
 

 

On ikinci yıldaki işlemlerin on birinci yılda gerçekleşenlerden bir farkı yoktur. 
12. YIL (İşletme Aşaması)     
1 485 Ertel. Verg. Yük   7.431.533,04  
   102 Bankalar  7.431.533,04 
 Bir önceki dönemde vergi kanunlarına göre 

hesaplanan kurumlar vergisini ödenmesi 
  

2 740 Hizmet Ür Mal.   4.495.906,69  
   102 Bankalar  4.495.906,69 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
3 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  5.395.088,03  

   600 Yurt İçi Sat.  5.395.088,03 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın tahsil edilmek üzere 

kayda alınması 
  

4 102 Banklar   31.221.574,25  
   600 Yurt İçi Sat.  31.221.574,25 
 Kira gelirinin sözleşme geliri olarak kayda alınması   
5 740 Hizmet Ür. Mal.   1.731.601,73  
 780 Finansman Gid.   742.115,02  
   479 Diğ. Borç ve 

Gid. Karş. 
  

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   
6 660 Finansman Gid.   742.115,02  
   781 Fin. Gid. YH  742.115,02 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması   
7  210 YİD Projesinden 

Garanti Alacakları 
  480.906,97  

   642 Faiz Geliri  480.906,97 
 Etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faizin kayda 

alınması 
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12. YIL (İşletme Aşaması) (Devamı) 
8 102 Bankalar   49.954.518,80  
   123 YİD Projesi 

İşlt. Hizm. Alacağı 
210 YİD Projesi. 
Garanti Alacak. 

 5.395.088,03 
 

44.559.430,77 

 Garanti edilen ücretin tahsilâtı   
9 622 Sat. Hiz. Mal.   6.227.508,42  
   741Hiz.Ür. M. YH  6.227.508,42 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
10 741 Hiz. Ür. Mal YH   6.227.508,42  
 781 Fin Gid YH   742.115,02  
   740 Hiz. Ür . Mal  6.227.508,42 
   780 Fin. Gid  742.115,02 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
11 690 Dönem K/Z   6.969.623,45  
   622 Sat. Hiz Mal.  6.227.508,42 
   660 Fin Gid.   742.115,02 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
12 600 Yurt İçi Sat   36.616.662,28  
 642 Faiz Geliri   480.906,97  
   690 Dönem K/Z  37.097.569,25 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
13 690 Dönem K/Z   30.127.945,80  
   691Vergi Gel/Gid.  6.025.589,16 
   692 Dönem Net K  24.102.356,64 
 Dönem net karı ve vergi yüküm. kayda alınması   
14 691 Vergi Gel/Gid.    6.025.589,16  
   485 Ert. Ver. Yük  6.025.589,16 
 Döneme ilişkin vergi yükümlülüğünün kayda alınması   

 
TFRS Bilançosu 

Bankalar 309.879.037,93 Banka Kredileri - 
YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

45.429.334,24 Borç ve Gid. Karş  17.316.017,32 

  Ertel. Vergi Yük.  5.897.791,56 
  Geçmiş Yıl Karı. 187.992.206,65 
  Dönem Net K/Z 24.102.356,64 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 355.308.372,17 Toplam 355.308.372,17 

 
VUK  Bilançosu 

Bankalar 309.879.037,93 Banka Kredileri  - 
Özel Maliyetleri 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (376.522.727,27) Vergi Yük.  7.805.582,73 
  Geçmiş Yıl Karı. 188.503.397,33 
  Dönem Net K/Z 31.222.330,90 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 347.531.310,66 Toplam 347.531.310,66 
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On üçüncü yıl işletme aşamasının sona erdiği yıldır. 
 
13. YIL (İşletme Aşaması)     
1 485 Ertel. Verg. Yük   7.805.582,73  
   102 Bankalar  7.805.582,73 
 Bir önceki dönemde vergi kanunlarına göre 

hesaplanan kurumlar vergisini ödenmesi 
  

2 740 Hizmet Ür Mal.   4.608.304.36  
   102 Bankalar  4.608.304.36 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
3 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  5.526.965,23  

   600 Yurt İçi Sat.  5.526.965,23 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın tahsil edilmek üzere 

kayda alınması 
  

4 102 Banklar   32.002.113,60  
   600 Yurt İçi Sat.  32.002.113,60 
 Kira gelirinin sözleşme geliri olarak kayda alınması   
5 740 Hizmet Ür. Mal.   1.818.181,82  
 780 Finansman Gid.   865.800,87  
   479Diğ.Borç/Gid K.  2.683.982,69 
 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   
6 660 Finansman Gid.   865.800,87  
   781 Fin. Gid. YH  865.800,87 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması   
7  210 YİD Projesinden 

Garanti Alacakları 
  244.082,30  

   642 Faiz Geliri  244.082,30 
 Etkin faiz yönt. göre hesaplanan faizin kaydı alınması   
8 102 Bankalar   51.203.381,77  
   123 YİD Projesi 

İşlt. Hizm. Alacağı 
210 YİD Projesi. 
Garanti Alacak. 

 5.529.965,23 
 
45.673.416,54 

 Garanti edilen ücretin tahsilâtı   
9 622 Sat. Hiz. Mal.   6.426.486,18  
   741Hiz.Ür. M. YH  6.426.486,18 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
10 741 Hiz. Ür. Mal YH   6.426.486,18  
 781 Fin Gid YH   865.800,87  
   740 Hiz. Ür . Mal  6.426.486,18 
   780 Fin. Gid  865.800,87 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
11 690 Dönem K/Z   7.292.287,04  
   622 Sat. Hiz Mal.  6.426.486,18 
   660 Fin Gid.   865.800,87 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
12 600 Yurt İçi Sat   37.532.078,84  
 642 Faiz Geliri   244.082,30  
   690 Dönem K/Z  37.776.161,13 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
13 690 Dönem K/Z   30.43.874,09  
   691Vergi Gel/Gid.  6.096.774,82 
   692 Dönem Net K  24.387.099,27 
 Dönem net karı ve vergi yüküm. kayda alınması   
14 691 Vergi Gel/Gid.    6.096.774,82  
   485 Ert. Ver. Yük  6.096.774,82 
 Döneme ilişkin vergi yükümlülüğünün kayda alınması   
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Geçici Mizan440 
TFRS Bilançosu 

Bankalar 380.670646,22 Banka Kredileri - 
YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

- Borç ve Gid. Karş  20.000.000 

  Ertel. Vergi Yük.  4.188.983,66 
  Geçmiş Yıl Karı. 212.094.563,29 
  Dönem Net K/Z 24.387.099,27 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 380.670646,22 Toplam 380.670646,22 
 
 

   

VUK  Bilançosu 
Bankalar 380.670646,22 Banka Kredileri  - 
Özel Maliyetleri 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (414.175.000) Vergi Yük.  8.188.983,66 
  Geçmiş Yıl Karı. 219.725.727,93 
  Dönem Net K/Z 32.755.934,63 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 380.670646,22 Toplam 380.670646,22 

 
Devirden önce yapılması gereken yenileme hizmetlerinin maliyeti, tahmin 

edildiği gibi 20.000.000 TL olarak gerçekleşirse; 
 479 Borç ve Gider Kar.   20.000.000  
   102 Bankalar  20.000.000 
      

  
TFRS Bilançosu 

Bankalar 360.670646,22 Banka Kredileri - 
YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

- Borç ve Gid. Karş - 

  Ertel. Vergi Yük.  4.188.983,66 
  Geçmiş Yıl Karı. 212.094.563,29 
  Dönem Net K/Z 24.387.099,27 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 360.670646,22 Toplam 360.670646,22 
 

Bu durumda ödenmesi gereken vergi, vergi kanunlarına göre mizanda  

8.188.983,66 olarak görünürken, 20.000.000 TL vergi kanunlarına göre ilgili 

yılda gider yazılarak karı 20.000.000 azaltacak ve bu nedenle ödenecek 

vergiyi de 4.000.000 TL azaltacaktır (20.000.000 x 0,20).  Ödenecek vergi ise 

4.188.983,66TL441  olacaktır. Bu tutar aynı zamanda TFRS bilançosunda 

440 Finansal Varlık Modeline İlişkin ve Bilanço ve Gelir Tablosunu Yıllar İtibariyle Topluca Görmek 
için Bakınız Ek 7: Finansal Varlık Modeli Bilanço ve Gelir Tabloları  
441 (8.188.983,66 -4.000.000) 
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kalan ertelenmiş vergi tutarı ile aynıdır. Son dönemin vergisinin, dönem 

içinde ödendiği varsayımıyla kayıtlar ve bilançolar aşağıdaki gibi olacaktır.  

 485 Ert. Vergi Yük.    4.188.983,66  
   102 Bankalar  4.188.983,66 
      

Vergi kanunlarına göre, 20.000.000 TL o yılın gideri olduğundan 

mizandaki kar toplamından 20.000.000 TL azalacaktır. Bu giderin vergisi 

ödenmeyeceğinden vergi karşılığı 4.000.000 TL azalacak kar da 4.000.000 

TL artacaktır. Sonuç olarak kar 16.000.000 TL azalacak ve 236.481.662,56 

TL442 olacaktır. Varlıkların net tutarı da sıfıra ulaşmıştır. Böyle bir durumda 

TFRS bilançosu ile VUK bilançosu aynı rakamlara ulaşmış olacaktır.  

TFRS Bilançosu 
Bankalar 356.481.662,56 Banka Kredileri - 
YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

- Borç ve Gid. Karş - 

  Ertel. Vergi Yük.  - 
  Geçmiş Yıl Karı. 236.481.662,56 
  Dönem Net K/Z - 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 356.481.662,56 Toplam 356.481.662,56 

 
VUK Bilançosu 

Bankalar 356.481.662,56 Banka Kredileri - 
Özel Maliyetler - Borç ve Gid. Karş - 
  Ertel. Vergi Yük.  - 
  Geçmiş Yıl Karı  236.481.662,56 
  Dönem Net K/Z  
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 356.481.662,56 Toplam 356.481.662,56 
 
 
  

442 (219.725.727,93+32.755.934,63–20.000.000+4.000.000) 
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5.2. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK MODELİNE ÖRNEK 

 İşletmeci koşulları aşağıdaki gibi olan bir Yap-İşlet-Devret Sözleşmesine 

taraf olmuştur. 
- Sözleşmenin süresi,  yapım aşaması 2 yıl, işletme aşaması ise 11 yıl 

olmak üzere toplam 13 yıldır.  İşletmeci,  inşa hizmetinin kar marjını %15, 

inşa maliyeti (finansman gideri hariç) aşağıdaki gibi tahmin etmiştir. 

 1. yıl 200.000.000 
 2. yıl 200.000.000 

- İhtiyaç duyulan kaynağın %30’u özkaynaklarla, %70’i ise borçla finanse 

edilecektir. 

- Tahmini kamu hizmeti kullanım sayısı ilk beş yıl için aşağıdaki gibi olup, 

sonraki yıllarda %3 oranında artış olması beklenmektedir. 

1. yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 

900.000 1.100.000 1.400.000 1.800.0000 2.300.000 

- İlk yıl kamu hizmeti kullanım bedeli kişi başı 20 TL olup, bedelin her yıl 

enflasyon oranında artacağı tahmin edilmektedir. (%2.5) 

- İşletme aşamasında verilen hizmetlerin maliyeti, ilk yıl için ilgili yılda 

işletme faaliyeti ile ilgili hâsılatın (geçiş gelirlerinin) %20’sidir. Diğer yıllar 

içinse enflasyon oranında artış olacaktır. 

- İşletmenin borçlanma faiz oranı %5’dir.  

- Hizmeti kullananlardan ücretleri işletmeci  toplamaktadır.  

- 7.-10. Yıllarda, işletmeci imtiyazı tanıyana 2.500 adet kullanıcının ücretini 

(ilgili yıl fiyatlarıyla) imtiyaz ödemesi olarak, ödeyecektir.   

- İşletmeci, inşa ettiği tesisin bir kısmını sözleşme süresi boyunca kiraya 

verebilecektir. İşletme aşamasının ilk yılında, kiraya verilecek kısımdan 

elde edilecek gelirin 25.000.000 TL olacağı ve bu gelirin yıllar itibariyle 

enflasyon oranında (%2,5) artacağı tahmin edilmektedir. Daha fazla artış 

olması durumunda, fazla kısmı imtiyazı tanıyan alacaktır. Bu durumda 

işletmecinin TFRS’ye göre kayıtları yıllar itibariyle aşağıdaki gibi 

olacaktır:  
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1. YIL (Yapım  
Aşaması) 

    

1 102 Bankalar   200.000.000  
   500 Sermaye  60.000.000 
   300 Banka Kredileri  140.000.000 
 Birinci yıl ihtiyaç duyulan nakdin %30’unun 

özkaynak, %70’inin borçla finanse edilmesi 
  

2 740 Hizmet Ür. 
Mal. 

  200.000.000  

   102 Bankalar  200.000.000 
 İnşa hizmetine ilişkin maliyetlerin nakden ödenmesi   
3 622 Sat. Hiz. M.   200.000.000  
   741 Hiz. Ür. Mal YH  200.000.000 
 İnşa maliyetinin sonuç hesaplarına aktarılması   
4 741 Hiz. Ür. Mal. 

YH 
  200.000.000  

   740 Hiz. Ür . Mal  200.000.000 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
5 213 YİD Projesi 

Y.O.Yatırımları 
  230.000.000  

   600 Yurt İçi Sat  230.000.000 
 İnşa hizmetinin gerçeğe uygun değerinin maddi 

olmayan duran varlık olarak kayda alınması 
  

6 213 YİD Projesi 
Y.O.Yatırımları 

  3.500.000  

   300 Banka Kred.  3.500.000 
 Dönemin finansman giderinin imtiyazlı hizmet 

varlığının maliyetine eklenmesi 
  

7 690 Dönem K/Z   200.000.000  
   622 Satılan Hiz Mal.  200.000.000 
 Giderlerin k/z hesabına aktarılması   
8 600 Yurt İçi Sat   230.000.000  
   690 Dönem K/Z  230.000.000 
 Gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
9 690 Dönem K/Z   30.000.000  
   691Vergi Gel/Gid.  6.000.000 
   692 Dönem Net K  24.000.000 
 Dönemin net karı ve vergisinin tespiti   
10 691Vergi 

Gel/Gid.  
  6.000.000  

   485 Ertel. Verg. Yük  6.000.000 
 Döneme ilişkin vergi yükümlülüğünün kayda alınması   
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İlgili yılda vergi kanunlarına göre inşaatın tamamlanması yöntemi 

kullanıldığından kar doğmayacaktır. Bu nedenle işletmeci vergi ödemeyecek 

ancak, TFRS’ye göre ortaya çıkan vergiyi dönemin vergi yükümlülüğü olarak 

ileride ödenmek üzere ertelenmiş vergi yükümlüğü olarak kayda alacaktır.  

TFRS’ye  maddi olmayan duran varlık, özellikli varlık olduğundan finansman 

giderleri varlığın maliyetine dahil edilecektir. Bu durumda TFRS Bilançosu 

aşağıdaki gibi olacaktır. 

 
TFRS Bilançosu 

YİD Projesi 
Y.O.Yatırımları 

233.500.000 Banka Kredileri 143.500.000 

 Ertel. Vergi Yük.  6.000.000 
 Dönem Net K/Z 24.000.000 
 Sermaye 60.000.000 
Toplam 233.500.000 Toplam 233.500.000 

 

Vergi kanunlarına göre YİD sözleşmelerinde imtiyazlı hizmet varlığı 

işletmecinin bilançosunda yer alacak (yapılmakta olan yatırım hesabında) ve 

finansman gideri de varlığın maliyetine eklenebilecektir. Buna göre VUK 

Bilançosu aşağıdaki gibi olacaktır. 

VUK Bilançosu 
Yapılmakta Olan 
Yatırımlar 

203.500.000 Banka Kredileri 143.500.000 

  Vergi Yük.  - 
  Dönem Net K/Z - 
  Sermaye 60.000.000 
Toplam 203.500.000 Toplam 203.500.000 
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Yapım aşamasında birinci yıl ile ikinci yılın faaliyetleri, gelir ve giderleri 

arasında bir farklılık yoktur.  

2. YIL (Yapım Aşaması)     
1 102 Bankalar   200.000.000  
   500 Sermaye  60.000.000 
   300 Banka Kredileri  140.000.000 
 Birinci yıl ihtiyaç duyulan nakdin %30’unun özkaynak, 

%70’inin borçla finanse edilmesi 
  

    
2 740 Hizmet Ür. Mal.   200.000.000  
   102 Bankalar  200.000.000 
 İnşa hizmetine ilişkin maliyetlerin nakden ödenmesi   
3 622 Satılan Hiz. M.   200.000.000  
   741 Hiz, Ü. Mal Y.H  200.000.000 
 İnşa maliyetinin sonuç hesaplarına aktarılması   
4 741 Hiz. Ür. Mal. YH   200.000.000  
   740 Hiz. Ür . Mal  200.000.000 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
5 213 YİD Projesi 

Y.O.Yatırımları 
  230.000.000  

   600 Yurt İçi Sat  230.000.000 
 İnşa hizmetinin gerçeğe uygun değerinin finansal varlık 

ve maddi olmayan duran varlık olarak kayda alınması 
  

6 213 YİD Projesi 
Y.O.Yatırımları 

  10.675.000  

   300 Banka Kred.  10.675.000 
 Dönemin finansman giderinin imtiyazlı hizmet varlığının 

maliyetine eklenmesi 
  

7 690 Dönem K/Z   200.000.000  
   622 Satılan Hiz Mal.  200.000.000 
 Giderlerin k/z hesabına aktarılması   
8 600 Yurt İçi Sat   230.000.000  
   690 Dönem K/Z  230.000.000 
 Gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
9 690 Dönem K/Z   30.000.000  
   691Vergi Gel/Gid.  6.000.000 
   692 Dönem Net K  24.000.000 
 Dönemin net karı ve vergisinin tespiti   
10 691Vergi Gel/Gid.    6.000.000  
   485 Ertel. Verg. Yük  6.000.000 
 Döneme ilişkin vergi yükümlülüğünün kayda alınması   

   
İlgili yılsonunda vergi kanunlarına göre inşaatın tamamlanması 

bitmiştir. Ancak yine kar doğmayacaktır. Çünkü varlık maliyeti ile bilançoya 

alınmaktadır. Bu nedenle işletmeci yine vergi ödemeyecektir. Ancak, 

TFRS’ye göre yine vergi ortaya çıkacak, bir önceki yılın ertelenmiş vergisi 

dönemin vergi yükümlülüğü olarak ödenmek üzere ertelenmiş vergi 
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yükümlüğü hesabında birikmiş tutarıyla görülecektir. TFRS’ye göre özellikli 

varlık kullanılabilir hale yıl sonunda geldiğinden ikinci yılın finansman gideri 

de varlığın maliyetine dahil edilecektir.  

 
TFRS Bilançosu 

YİD Projesi 
Y.O.Yatırımları 

474.175.000 Banka Kredileri 294.175.000 

 Ertel. Vergi Yük.  12.000.000 
 Geçmiş Yıl Karı. 24.000.000 
 Dönem Net K/Z 24.000.000 
 Sermaye 120.000.000 
Toplam 474.175.000 Toplam 474.175.000 

 

Vergi kanunlarına göre YİD sözleşmelerinde imtiyazlı hizmet varlığı 

işletmecinin bilançosunda yer alacak (yapılmakta olan yatırım hesabında) ve 

finansman gideri de varlığın maliyetine eklenebilecektir.  

VUK Bilançosu 
Yapılmakta Olan 
Yatırımlar 

414.175.000 Banka Kredileri 294.175.000 

  Vergi Yük.  - 
  Dönem Net K/Z - 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 414.175.000 Toplam 414.175.000 
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Üçüncü yıl itibariyle imtiyazlı hizmet varlığı kullanılabilir duruma 

geldiğinden TFRS’ye göre finansman giderlerinin maliyete eklenmeyecek 

doğrudan gider olarak kayda alınacaktır. VUK’na göre de inşaatın 

tamamlandığı için finansman giderlerinin maliyete eklenmesi durdurulmuştur.  

3. YIL (İşletme Aşaması)     
1 211 YİD Projesi 

Maddi Olm. Dr. Var 
  474.175.000  

      
   213 YİD Projesi 

Y.O.Yatırımları 
 474.175.000 

 Tamamlanan yatırımın ilgili hesaba alınması   
2 740 Hizmet Ür Mal.   3.600.000  
   102 Bankalar  3.600.000 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
3 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  4.320.0000  

   600 Yurt İçi Sat.  4.320.0000 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın tahsil edilmek üzere 

kayda alınması 
  

4 102 Banklar   25.000.000  
   600 Yurt İçi Sat.  25.000.000 
 Nakden tahsil edilen kira gelirin kayda alınması   
5 780 Finansman Gid.   14.708.750  
   300 Banka Kred.  14.708.750 
 Yapım aşamasında kullanılan kredilere ilişkin faiz 

giderinin kayda alınması 
  

6 660 Finansman Gid.   14.708.750  
   781 Fin. Gid. YH  14.708.750 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması   
7443 740 Hiz. Üretim Mal.   43.106.818,18  
   217 Brkmiş Amort  43.106.818,18 
 Maddi olmayan duran varlıklara amortisman ayrılması   
8 740 Hiz. Üretim Mal.   1.116.205,92  
   479 Diğ. Borç ve 

Gid. Karş. 
 1.116.205,92 

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   

9 102 Bankalar   18.000.000  
   123 YİD Projesi 

İşlet. Hizm. Alac. 
600 Yurt İçi Sat.  

 4.320.000 
 

13.680.000 
 Talebe bağlı olarak oluşan ücretin tahsilatı   
10 300 Banka Kredileri   38.610.468,75  
   102 Bankalar  38.610.468,75 
 Banka kredisinin döneme ilişkin kısmının ödenmesi   
11 622 Sat. Hizm Mal.   47.823.014,10  
   741 Hiz. Ür.M Y.H  47.823.014,10 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
12 741 Hiz. Ür. Mal YH   47.823.014,10  
 781 Fin Gid YH   14.708.750  
   740 Hiz. Ür . Mal  47.823.014,10 
   780 Fin. Gid  14.708.750 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   

443 Maddi duran varlık modeline ilişkin amortisman tutarlarının yıllar itibariyle tutarlarını topluca 
görmek için bakınız EK 8: Maddi Olmayan Duran Varlık ve Karma Model Amortisman Tutarları 
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3. YIL (İşletme Aşaması) (Devamı) 
13 690 Dönem K/Z   62.531.774,10  
   622 Sat. Hiz Mal.  47.823.014,10 
   660 Fin Gid.   14.708.750 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
14 600 Yurt İçi Sat   43.000.000  
   690 Dönem K/Z  43.000.000 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
15 591 Dönem N. Zararı   19.531.774,10  
   690 Dön K/Z  19.531.774,10 
 Dönemin net zararının tespiti   
16 485 Ert. Vergi Yük.    3.906.354,82  
   591 Dön. Net Zar.  3.906.354,82 
 Ertelenmiş vergi varlığının ertelenmiş vergi 

yükümlülüğünden mahsup edilmesi 
  

 
 İlgili yılda işletmeci zarar ettiğinden ertelenmiş vergi varlığı doğacaktır. 

İşletmecinin önceki yıldan devreden ertelenmiş vergi yükümlülüğünden 

mahsup edilerek gösterilmiştir (21.000.000 – 6.836.120,93). Bu durumda 

TFRS Bilançosu aşağıdaki gibi olacaktır: 

TFRS Bilançosu 
Bankalar 789.531,25 Banka Kredileri  270.273.281,25 
YİD Projesi Maddi 
Olm. Dr. Var. 

474.175.000 Borç ve Gid. Karş 1.116.205,92 

Birik. Amortisman (43.106.818,18) Ertel. Vergi Yük.  8.093.645,18 

  Geçmiş Yıl Karı. 48.000.000 
  Dönem Net K/Z (15.625419,28) 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 431.857,713,07 Toplam 431.857,713,07 

 
Vergi kanunlarına göre de  işletmeci zarar etmiştir. Bu nedenle bu yıl 

vergi kanunları açısından vergi doğmaz. Vergi Kanunlarına göre, işletmecinin 

Bankalar Hesabı ve Banka Kredileri Hesabı ve Sermaye Hesabındaki tutarlar 

TFRS bilançosu ile aynı olacaktır.  

VUK  Bilançosu 
Bankalar 789.531,25 Banka Kredileri  270.273.281,25 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (37.652.272,73) Vergi Yük.  - 
  Geçmiş Yıl Karı. - 
  Dönem Net K/Z (12.961.022,73)444 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 377.312.258,52 Toplam 377.312.258,52 

444 İşletmecinin geliri o yılın hizmet 600 haslatı 18.000.000 TL ve kira geliri olan 25.000.000 TL’dir. 
Giderleri ise, işletme hizmetinin maliyeti olan 3.600.000 TL, Banka Kredisinin faizi 14.708.750 TL ve 
amortisman gideri olan 37.652.272,73 TL’dir (414.175.000/11). 
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Dördüncü yıla ilişkin ekonomik olayların üçüncü yıldakilerden farkı yoktur.  

 
4. YIL (İşletme Aşaması)     
1 740 Hizmet Ür Mal.   3.690.000  
   102 Bankalar  3.690.000 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
2 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  4.428.0000  

   600 Yurt İçi Sat.  4.428.0000 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın tahsil edilmek 

üzere kayda alınması 
  

3 102 Banklar   25.625.000  
   600 Yurt İçi Sat.  25.625.000 
 Nakden tahsil edilen kira gelirin sözleşmeye ilişkin 

bir hâsılat olarak kayda alınması 
  

4 780 Finansman Gid.   13.513.664,06  
   300 Banka 

Kred. 
 13.513.664,06 

 Yapım aşamasında kullanılan kredilere ilişkin faiz 
giderinin kayda alınması 

  

5 740 Hiz. Üretim Mal.   1.172.016,21  
 780 Finansman Gid.         55.810,30  
   479 Diğ. Borç ve 

Gid. Karş. 
 1.227.826,51 

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   
6 740 Hiz. Üretim Mal.   43.106.818,18  
   217 Brkmiş 

Amor. 
 43.106.818,18 

 Maddi olmayan duran varlıklara amortisman 
ayrılması 

  

7 660 Finansman Gid.   13.569.474,36  
   781 Fin. Gid. YH  13.569.474,36 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına 

aktarılması 
  

8 102 Bankalar   22.550.000,000  
   123 YİD Projesi 

İşlet. Hiz. Alac. 
600 Yurt İçi Sat.  

 4.428.000 
 

18.122.000,00 
 Talebe bağlı olarak oluşan ücretin tahsilatı   
9 300 Banka Kredileri   40.540.992,19  
   102 Bankalar  40.540.992,19 
 Banka kredisinin döneme ilişkin kısmının ödenmesi   
10 622 Sat. Hizm Mal.   47.968.834,39  
   741Hiz.Ür.M YH  47.968.834,39 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
11 741 Hiz. Ür. Mal YH   47.968.834,39  
 781 Fin Gid YH   13.569.474,36  
   740 Hiz. Ür.Mal  47.968.834,39 
   780 Fin. Gid  13.569.474,36 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
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4. YIL (İşletme Aşaması) (Devamı) 
12 690 Dönem K/Z   61.538.308.75  
   622Sat. Hiz Mal.  47.968.834,39 
   660 Fin Gid.   13.569.474,36 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
13 600 Yurt İçi Sat   48.175.000,00  
   690 Dönem K/Z  48.175.000,00 
 Döneme ilişkin gelirlerin  k/z hesabına aktarılması   
14 591 Dönem Net K/Z   13.363.308,75  
   690  Dönem K/Z   13.363.308,75 
 Dönemin net zararının tespiti   
15
445 

485 Ertel. Verg. Yük   2.672.661,75  

   591 Dön. N. K/Z  2.672.661,75 
 Ertelenmiş vergi varlığının ertelenmiş vergi 

yükümlülüğünden mahsup edilmesi 
  

 Dönem zarar ile kapandığından, bir önceki yılın  karından doğan 

ertelenmiş vergi varlığından mahsup edilmek üzere ertelenmiş vergi varlığı 

doğacaktır. Bu durumda TFRS bilançosu aşağıdaki gibi olacaktır. 

TFRS Bilançosu 
Bankalar 4.733.539,06 Banka Kredileri  243.245.953,13 
YİD Projesi Maddi 
Olm. Dr. Var. 

474.175.000 Borç ve Gid. Karş 2.344.032,42 

Br. Amortisman (86.213.636,36) Ertel. Vergi Yük.  5.420.983,43 
  Geçmiş Yıl Karı. 32.374.580,72 
  Dönem Net K/Z (10.690.647,00)446 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 392.694.902,70 Toplam 392.694.902,70 
 

Vergi kanunları açısından bu yılda da zarar edilmiştir. Bu nedenle 

herhangi bir vergi yükümlülüğü ortaya çıkmamıştır.  

VUK  Bilançosu 
Bankalar 4.733.539,06 Banka Kredileri  243.245.953,13 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (75.304.545,45) Vergi Yük.  - 
  Geçmiş Yıl Zarar (12.961.022,73) 
  Dönem Net K/Z (6.680.936,79) 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 343.603.993,61 Toplam 343.603.993,61 
 

445 Bu yıl zarar edildiği için, bir önceki yılda kaydedilen yükümlülükten ertelenmiş vergi varlığı 
mahsup edilmiştir. 
446 Ertelenmiş vergi varlığı kadar zarar azalmış, 8.686.150,69 TL (13.363.308,75-
4.677.158,06)olmuştur.  
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Beşinci yılın ekonomik olayları dördüncü yıl ile aynıdır. 
 
5. YIL (İşletme Aşaması) 

    

 740 Hizmet Ür Mal.   3.782.250  
1   102 Bankalar  3.782.250 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
2 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  4.538.700  

   600 Yurt İçi Sat.  4.538.700 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın tahsil edilmek üzere 

kayda alınması 
  

 102 Banklar   26.265.625  
3   600 Yurt İçi Sat.  26.265.625 
 Nakden tahsil edilen kira gelirin sözleşmeye ilişkin bir 

hâsılat olarak kayda alınması 
  

4 780 Finansman Gid.   12.162.297,66  
   300 Banka Kred.  12.162.297,66 
 Yapım aşamasında kullanılan kredilere ilişkin faiz 

giderinin kayda alınması 
  

5 740 Hiz. Üretim Mal.   1.230.617,02  
 780 Finansman Gid.         117.201,62  
   479 Diğ. Borç ve 

Gid. Karş. 
 1.347.818,64 

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   
6 740 Hiz. Üretim Mal.   43.106.818,18  
   217 Birikş Amor.  43.106.818,18 
 Maddi olmayan duran varlıklara amortisman ayrılması   
7 660 Finansman Gid.   12.279.499,27  
   781 Fin. Gid. YH  12.279.499,27 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması   

8 102 Bankalar   29.417.500,00  
   123 YİD Projesi 

İşlet. Hizm. Alac. 
600 Yurt İçi Sat.  

 4.538.700,00 
 
24.878.800,00 

 Talebe bağlı olarak oluşan ücretin tahsilatı   
9 300 Banka Kredileri   51.081.650,16  
   102 Bankalar  51.081.650,16 
 Banka kredisinin döneme ilişkin kısmının ödenmesi   
10 622 Sat. Hizm Mal.   48.119.685,20  
   741Hiz.Ür.M YH  48.119.685,20 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
 741 Hiz. Ür. Mal YH   48.119.685,20  
11 781 Fin Gid YH   12.279.499,27  
   740 Hiz. Ür . Mal  48.119.685,20 
   780 Fin. Gid  12.279.499,27 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
 690 Dönem K/Z   60.399.184,48  
12   622 Sat. Hiz Mal.  48.119.685,20 
   660 Fin Gid.   12.279.499,27 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
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5. YIL (İşletme Aşaması) (Devamı) 
13 600 Yurt İçi Sat   55.683.125,00  
   690 Dönem K/Z  55.683.125,00 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
14 591 Dönem Net K/Z   4.716.059,48  
   692 Dönem K/Z  4.716.059,48 
 Dönem zararının tespiti   
15
447 

485 Ertel. Verg. Yük.    943.211,90  

   591 Dön. Net K/Z  943.211,90 
 Ertelenmiş vergi varlığının ertelenmiş vergi 

yükümlülüğünden mahsup edilmesi 
  

 
 

TFRS Bilançosu 
Bankalar 5.552.763,91 Banka Kredileri  204.326.600,63 
YİD Projesi Maddi 
Olm. Dr. Var 

474.175.000,00 Borç ve Gid. Karş 3.691.851,07 

Brkmiş. Amortisman (129.320.454,55) Ertel. Vergi Yük.  4.477.771,53 
  Geçmiş Yıl Karı. 21.683.933,72 
  Dönem Net K/Z (3.772.847,58) 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 350.407.309,36 Toplam 350.407.309,36 

 
Vergi kanunlarına göre bu yıl kar doğmuştur ama önceki yıl zararlarını 

kapatmadığı için yine vergi yükümlülüğü doğmamıştır. 

 
VUK  Bilançosu 

Bankalar 5.552.763,91 Banka Kredileri  204.326.600,63 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (112.956.818,18) Vergi Yük.  - 
  Geçmiş Yıl Zararlar (19.641.959,52) 
  Dönem Net K/Z 2.086.304,62 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 306.770.945,72 Toplam 306.770.945,72 

 

 

 

 

 

 

447 Bu yılda da zarar olduğundan ve ertelenmiş vergi yükümlüğü hesabında hala bakiye olduğundan, 
ertelenmiş vergi varlığı bu hesaptan mahsup edilmiştir. Bu nedenle zarar dönemin ertelenmiş vergi 
varlığı tutarı kadar azalmıştır. 
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Altıncı yılın ekonomik olayları beşinci yıl ile aynıdır. 
6. YIL (İşletme Aşaması)     
1 740 Hizmet Ür Mal.   3.876.806,25  
   102 Bankalar  3.876.806,25 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
2 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  4.652.167,5  

   600 Yurt İçi Sat.  4.652.167,5 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın tahsil edilmek üzere 

kayda alınması 
  

    
3 102 Banklar   26.922.265,63  
   600 Yurt İçi Sat.  26.922.265,63 
 Nakden tahsil edilen kira gelirin sözleşmeye ilişkin bir 

hâsılat olarak kayda alınması 
  

4 780 Finansman Gid.   10.216.330,03  
   300 Banka Kred.  10.216.330,03 
 Yapım aşamasında kullanılan kredilere ilişkin faiz 

giderinin kayda alınması 
  

5 740 Hiz. Üretim Mal.   1.292.147,87  
 780 Finansman Gid.         184.592,55  
   479 Diğ. Borç ve 

Gid. Karş. 
 1.476.740,42 

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   
6 740 Hiz. Üretim Mal.   43.106.818,18  
   217 Brkmş Amort.  43.106.818,18 
 Maddi olmayan duran varlıklara amortisman ayrılması   
7 660 Finansman Gid.   10.400.922,58  
   781 Fin. Gid. YH  10.400.922,58 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması   
8 102 Bankalar   38.768.062,50  
   123 YİD Projesi 

İşlet. Hizm. Alac. 
 600 Yurt İçi Sat. 

 4.652.167,50 
 

34.115.895,00 
 Talebe bağlı olarak oluşan ücretin tahsilâtı   
9 300 Banka Kredileri   53.635.732,66  
   102 Bankalar  53.635.732,66 
 Banka kredisinin döneme ilişkin kısmının ödenmesi   
10 622 Sat. Hizm Mal.   48.275.772,30  
   741Hiz.Ür.M YH  48.275.772,30 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
11 741 Hiz. Ür. Mal YH   48.275.772,30  
 781 Fin Gid YH   10.400.922,58  
   740 Hiz. Ür . Mal  48.275.772,30 
   780 Fin. Gid  10.400.922,58 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
12 690 Dönem K/Z   58.582.138,64  
   622 Sat. Hiz Mal.  48.275.772,30 
   660 Fin Gid.   10.400.922,58 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına 

aktarılması 
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6. YIL (İşletme Aşaması) (Devamı) 
13 600 Yurt İçi Sat   65.690.328,13  
   690 Dönem K/Z  65.690.328,13 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına 

aktarılması 
  

14 690 Dönem K/Z   7.013.633,24  
   691 Vergi Karş.  1.402.726,65 
   692 Dönem Net K  5.610.906,56 
 Dönemin net karı ve vergisinin tespiti   
15 691Vergi Gel/Gid.    1.402.726,65  
   485 Ert. Ver. Yük  1.402.726,65 
 Ertelenmiş vergi yükümlülüğünün kayda alınması   

 
 

TFRS Bilançosu 
Bankalar 13.730.553,12 Banka Kredileri 160.907.197,99 
YİD Projesi Maddi 
Olm. Dr. Var. 

474.175.000,00 Borç ve Gid. Karş 5.168.591,49 

Brikmiş. Amort (172.427.272,73) Ertel. Vergi Yük.  5.880.498,18 
  Geçmiş Yıl Karı. 17.911.086,14 
  Dönem Net K/Z 5.610.906,56 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 315.478.280,39 Toplam 315.478.280,39 

 
Vergi kanunlarına göre hala önceki yıl zararları mahsup edilemediğinden 

vergi yükümlülüğü doğmamaktadır.  
VUK  Bilançosu 

Bankalar 13.730.553,12 Banka Kredileri  160.907.197,99 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (150.609.090,91) Vergi Yük.  - 
  Geçmiş Yıl Zararları (17.555.654,90) 
  Dönem Net K/Z 13.944.919,12 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 277.296.462,21 Toplam 277.296.462,21 
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7. yılda sözleşmeye göre işletmeci, imtiyazı tanıyana 2.500 geçiş ücretine 

denk gelen bir imtiyaz ödemesi yapacaktır. Maddi olmayan duran varlık 

modelinde imtiyaz ödemesi TFRS’na  göre maddi olmayan duran varlığın 

maliyetine eklenecektir. Ancak vergi kanunlarına göre gider olacaktır.(İmtiyaz 

ödemesi tutarları için bakınız Ek 12: Maddi Olmayan Duran Varlık Modeli ve 

Karma Model İmtiyaz Ödemeleri Tutarları) 

7. YIL (İşletme Aşaması)     
1 740 Hizmet Ür Mal.   3.973.726,41  
   102 Bankalar  3.973.726,41 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
2 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  4.768.471,69  

   600 Yurt İçi Sat.  4.768.471,69 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın kayda alınması   
3 102 Banklar   27.595.322,27  
   600 Yurt İçi Sat.  27.595.322,27 
 Nakden tahsil edilen kira gelirin hâsılat olarak kayda 

alınması 
  

4 780 Finansman Gid.   8.045.359,90  
   300 Banka Kred.  8.045.359,90 
 Yapım aşamasında kullanılan kredilere ilişkin faiz 

giderinin kayda alınması 
  

5448 211 YİD Projesi 
Maddi Olm. Dr. Var. 

  
102 Bankalar 

717.478,38  
717.478,38 

 İmtiyaz ödemesinin varlığın maliyetine eklenmesi   
6449 740 Hiz. Üretim Mal.   43.114.702,56  
   217 Brkmiş Amort  43.114.702,56 
 Maddi olmayan duran varlıklara amortisman ayrılması   
7 740 Hiz. Üretim Mal.   1.356.755,27  
 780 Finansman Gid.      258.429,57  
   479 Diğ. Borç ve 

Gid. Karş. 
 1.615.184,84 

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   

8 102 Bankalar   50.775.392,97  
   123 YİD Projesi 

İşlet. Hizm. Alac. 
600 Yurt İçi Sat. 

 4.768.471,69 
 

46.006.921,28 
 Talebe bağlı olarak oluşan ücretin tahsilâtı   
9 300 Banka Kredileri   56.317.519,3  
   102 Bankalar  56.317.519,3 
 Banka kredisinin döneme ilişkin kısmının ödenmesi   
10 660 Finansman Gid.   8.303.789,47  
   781 Fin. Gid. YH  8.303.789,47 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması   

448 Yapılan imtiyaz ödemesi maddi olmayan duran varlık modelinde, varlığın maliyetine 
eklenmektedir. Maddi olmayan duran varlık modelinde yıllar itibariyle amortisman tutarları için 
bakınız EK 8: Maddi Olmayan Duran Varlık Modeli ve Karma Model Amortisman Tutarları 
449 Maliyete eklenen imtiyaz ödemesinden dolayı, normal amortisman yöntemi kullanılmış olsa da 
amortisman gideri sabit kalmamaktadır. Eklenen maliyet tutarı sözleşmenin kalan ömrü boyunca itfa 
edilmektedir. 
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7. YIL (İşletme Aşaması) (Devamı) 
11 622 Sat. Hizm Mal.   48.455.184,24  
   741 Hiz.Ür.M. Y.H  48.455.184,24 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
12 741 Hiz. Ür. Mal YH   48.455.184,24  
 781 Fin Gid YH   8.303.789,47  
   740 Hiz. Ür . Mal  48.455.184,24 
   780 Fin. Gid  8.303.789,47 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
13 690 Dönem K/Z   56.748.973,71  
   622 Sat. Hiz Mal.  48.455.184,24 
   660 Fin Gid.   8.303.789,47 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
14 600 Yurt İçi Sat   78.370.715,23  
   690 Dönem K/Z  78.370.715,23 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
15 690 Dönem K/Z   21.621.741,53  
   691 Vergi Karş.  7.567.609,53 
   692 Dönem Net K  14.054.131,99 
 Dönemin net karı ve vergisinin tespiti   
16 691Vergi Gel/Gid.    4.324.348,31  
   485 Ert. Ver. Yük  4.324.348,31 
 Ertelenmiş vergi yükümlülüğünün kayda alınması   
      

TFRS Bilançosu 
Bankalar 31.754.832,00 Banka Kredileri 112.635.038,59 
YİD Projesi Maddi 
Olm. Dr. Var. 

474.230.190,64 Borç ve Gid. Karş  6.783.776,33 

Brk. Amortis. (215.541.975,29) Ertel. Vergi Yük.  10.204.846,49 
  Geçmiş Yıl Karı. 23.521.992,72 
  Dönem Net K/Z 17.297.393,22 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 290.443.047,36 Toplam 290.443.047,36 

 
Vergi kanunlarına göre ilgili yılda elde edilen kar ile geçmiş yıl zararları 

sıfırlanmış ve üzerinden vergi ödenecek matrah oluşmuştur. Hesaplanan 

vergi yükümlülüğü ertesi yıl ödenecektir. 

 
VUK  Bilançosu 

Bankalar 31.754.832,00 Banka Kredileri  112.635.038,59 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (188.261.363,64) Vergi Yük.  5.006.685,95 
  Geçmiş Yıl Karı. - 
  Dönem Net K/Z          

20.026.743,82450 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 257.668.468,37 Toplam 257.668.468,37 

 

450 Geçmiş yıldan kalan net zarar, 3.610.735,78 TL’dir. İlgili yılda elde edilen kar 28.644.165,56 
TL’dir. Zarar mahsup edildiğinde 25.033.429,77 TL vergilendirilebilir kar kalmaktadır. Bu karın 
%20’’si olan 5.006.685,95 TL vergi yükümlülüğü olarak kayda alınacaktır.  
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8. YIL (İşletme Aşaması)     
1 485 Ertel. Verg. Yük   5.006.685,95  
   102 Bankalar  5.006.685,95 
 Bir önceki dönemde vergi kanunlarına göre 

hesaplanan kurumlar vergisini ödenmesi 
  

2 740 Hizmet Ür Mal.   4.073.069,57  
   102 Bankalar  4.073.069,57 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
3 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  4.887.683,48  

   600 Yurt İçi Sat.  4.887.683,48 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın tahsil edilmek üzere 

kayda alınması 
  

    
4 102 Banklar   28.25.205,32  
   600 Yurt İçi Sat.  28.285.205,32 
 Nakden tahsil edilen kira gelirin sözleşmeye ilişkin bir 

hâsılat olarak kayda alınması 
  

5 780 Finansman Gid.   5.631.751,93  
   300 Banka Kred.  5.631.751,93 
 Yapım aşamasında kullanılan kredilere ilişkin faiz 

giderinin kayda alınması 
  

6 211 YİD Projesi Maddi  
Olm. Dr. Var. 
                                              102 Banklar 
İmtiyaz ödemesinin maddi olmayan duran varlık 
olarak kayda alınması 

891.549,67  
  891.549,67 

 

7 740 Hiz. Üretim Mal.   
217 Brkmiş Amort 

43.124.130,96  
43.124.130,96 

 Maddi olmayan duran varlıklara amortisman ayrılması   
8 740 Hiz. Üretim Mal.   1.424.593,03  
 780 Finansman Gid.      339.188,82  
   479 Diğ. Borç ve 

Gid. Karş. 
 1.763.781,85 

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   

9 102 Bankalar   53.606.121,13  
   123 YİD Projesi 

İşlet. Hizm. Alac. 
 600 Yurt İçi Sat. 

 4.87.683.47 
 

48.718.437,65 
 Talebe bağlı olarak oluşan ücretin tahsilâtı   
10 300 Banka Kredileri   59.133.395,26  
   102 Bankalar  59.133.395,26 
 Banka kredisinin döneme ilişkin kısmının ödenmesi   
11 660 Finansman Gid.   5.970.940,75  
   781 Fin Gid. YH  5.970.940,75 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması   
12 740 Hizmet Ür Mal.   48.621.793,56  
   102 Bankalar  48.621.793,56 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
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8. YIL (İşletme Aşaması) (Devamı) 
13 741 Hiz. Ür. Mal YH   48.621.793,56  
 781 Fin Gid YH   5.970.940,75  
   740 Hiz. Ür . Mal  48.621.793,56 
   780 Fin. Gid  5.970.940,75 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
14 690 Dönem K/Z   54.592.734,30  
   622 Sat. Hiz Mal.  48.621.793,56 
   660 Fin Gid.   5.970.940,75 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
15 600 Yurt İçi Sat   81.891.326,45  
   690 Dönem K/Z  81.891.326,45 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
16 690 Dönem K/Z   27.298.592,14  
   691 Vergi Karş.  5.459.718,43 
   692 Dönem Net K  21.838.873,72 
 Dönemin net karı ve vergisinin tespiti   
    
    
17 691Vergi Gel/Gid.    5.459.718,43  
   485 Ert. Ver. Yük  5.459.718,43 
 Ertelenmiş vergi yükümlülüğünün kayda alınması   

 
TFRS Bilançosu 

Bankalar 45.376.437,26 Banka Kredileri 59.133.395,26 
Maddi Olm. Dur. 
Var. 

474.286.761,06 Borç ve Gid. Karş  8.547.558,18 

Brkmiş Amortisman (258.666.106,25) Ertel. Vergi Yük.  10.657.878,96 
  Geçmiş Yıl Karı. 40.819.385,95 
  Dönem Net K/Z 21.838.873,72 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 260.977.092,07 Toplam 260.977.092,07 

 
 

VUK  Bilançosu 
Bankalar 45.376.437,26 Banka Kredileri  59.133.395,26 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (225.913.636,36) Vergi Yük.  6.895.532,36 
  Geçmiş Yıl Karı. 20.026.743,82 
  Dönem Net K/Z 27.582.129,45 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 233.637.800,90 Toplam  233.637.800,90 
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9. YIL (İşletme Aşaması)     
1 485 Ertel. Verg. Yük   6.895.532,36  
   102 Bankalar  6.895.532,36 
 Bir önceki dönemde vergi kanunlarına göre 

hesaplanan kurumlar vergisini ödenmesi 
  

2 740 Hizmet Ür Mal.   4.174.896,31  
   102 Bankalar  4.174.896,31 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
3 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  5.009.875,57  

   600 Yurt İçi Sat.  5.009.875,57 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın tahsil edilmek 

üzere kayda alınması 
  

4 102 Banklar   28.992.335,46  
   600 Yurt İçi Sat.  28.992.335,46 
 Nakden tahsil edilen kira gelirin sözleşmeye ilişkin 

bir hâsılat olarak kayda alınması 
  

5 780 Finansman Gid.   2.956.699,76  
   300 Ban. Kred.  2.956.699,76 
 Yapım aşamasında kullanılan kredilere ilişkin faiz 

giderinin kayda alınması 
  

6 740 Hiz. Üretim Mal.   1.495.822,68  
 780 Finansman Gid.   427.377,91  
   479 Diğ. Borç ve 

Gid. Karş. 
 1.923.200,59 

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   
7 660 Finansman Gid.   3.384.077,67  
   781 Fin. Gid. YH  3.384.077,67 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına 

aktarılması 
  

8 211 YİD Projesi Maddi  
Olm. Dr. Var. 
                                           102 Banklar 
İmtiyaz ödemesinin maddi olmayan duran 
varlık olarak kayda alınması 

1.078.677,24  
 

1.078.677,24, 
 

9 740 Hiz. Üretim Mal.   43.135.727,90  
   217 Birk. Amor.  43.135.727,90 

 
 Maddi olmayan duran varlıklara amortisman 

ayrılması 
  

10 102 Bankalar   56.594.662,38  
   123 YİD Projesi 

İşlet. Hizm. 
Alac. 
 600 Yurt İçi Sat. 

 5.009.975,57 
 

51.584.786,81 

 Talebe bağlı olarak oluşan ücretin tahsilâtı   
11 300 Banka Kredileri   62.090.065,03  
   102 Bankalar  62.090.065,03 
 Banka kredisinin döneme ilişkin kısmının ödenmesi   
12 622 Sat. Hizm Mal.   48.806.446,83  
   741Hiz.Ü.M.Y.H  48.806.446,83 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
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9. YIL (İşletme Aşaması) (Devamı) 
13 741 Hiz.Ür. Mal YH   48.806.446,83  
 781 Fin Gid YH   3.384.077,67  
   740 Hiz. Ür Mal  48.806.446,83 
   780 Fin. Gid  3.384.077,67 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
14 690 Dönem K/Z    52.6288.408,81  
   622Sat. Hiz Mal.  48.806.446,83 
   660 Fin Gid.   3.384.077,67 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
15 600 Yurt İçi Sat   85.586.997,83  
   690 Dönem K/Z  85.586.997,83 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
16 690 Dönem K/Z   33.396.503,28  
   691 Vergi Karş.  6.679.300,66 
   692 Dön. Net K  26.717.202,62 
 Dönemin net karı ve vergisinin tespiti   
17 691Vergi Gel/Gid.    6.679.300,66  
   485Ert. Ver. Yük  6.679.300,66 
 Ertelenmiş vergi yükümlülüğünün kayda alınması   

 
 

TFRS Bilançosu 
Bankalar 57.744.956,73 Banka Kredileri - 
YİD Projesi Maddi 
Olm. Dr. Var. 

474.344.745,73 Borç ve Gid. Karş  10.470.758,77 

Brkmiş Amorts (301.801.834,14) Ertel. Vergi Yük.  10.441.647,25 
  Geçmiş Yıl Karı. 62.658.259,66 
  Dönem Net K/Z 26.717.202,62 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 230.287.868,31 Toplam 230.287.868,31 

 
VUK  Bilançosu 

Bankalar 57.744.956,73 Banka Kredileri  - 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (263.565.909,09) Vergi Yük.  8.149.034,87 
  Geçmiş Yıl Karı. 47.608.873,27 
  Dönem Net K/Z 32.596.139,49 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 208.354.047,64 Toplam 208.354.047,64 
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10. YIL (İşletme Aşaması)     
1 485 Ertel. Verg. Yük   8.149.034,87  
   102 Bankalar  8.149.034,87 
 Bir önceki dönemde vergi kanunlarına göre hesaplanan 

kurumlar vergisini ödenmesi 
  

2 740 Hizmet Ür Mal.   4.279.268,71  
   102 Bankalar  4.279.268,71 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
3 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  5.135.122,46  

   600 Yurt İçi Sat.  5.135.122,46 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın tahsil edilmek üzere 

kayda alınması 
  

4 102 Banklar   29.717.143,84  
   600 Yurt İçi Sat.  29.717.143,84 
 Nakden tahsil edilen kira gelirin sözleşmeye ilişkin bir 

hâsılat olarak kayda alınması 
  

5 740 Hiz. Üretim Mal.   1.570.613,82  
 780 Finansman Gid.   523.537,94  
   479 Diğ. Borç ve 

Gid. Karş. 
 2.094.151,76 

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   
6 660 Finansman Gid.   523.537,94  
   781 Fin. Gid. YH  523.537,94 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması   
7 211 YİD Projesi Maddi 

Olm. Dr. Var. 
  1.279.672,75  

   102 Bankalar  1.279.672,75 
 

8 740 Hiz. Üretim Mal.   
217 Birkmş Amor. 

43.150.586,47  
43.150.586,47 

 Maddi olmayan duran varlıklara amortisman ayrılması   
9 102 Bankalar   59.749.814,81  
   123 YİD Projesi 

İşlet. Hizm. Alac. 
600 Yurt İçi Sat. 

 5.135.122,46 
 
54.614.692,35 

 Talebe bağlı olarak oluşan ücretin tahsilâtı   
10 622 Satılan Hizm Mal.   49.000.469,00  
   741 Hiz. Ür.M. YH  49.000.469,00 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
11 741 Hizmet Ür. Mal YH   49.000.469,00  
 781 Fin Gid YH   523.537,94  
   740 Hiz. Ür . Mal  49.000.469,00 
   780 Fin. Gid  523.537,94 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
12 690 Dönem K/Z   49.524.006,93  
   622 Sat. Hiz Mal.  49.000.469,00 
   660 Fin Gid.   523.537,94 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
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10. YIL (İşletme Aşaması) (Devamı) 
13 600 Yurt İçi Sat   89.466.958,65  
   690 Dönem K/Z  89.466.958,65 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
14 690 Dönem K/Z   39.942.951,71  
   691 Vergi Karş.  7.988.590,34 
   692 Dönem Net K  31.954.361,37 
 Dönemin net karı ve vergisinin tespiti   
15 691Vergi Gel/Gid.    7.988.590,34  
   485 Ert. Ver. Yük  7.988.590,34 
 Ertelenmiş vergi yükümlülüğünün kayda alınması   

 
 

TFRS Bilançosu 
Bankalar 134.724.177,50 Banka Kredileri - 
YİD Projesi Maddi 
Olm. Dr. Var. 

474.404.180,01 Borç ve Gid. Karş  12.564.910,52 

Birikmiş Amortisman (344.952.420,61) Ertel. Vergi Yük.  10.281.202,72 
  Geçmiş Yıl Karı. 89.375.462,29 
  Dönem Net K/Z 31.954.361,37 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 264.175.936,91 Toplam 264.175.936,91 

 
 
 

VUK  Bilançosu 
Bankalar 134.724.177,50 Banka Kredileri  - 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (301.218.181,82) Vergi Yük.  9.495.196,58 
  Geçmiş Yıl Karı. 80.205.012,76 
  Dönem Net K/Z 37.980.786,34 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 247.680.995,69 Toplam 247.680.995,69 
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11. YIL (İşletme Aşaması)     
1 485 Ertel. Verg. Yük   9.495.196,58  
   102 Bankalar  9.495.196,58 
 Bir önceki dönemde vergi kanunlarına göre 

hesaplanan kurumlar vergisini ödenmesi 
  

2 740 Hizmet Ür Mal.   4.386.250,43  
   102 Bankalar  4.386.250,43 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
3 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  5.263.500,52  

   600 Yurt İçi Sat.  5.263.500,52 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın kayda alınması   
4 102 Banklar   30.460.072,44  
   600 Yurt İçi Sat.  30.460.072,44 
 Nakden tahsil edilen kira gelirin sözleşmeye ilişkin bir 

hâsılat olarak kayda alınması 
  

5 740 Hiz. Üretim Mal.   1.649.144,51  
 780 Finansman Gid.   628.245,53  
   479 Diğ. Borç ve 

Gid. Karş. 
 2.277.390,04 

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   
6 660 Finansman Gid.   628.245,53  
   781 Fin. Gid. YH  628.245,53 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması   
7 740 Hiz. Üretim Mal.   43.150.586,47  
   217 Birkmş Amor.  43.150.586,47 
 Maddi olmayan duran varlıklara amortisman ayrılması   
8 102 Bankalar   93.540.939,42  
   123 YİD Projesi 

İşlet. Hizm. Alac. 
600 Yurt İçi Sat.  

 5.263.500,62 
 
88.277.438,90 

 Talebe bağlı olarak oluşan ücretin tahsilâtı   
9 622 Sat. Hizm Mal.   49.185.981,41  
   741Hiz.Ü.M.Y.H  49.185.981,41 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
10 741 Hiz. Ür. Mal YH   49.185.981,41  
 781 Fin Gid YH   628.245,53  
   740 Hiz. Ür . Mal  49.185.981,41 
   780 Fin. Gid  628.245,53 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
11 690 Dönem K/Z   49.814.226,93  
   622 Sat. Hiz Mal.  49.185.981,41 
   660 Fin Gid.   628.245,53 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
12 600 Yurt İçi Sat   93.540.939,42  
   690 Dönem K/Z  93.540.939,42 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
13 690 Dönem K/Z   43.726.712,49  
   691 Vergi Karş.  8.745.342,50 
   692 Dönem Net K  34.981.369,99 
 Dönemin net karı ve vergisinin tespiti   
14 691Vergi Gel/Gid.    8.745.342,50  
   485 Ert. Ver. Yük  8.745.342,50 
 Ertelenmiş vergi yükümlülüğünün kayda alınması   
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TFRS Bilançosu 

Bankalar 214.383.669,91 Banka Kredileri - 
YİD Projesi Maddi 
Olm. Dr. Var. 

474.404.180,01 Borç ve Gid. Karş  14.842.300,56 

Birikmiş Amortisman (388.103.007,08) Ertel. Vergi Yük.  9.531.348,64 
  Geçmiş Yıl Karı. 121.329.823,66 
  Dönem Net K/Z 34.981.369,99 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 300.684.842,84 Toplam 300.684.842,84 
 
 

VUK  Bilançosu 
Bankalar 214.383.669,91 Banka Kredileri  - 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (338.870.454,55) Vergi Yük.   10.300.483,25 
  Geçmiş Yıl Karı. 118.185.799,10 
  Dönem Net K/Z 41.201.933,01 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 289.688.215,36 Toplam 289.688.215,36 
 
12. YIL (İşletme Aşaması)     
1 485 Ertel. Verg. Yük   10.300.483,25  
   102 Bankalar  10.300.483,25 
 Bir önceki dönemde vergi kanunlarına göre hesaplanan 

kurumlar vergisini ödenmesi 
  

2 740 Hizmet Ür Mal.   4.495.906,69  
   102 Bankalar  4.495.906,69 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
3 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  5.395.088,03  

   600 Yurt İçi Sat.  5.395.088,03 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın kayda alınması   
4 102 Banklar   31.221.574,25  
   600 Yurt İçi Sat.  31.221.574,25 
 Nakden tahsil edilen kira gelirin sözleşmeye ilişkin bir 

hâsılat olarak kayda alınması 
  

5 740 Hiz. Üretim Mal.   1.731.601,73  
 780 Finansman Gid.   742.115,02  
   479 Diğ. Borç ve 

Gid. Karş. 
 2.473.716,75 

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   
6 660 Finansman Gid.   742.115,02  
   781 Fin. Gid. YH  742.115,02 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması   
7 740 Hiz. Üretim Mal.   43.150.586,47  
   217 Birkmş Amor.  43.150.586,47 
 Maddi olmayan duran varlıklara amortisman ayrılması   
8 102 Bankalar   66.597.625,32  
   123 YİD Projesi 

İşlet. Hizm. Alac. 
600 Yurt İçi Sat.  

 5.395.088,03 
 

61.202.537,29 
 Talebe bağlı olarak oluşan ücretin tahsilâtı   
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12. YIL (İşletme Aşaması) (Devamı) 
9 622 Sat. Hizm Mal.   49.378.094,89  
   741Hiz.Ü.M.Y.H  49.378.094,89 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
10 741 Hizmet Ür. Mal YH   49.378.094,89  
 781 Fin Gid YH   742.115,02  
   740 Hiz. Ür . Mal  49.378.094,89 
   780 Fin. Gid  742.115,02 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
11 690 Dönem K/Z   50.120.209,92  
   622 Sat. Hiz Mal.  49.378.094,89 
   660 Fin Gid.   742.115,02 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
12 600 Yurt İçi Sat   97.819.199,57  
   690 Dönem K/Z  97.819.199,57 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
13 690 Dönem K/Z   47.698.989,65  
   691 Vergi Karş.  9.539.797,93 
   692 Dönem Net K  38.159.191,72 
 Dönemin net karı ve vergisinin tespiti   
14 691Vergi Gel/Gid.    9.539.797,93  
   485 Ert. Ver. Yük  9.539.797,93 
 Ertelenmiş vergi yükümlülüğünün kayda alınması   
 
 

TFRS Bilançosu 
Bankalar 297.406.479,53 Banka Kredileri - 
YİD Projesi Maddi 
Olm. Dr. Var. 

474.404.180,01 Borç ve Gid. Karş  17.316.017,32 

Birik. Amortisman (431.253.593,55) Ertel. Vergi Yük.  8.770.663,31 
  Geçmiş Yıl Karı. 156.311.193,65 
  Dönem Net K/Z 38.159.191,72 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 340.557.066,00 Toplam 340.557.066,00 

 
 

VUK  Bilançosu 
Bankalar 297.406.479,53 Banka Kredileri  - 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (376.522.727,27) Vergi Yük.  11.134.204,03 
  Geçmiş Yıl Karı. 159.387.732,11 
  Dönem Net K/Z 44.536.816,12 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 335.058.752,26 Toplam 335.058.752,26 
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13. YIL (İşletme Aşaması)     
1 485 Ertel. Verg. Yük   11.134.204,03  
   102 Bankalar  11.134.204,03 
 Bir önceki dönemde vergi kanunlarına göre 

hesaplanan kurumlar vergisini ödenmesi 
  

2 740 Hizmet Ür Mal.   4.608.304.36  
   102 Bankalar  4.608.304.36 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
3 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  5.526.965,23  

   600 Yurt İçi Sat.  5.526.965,23 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın tahsil edilmek üzere 

kayda alınması 
  

4 102 Banklar   32.002.113,60  
   600 Yurt İçi Sat.  32.002.113,60 
 Nakden tahsil edilen kira gelirin sözleşmeye ilişkin bir 

hâsılat olarak kayda alınması 
  

5 740 Hiz. Üretim Mal.   1.818.181,82  
 780 Finansman Gid.   865.800,87  
   479 Diğ. Borç ve 

Gid. Karş. 
 2.683.982,69 

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   
6 660 Finansman Gid.   865.800,87  
   781 Fin. Gid. YH  865.800,87 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması   
7 740 Hiz. Üretim Mal.   43.150.586,47  
   217 Birkmş Amor.  43.150.586,47 
 Maddi olmayan duran varlıklara amortisman ayrılması   
8 102 Bankalar   70.310.442,93  
   123 YİD Projesi 

İşlet. Hizm. Alac. 
600 Yurt İçi Sat.  

 5.529.965,23 
 

64.780.477,70 
 Talebe bağlı olarak oluşan ücretin tahsilâtı   
9 622 Sat. Hizm Mal.   49.557.072,65  
   741Hiz.Ü.M.Y.H  49.557.072,65 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
10 741 Hiz. Ür. Mal YH   49.557.072,65  
 781 Fin Gid YH   865.800,87  
   740 Hiz. Ür . Mal  49.557.072,65 
   780 Fin. Gid  865.800,87 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
11 690 Dönem K/Z   51.185.47,38  
   622 Sat. Hiz Mal.  49.557.072,65 
   660 Fin Gid.   865.800,87 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
12 600 Yurt İçi Sat   102.312.556,5  
   690 Dönem K/Z  102.312.556,5 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
13 690 Dönem K/Z   51.869.683,02  
   691 Vergi Karş.  10.373.936,60 
   692 Dönem Net K  41.495.746,42 
 Dönemin net karı ve vergisinin tespiti   
14 691Vergi Gel/Gid.    10.373.936,60  
   485 Ert. Ver. Yük  10.373.936,60 
 Ertelenmiş vergi yükümlülüğünün kayda alınması   

 



263 
 

Geçici Mizan451 
TFRS Bilançosu 

Bankalar 383.976.527,68 Banka Kredileri - 
YİD Projesi Maddi 
Olm. Dr. Var. 

474.404.180,01 Borç ve Gid. Karş  20.000.000 

Birikmiş Amortisman (474.404.180,01) Ertel. Vergi Yük.  8.010.395,89 
  Geçmiş Yıl Karı. 194.470.835,37 
  Dönem Net K/Z 41.495.746,42 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 383.976.527,68 Toplam 383.976.527,68 

 
VUK  Bilançosu 

Bankalar 383.976.527,68 Banka Kredileri  - 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (414.175.000) Vergi Yük.  12.010.395,89 
  Geçmiş Yıl Karı. 203.924.548,23 
  Dönem Net K/Z 48.041.583,56 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 383.976.527,68 Toplam 383.976.527,68 

 
Devirden önce yapılması gereken yenileme hizmetlerinin maliyeti, tahmin 

edildiği gibi 20.000.000 TL olarak gerçekleşirse aşağıdaki gibi kayıt 

yapılacaktır. 
 479 Borç ve Gider karş   20.000.000  
   102 Bankalar  20.000.000 
      

  
 Bu durumda ödenmesi gereken vergi, vergi kanunlarına göre mizanda 

12.010.395,89 olarak görünürken, 20.000.000 TL vergi kanunlarına göre ilgili 

yılda gider yazılarak karı 20.000.000 azaltacak ve bu nedenle ödenecek 

vergiyi de 4.000.000 TL azaltacaktır (20.000.000 x 0,20). Sonuçta ödenecek 

vergi 8.010.395,89 (12.010.395,89 - 4.000.000) olacaktır. Son dönemin 

vergisinin, dönem içinde ödendiği varsayımıyla kayıtlar ve bilançolar 

aşağıdaki gibi olacaktır.  

 

 

 

 

451 Maddi Olmayan duran varlık modelinde ilişkin gelir tablosu ve bilanço rakamlarını topluca görmek 
için bakınız EK 9: Maddi Olmayan Duran Varlık Modeli Bilanço Ve Gelir Tablosu 
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 485 E. Vergi Yük.   8.010.395,89  
   102 Bankalar  8.010.395,89 

 
TFRS Bilançosu 

Bankalar 355.966.131,76 Banka Kredileri - 
YİD Projesi Maddi 
Olm. Dr. Var. 

- Borç ve Gid. Karş - 

  Ertel. Vergi Yük.  - 
  Geçmiş Yıl Karı. 235.966.313,76 
  Dönem Net K/Z  
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 355.966.131,76 Toplam 355.966.131,76 

 
 Vergi kanunlarına göre, 20.000.000 TL o yılın gideri olduğundan 

mizandaki kar toplamından 20.000.000 TL azalacaktır. Bu giderin vergisi 

ödenmeyeceğinden vergi karşılığı 4.000.000 TL azalacak kar da 4.000.000 

TL artacaktır. Sonuç olarak kar 16.000.000 TL azalacaktır. Varlıkların net 

tutarı da sıfıra ulaşmıştır. Böyle bir durumda TFRS bilançosu ile VUK 

bilançosu aynı rakamlara ulaşmış olacaktır.  
VUK Bilançosu 

Bankalar 355.966.131,76 Banka Kredileri - 
Özel Maliyetler  - Borç ve Gid. Karş - 
  Ertel. Vergi Yük.  - 
  Geçmiş Yıl Karı. 235.966.131,76 
  Dönem Net K/Z  
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 355.966.131,76 Toplam 355.966.131,76 

 

5.3. FİNANSAL VARLIK VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK 
MODELİNE (KARMA MODELE)  ÖRNEK 

 
İşletmeci koşulları aşağıdaki gibi olan bir Yap-İşlet-Devret Sözleşmesine 

taraf olmuştur. 
- Sözleşmenin süresi,  yapım aşaması 2 yıl, işletme aşaması ise 11 yıl 

olmak üzere toplam 13 yıldır.  İşletmeci,  inşa hizmetinin kar marjını %15, 

inşa maliyeti (finansman gideri hariç) aşağıdaki gibi tahmin etmiştir.  

 

 
1. yıl 200.000.000 
2. yıl 200.000.000 
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- İhtiyaç duyulan kaynağın %30’u özkaynaklarla, %70’i ise borçla finanse 

edilecektir. 

- Tahmini kamu hizmeti kullanım sayısı ilk beş yıl için aşağıdaki gibi olup, 

sonraki yıllarda %3 oranında artış olması beklenmektedir. 

1. yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 
900.000 1.100.000 1.400.000 1.800.0000 2.300.000 
 

- İlk yıl kamu hizmeti kullanım bedeli kişi başı 20 TL olup, bedelin her yıl 

enflasyon oranında artacağı tahmin edilmektedir. (%2.5) 

- İşletme aşamasında verilen hizmetlerin maliyeti, ilk yıl için ilgili yılda 

işletme faaliyeti ile ilgili hâsılatın (geçiş gelirlerinin) %20’sidir. Diğer yıllar 

içinse enflasyon oranında artış olacaktır. 

- İşletmenin borçlanma faiz oranı %5’dir.  

- İmtiyazı tanıyan, işletme aşamasında ilk üç yıl 2.500.000, sonraki yıllarda 

2.000.000 kamu hizmeti kullanıcısının ücretini işletmeciye garanti 

etmiştir.  

- İşletmeci ayrıca diğer modellerde olduğu gibi, 7.-10. Yıllarda, işletmeci 

imtiyazı tanıyana 2.500 adet kullanıcının ücretini (ilgili yıl fiyatlarıyla) 

imtiyaz ödemesi olarak ödeyecektir.  Ayrıca bu yıllarda talep fazlalığı 

nedeniyle garanti ücretten daha fazla gelir elde ediliyor ise, fazla kısmın 

%10’u da imtiyaz ödemesine eklenecektir. 

- İşletmeci, inşa ettiği tesisin bir kısmını sözleşme süresi boyunca kiraya 

verebilecektir. İşletme aşamasının ilk yılında, kiraya verilecek kısımdan 

elde edilecek gelirin 25.000.000 TL olacağı ve bu gelirin yıllar itibariyle 

enflasyon oranında (%2,5) artacağı tahmin edilmektedir. Daha fazla artış 

olursa, fazla kısım imtiyazı tanıyana ait olacaktır. Bu durumda 

işletmecinin TFRS’ye göre kayıtları yıllar itibariyle aşağıdaki gibi 

olacaktır. 
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452 İnşa hizmetinin gerçeğe uygun değerini finansal varlık (yapım hizmeti garanti alacakları) ve maddi 
olmayan duran varlık arasında dağıtımı için bakınız ek 10: Karma Modelde Yapım Aşamasında 
Muhasebeleştirilecek Finansal Varlık Ve Maddi Olmayan Duran Varlığın Gerçeğe Uygun 
Değerlerinin Tespiti 
453 Finansman giderlerinin bir kısmı maddi olmayan duran varlık bir kısmı ise finansal varlıklarla 
(yapım hizmeti garanti alacakları) ilgili olacaktır. Bu nedenle finansman giderlerinin ne kadarının 
aktifleştirilip (maddi olmayan duran varlık olarak) ne kadarının dönem gideri olarak kaydedileceğinin 
de belirlenmesi gerekir. Bunun için sözleşmenin aktifleştirilmesinde kullanılan, gerçeğe uygun 
değerin dağıtımı için belirlenmiş oran kullanılır. 

1.  YIL (Yapım Aşaması) 
1 102 Bankalar   200.000.000  
   500 Sermaye  60.000.000 
   300 Banka Kred.  140.000.000 
 Birinci yıl ihtiyaç duyulan nakdin %30’unun 

özkaynak, %70’inin borçla finanse edilmesi 
  

2 740 Hizmet Ür. Mal.   200.000.000  
   102 Bankalar  200.000.000 
 İnşa hizmetine ilişkin maliyetlerin nakden ödenmesi   
3 622 Sat. Hiz. Mal.   200.000.000  
   741Hiz.Ür. M Y.H  200.000.000 
 İnşa maliyetinin sonuç hesaplarına aktarılması   
4 741 Hiz. Ür. Mal. YH   200.000.000  
   740 Hiz. Ür . Mal  200.000.000 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
5
452 

213 YİD Projesi 
Y.O.Yatırımları 

  230.000.000 
 

 

  -Garanti Alacakları   195.344.743,69   
  -Maddi Olm. DV.        34.655.256,31   
   600 Yurt İçi Sat  230.000.000 
 İnşa hizmetinin gerçeğe uygun değerinin finansal 

varlık ve maddi olmayan duran varlık olarak kayda 
alınması 

  

6
453 

Finansman Gideri   2.972.367,40  

 213 YİD Projesi 
Y.O.Yatırımları 
   - Maddi Olm. DV.         

     527.362,60  

   300 Banka Kred.  3.500.000 
 Dönemim finansman giderinin, finansal varlıkla ilgili 

kısmının dönem gideri olarak, maddi olmayan duran 
varlıkla ilgili kısmının maliyete olarak kayda alınması 

  

7 660 Fin. Gideri   2.972.367,40  
   781 Fin. Gid. YH  2.972.367,40 
 Finansman giderleri sonuç hesaplarına aktarılması   
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1.  YIL (Yapım Aşaması) (Devamı) 

 
İlgili yılda vergi kanunlarına göre inşaatın tamamlanması yöntemi 

kullanıldığından kar doğmayacaktır. Bu nedenle işletmeci vergi ödemeyecek 

ancak, TFRS’ye göre ortaya çıkan vergiyi dönemin vergi yükümlülüğü olarak 

ileride ödenmek üzere ertelenmiş vergi yükümlüğü olarak kayda alacaktır.  

TFRS’ye  maddi olmayan duran varlık, özellikli varlık olduğundan 

finansman giderlerinin maddi olmayan duran varlıkla ilgili kısmı varlığın 

maliyetine dahil edilecek, finansal varlıklarla ilgili kısmı ise dönem gideri 

olarak kayda alınacaktır. Bu durumda TFRS Bilançosu aşağıdaki gibi 

olacaktır. 

 
TFRS Bilançosu 

YİD Projesi  
Y.O. Yatırımları 

230.527.362,60   

-Garanti Alacakları 195.344.743,69 Banka Kredileri 143.500.000 
-Maddi Olm. DV.      35.182.618,91 Ertel. Vergi Yük.  5.405.472,52 
 Dönem Net K/Z 21.621.890,08 
 Sermaye 60.000.000 
Toplam 230.527.362,60 Toplam 230.527.362,60 

 

 

8 741 Hizm. Ür. M. YH   200.000.000  
 781 Fin. Gid. YH   2.972.367,40  
   740 Hizmet Ürt. M  200.000.000 
                                                781 Fin Gid. 

Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması 
 2.972.367,40 

9 690 Dönem K/Z   202.972.367,40  
   622 Sat. Hiz Mal.  200.000.000 
   660 Fin Gid  2.972.367,40 
 Giderlerin k/z hesabına aktarılması   
10 600 Yurt İçi Sat   230.000.000  
   690 Dönem K/Z  230.000.000 
 Gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
11 690 Dönem K/Z   27.027.362,60  
   691Vergi Gel/Gid.  5.405.472,52 
   692 Dönem Net K  21.621.890,08 
 Dönemin net karı ve vergisinin tespiti   
12 691 Vergi Gel/Gid.    5.405.472,52  
   485 Ert. Ver. Yük  5.405.472,52 
 Döneme ilişkin vergi yükümlülüğünün kayda 

alınması 
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Vergi kanunlarına göre YİD sözleşmelerinde imtiyazlı hizmet varlığı 

işletmecinin bilançosunda yer alacak (yapılmakta olan yatırım hesabında) ve 

finansman giderlerinin hepsi varlığın maliyetine eklenebilecektir. Buna göre 

VUK Bilançosu aşağıdaki gibi olacaktır. 
VUK Bilançosu 

Yapılmakta Olan Yatırımlar 203.500.000 Banka Kredileri 143.500.000 
  Vergi Yük.  - 
  Dönem Net K/Z - 
  Sermaye 60.000.000 
Toplam 203.500.000 Toplam 203.500.000 
 

 

 

 

 

 

2. YIL (Yapım Aşaması) 
1 102 Bankalar   200.000.000  
   500 Sermaye  60.000.000 
   300 Banka Kred.  140.000.000 
 İkinci yıl ihtiyaç duyulan nakdin %30’unun özkaynak, 

%70’inin borçla finanse edilmesi 
  

2 740 Hizmet Ür. Mal.   200.000.000  
   102 Bankalar  200.000.000 
 İnşa hizmetine ilişkin maliyetlerin nakden ödenmesi   
3 622 Satılan Hiz. Mal.   200.000.000  
   741Hiz. Ür.M Y.H  200.000.000 
 İnşa maliyetinin sonuç hesaplarına aktarılması   
4 741 Hiz. Ür. Mal. YH   200.000.000  
   740 Hiz. Ür . Mal  200.000.000 
      
5 213 YİD Projesi 

Y.O. Yatırımları 
  230.000.000  

   - Garanti Alacakları  196.334.743,69   
   - Maddi Olm. DV.      34.655.256,31   
   600 Yurt İçi Sat  230.000.000 
 İnşa hizmetinin gerçeğe uygun değerinin finansal 

varlık ve maddi olmayan duran varlık olarak kayda 
alınması 

  

6 Finansman Gideri   9.066.544,08  
 213 YİD Projesi 

Y.O. Yatırımları 
- Maddi Olm. DV.       

  1.608.455,92  

   300 Banka Kred.  10.675.000 
 Dönemin finansman giderinin, finansal varlıkla ilgili 

kısmının dönem giderine maddi olmayan duran 
varlıkla ilgili kısmının maliyete eklenmesi 
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2. YIL (Yapım Aşaması) (Devamı) 

 

İlgili yılsonunda vergi kanunlarına göre inşaatın tamamlanması 

bitmiştir. Ancak yine kar doğmayacaktır. Çünkü varlık, maliyeti ile bilançoya 

alınmaktadır ve bu nedenle yapım aşamasına ilişkin kar doğmamaktadır. Bu 

nedenle işletmeci yine vergi ödemeyecektir. Ancak, TFRS’ye göre yine vergi 

ortaya çıkacak, bir önceki yılın ertelenmiş vergisi ile ilgili dönemin vergi 

yükümlülüğü olarak ileride ödenmek üzere ertelenmiş vergi yükümlüğü 

hesabında birikmiş tutarıyla görülecektir.  

454 Karma model için, finansal varlık modelinde olduğu gibi, yapım aşamasında kayda alınan finansal 
varlık (Yapım hizmeti ile ilgili garanti alacaklarının ki bunlar 1. ve 2. yıl yapılmakta olan yatırımlar 
hesabında yardımcı hesaplar aracılığıyla izlenmektedir. Yatırımın tamamlanması ile birlikte garanti 
alacakları hesabında izlenebilmektedir.) için öncelikle etkin faiz oranın hesaplanması ve bu oran 
üzerinden faiz geliri kayda alınması gerekir. Karma model için etkin faiz oranı hesaplanması ve yıllar 
itibariyle ortaya çıkan faiz geliri tutarları için bakınız EK 11: Karma Modelde Finansal Varlık 
Tutarları 

7 660 Fin. Gideri   9.066.544,08  
   781 Fin. Gid. YH  9.066.544,08 
8
454 

213 YİD Projesi 
Y.O. Yatırımları 
- Garanti Alacakları   

   
6.218.289,00 

 

   642 Faiz Geliri  6.218.289,00 
 Birinci yıl kayda alınan finansal varlık üzerinden etkin 

faiz yöntemine göre hesaplanan faiz gelirinin kayda 
alınması 

  

9 741 Hizm. Ür. M. YH   200.000.000  
 781 Fin. Gid. YH   9.066.544,08  
   740 Hizmet Ürt. M  200.000.000 
   781 Fin Gid.  9.066.544,08 
      
10 690 Dönem K/Z   209.066.544,08  
   622 Satıl. Hiz Mal.  200.000.000 
   660 Fin Gid  9.066.544,08 
 Giderlerin k/z hesabına aktarılması   
11 600 Yurt İçi Sat   230.000.000  
 642 Faiz Geliri   6.218.289  
   690 Dönem K/Z  236.218.289 
 Gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
12 690 Dönem K/Z   27.151.744,91  
   691Vergi Gel/Gid.  5.430.348,98 
   692 Dönem Net K  21.721.395,94 
 Dönemin net karı ve vergisinin tespiti   
13 691 Vergi Gel/Gid.    5.430.348,98  
   485 Ert. Ver. Yük  5.430.348,98 
 Döneme ilişkin vergi yükümlülüğünün kayda alınması   
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TFRS’ye göre özellikli varlık kullanılabilir hale yıl sonunda geldiğinden 

ikinci yılın finansman gideri de varlığın maliyetine dahil edilecektir. Bu 

durumda TFRS Bilançosu aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

 

Vergi kanunlarına göre YİD sözleşmelerinde, imtiyazlı hizmet varlığı 

işletmecinin bilançosunda yer alacak, (yapılmakta olan yatırım hesabından 

özel maliyetlere alınacak) ve finansman gideri de varlığın maliyetine 

eklenebilecektir.  

 
VUK Bilançosu 

Özel Maliyetler 414.175.000 Banka Kredileri 294.175.000 
  Vergi Yük.  - 
  Dönem Net K/Z - 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 414.175.000 Toplam 414.175.000 
 

Üçüncü yılda işletme aşamasına geçilmiştir. İşletmeci, bu aşamada 

belirlenebilir bir tutarı, kamu hizmetine olan talepten bağımsız olarak imtiyazı 

tanıyandan tahsil edecek, talep fazla olursa ayrıca gelir elde edecektir. Bu 

nedenle imtiyazı tanıyanın garanti ettiği tutar, talebi geçmediği sürece 

işletmeci sözleşmenin finansal varlık kısmını kullandığından tahsil edilen tutar 

finansal varlıklarda azalmaya neden olacaktır. Üçüncü yıl için de böyledir 

(talep karşılığı ücret 18.000.000 TL, garanti edilen tutar ise 50.000.000 

TL’dir.)  İşletmecinin tahsil edeceği belirlenebilir tutar, hem ilk iki yılda verdiği 

inşa hizmetine hem de işletme hizmetine ilişkindir. İşletmeci tahsilat yaptıkça, 

söz konusu tutar inşa ve yapım hizmetine paylaştırılmalıdır. Başka bir ifade 

ile tahsilatın bir kısmı, işletmecinin ilk iki yılda (yapım aşamasında-inşa 

hizmeti karşılığında) aktifleştirdiği finansal varlıkları azalmasına neden olacak 

TFRS Bilançosu 
YİD Projesi  
Y.O. Yatırımları 

468.354.107,52   

-Garanti Alacakları  396.907.776,38 Banka Kredileri 294.175.000,00 
- Maddi Olm. DV.        71.446.331,14 Ertel. Vergi Yük.  10.835.821,50 
 Geçmiş Yıl Karı. 21.621.890,08 
 Dönem Net K/Z 21.721.395,94 
 Sermaye 120.000.000,00 
Toplam 468.354.107,52 Toplam 468.354.107,52 
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şekilde dikkate alınmalıdır. Tahsilatın diğer kısmı ise işletme aşaması ile 

ilgilidir ve bu tutar, daha önce de ifade edildiği gibi işletme hizmeti için 

katlanılan maliyete eklenen uygun bir kar marjı ile bulunur. Bu şekilde bir 

muhasebeleştirme, işletmecinin sunduğu kamu hizmeti miktarından bağımsız 

bir şekilde belirli bir tutar tahsil edecek olması şeklindeki sözleşmenin ayırıcı 

unsuru ile de uyumludur. Diğer bir ifade ile işletmecinin, verdiği işletme 

hizmetine ilişkin ayrıca bir bedel tahsil etmemesi anlamına gelmektedir. Bu 

nedenle öncelikle verilen işletme hizmetine ilişkin hasılat (maliyet+kar) tutarı, 

Finansal Varlıklar Hesabına alınmış daha sonra tahsil edilen tutar kadar 

topluca Finansal Varlıklar Hesabını alacaklandırılarak azaltılmıştır. 

İşletmecinin TFRS’ye göre işletmecinin döneme ilişkin geliri işletme hizmetine 

ilişkin hâsılat, etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faiz geliri ve imtiyazlı 

hizmet varlığının kiraya verilen kısmından elde ettiği gelirlerden oluşmaktadır.  

Giderleri ise, kullandığı kredilere ilişkin faizler, işletme hizmetine ilişkin 

giderler ve imtiyazlı hizmet varlığının tesliminden önce katlanması muhtemel 

maliyetler için ayırdığı karşılıkların döneme ilişkin kısmından oluşmaktadır. 

Üçüncü yıl itibariyle imtiyazlı hizmet varlığı kullanılabilir duruma geldiğinden 

TFRS’ye göre finansman giderlerinin maliyete eklenmeyecek doğrudan gider 

olarak kayda alınacaktır. İşletmecinin TFRS’ye göre üçüncü yıla ilişkin 

kayıtları aşağıdaki gibidir:  
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3. YIL (İşletme Aşaması)     
1 210 YİD Projesinden 

Garanti Alacakları 
  396.907.776,38  

 211 YİD Projesi 
Maddi Olm. Dr. Var 

            
71.446.331,14 

 

   213 YİD Projesi 
Y.O. Yatırımları 

 468.354.107,52 

 Tamamlanan yatırımın ilgili hesaplara alınması   
2 740 Hizmet Ür Mal.   3.600.000  
   102 Bankalar  3.600.000 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
3455 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  4.320.0000  

   600 Yurt İçi Sat.  4.320.0000 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın tahsil edilmek üzere 

kayda alınması 
  

4456 102 Banklar   25.000.000  
   600 Yurt İç. Sat.  25.000.000 
 Nakden tahsil edilen kira gelirin sözleşmeye ilişkin bir 

hâsılat olarak kayda alınması 
  

5457 780 Finansman Gid.   14.708.750  
   300 Banka Kred.  14.708.750 
 Yapım aşamasında kullanılan kredilere ilişkin faiz 

giderinin kayda alınması 
  

6 660 Fin. Gid.   14.708.750  
   781 Fin. Gid. YH  14.708.750 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması   
7458 740 Hiz. Üretim Mal.   6.495.121,01  
   217 Brkmiş Amort  6.495.121,01 
 Maddi olmayan duran varlıklara amortisman ayrılması   
8 210 YİD Projesinden 

Garanti Alacakları 
  12.634.520,98  

   642 Faiz Geliri  12.634.520,98 
 Etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faiz gelirinin 

kayda alınması 
  

9 740 Hizmet. Ür. Mal.   1.116.205,92  
   479 Diğ. Borç ve 

Gid. Karş. 
 1.116.205,92 

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   

10 102 Bankalar   50.000.000  
   123 YİD Projesi 

İşlt. Hizm. Alacağı 
210 YİD Projesi. 
Garanti Alacak. 

 4.320.000 
 

45.680.000 

 Garanti edilen ücretin tahsilatı   

455 İşletme faaliyetine ilişkin gelirler için bakınız Ek 3: İşletme Hizmetine İlişkin Gelir ve Giderleri 
456 Kira gelirlerinin peşin olarak tahsil edildiği varsayılmıştır. Kira gelirleri için bakınız Ek 4: Kira 
Gelirleri 
457 Banka kredilerinin faiz gideri için bakınız Ek 5: Banka Kredilerinin Faizi ve Ödemesi 
458 Karma Modele ilişkin amortisman tutarlarının yıllar itibariyle tutarlarını topluca görmek için 
bakınız EK 8: Maddi Olmayan Duran Varlık ve Karma Model Amortisman Tutarları 

 

                                                           



273 
 

3. YIL (İşletme Aşaması) (Devamı) 
11 300 Banka Kredileri   38.610.468,75  
   102 Bankalar  38.610.468,75 
 Banka kredisinin döneme ilişkin kısmının ödenmesi   
12 622 Sat. Hiz Mal.   11.211.326,93  
   741 Hiz.Ü Ml. YH  11.211.326,93 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
13 741 Hiz. Ür. Mal YH   11.211.326,93  
 781 Fin Gid YH     
   740 Hiz. Ür . Mal  11.211.326,93 
   780 Fin. Gid   
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
14 690 Dönem K/Z   25.920.076,93  
   622 Sat. Hiz Mal.  11.211.326,93 
   660 Fin Gid.   14.708.750 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
15 600 Yurt İçi Sat   29.320.000  
 642 Faiz Geliri   12.634.520,98  
   690 Dönem K/Z  41.954.520,98 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
16 690 Dönem K/Z   16.034.444,05  
   692 Dönem Karı  12.827.555,24 
   691Vergi Gel/Gid.  3.206.888,81 
 Dönemin net karı ve vergi karşılığının tespiti   
17 691 Vergi Gel/Gid.   3.206.888,81  
   485 Ert. Vergi Yük  3.206.888,81 
 Ertelenmiş vergi varlığının ertelenmiş vergi 

yükümlülüğünden mahsup edilmesi 
    

 
 

TFRS Bilançosu 
Bankalar 32.789.531,25 Banka Kredileri  270.273.281,25 
YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

363.862.297,36 Borç ve Gid. Karş 1.116.205,92 

YİD Projesi Madd  
Olm. DV. 

71.446.331,14 Ertel. Vergi Yük.  14.042.710,31 

Birik. Amortisman (6.495.121,01) Geçmiş Yıl Karı. 43.343.286,01 
  Dönem Net K/Z 12.827.555,24 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 461.603.038,73 Toplam 461.603.038,73 
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Vergi Kanunlarına göre, işletmecinin Bankalar Hesabı ve Banka 

Kredileri Hesabı ve Sermaye Hesabındaki tutarlar TFRS bilançosu ile aynı 

olacaktır. İşletmecinin aktifinde finansal varlık değil maddi duran varlık yer 

alacağından, bu varlığa sözleşme süresini dikkate alarak amortisman 

ayrılması gerekecektir. (normal amortisman yöntemi kullanılmıştır).  

İşletmecinin döneme ilişkin gelirleri ise imtiyazı tanıyandan tahsil ettiği tutar 

ve kira geliri toplamı kadar olacaktır. Giderleri ise, hizmetler için katlandığı 

giderler, banka kredinsin faizi ve amortisman giderlerinden oluşmaktadır. 

Buna göre belirlenen kar üzerinden Vergi kanunlarına göre vergi 

hesaplanarak vergi karşılığı ayrılacak (oran %20 olarak dikkate alınmıştır) ve 

bir dönem sonra ödenecektir. Bu karın hesaplanmasında dikkate alınan gelir 

ve giderler farklı olduğundan ödenecek vergi, TFRS bilançosunda ertelenmiş 

vergi hesabındaki tutar değil, aşağıda görülen VUK bilançosunda ortaya 

çıkan vergi karşılığı hesabında yer alan tutar kadar olacaktır. Bu tutar, 

yetmesi durumunda öncelikli olarak işletmecinin daha önce ayırdığı ve 

ertelenmiş vergi yükümlülüğü hesabından karşılanacaktır. Bu etki de 

ödemenin yapıldığı ertesi yıl görülecektir. 

 
VUK  Bilançosu 

Bankalar 32.789.531,25 Banka Kredileri  270.273.281,25 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (37.652.272,73) Vergi Yük.  3.807.795,45459 
  Geçmiş Yıl Karı. - 
  Dönem Net K/Z 15.231.181,82460 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 409.312.258,52 Toplam 409.312.258,52 
 
  

459 [(50.000.000+25.000.000)-(3.600.000+14.708.750+37.652.272,73)]x0,20 
460 [(50.000.000+25.000.000)-(3.600.000+14.708.750+37.652.272,73)]x0,80 
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Dördüncü yıldaki işlemlerin üçüncü yılda gerçekleşenlerden bir farkı 

yoktur. Sadece TFRS’ye göre sözleşme sonunda işletmecinin katlanmayı 

tahmin ettiği maliyete ilişkin dönemin karşılık tutarı dışında bir önceki 

dönemde ayrılan karşılığa hesaplanan faiz kadar, fazladan bir faiz gideri 

oluşacaktır. Devam eden yıllarda da, önceki yıllara ilişkin ayrılan karşılıkların 

faizi hesaplanmaya devam edecek ve sözleşme sonunda, tahminlerde 

değişiklik olmaması durumunda, karşılık hesabının tutarı o yıl katlanılacak 

gider tutarı olan 20.000.000 TL’ye ulaşacaktır. 

 
4. YIL (İşletme Aşaması)     
1 485 Ert. Ver. Yük.   3.807.795,45  
   102 Bankalar  3.807.795,45 
 Bir önceki dönemde vergi kanunlarına göre 

hesaplanan kurumlar vergisini ödenmesi 
  

2 740 Hizmet Ür Mal.   3.690.000  
   102 Bankalar  3.690.000 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
3 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  4.428.0000  

   600 Yurt. İçi Sat.  4.428.0000 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın tahsil edilmek 

üzere kayda alınması 
  

4 102 Banklar    25.625.000  
   600 Yurt İç. Sat.  25.625.000 
 Nakden tahsil edilen kira gelirin sözleşmeye ilişkin 

bir hâsılat olarak kayda alınması 
  

5 780 Finansman Gid.   13.513.664,06  
   300 Bank. Kred.  13.513.664,06 
 Yapım aşamasında kullanılan kredilere ilişkin faiz 

giderinin kayda alınması 
  

6 740 Hizmet. Ür. Mal.   1.172.016,21  
 780 Finansman Gid.         55.810,30  
   479 Diğ. Borç ve 

Gid. Karş. 
 1.227.826,51 

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   
7 740 Hiz. Ür. Maliyeti   6.495.121.01  
   217Brk. Amortis.  6.495.121.01 
 Maddi olmayan duran varlıklara amortisman 

ayrılması 
  

8 660 Finansman Gid.   13.569.474,36  
   781 Fin. Gid. YH  13.569.474,36 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına 

aktarılması 
  

9 210 YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

  11.582.604,58  

   642 Faiz Geliri  11.582.604,58 

 Etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faiz gelirinin 
kayda alınması 
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4. YIL (İşletme Aşaması) (Devamı) 
10 102 Bankalar   51.250.000  
   123 YİD Projesi 

İşlt. Hizm. 
Alacağı 
210 YİD Projesi. 
Garanti Alacak. 

 4.428.000 
 
46.822.000 

 Garanti edilen ücretin tahsilâtı   
11 300 Banka Kredileri   40.540.992,19  
   102 Bankalar  40.540.992,19 
 Banka kredisinin döneme ilişkin kısmının ödenmesi   
12 622 Sat. Hiz Mal.   11.357.137,22  
   741Hiz.Ü Ml. YH  11.357.137,22 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
13 741 Hiz.Ür. Mal YH   11.357.137,22  
 781 Fin Gid YH   13.569.474,36  
   740 Hiz. Ür. Mal  11.357.137,22 
   780 Fin. Gid  13.569.474,36 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
14 690 Dönem K/Z   26.926.611,58  
   622Sat. Hiz Mal.  11.357.137,22 
   660 Fin Gid.   13.569.474,36 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
15 600 Yurt İçi Sat   30.053.000  
 642 Faiz Geliri   11.582.604,58  
   690 Dönem K/Z  41.635.604,58 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
16 690 Dönem K/Z   16.708.993  
   691VergiGel/Gid  3.341.798,60 
   692 Dön. Net K  13.367.194,40 
 Dönemin net karı ve vergi karşılığının tespiti   
17 691 Vergi Gel/Gid.    3.341.798,60  
   485Ert. Ver. Yük  3.341.798,60 
 Ertelenmiş vergi varlığının ertelenmiş vergi 

yükümlülüğünden mahsup edilmesi 
  

 
TFRS Bilançosu 

Bankalar 61.625.743,61 Banka Kredileri  243.245.953,13 
YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

328.622.901,94 Borç ve Gid. Karş 2.344.032,42 

YİD Projesi Maddi 
Olm. DV. 

71.446.331,14 Ertel. Vergi Yük.  13.576.713,46 

Br. Amortisman        (12.990.242,02) Geçmiş Yıl Karı. 56.170.841,25 
  Dönem Net K/Z 13.367.194,40 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 448.704.734,66 Toplam 448.704.734,66 

 
VUK  Bilançosu 

Bankalar 61.625.743,61 Banka Kredileri  243.245.953,13 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (75.304.545,45) Vergi Yük.  4.403.812,64 
  Geçmiş Yıl Karları 15.231.181,82 
  Dönem Net K/Z 17.615.250,57 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 400.496.198,15 Toplam 400.496.198,15 
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Beşinci yıldaki işlemlerin dördüncü yılda gerçekleşenlerden bir farkı yoktur. 

 
5. YIL (İşletme Aşaması)     

1 485 Ertel. Verg. Yük   4.403.812,64  
   102 Bankalar  4.403.812,64 
 Bir önceki dönemde vergi kanunlarına göre 

hesaplanan kurumlar vergisini ödenmesi 
  

2 740 Hizmet Ür Mal.   3.782.250  
   102 Bankalar  3.782.250 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi    
3 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  4.538.700  

   600 Yurt İç. Sat.  4.538.700 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın kayda alınması   
4 102 Banklar   26.265.625  
   600 Yurt İç. Sat.  26.265.625 
 Nakden tahsil edilen kira gelirin sözleşmeye ilişkin 

bir hâsılat olarak kayda alınması 
  

5 780 Finansman Gid.   12.162.297,66  
   300Banka Kred.  12.162.297,66 
 Yapım aşamasında kullanılan kredilere ilişkin faiz 

giderinin kayda alınması 
  

6 740 Hizmet. Ür. Mal.   1.230.617,02  
 780 Finansman Gid.         117.201,62  
   479 Diğ. Borç ve 

Gid. Karş. 
 1.347.818,64 

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   
7 740 Hiz. Ür Maliyeti   6.495.121,01  
   217 Bir. Amorts  6.495.121,01 
 Maddi olmayan duran varlıklara amortisman 

ayrılması 
  

8 660 Finansman Gid.   12.279.499,27  
   781 Fin. Gid. YH  12.279.499,27 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına 

aktarılması 
  

9 210 YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

  10.460.850,59  

   642 Faiz Geliri  10.460.850,59 
 Etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faiz gelirinin 

kayda alınması 
  

10 102 Bankalar   52.351.250  
   123 YİD Projesi 

İşlt. Hizm. 
Alacağı 
210 YİD Projesi. 
Garanti Alacak. 

 4.538.700 
 

47.992.550 

 Garanti edilen ücretin tahsilâtı   
11 300 Banka Kredileri   51.081.650,16  
   102 Bankalar  51.081.650,16 
 Banka kredisinin döneme ilişkin kısmının ödenmesi   
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5. YIL (İşletme Aşaması) (Devamı) 
12 622 Sat. Hiz Mal.   11.507.988,03  
   741Hiz.Ü Ml. YH  11.507.988,03 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
13 741 Hiz. Ür. Mal YH   11.507.988,03  
 781 Fin Gid YH   12.279.499,27  
   740 Hiz. Ür. Mal  11.507.988,03 
   780 Fin. Gid  12.279.499,27 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
14 690 Dönem K/Z   23.787.487,31  
   622Sat. Hiz Mal.  11.507.988,03 
   660 Fin Gid.   12.279.499,27 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına 

aktarılması 
  

15 600 Yurt İçi Sat   30.804.325  
 642 Faiz Geliri   10.460.850,59  
   690 Dönem K/Z  41.265.175,59 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına 

aktarılması 
  

16 690 Dönem K/Z   17.477.688,28  
   691Ver.Gel/Gid.  3.495.537,66 
   692 Dön. Net K  13.982.150,62 
 Dönemin net karı ve vergi karşılığının tespiti   
17 691 Vergi Gel/Gid.    3.495.537,66  
   485 E. Ver. Yük  3.495.537,66 
 Ertelenmiş vergi varlığının ertelenmiş vergi 

yükümlülüğünden mahsup edilmesi 
  

 
 

TFRS Bilançosu 
Bankalar 81.154.905,81 Banka Kredileri  204.326.600,63 
YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

291.091.202,53 Borç ve Gid. Karş 3.691.851,07 

YİD Projesi Maddi 
Olm. DV. 

71.446.331,14 Ertel. Vergi Yük.  12.668.438,47 

Brkmiş. 
Amortisman 

(19.485.363,04) Geçmiş Yıl Karı. 69.538.035,65  

  Dönem Net K/Z 13.982.150,62 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 424.207.076,44 Toplam 424.207.076,44 

 
VUK  Bilançosu 

Bankalar 81.154.905,81 Banka Kredileri  204.326.600,63 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (112.956.818,18) Vergi Yük.  5.040.010,92 
  Geçmiş Yıl Karı. 32.846.432,39 
  Dönem Net K/Z 20.160.043,69 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 382.373.087,63 Toplam 382.373.087,63 
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Altıncı yıldaki işlemlerin beşinci yılda gerçekleşenlerden bir farkı yoktur.  

 
 
6. YIL (İşletme Aşaması)     
1 485 Ert. Verg. Yük   5.040.010,92  
   102 Bankalar  5.040.010,92 
 Bir önceki dönemde vergi kanunlarına göre 

hesaplanan kurumlar vergisini ödenmesi 
  

2 740 Hizmet Ür Mal.   3.876.806,25  
   102 Bankalar  3.876.806,25 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
3 123 YİD Projesi 

İşlet. Hizmeti 
Alacağı 

  4.652.167,5  

   600 Yurt İç. Sat.  4.652.167,5 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın kayda alınması   
4 102 Banklar   26.922.265,63  
   600 Yurt İç. Sat.  26.922.265,63 
 Nakden tahsil edilen kira gelirin sözleşmeye ilişkin 

bir hâsılat olarak kayda alınması 
  

5 780 Fin. Gid.   10.216.330,03  
   300 Banka Kred.  10.216.330,03 
 Yapım aşamasında kullanılan kredilere ilişkin faiz 

giderinin kayda alınması 
  

6 740 Hiz. Ür. Mal.   1.292.147,87  
 780 Finans. Gid.         184.592,55  
   479 Diğ. Borç ve 

Gid. Karş. 
 1.476.740,42 

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık 
ayrılması 

  

7 740 Hiz. Ür. Mal.   6.495.121,01  
   217 Brk. Amort.  6.495.121,01 
 Maddi olmayan duran varlıklara amortisman 

ayrılması 
  

8 660 Finans Gid.   10.400.922,58  
   781 Fin. Gid. YH  10.400.922,58 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına 

aktarılması 
  

9 210YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

  9.266.127,01  

   642 Faiz Geliri  9.266.127,01 
 Etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faiz gelirinin 

kayda alınması 
  

10 102 Bankalar   43.075.625  
   123 YİD Projesi İşlt. 

Hizm. Alacağı 
210 YİD Projesi. 
Garanti Alacak. 

 4.652.167,50 
 

38.423.457,5 

 Garanti edilen ücretin tahsilatı   
11 300 Banka Kredileri   53.635.732,66  
   102 Bankalar  53.635.732,66 
 Banka kredisinin döneme ilişkin kısmının ödenmesi   
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6. YIL (İşletme Aşaması) (Devamı) 
12 622 Sat. Hiz Mal.   11.664.075,13  
   741Hiz.Ü Ml. YH  11.664.075,13 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
13 741 Hiz. Ür. Mal YH   11.664.075,13  
 781 Fin Gid YH   10.400.922,58  
   740 Hiz. Ür . Mal  11.664.075,13 
   780 Fin. Gid  10.400.922,58 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
14 690 Dönem K/Z   22.064.977,72  
   622 Sat. Hiz Mal.  11.664.075,13 
   660 Fin Gid.   10.400.922,58 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına 

aktarılması 
  

15 600 Yurt İçi Sat   31.574.433,13  
 642 Faiz Geliri   9.266.127,01  
   690 Dönem K/Z  40.840.560,23 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına 

aktarılması 
  

16 690 Dönem K/Z   18.775.562,51  
   691Vergi Gel/Gid.  3.755.112,50 
   692 Dönem Net K  15.020.450,01 
 Dönemin net karı ve vergi karşılığının tespiti   
17 691 Vergi Gel/Gid.    3.755.112,50  
   485 Ertel. Verg. Yük  3.755.112,50 
 Ertelenmiş vergi varlığının ertelenmiş vergi 

yükümlülüğünden mahsup edilmesi 
  

 
 

TFRS Bilançosu 
Bankalar 88.600.246,60 Banka Kredileri 160.907.197,99 
YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

261.933.872,14 Borç ve Gid. Karş 5.168.591,49 

YİD Projesi Maddi 
Olm. DV. 

71.446.331,14 Ertel. Vergi Yük.  11.383.540,05 

Brikmiş. Amort (25.980.484,05) Geçmiş Yıl Karı. 83.520.186,28 
  Dönem Net K/Z 15.020.450,01 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 
 

395.999.965,82 Toplam 395.999.965,82 

VUK  Bilançosu 
Bankalar 88.600.246,60 Banka Kredileri  160.907.197,99 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (150.609.090,91) Vergi Yük.  3.650.496,32 
  Geçmiş Yıl Karı. 53.006.476,08 
  Dönem Net K/Z 14.601.985,29 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 352.166.155,69 Toplam 352.166.155,69 
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Yedinci, imtiyazı tanıyanın garanti ettiği tutarı geçecek şekilde talep 

meydana gelmiştir. Bu nedenle imtiyazı tanıyanın garanti ettiği tutar finansal 

varlıkları azaltırken, aşan kısım hasılat olarak kayda alınmıştır. Ayrıca bu 

nedenle imtiyazı tanıyana 7.-10. Yıllar arasında ek bir ödeme yapılmıştır. 

(Bakınız Ek 12: Maddi Olmayan Duran Varlık Modeli ve Karma Model İmtiyaz 

Ödemeleri Tutarları)  Bu ödeme, sözleşme geliri garanti edileni aştığından 

maddi duran varlıkların maliyetine eklenmiş bu nedenle de ayrılacak 

amortisman tutarını da değiştirmiştir. Maddi duran varlığın net değerini, 

sözleşmenin geri kalan süresinde itfa edecek şekilde amortisman ayrılmıştır. 

 
7. YIL (İşletme Aşaması)     
1 485 Ertel. Verg. Yük   3.650.496,32  
   102 Bankalar  3.650.496,32 
 Bir önceki dönemde vergi kanunlarına göre 

hesaplanan kurumlar vergisini ödenmesi 
  

2 740 Hizmet Ür Mal.   3.973.726,41  
   102 Bankalar  3.973.726,41 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
3 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  4.768.471,69  

   600 Yurt İç. Sat.  4.768.471,69 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın kayda alınması   
4 102 Banklar   27.595.322,27  
   600 Yurt İç. Sat.  27.595.322,27 
 Nakden tahsil edilen kira gelirin sözleşmeye ilişkin 

bir hâsılat olarak kayda alınması 
  

5 780 Finansman Gid.   8.045.359,90  
   300Bank. Kred.  8.045.359,90 
 Yapım aşamasında kullanılan kredilere ilişkin faiz 

giderinin kayda alınması 
  

6 211 YİD Projesi 
Maddi Olm. DV. 

  
 
102 Bankalar 

717.478,38  
717.478,38 

 İmtiyaz ödemesinin maddi olmayan duran varlığın 
maliyetine eklenmesi 

  

7 740 Hiz. Üretim Mal.   6.597.617,92  
                                                   217 Brk. Amort 

Maddi olmayan duran varlıklara amortisman 
ayrılması 

 6.597.617,92 
 

8 740 Hizmet. Ür. Mal.   1.356.755,27  
 780 Finansman Gid.      258.429,57  
   479 Diğ. Borç ve 

Gid. Karş. 
 1.615.184,84 

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   

9 210 YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

  8.337.979,75  

   642 Faiz Geliri  8.337.979,75 
 Etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faiz gelirinin 

kayda alınması 
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7. YIL (İşletme Aşaması) (Devamı) 
10 102 Bankalar   44.152.515,63  
   123 YİD Projesi 

İşlt. Hizm. Alac. 
210 YİD Projesi. 
Garanti Alacak. 

 4.768.471,69 
 

39.384.043,94 

   600 Yurt İç. Sat.     6.622.877,34 
 Garanti edilen ve talepten dolayı ortaya çıkan fazla 

ücretin tahsilâtı 
  

11 300 Banka Kredileri   56.317.519,3  
   102 Bankalar  56.317.519,3 
 Banka kredisinin döneme ilişkin kısmının ödenmesi   
12 660 Finansman Gid.   8.303.789,47  
   781 Fin. Gid. YH  8.303.789,47 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına 

aktarılması 
  

13 622 Sat. Hiz Mal.   11.928.099,60  
   741Hiz.Ü Ml. YH  11.928.099,60 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
14 741 Hiz. Ür. Mal YH   11.928.099,60  
 781 Fin Gid YH   8.303.789,47  
   740 Hiz. Ür  Mal  11.928.099,60 
   780 Fin. Gid  8.303.789,47 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
15 690 Dönem K/Z   20.231.889,07  
   622 Sat. HizMal.  11.928.099,60 
   660 Fin Gid.   8.303.789,47 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
17 600 Yurt İçi Sat   38.986.671,30  
 642 Faiz Geliri   8.337.979,75  
   690 Dönem K/Z  47.324.651,05 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
18 690 Dönem K/Z   27.092.761,98  
   691Vergi 

Gel/Gid. 
 5.418.552,40 

   692 Dön. Net K  21.674.209,58 
 Dönemin net karı ve vergi karşılığının tespiti   
19 691 Vergi Gel/Gid.    5.418.552,40  
   485Ert,.Ver. Yük  5.418.552,40 
 Ertelenmiş vergi varlığının ertelenmiş vergi 

yükümlülüğünden mahsup edilmesi 
  

 
TFRS Bilançosu 

Bankalar 102.311.741,43 Banka Kredileri         112.635.038,59 
YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

230.887.807,95 Borç ve Gid. Karş             6.783.776,33 

YİD Projesi Maddi 
Olm. DV. 

72.163.809,51 Ertel. Vergi Yük.  13.151.596,12 

Brk. Amortismanla (32.578.101,97) Geçmiş Yıl Karı.           98.540.636,28 
  Dönem Net K/Z 21.674.209,58 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 372.785.256,92 Toplam 372.785.256,92 

 
Yapılan imtiyaz ödemesi VUK açısından gider olarak dikkate alınacaktır. 

VUK  Bilançosu 
Bankalar 102.311.741,43 Banka Kredileri  112.635.038,59 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (188.261.363,64) Vergi Yük.  5.596.375,56 
  Geçmiş Yıl Karı. 67.608.461,37 
  Dönem Net K/Z 22.385.502,26 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 328.225.377,79 Toplam 328.225.377,79 
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Sekizinci yılın ekonomik olayları yedinci yılda gerçekleşenler ile aynıdır. 

 
8. YIL (İşletme Aşaması)     
1 485 Ertel. Verg. Yük   5.596.375,56  
   102 Bankalar  5.596.375,56 
 Bir önceki dönemde vergi kanunlarına göre 

hesaplanan kurumlar vergisini ödenmesi 
  

2 740 Hizmet Ür Mal.   4.073.069,57  
   102 Bankalar  4.073.069,57 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
3 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  4.887.683,48  

   600 Yurt İç. Sat.  4.887.683,48 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın kayda alınması   
4 102 Banklar   28.25.205,32  
   600 Yurt İç. Sat.  28.285.205,32 
 Nakden tahsil edilen kira gelirin sözleşmeye ilişkin bir 

hâsılat olarak kayda alınması 
  

5 780 Finansman Gid.   5.631.751,93  
   300 Banka Kred.  5.631.751,93 
 Yapım aşamasında kullanılan kredilere ilişkin faiz 

giderinin kayda alınması 
  

6 740 Hizmet Üretim Maliyeti 
                                                   217 Brk. Amort 
Maddi olmayan duran varlıklara amortisman ayrılması 

6.746.209,54  
 
6.746.209,54 

7 740 Hizmet. Ür. Mal.   1.424.593,03  
 780 Finansman Gid.      339.188,82  
   479 Diğ. Borç ve 

Gid. Karş. 
 1.763.781,85 

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   

8 210 YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

  7.349.709.49  

   642 Faiz Geliri  7.349.709.49 
 Etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faiz gelirinin 

kayda alınması 
  

9 102 Bankalar   45.256.328,52  
   123 YİD Projesi 

İşlt. Hizm. Alacağı 
210 YİD Projesi. 
Garanti Alacak. 

 4.887.683,48 
 

40.368.645,04 

   600 Yurt İç. Sat.     8.349.792,61 
 Garanti edilen ve talepten dolayı ortaya çıkan fazla 

ücretin tahsilâtı 
  

10 300 Banka Kredileri   59.133.395,26  
   102 Bankalar  59.133.395,26 
 Banka kredisinin döneme ilişkin kısmının ödenmesi   
11 211 YİD Projesi 

Maddi Olm. DV. 
  891.549,67  

   102 Bankalar  891.549,67 
 İmtiyaz ödemesinin maddi olmayan duran varlığın 

maliyetine eklenmesi 
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8. YIL (İşletme Aşaması) (Devamı) 
12 660  Finansman Gid.   5.970.940,75  
   781 Fin Gid. YH  5.970.940,75 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması   
13 622 Sat. Hiz Mal.   12.243.872,13  
   741Hiz.Ü Ml. YH  12.243.872,13 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
14 741 Hiz.t Ür. Mal YH   12.243.872,13  
 781 Fin Gid YH   5.970.940,75  
   740 Hiz. Ür . Mal  12.243.872,13 
   780 Fin. Gid  5.970.940,75 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
15 690 Dönem K/Z   18.214.812,88  
   622 Sat. Hiz Mal.  12.243.872,13 
   660 Fin Gid.   5.970.940,75 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
16 600 Yurt İçi Sat   41.522.681,41  
 642 Faiz Geliri   7.349.709,49  
   690 Dönem K/Z  48.872.390,91 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
17 690 Dönem K/Z   30.657.578,03  
   691Vergi Gel/Gid.  6.131.515,61 
   692 Dönem Net K  24.526.062,42 
 Dönemin net karı ve vergi karşılığının tespiti   
18 691 Vergi Gel/Gid.    6.131.515,61  
   485 Ert. Ver. Yük  6.131.515,61 
 Ertelenmiş vergi varlığının ertelenmiş vergi 

yükümlülüğünden mahsup edilmesi 
  

 
 

TFRS Bilançosu 
Bankalar 114.508.677,81 Banka Kredileri 59.133.395,26 
YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

197.868.872,41 Borç ve Gid. Karş  8.547.558,18 

YİD Projesi Maddi 
Olm. DV. 

73.055.359,19 Ertel. Vergi Yük.  13.686.736,16 

Brkmiş Amortisman (39.324.311,51) Geçmiş Yıl Karı. 120.214.845,86 
  Dönem Net K/Z 24.526.062,42 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 346.108.597,89 Toplam 346.108.597,89 

 
VUK  Bilançosu 

Bankalar 114.508.677,81 Banka Kredileri          59.133.395,26 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (225.913.636,36) Vergi Yük.  6.728.536,51 
  Geçmiş Yıl Karı. 89.993.963,63 
  Dönem Net K/Z           26.914.146,04 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 302.770.041,45 Toplam 302.770.041,45 
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Dokuzuncu  yılın ekonomik olayları sekizinci  yılda gerçekleşenler ile aynıdır. 

 
9. YIL (İşletme Aşaması)     
1 485 Ertel. Verg. Yük   6.728.536,51  
   102 Bankalar  6.728.536,51 
 Bir önceki dönemde vergi kanunlarına göre 

hesaplanan kurumlar vergisini ödenmesi 
  

2 740 Hizmet Ür Mal.   4.174.896,31  
   102 Bankalar  4.174.896,31 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
3 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  5.009.875,57  

   600 Yurt İç. Sat.  5.009.875,57 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın tahsil edilmek üzere 

kayda alınması 
  

4 102 Banklar   28.992.335,46  
   600 Yurt İç. Sat.  28.992.335,46 
 Nakden tahsil edilen kira gelirin sözleşmeye ilişkin bir 

hâsılat olarak kayda alınması 
  

5 780 Finansman Gid.   2.956.699,76  
   300 Banka Kred.  2.956.699,76 
 Yapım aşamasında kullanılan kredilere ilişkin faiz 

giderinin kayda alınması 
  

6 740 Hizmet. Ür. Mal.   1.495.822,68  
 780 Finansman Gid.   427.377,91  
   479 Diğ. Borç ve 

Gid. Karş. 
 1.923.200,59 

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   
    
7 660 Finansman Gid.   3.384.077,67  
   781 Fin. Gid. YH  3.384.077,67 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması   
8 211 YİD Projesi 

Maddi Olm. DV. 
  

 
102 Banklar 

1.078.677,24  
 

1.078.677,24 
 İmtiyaz ödemesinin maddi olmayan duran varlığın 

maliyetine eklenmesi 
  

9 740 Hiz. Üretim Mal. 
                                                   217 Bir. Amortis. 
Maddi olmayan duran varlıklara amortisman ayrılması 

6.961.944,98  
  6.961.944,98 

 
10 210 YİD Projesinden 

Garanti Alacakları 
  6.298.638,04  

   642 Faiz Geliri  6.298.638,04 
 Etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faiz gelirinin 

kayda alınması 
  

11 102 Bankalar   46.387.736,73  
   123 YİD Projesi 

İşlt. Hizm. Alacağı 
210 YİD Projesi. 
Garanti Alacak. 

 5.009.875,57 
 

41.377.861,16 

   600 Yurt İç. Sat.  10.206.925,65 
 Garanti edilen ve talepten dolayı ortaya çıkan fazla 

ücretin tahsilâtı 
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9. YIL (İşletme Aşaması) (Devamı) 
12 300 Banka Kredileri   62.090.065,03  
   102 Bankalar  62.090.065,03 
 Banka kredisinin döneme ilişkin kısmının ödenmesi   
13 622 Sat. Hiz Mal.   12.632.663,97  
   741Hiz.Ü Ml. YH  12.632.663,97 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
14 741 Hiz. Ür. Mal YH   12.632.663,97  
 781 Fin Gid YH   3.384.077,67  
   740 Hiz. Ür . Mal  12.632.663,97 
   780 Fin. Gid  3.384.077,67 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
15 690 Dönem K/Z   16.016.711,64  
   622 Sat. Hiz Mal.  12.632.663,97 
   660 Fin Gid.   3.384.077,67 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
16 600 Yurt İçi Sat   44.209.136,67  
 642 Faiz Geliri   6.298.638,04  
   690 Dönem K/Z  50.507.774,71 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
17 690 Dönem K/Z   34.491.063,07  
   691Vergi Gel/Gid.  6.898.212,61 
   692 Dönem Net K  27.592.850,46 
 Dönemin net karı ve vergi karşılığının tespiti   
    
18 691 Vergi Gel/Gid.    6.898.212,61  
   485 Ert. Ver. Yük  6.898.212,61 
 Ertelenmiş vergi varlığının ertelenmiş vergi 

yükümlülüğünden mahsup edilmesi 
  

 
 

TFRS Bilançosu 
Bankalar        126.023.500,57 Banka Kredileri - 
YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

162.789.649,29 Borç ve Gid. Karş           10.470.758,77 

YİD Projesi Maddi 
Olm. DV. 

74.134.036,42 Ertel. Vergi Yük.  13.856.412,27 

Brkmiş Amorts (46.286.256,49) Geçmiş Yıl Karı.         144.740.908,29 
  Dönem Net K/Z 27.592.850,46 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam        316.660.929,78 Toplam        316.660.929,78 

 
 

 
VUK  Bilançosu 

Bankalar 126.023.500,57 Banka Kredileri  - 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (263.565.909,09) Vergi Yük.  7.944.896,36 
  Geçmiş Yıl Karı. 116.908.109,67 
  Dönem Net K/Z 31.779.585,44 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 276.632.591,48 Toplam 276.632.591,48 
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Onuncu yılın ekonomik olayları dokuzuncu yılda gerçekleşenler ile aynıdır. 

 
10. YIL (İşletme Aşaması)     
1 485 Ertel. Verg. Yük   7.944.896,36  
   102 Bankalar  7.944.896,36 
 Bir önceki dönemde vergi kanunlarına göre 

hesaplanan kurumlar vergisini ödenmesi 
  

2 740 Hizmet Ür Mal.   4.279.268,71  
   102 Bankalar  4.279.268,71 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
3 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  5.135.122,46  

   600 Yurt İç. Sat.  5.135.122,46 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın tahsil edilmek üzere 

kayda alınması 
  

4 102 Banklar   29.717.143,84  
   600 Yurt İç. Sat.  29.717.143,84 
 Nakden tahsil edilen kira gelirin sözleşmeye ilişkin bir 

hâsılat olarak kayda alınması 
  

5 740 Hizmet. Ür. Mal.   1.570.613,82  
 780 Finansman Gid.   523.537,94  
   479 Diğ. Borç ve 

Gid. Karş. 
 2.094.151,76 

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   
6 660 Finansman Gid.   523.537,94  
   781 Fin. Gid. YH  523.537,94 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması   
    
7 211 YİD Projesi Maddi 

Olm. DV. 
  1.279.672,75  

   102 Bankalar  1.279.672,75 
 İmtiyaz ödemesinin maddi olmayan duran varlığın 

maliyetine eklenmesi 
  

8 740 Hiz. Üretim Mal. 
                                                  
                                                 217 Biri. Amortis.  
Maddi olmayan duran varlıklara amortisman ayrılması 

7.281.863,17  
 

7.281.863,17 

9 210 YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

  5.181.982,72  

   642 Faiz Geliri  5.181.982,72 
 Etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faiz gelirinin 

kayda alınması 
  

10 102 Bankalar   47.547.430,15  
   123 YİD Projesi İşlt. 

Hizm. Alacağı 
210 YİD Projesi. 
Garanti Alacak. 

 5.135.122,46 
 

42.412.307,69 

   600 Yurt İç. Sat.  12.202.284,66 
 Garanti edilen ve talepten dolayı ortaya çıkan 

fazla ücretin tahsilâtı 
  

11 622 Sat. Hiz Mal.   13.131.745,70  
   741Hiz.Ü Ml. YH  13.131.745,70 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
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10. YIL (İşletme Aşaması) (Devamı) 
12 741 Hiz. Ür. Mal YH   13.131.745,70  
 781 Fin Gid YH   523.537,94  
   740 Hiz. Ür . Mal  13.131.745,70 
   780 Fin. Gid  523.537,94 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
13 690 Dönem K/Z   13.655.283,64  
   622 Satılan Hiz Mal.  13.131.745,70 
   660 Fin Gid.   523.537,94 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
14 600 Yurt İçi Sat   47.054.650,96  
 642 Faiz Geliri   5.181.982,72  
   690 Dönem K/Z  52.236.633,68 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
15 690 Dönem K/Z   38.581.350,04  
   691Vergi Gel/Gid.  7.716.270,01 
   692 Dönem Net K  30.865.080,03 
 Dönemin net karı ve vergi karşılığının tespiti   
16 691 Vergi Gel/Gid.    7.716.270,01  
   485 Ertel. Verg. Yük  7.716.270,01 
 Ertelenmiş vergi varlığının ertelenmiş vergi 

yükümlülüğünden mahsup edilmesi 
  

 
 

TFRS Bilançosu 
Bankalar 201.986.621,39 Banka Kredileri - 
YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

125.559.324,31 Borç ve Gid. Karş          12.564.910,52 

YİD Projesi Maddi 
Olm. DV. 

75.413.709,18 Ertel. Vergi Yük.  13.627.785,92 

Birikmiş Amortisman (53.568.119,66) Geçmiş Yıl Karı.         172.333.758,75 
  Dönem Net K/Z           30.865.080,03 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam         349.391.535,22 Toplam         349.391.535,22 

 
 

   

VUK  Bilançosu 
Bankalar 201.986.621,39 Banka Kredileri  - 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (301.218.181,82) Vergi Yük.  9.251.148,89 
  Geçmiş Yıl Karı. 148.687.695,12 
  Dönem Net K/Z           37.004.595,56 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 314.943.439,57 Toplam 314.943.439,57 
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On birinci yılın ekonomik olayları onuncu yılda gerçekleşenler ile aynıdır. 

 
11. YIL (İşletme Aşaması) 
1 485 Ertel. Verg. Yük   9.251.148,89  
   102 Bankalar  9.251.148,89 
 Bir önceki dönemde vergi kanunlarına göre hesaplanan 

kurumlar vergisini ödenmesi 
  

2 740 Hizmet Ür Mal.   4.386.250,43  
   102 Bankalar  4.386.250,43 
 İnşa hizmetine ilişkin maliyetlerin nakden ödenmesi   
3 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  5.263.500,52  

   600 Yurt İç. Sat.  5.263.500,52 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın tahsil edilmek üzere 

kayda alınması 
  

4 102 Banklar   30.460.072,44  
   600 Yurt İç. Sat.  30.460.072,44 
 Nakden tahsil edilen kira gelirin sözleşmeye ilişkin bir 

hâsılat olarak kayda alınması 
  

5 740 Hizmet. Ür. Mal.   1.649.144,51  
 780 Finansman Gid.   628.245,53  
   479 Diğ. Borç ve Gid. 

Karş. 
 2.277.390,04 

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   
6 660 Finansman Gid.   628.245,53  
   781 Fin. Gid. YH  628.245,53 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması   
7 740 Hizmet Üretim Maliyeti 

                                           217 Birik. Amortism. 
Maddi olmayan duran varlıklara amortisman ayrılması 

7.281.863,17  
  7.281.863,17 

8 210 YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

  3.996.852,17  

   642 Faiz Geliri  3.996.852,17 
 Etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faiz gelirinin kayda 

alınması 
  

9 102 Bankalar   48.736.115,9  
   123 YİD Projesi İşlt. 

Hizm. Alacağı 
210 YİD Projesi. 
Garanti Alacak. 

 5.263.500,52 
 

43.472.615,38 

   600 Yurt İç. Sat.   14.344.751,08 
 Garanti edilen ve talepten dolayı ortaya çıkan fazla 

ücretin tahsilâtı 
  

10 622 Sat. Hiz Mal.   13.337.258,11  
   741Hiz.Ü Ml. YH  13.337.258,11 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
11 741 Hizmet Ür. Mal YH   13.337.258,11  
 781 Fin Gid YH   628.245,53  
   740 Hiz. Ür . Mal  13.337.258,11 
   780 Fin. Gid  628.245,53 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
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11. YIL (İşletme Aşaması) (Devamı) 
12 690 Dönem K/Z   13.945.503,63  
   622 Sat. Hiz Mal.  13.337.258,11 
   660 Fin Gid.   628.245,53 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
13 600 Yurt İçi Sat   50.068.324,04  
 642 Faiz Geliri   3.996.852,17  
   690 Dönem K/Z  54.065.176,74 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
14 690 Dönem K/Z   40.119.673,10  
   691Vergi Gel/Gid.  8.023.934,62 
   692 Dönem Net K  32.095.738,48 
 Dönemin net karı ve vergi karşılığının tespiti   
15 691 Vergi Gel/Gid.    8.023.934,62  
   485 Ert. Ver. Yük  8.023.934,62 
 Ertelenmiş vergi varlığının ertelenmiş vergi 

yükümlülüğünden mahsup edilmesi 
  

 
 

TFRS Bilançosu 
Bankalar         281.890.161,49 Banka Kredileri - 
YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

86.083.561,63 Borç ve Gid. Karş          14.842.300,56 

YİD Projesi Maddi 
Olm. DV. 

75.413.709,18 Ertel. Vergi Yük.  12.400.571,64 

Birikmiş Amortisman (60.849.982,83) Geçmiş Yıl Karı.         203.198.838,78 
  Dönem Net K/Z 32.095.738,48 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam         382.537.449,46 Toplam         382.537.449,46 
 
 
 

VUK  Bilançosu 
Bankalar         281.890.161,49 Banka Kredileri  - 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (338.870.454,55) Vergi Yük.  10.300.483,25 
  Geçmiş Yıl Karı. 185.692.290,68 
  Dönem Net K/Z           41.201.933,01 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 357.194.706,94 Toplam 357.194.706,94 
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On ikinci yılın ekonomik olayları on birinci  yılda gerçekleşenler ile aynıdır. 

 
12. YIL (İşletme Aşaması)     
1 485 Ertel. Verg. Yük   10.300.483,25  
   102 Bankalar  10.300.483,25 
 Bir önceki dönemde vergi kanunlarına göre hesaplanan 

kurumlar vergisini ödenmesi 
  

2 740 Hizmet Ür Mal.   4.495.906,69  
   102 Bankalar  4.495.906,69 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
3 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  5.395.088,03  

   600 Yurt İç. Sat.  5.395.088,03 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın tahsil edilmek üzere 

kayda alınması 
  

4 102 Bankalar   31.221.574,25  
   600 Yurt İç. Sat.  31.221.574,25 
 Nakden tahsil edilen kira gelirin sözleşmeye ilişkin bir 

hâsılat olarak kayda alınması 
  

5 740 Hizmet. Ür. Mal.   1.731.601,73  
 780 Finansman Gid.   742.115,02  
   479 Diğ. Borç ve Gid. 

Karş. 
 2.473.716,75 

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   
6 660 Finansman Gid.   742.115,02  
   781 Fin. Gid. YH  742.115,02 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması   
7 740 Hizmet Üretim Maliyeti 

                                                  217 Bir. Amortism. 
Maddi olmayan duran varlıklara amortisman ayrılması 

7.281.863,17  
  7.281.863,17 

8 210 YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

  2.740.245,04  

   642 Faiz Geliri  2.740.245,04 
 Etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faiz gelirinin kayda 

alınması 
  

9 102 Bankalar   49.954.518,80  
   123 YİD Projesi İşlt. 

Hizm. Alacağı 
210 YİD Projesi. 
Garanti Alacak. 

 5.395.088,03 
 

44.559.430,77 

   600 Yurt İç. Sat.   16.643.106,52 
 Garanti edilen ve talepten dolayı ortaya çıkan fazla 

ücretin tahsilâtı 
  

10 622 Sat. Hiz Mal.   13.509.371,59  
   741Hiz.Ü Ml. YH  13.509.371,59 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
11 741 Hizmet Ür. Mal YH   13.509.371,59  
 781 Fin Gid YH   742.115,02  
   740 Hiz. Ür . Mal  13.509.371,59 
   780 Fin. Gid  742.115,02 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
 

 



292 
 

 
12. YIL (İşletme Aşaması) (Devamı) 
12 690 Dönem K/Z   14.251.486,80  
   622 Sat. Hiz Mal.  13.509.371,59 
   660 Fin Gid.   742.115,02 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
13 600 Yurt İçi Sat   53.259.768,80  
 642 Faiz Geliri   2.740.245,04  
   690 Dönem K/Z  56.000.013,84 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
14 690 Dönem K/Z   41.748.527,21  
   691Vergi Gel/Gid.  8.349.705,44 
   692 Dönem Net K  33.398.821,77 
 Dönemin net karı ve vergi karşılığının tespiti   
15 691 Vergi Gel/Gid.    8.349.705,44  
   485 Ert. Ver. Yük  8.349.705,44 
 Ertelenmiş vergi varlığının ertelenmiş vergi 

yükümlülüğünden mahsup edilmesi 
  

    
 

TFRS Bilançosu 
Bankalar 364.912.971,11 Banka Kredileri - 
YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

44.264.375,90 Borç ve Gid. Karş           17.316.017,32 

YİD Projesi Maddi 
Olm. DV. 

75.413.709,18 Ertel. Vergi Yük.  10.449.793,84 

Birikmiş Amortisman (68.131.846,00) Geçmiş Yıl Karı.        235.294.577,26 
  Dönem Net K/Z 33.398.821,77 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 416.459.201,18 Toplam 416.459.201,18 
 
 

VUK  Bilançosu 
Bankalar 364.912.971,11 Banka Kredileri  - 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (376.522.727,27) Vergi Yük.  11.134.204,03 
  Geçmiş Yıl Karı. 226.894.223,69 
  Dönem Net K/Z 44.536.816,12 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 402.565.243,84 Toplam 402.565.243,84 
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On üçüncü yıl sözleşmenin sona erdiği yıldır. 

 
13. YIL (İşletme Aşaması)     
1 485 Ertel. Verg. Yük   11.134.204,03  
   102 Bankalar   11.134.204,03 
 Bir önceki dönemde vergi kanunlarına göre hesaplanan 

kurumlar vergisini ödenmesi 
  

2 740 Hizmet Ür Mal.   4.608.304.36  
   102 Bankalar  4.608.304.36 
 İşletme hizmetine ilişkin giderlerin nakden ödenmesi   
3 123 YİD Projesi İşlet. 

Hizmeti Alacağı 
  5.526.965,23  

   600 Yurt İç. Sat.  5.526.965,23 
 İşletme faaliyetine ilişkin hâsılatın tahsil edilmek üzere 

kayda alınması  
  

4 102 Banklar   32.002.113,60  
   600 Yurt İç. Sat.  32.002.113,60 
 Nakden tahsil edilen kira gelirin sözleşmeye ilişkin bir 

hâsılat olarak kayda alınması 
  

5 740 Hizmet. Ür. Mal.   1.818.181,82  
 780 Finansman Gid.   865.800,87  
   479 Diğ. Borç ve 

Gid. Karş. 
 2.683.982,69 

 Devirde katlanılacak giderlere karşılık ayrılması   
6 660 Finansman Gid.   865.800,87  
   781 Fin. Gid. YH  865.800,87 
 Finansman giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması   
7 740 Hiz. Üretim Mali.   7.281.863,17  
                                                     217 Biri. Amortis. 

Maddi olmayan duran varlıklara amortisman ayrılması 
 7.281.863,17 

    
8 102 Bankalar   51.203.381,77  
   123 YİD Projesi 

İşlt. Hizm. Alacağı 
210 YİD Projesi. 
Garanti Alacak. 

 5.529.965,23 
 

45.673.416,54 

   600 Yurt İç. Sat.   19.107.061,16 
 Garanti edilen ve talepten dolayı ortaya çıkan fazla 

ücretin tahsilâtı 
  

9 210 YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

  1.409.040,64  

   642 Faiz Geliri  1.409.040,64 
 Etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faiz gelirinin 

kayda alınması 
  

10 622 Sat. Hiz Mal.   13.708.349,35  
   741Hiz.Ü Ml. YH  13.708.349,35 
 Maliyetin sonuç hesaplarına aktarılması   
11 741 Hizmet Ür. Mal YH   13.708.349,35  
 781 Fin Gid YH   865.800,87  
   740 Hiz. Ür . Mal  13.708.349,35 
   780 Fin. Gid  865.800,87 
 Maliyet ve yansıtma hesaplarının kapatılması   
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13. YIL (İşletme Aşaması) (Devamı) 
12 690 Dönem K/Z   14.574.150,21  
   622 Sat. Hiz Mal.   13.708.349,35 
   660 Fin Gid.         865.800,87 
 Döneme ilişkin giderlerin k/z hesabına aktarılması   
13 600 Yurt İçi Sat   56.639.140,00  
 642 Faiz Geliri   1.409.040,64  
   690 Dönem K/Z  58.048.180,63 
 Döneme ilişkin gelirlerin k/z hesabına aktarılması   
14 690 Dönem K/Z   43.474.030,42  
   691Vergi Gel/Gid.  8.694.806,08 
   692 Dönem Net K  34.779.224,33 
 Dönemin net karı ve vergi karşılığının tespiti   
15 691 Vergi Gel/Gid.    8.694.806,08  
   485 Ert. Ver. Yük  8.694.806,08 
 Ertelenmiş vergi varlığının ertelenmiş vergi 

yükümlülüğünden mahsup edilmesi 
  

 
Geçici Mizan461 

TFRS Bilançosu 
Bankalar 451.483.019,25 Banka Kredileri - 
YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

- Borç ve Gid. Karş               20.000.000 

YİD Projesi Maddi 
Olm. DV. 

75.413.709,18 Ertel. Vergi Yük.  8.010.359,89 

Birikmiş Amortisman (75.413.709,18) Geçmiş Yıl Karı. 268.693.399,03 
  Dönem Net K/Z           34.779.224,33 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 451.483.019,25 Toplam 451.483.019,25 
 

VUK  Bilançosu 
Bankalar 451.483.019,25 Banka Kredileri  - 
Özel Maliyetler 414.175.000 Borç ve Gid. Karş - 
Br. Amortisman  (414.175.000) Vergi Yük.  12.010.359,89 
  Geçmiş Yıl Karı.  271.431.039,81 
  Dönem Net K/Z           48.041.583,56 
  Sermaye 120.000.000 
Toplam 451.483.019,25 Toplam 451.483.019,25 
 
Devirden önce yapılması gereken yenileme hizmetlerinin maliyeti, tahmin 

edildiği gibi 20.000.000 TL olarak gerçekleşirse; 

 
 479 Borç ve gider karş   20.000.000  
   102 Bankalar  20.000.000 
      

461 Karma Modele İlişkin ve Bilanço ve Gelir Tablosunu Yıllar İtibariyle Topluca Görmek için 
Bakınız Ek 13: Karma Model Bilanço ve Gelir Tabloları 
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  Ve bu durumda ödenmesi gereken vergi, vergi kanunlarına göre 
mizanda 12.010.359,89 TL olarak görünürken, 20.000.000 TL vergi 
kanunlarına göre ilgili yılda gider yazılarak karı 20.000.000 azaltacak bu 
nedenle ödenecek vergiyi de 4.000.000 TL azaltacaktır (20.000.000 x 0,20). 
Sonuçta ödenecek vergi 8.010.359,89462 olacaktır. Son dönemin vergisinin, 
dönem içinde ödendiği varsayımıyla kayıtlar ve bilançolar aşağıdaki gibi 
olacaktır.  
 485 Ertelenmiş Vergi 

Yük. 
  8.010.359,89  

   102 Bankalar  8.010.359,89 
 

 Vergi kanunlarına göre, 20.000.000 TL o yılın gideri olduğundan 
mizandaki kar toplamından 20.000.000 TL azalacaktır. Bu giderin vergisi 
ödenmeyeceğinden vergi karşılığı 4.000.000 TL azalacak kar da 4.000.000 
TL artacaktır. Sonuç olarak kar 16.000.000 TL azalacaktır. Varlıkların net 
tutarı da sıfıra ulaşmıştır. Böyle bir durumda TFRS bilançosu ile VUK 
bilançosu aynı rakamlara ulaşmış olacaktır.  
 

TFRS Bilançosu 
Bankalar 423.472.623,36 Banka Kredileri - 
YİD Projesinden 
Garanti Alacakları 

- Borç ve Gid. Karş               - 

YİD Projesi Maddi 
Olm. DV. 

- Ertel. Vergi Yük.  - 

Birikmiş Amortisman - Geçmiş Yıl Karı.         303.472.623,36 
  Dönem Net K/Z  
  Sermaye 120.000.000 
Toplam         423.472.623,36 Toplam 423.472.623,36 
 

VUK Bilançosu 
Bankalar 423.472.623,36 Banka Kredileri - 
Özel Maliyetler - Borç ve Gid. Karş               - 
Birikmiş Amortisman - Ertel. Vergi Yük.  - 
 - Geçmiş Yıl Karı.         

303.472.623,36463 
  Dönem Net K/Z  
  Sermaye 120.000.000 
Toplam         423.472.623,36 Toplam 423.472.623,36 
 
 

462 (12.010.359,89 -4.000.000) 
463 (271.431.039,81+ 48.041.583,56)-20.000.000+16.000.000 

 

                                                           



 

SONUÇ 

 Günümüzde kamu hizmetinin yerine getirilmesine özel sektörün 

katılımı, özelikle büyük yatırım gerektiren altyapı projeleri için, çok sık 

rastlanır bir durum haline gelmiştir. Bu gelişme, yeni kamu yönetimi 

anlayışına uygun şekilde, devletin rolünü kamu hizmeti üreten ve/veya işleten 

taraf olmaktan söz konusu hizmetlerin üretilmesini ve işletilmesini düzenleyen 

taraf olmaya doğru değiştirmiştir.  

 Geçmişten beri uygulanan imtiyaz usulü,  günümüzde kamu ile özel 

sektör arasında projenin risklerinin paylaşımını da içermekte ve bu nedenle 

kamu özel sektör ortaklıları olarak adlandırılmaktadır. Uygulamada birçok 

model olmakla birlikte, YİD modeli en çok kullanılan modeldir. 

 YİD modelinin muhasebeleştirilmesi, projelerin yapısının karmaşık 

olmasından dolayı sözleşmelerin ekonomik özüne inilmesini zorlaştırmıştır. 

Sözleşmelerin karmaşıklığının en büyük nedeni bir varlığın inşa edilmesi ve 

işletilmesini içermesi ve bu iki aşamanın birbiriyle ilişkili olan sözleşmeyle 

ayrılmamış fakat ekonomik açıdan ayrıştırılabilir nakit akımları 

sağlamasından kaynaklanmaktadır. Yapım aşaması her ne kadar inşa edilen 

varlık ile ilişkilendirilip kiralama sözleşmeleri kapsamında düşünülse de,  

aslında her iki aşamada da işletmecinin hizmet sunumu söz konusudur. 

İşletmeci sözleşme süresi boyunca inşa hizmeti, işletme, bakım-onarım gibi 

hizmetler vermektedir. 

 İşletmeci, yapım aşamasında sunduğu inşa hizmetinin bedelini işletme 

aşamasında tahsil etmektedir. İşletmeci, yapım aşamasında verdiği hizmet 

nedeniyle gelecekte ekonomik fayda sağlayacağından bu aşamada bir varlık 

muhasebeleştirmesi gerekir. Bu varlığın ilk bakışta inşa edilen varlık olarak 

algılanması doğaldır ve uzun yıllar inşa edilen varlık işletmecinin 

bilançosunda aktifleştirilmiştir. Ancak standartlar açısından işletmecinin 

aktifleştireceği varlık inşa edilen varlık olamaz çünkü işletmeci inşa ettiği 

varlığı kontrol edememektedir.  

 Standart yorumundaki yaklaşımın göre, yapım aşamasındaki büyük 

yatırımlar finansal varlık ve/veya maddi olmayan duran varlık olarak 
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muhasebeleştirilmektedirler. Bu durum Türkiye’deki muhasebe uygulamaları 

ve alışkanlıklarıyla çelişmektedir. Yorum diğer taraftan değerleme ölçüsü 

olarak gerçeğe uygun değer kullanılmakta, bu değerleme ölçüsünün 

kullanılması yapım aşamasında herhangi bir satış, elden çıkarma 

olmamasına karşılık işletmecinin kar raporlanmasına neden olmaktadır.  

 Finansal varlık modelinde, sözleşme yapım aşamasında, ileride 

belirlenebilir (tahmin edilen) getirilere olan bir tahvil gibi dikkate alınmakta ve 

finansal varlık olarak muhasebeleştirilmektedir.  Sözleşmenin bu şekilde 

dikkate alınmasının nedeni, sözleşmeye ilişkin talep riskinin imtiyazı tanıyan 

tarafından üstelenilmiş olmasıdır. Talep riskini üstlenmeyen işletmeci 

açısından sözleşme, aynı bir tahvil gibi sözleşmeden doğan ve koşulsuz nakit 

alma hakkı sağlamaktadır. Bu sözleşmeler, işletmeciye verdiği hizmetten 

bağımsız bir şekilde, belirlenebilir bir tutarın garanti edildiği sözleşmelerdir. 

Bu nedenle işletmeci, ne kadar hizmet verirse versin, sözleşmeden doğan ve 

belirlenebilir bir nakit alma hakkına sahip olmaktadır. Bu nedenle işletmecinin 

yapım aşamasında bu hakkı elde etme için katlandığı maliyetler, bir finansal 

varlık temsil etmekte ve gerçeğe uygun değeri ile bilançoya alınmaktadır. 

İşletmecinin, her ne şekilde olursa olsun, tamamladığı yatırımın gerçeğe 

uygun değeri ile ilerde elde edeceği nakit akımlarının net bugünkü değeri 

birbirine eşitlenmektedir. Bu finansal varlıkların TMS 39’un dokuzuncu 

maddesine göre bir alacak olarak nitelendirilmesi ve itfa edilmiş maliyetleri ile 

ölçülmesi uygun olmaktadır.  

 Gerçekleştirilen yatırımların gerçeğe uygun değeri ise yapım 

aşamasındaki maliyetlere belirli bir kar marjının eklenmesi suretiyle tespit 

edilmektedir. Bunun için, benzer inşaat işlerine ilişkin bir kar marjının tespit 

edilmesi gerekir. Sözleşmenin benzersiz bir sözleşme olduğu düşünülürse 

kar marjının belirlenmesi bir sorun teşkil etmektedir.  Ayrıca finansal varlık 

modelinde, finansal varlıkların alacaklar grubunda sınıflandırılması 

durumunda, finansal varlıkların etkin faiz yöntemi ile itfa edilmiş maliyetleri ile 

değerlenmesi gerekir. Bu nedenle, yapım aşamasında bilançoya alınan 

finansal varlıklar için etkin faiz oranının belirlenmesine ihtiyaç vardır. Bu 

oranın belirlenebilmesi için, sözleşme süresince işletmecinin yapım hizmeti 
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karşılığında tahsil edeceği tutarları tahmin edilmesi gerekir. Bu tahmin 

beraberinde işletme aşaması boyunca fiyatı etkileyecek, işletme hizmetine 

ilişkin giderleri etkileyecek enflasyon, talep gibi verilerin ve ayrıca işletme 

aşamasında verilecek hizmetlerin kar marjlarının da tahminini içerir. Bütün bu 

tahminlerin yapılması sözleşme süresi uzadıkça zorlaşacak, değişikliğe 

uğrama olasılıkları ve değişim marjları artacaktır. Bu durum finansal 

tablolarda açıklanan tutarları da etkileyecektir.  

 Finansal varlık modelinde, işletmecinin tahsil edeceği tutar, verdiği 

hizmete göre farklılaşmayacaktır. Yıllar itibariyle işletmecinin tahsil ettiği tutar,  

yapım aşaması ve işletme aşaması ile ilgili olan kısım olarak ayrıştırılacak ve 

yapım aşaması ile ilgili olan kısım, yapım aşamasında bilançoya alınan 

finansal varlıkların değerini azaltacak ve sözleşme süresi sonunda 

işletmecinin finansal varlıkları, yani sözleşme sıfırlanarak kendiliğinden 

bilançodan çıkmaktadır. 

 Maddi olmayan duran varlık modelinde ise sözleşme işletmeciye 

verdiği hizmet karşılığında ücret tahsil etme hakkı tanımaktadır. İşletmeci 

ücreti direkt kamu hizmetini kullananlardan tahsil edebileceği gibi, verdiği 

hizmetin bedelini imtiyazı tanıyandan dolaylı bir şekilde de (gölge ücret 

olarak) tahsil edebilir. İşletmecinin tahsil edeceği tutar, kamu hizmetinin 

kullanım seviyesine bağlı ise başka bir değişle talep riskini işletmeci 

üstlenmiş ise, sözleşme işletmeciye ücret tahsil etme hakkı vermekte ve 

işletmecinin maddi olmayan duran varlığı olarak muhasebeleştirilmektedir.  

 Türkiye uygulamalarında Yap-İşlet-Devret sözleşmelerinin işletmecinin 

bilançosunda maddi olmayan duran varlık grubu içerisinde yer alan özel 

maliyetler hesabı içinde izlenmesi nedeniyle Türkiye uygulamalarına 

benzetilebilir. Ancak, standart yorumun yaklaşımı yine çok farklılaşmaktadır. 

Bu farklılığın en önemli noktası, maddi olmayan duran varlığın edinim şekli ile 

ilgilidir. Maddi olmayan duran varlık takas yoluyla elde edilmektedir.  

İşletmeci ücret tahsil etme hakkını,  yapım aşamasında verilen inşa hizmeti 

karşılığı elde etmektedir. Yapım hizmeti ile ücret tahsil etme hakkının takası 

söz konusudur. Bu nedenle, benzer olmayan varlıkların takası söz konusu 

olduğundan, maddi olmayan duran varlık (ücret tahsil etme hakkı) maliyeti ile 
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değil, gerçeğe uygun değeri ile bilançoya alınmalıdır. Gerçeğe uygun değerin 

tespitinde yine uygun bir kar marjı belirlenmesi gerekecektir. Bu nedenle, bu 

modelde de yapım aşamasında kar doğacaktır. Karın tutarı, belirlenen kar 

marjına göre değişecektir.  

 Maddi olmayan duran varlık modelinde, işletme aşamasında tahsil 

edilen tutarın hepsi, o dönemin geliri olarak kayda alınacaktır. Bu modelde 

sözleşmenin yani maddi olmayan duran varlığın değeri,  sözleşmesi süresi 

sonunda amortisman aracılığıyla sıfıra inecek ve bilanço dışına çıkacaktır. 

Karma model, işletmeciye belirlenebilir veya sabit bir tutarı garanti 

ederken aynı zamanda kamu hizmetini kullananlardan ücret tahsil etme hakkı 

veren sözleşmeler olduğunda kullanılır. Böyle bir sözleşmede,  işletmeciye 

belirlenebilir veya sabit bir tutarı garanti eden kısım finansal varlık olarak 

muhasebeleştirilir.  İşletmeciye ücret tahsil etme hakkı veren kısım ise maddi 

olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirilir. Bu durum aynı zamanda 

kamu hizmetine ilişkin talep riski işletmeci ve imtiyazı tanıyan arasında 

paylaşılmış olduğu anlamına gelmektedir. 

İşletmecinin maddi olmayan duran varlığı temsil eden ücret tahsil etme 

hakkı, kamu hizmetinin garanti edilen tutarı aşacak şekilde talep görmesi 

durumunda, işletmeciye garanti edilenin üzerinde gelir elde etme fırsatı 

sunmaktadır.  Finansal varlık modeli ile bu modeli ayıran nokta da budur. 

Finansal varlık modelinde işletmecinin belirlenebilir veya sabit tutarın 

üzerinde gelir elde etme fırsatı yoktur. Eğer böyle bir kar doğarsa, bu kar 

imtiyazı tanıyana devredilecektir. 

Karma model ile maddi olmayan duran varlık modelinin farkı ise, 

karma modelde işletmeciye garanti edilen belirlenebilir veya sabit bir tutarın 

olması ve buna ilave olarak bu varlıkların kullanımından doğan ek gelirlerin 

işletmeciye kalmasıdır. Bu nedenle karma modelde maddi olmayan duran 

varlık modelinden farklı olarak işletmeci için, kamu hizmetinin kullanımından 

bağımsız olan asgari bir gelir her zaman söz konusudur.   

Bu model, doğal olarak finansal varlık modelinde ve maddi olmayan 

duran varlık modelinde değinilen uygulama problemlerinin her ikisini de 

içermektedir. Bunlara ek olarak, bu modelde en çok sorun yaratan nokta, 
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yapım aşamasının gerçeğe uygun değerinin finansal varlık ve maddi olmayan 

duran varlık arasında dağıtılması sorunudur. Bu dağıtımın yapılabilmesi için, 

katlanılan maliyetlerin ne kadarının finansal varlık ne kadarının maddi 

olmayan duran varlık için yapıldığının tespit edilmesi ve bu maliyetlere 

belirlenen kar marjının eklenmesi gerekir. Ancak, böyle bir tespitin yapılması 

her zaman mümkün olmayabilir.   

Bu soruna çözüm şu varsayım altında bulunmuştur: İşletmeciye 

garanti edilen tutarlar finansal varlık olarak dikkate alınacağına göre, talebin 

garanti edilen tutarın altında kaldığı yıllarda sözleşmenin finansal varlık kısmı 

kullanılıyor demektir.  Sözleşmenin maddi olmayan duran varlık kısmı ise, 

ancak talebin garanti edileni aştığı zaman kullanılabilir hale gelir.  

Bu nedenle, finansal varlık modelinde olduğu gibi, garanti ücretleri 

tahmin edilerek, uygun bir iskonto oranı ile yapım aşamasının bittiği zamana 

getirilir. İnşa aşamasına ilişkin gerçeğe uygun değer de aynı tarihe aynı oran 

ile taşınarak, tutarlar karşılaştırılabilir hale getirilir. Böylece yatırımın gerçeğe 

uygun değerinin yüzde kaçının finansal varlık olduğu bulunabilir. Geri kalanı 

da maddi olmayan duran varlık olacaktır. Garanti edilen tutarın, gerçek talebi 

geçmediği ama çok yakın olduğu durumlarda, finansal varlık tutarı yüksek bir 

oran çıkacaktır. Hatta, talebin garanti edilen tutarı hiç aşamayacağı tahmin 

ediliyor ise, sözleşmenin maddi olmayan duran varlık kısmı hiç 

kullanılmayacağından, yüzde yüzü finansal varlık olacaktır.  

Uluslararası yaklaşım, Yap-İşlet-Devret sözleşmelerine taraf olan 

işletmecinin finansal tablolarını, finansal tablo kullanıcıları için daha anlamlı 

hale getirecektir. Tahmini olarak da olsa sözleşmenin işletmeciye ilerde 

sağlayacağı faydaların biçimi ve tutarı finansal tablolara yansımış olacaktır. 

Bu tahminlere ilişkin açıklamalara dipnotlar aracılığıyla yapılacağından, 

finansal tablo kullanıcıları açısından tahminlerin tutarlar üzerindeki etkisi de 

değerlendirilebilecektir. Bu açıdan, bilginin tahmine dayalı da olsa ihtiyaç 

duyulan zamanda yani karar anında finansal tablo kullanıcına sunulması 

sağlanmış olacaktır.  
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Bu yaklaşımın zayıf yönleri ise, finansal tablodaki tutarların yapılan 

tahminler nedeniyle özellikle, uzun dönemli sözleşmeler için değişikliğe 

uğrama olasılığının çok olmasıdır.  
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EK 1: FİNANSAL VARLIK MODELİNDE FİNANSAL VARLIK TUTARLARI 

 
ETKİN FAİZ ORANIN HESAPLANMASI 

      İlk iki yıldaki yapım 
aşamasıyla ilgili aktifleştirilen 
alacak tutarı, sonraki 11 yılda 
tabloda görüldüğü şekilde 
tahsil edilecektir.  
 
       İlk iki yıldaki tutarı, 
sonraki 11 yıldaki nakit 
akışlarına eşitleyen tutar, 
yapım aşamasında 
aktifleştirilen finansal varlıklar 
için etkin faiz oranını 
verecektir. Bu oran, %0,54 
olarak hesaplanmıştır.  

     
  

     
  

1. YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 6. YIL 7. YIL 
 
(230.000.000,00) (230.000.000,00) 45.680.000,00464 46.822.000,00 47.992.550,00 38.423.457,50 39.384.043,94 

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

8.YIL 9.YIL 10.YIL 11. YIL 12. YIL 13. YIL  
 
40.368.645,04 41.377.861,16 42.412.307,69 43.472.615,38 44.559.430,77 45.673.416,54  

 
 
  

464  3’üncü ve 13’üncü yıllar arasındaki finansal varlık tutarları, ilgili yılda garanti ücreti olarak imtiyazı tanıyandan tahsil edilen toplam tutarın sadece yapım 
aşamasıyla ilgili olan kısımdır. Örneğin,  birinci yılın tutarı ilgili yılda tahsil edilen toplam tutar olan 50.000.000 TL’den  işletme hizmeti ile ilgili olan 4.320.000 
TL’nin çıkarılması yoluyla elde edilmiştir. 50.000.000 – 4.320.000 = 45.680.000 TL 
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Hesaplanan etkin faiz oranı üzerinden yıllar itibariyle finansal varlık tutarları: 
 

 

465 Bu tutar, bir önceki yılın, yıl sonu tutarı ile etkin faiz oranının çarpılmasıyla elde edilir. Yani örneğin birinci yıl için, 230.000.000 x 0,00054=1.235.741,83 

Finansal Varlık 1. YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 6. YIL 7. YIL 
Başlangıç 0,00 230.000.000,00 461.235.741,83 418.033.864,86 373.457.873,26 327.471.834,20 290.807.814,28 

İNŞA AŞAMASIYLA İLGİLİ 
 FİNANSAL VARLIK 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
İŞLETME AŞAMASI İLE İLGİLİ 
 FİNANSAL VARLIK 0,00 0,00 4.320.000,00 4.428.000,00 4.538.700,00 4.652.167,50 4.768.471,69 
ETKİN FAİZ ORANIYLA  
HESAPLANAN  
FAİZ GELİRİ 0,00 1.235.741,83465 2.478.123,04 2.246.008,40 2.006.510,93 1.759.437,58 1.562.449,48 
İMTİYAZI TANIYANDAN 
 TAHSİL EDİLEN TUTAR 0,00 0,00 (50.000.000,00) (51.250.000,00) (52.531.250,00) (43.075.625,00) (44.152.515,63) 

Yıl Sonu 230.000.000,00 461.235.741,83 418.033.864,86 373.457.873,26 327.471.834,20 290.807.814,28 252.986.219,82 

      
  

Finansal Varlık 8.YIL 9.YIL 10.YIL 11. YIL 12.YIL 13. YIL  
Başlangıç 252.986.219,82 213.976.816,75 173.748.608,21 132.269.815,40 89.507.858,03 45.429.334,24  

İNŞA AŞAMASIYLA İLGİLİ  
FİNANSAL VARLIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
İŞLETME AŞAMASI İLE İLGİLİ 
 FİNANSAL VARLIK 4.887.683,48 5.009.875,57 5.135.122,46 5.263.500,52 5.395.088,03 5.529.965,23  
ETKİN FAİZ ORANIYLA  
HESAPLANAN FAİZ GELİRİ 1.359.241,97 1.149.652,62 933.514,88 710.658,01 480.906,97 244.082,30  
İMTİYAZI TANIYANDAN 
TAHSİL EDİLEN TUTAR (45.256.328,52) (46.387.736,73) (47.547.430,15) (48.736.115,90) (49.954.518,80) (51.203.381,77)  

Yıl Sonu 213.976.816,75 173.748.608,21 132.269.815,40 89.507.858,03 45.429.334,24 0,00  
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EK 2: MODELLER İTİBARİYLE GARANTİ ÜCRETLERİ VE GEÇİŞ GELİRLERİ 

Her bir model için geçiş gelirlerini hesaplayabilmek için öncellikle garanti edilen yolcu sayısı ve/veya tahmini talep ile tahmini 
fiyatın belirlenmesi gerekir. Aşağıdaki tablo garanti edilen yolcu sayısı ve/veya tahmini talep ile tahmini fiyata ilişkidir. 
 

 
Bu verilere göre her bir model için yıllar itibariyle geçiş gelirleri aşağıdaki gibi olacaktır 
  

TAHMİN EDİLEN KAMU HİZMETİ KULLANACAK KİŞİ SAYISI VE KAMU HİZMETİNİN KİŞİ BAŞI TAHMİNİ BİRİM FİYATI 
  1.YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 6. YIL 7.YIL 8. YIL 

TAHMİNİ GEÇİŞ 
MİKTARI 

(Kişi Sayısı) - - 
                    
900.000,00     

                 
1.100.000,00     

                 
1.400.000,00     

                 
1.800.000,00     

                 
2.300.000,00     2.369.000,00 

BİRİM  FİYAT 
(Kişi Başı) - - 

                             
20,00     

                             
20,50     

                             
21,01     

                             
21,54     

                             
22,08     22,63 

GARANTİ EDİLEN 
GEÇİŞ MİKTARI 

  
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

   
9. YIL 10. YIL 11. YIL 12. YIL 13.YIL 

 TAHMİNİ GEÇİŞ 
MİKTARI 

(Kişi Sayısı) 
  

                 
2.440.070,00     

                 
2.513.272,10     

                 
2.588.670,26     

                 
2.666.330,37     

                 
2.746.320,28     

 BİRİM  FİYAT 
(Kişi Başı) 

  

                             
23,19     

                             
23,77     

                             
24,37     

                             
24,98     

                             
25,60     

 GARANTİ EDİLEN 
GEÇİŞ MİKTARI 

  
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 
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FİNANSAL VARLIK MODELİ İÇİN, GARANTİ EDİLEN KİŞİ SAYISINA BAĞLI GEÇİŞ GELİRLERİ 
 
Finansal varlık modelinde geçiş gelirleri, garanti edilen hizmet kullanıcısı sayısı ve birim fiyata bağlıdır. 
 
 3. YIL 4. YIL 5. YIL 6. YIL 7.YIL 8. YIL 
 
İŞLETMECİYE GARANTİ EDİLEN TUTAR  
(Garanti Edilen Kişi Sayısı x Fiyat) 

               
50.000.000,00     

               
51.250.000,00     

               
52.531.250,00     

               
43.075.625,00     

               
44.152.515,63     

               
45.256.328,52     

 
 İNŞA HİZMETİ  İLE İLGİLİ KISIM 
(Finansal Varlıkları Azaltır) 

 
45.680.000,00 

 
46.822.000,00 

 
47.992.550,00 

 
38.423.457,50 

 
39.384.043,94 

 
40.368.645,04 

  
İŞLETME HİZMETİ İLE İLGİLİ KISIM 
(Hasılat Kaydedilir) 

 
4.320.000,00 

 
4.428.000,00 

 
4.538.700,00 

 
4.652.167,50 

 
4.768.471,69 

 
4.887.683,48 

 9. YIL 10. YIL 11. YIL 12. YIL 13.YIL  
 
İŞLETMECİYE GARANTİ EDİLEN TUTAR  
(Garanti Edilen Kişi Sayısı x Fiyat) 

               
46.387.736,73     

               
47.547.430,15     

               
48.736.115,90     

               
49.954.518,80     

               
51.203.381,77     

 

 
İNŞA HİZMETİ  İLE İLGİLİ KISIM 
(Finansal Varlıkları Azaltır) 

 
41.377.861,16 

 
42.412.307,69 

 
43.472.615,38 

 
44.559.430,77 

 
45.673.416,54 

 

 
İŞLETME HİZMETİ İLE İLGİLİ KISIM 
(Hasılat Kaydedilir) 

 
5.009.875,57 

 
5.135.122,46 

 
5.263.500,52 

 
5.395.088,03 

 
5.529.965,23 
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MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK MODELİ TALEBE BAĞLI GEÇİŞ GELİRLERİ 

Maddi olmayan duran varlık modelinde geçiş ücretleri, hizmete ilişkin talebe ve birim fiyata bağlıdır. 

 3. YIL 4. YIL 5. YIL 6. YIL 7.YIL 8. YIL 
 
İŞLETMECİNİN GEÇİŞ GELİRİ 
(Talep x Fiyat) 
Hepsi Hasılat Kaydedilir 

               
18.000.000,00     

               
22.550.000,00     

               
29.417.500,00     

               
38.768.062,50     

               
50.775.392,97     

               
53.606.121,13     

 9. YIL 10. YIL 11. YIL 12. YIL 13.YIL  
 
İŞLETMECİNİN GEÇİŞ GELİRİ 
(Talep x Fiyat) 
Hepsi Hasılat Kaydedilir 

               
56.594.662,38     

               
59.749.814,81     

               
63.080.866,98     

               
66.597.625,32     

               
70.310.442,93     
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KARMA MODELDE GEÇİŞ GELİRLERİ 

Karma modelde geçiş gelirleri birim fiyat ve garanti edilen hizmet kullanıcısı sayısı ile talep arasındaki 

ilişkiden etkilenir.  

 3. YIL 4. YIL 5. YIL 6. YIL 7.YIL 8. YIL 
 
İŞLETMECİYE GARANTİ EDİLEN TUTAR  
(Garanti Edilen Kişi Sayısı x Fiyat) 
Finansal Varlıkları Azaltır 

               
50.000.000,00     

               
51.250.000,00     

               
52.531.250,00     

               
43.075.625,00     

               
44.152.515,63     

               
45.256.328,52     

 
TALEP KARŞILIĞI ELDE EDİLEN 

               
18.000.000,00     

               
22.550.000,00     

               
29.417.500,00     

               
38.768.062,50     

               
50.775.392,97     

               
53.606.121,13     

 
DEVLETİN GARANTİ NEDENİYLE 
İŞLETMECİYE ÖDEDİĞİ EKSİK KISIM 32.000.000,00     

         
28.700.000,00        23.113.750,00     

            
4.307.562,50     - - 

 
İŞLETMECİNİN TALEP NEDENİYLE 
FAZLADAN KAZANDIĞI 
Hasılat Kaydedilir - - - - 

                 
6.622.877,34     

                 
8.349.792,61     

 9. YIL 10. YIL 11. YIL 12. YIL 13.YIL  
İŞLETMECİYE GARANTİ EDİLEN TUTAR  
(Garanti Edilen Kişi Sayısı x Fiyat) 
Finansal Varlıkları Azaltır 

               
46.387.736,73     

               
47.547.430,15     

               
48.736.115,90     

               
49.954.518,80     

               
51.203.381,77     

 

 
TALEP KARŞILIĞI ELDE EDİLEN 

               
56.594.662,38     

               
59.749.814,81     

               
63.080.866,98     

               
66.597.625,32     

               
70.310.442,93     

 

 
DEVLETİN GARANTİ NEDENİYLE 
İŞLETMECİYE ÖDEDİĞİ EKSİK KISIM - - - - - 

  
İŞLETMECİNİN TALEP NEDENİYLE 
FAZLADAN KAZANDIĞI 
Hasılat Kaydedilir 

               
10.206.925,65     

               
12.202.384,66     

               
14.344.751,08     

               
16.643.106,52     

               
19.107.061,16     
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EK 3: İŞLETME HİZMETİNE İLİŞKİN GELİR VE GİDERLER 

 
 
 
EK 4: KİRA GELİRLERİ 

 3. YIL 4. YIL 5. YIL 6. YIL 7.YIL 8. YIL 
KİRA GELİRİ (enflasyon 
artışlı)      25.000.000,00          25.625.000,00          26.265.625,00          26.922.265,63          27.595.322,27     

     
28.285.205,32     

 9. YIL 10. YIL 11. YIL 12. YIL 13.YIL  
KİRA GELİRİ (enflasyon 
artışlı)      28.992.335,46          29.717.143,84          30.460.072,44          31.221.574,25          32.002.113,60     

 

 
  

 3. YIL 4. YIL 5. YIL 6. YIL 7.YIL 8. YIL 
İŞLETME HİZMETİ GİDERİ 
 (İLK YIL GELİRİNİN  %20’si OLARAK ve 
ENFLASYON ARTIŞIYLA) 3.600.000,00 3.690.000,00 3.782.250,00 3.876.806,25 3.973.726,41 4.073.069,57 
 9. YIL 10. YIL 11. YIL 12. YIL 13.YIL  
İŞLETME HİZMETİ GİDERİ 
 (İLK YIL GELİRİNİN  %20’si OLARAK ve 
ENFLASYON ARTIŞIYLA) 4.174.896,31 4.279.268,71 4.386.250,43 4.495.906,69 4.608.304,36 
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EK 5: BANKA KREDİLERİNİN FAİZ GİDERİ VE ÖDEMESİ 

 

 
Bu tablodaki finansman giderleri devirden önce yapılacak harcamalar için her yıl ayrılan karşılıklarla ilgili olarak ortaya çıkan 
finansman giderlerini kapsamamaktadır Bu tabloda sadece banka kredilerine ilişkin faizler yer almaktadır. Karşılıklarla ilgili 
bilgi için bakınız: Ek 6. 
  

466 Borcun ihtiyaç oldukça yıl içinde kullanımının zamana eşit dağıldığı varsayılarak, hesaplamalar yıllık ortalama borca %5 faiz oranının uygulanması ile 
bulunmuştur. Örneğin ilk yıl için[ (0+140.000.000)/2] x %5 =3.500.000  

 
1. YIL 2.YIL 3. YIL 4. YIL 5.YIL 

Finansal giderler (tahakkuk esası) (3.500.000,00)466 (10.675.000,00) (14.708.750,00) (13.513.664,06) (12.162.297,66) 
Kullanılan Borç 140.000.000 140.000.000 - - - 
Yıl Başı Bakiye 140.000.000 283.500.000 308.883.750,00 283.786.945,31 255.408.250,78 
Borcun yıllık ödemesi 0,00 0,00 38.610.468,75 40.540.992,19 51.081.650,16 
KUMULATIF olarak yıllık borç 
ödemesi 0,00 0,00 38.610.468,75 79.151.460,94 130.233.111,09 
Yıl sonu bakiye 143.500.000,00 294.175.000,00 270.273.281,25 243.245.953,13 204.326.600,63 

 
6. YIL 7. YIL 8. YIL 9. YIL 10. YIL 

Finansal giderler (tahakkuk esası) (10.216.330,03) (8.045.359,90) (5.631.751,93) (2.956.669,76) 0,00 
Kullanılan Borç - - - - - 
Toplam Borç 214.542.930,66 168.952.557,89 118.266.790,52 62.090.065,03 0,00 
Borcun yıllık ödemesi 53.635.732,66 56.317.519,30 59.133.395,26 62.090.065,03 0,00 
KUMULATIF olarak yıllık borç 
ödemesi 183.868.843,76 240.186.363,06 299.319.758,32 361.409.823,34 361.409.823,34 
Yıl sonu bakiye 160.907.197,99 112.635.038,59 59.133.395,26 0,00 0,00 
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EK 6: TESLİMDEN ÖNCE YAPILACAK YENİLEME HİZMETİNE İLİŞKİN TAHMİN EDİLEN GİDER İÇİN YILLAR 
İTİBARİYLE AYRILACAK KARŞILIK TUTARLARI 

 

 3. YIL 4. YIL 5. YIL 6. YIL 7. YIL 8. YIL 
 
HER YIL AYRILACAK KARŞILIK TUTARI 
( EŞİT TAKSİTLERLE= 20.000.000/11 YIL) 

 
1.818.182 
 

 
1.818.182 
 

 
1.818.182 
 

 
1.818.182 
 

 
1.818.182 
 

 
1.818.182 
 

 
SÖZLEŞME SONUNA KALAN VADEYE GÖRE  
%5 İLE İSKONTO EDİLMİŞ TUTARLAR 
(İlgili dönemin gideri olarak muhasebeleştirilir) 

 
 
1.116.205,92 1.172.016,21 1.230.617,02 1.292.147,87 1.356.755,27 1.424.593,03 

 
ÖNCEKİ YILLARIN FAİZLERİ  
(Faiz/Finansman Gideri Olarak Muhasebeleştirilir)  55.810,30 117.201,62 184.592,55 258.429,57 339.188,82 

 9. YIL 10. YIL 11. YIL 12. YIL 13. YIL TOPLAM 
 
HER YIL AYRILACAK KARŞILIK TUTARI 
( EŞİT TAKSİTLERLE= 20.000.000/11 YIL) 

 
1.818.182 
 

 
1.818.182 
 

 
1.818.182 
 

 
1.818.182 
 

 
1.818.182 
 

 

 
SÖZLEŞME SONUNA KALAN VADEYE GÖRE  
%5 İLE İSKONTO EDİLMİŞ TUTARLAR 
(İlgili dönemin gideri olarak muhasebeleştirilir) 1.495.822,68 1.570.613,82 1.649.144,51 

 
 
 
1.731.601,73 

 
 
 
1.818.181,82 

 
 
 
15.857.999,87 

 
ÖNCEKİ YILLARIN FAİZLERİ 
(Faiz Gideri Olarak Muhasebeleştirilir) 427.377,91 523.537,94 628.245,53 742.115,03 865.800,87 

 
 
4.142.300,13 

 
TOPLAM      

    
20.000.000 
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EK 7: FİNANSAL VARLIK MODELİ BİLANÇO VE GELİR TABLOSU 

GELİR TABLOSU 1. YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 6.YIL 7.YIL 
Faaliyet Gelirleri  230.000.000,00 230.000.000,00 29.320.000,00 30.053.000,00 30.804.325,00 31.574.433,13 32.363.793,95 

Faaliyet Giderleri (200.000.000,00) (200.000.000,00) (4.716.205,92) (4.862.016,21) (5.012.867,02) (5.168.954,12) (5.385.672,32) 

EBITDA 30.000.000,00 30.000.000,00 24.603.794,08 25.190.983,79 25.791.457,98 26.405.479,00 26.978.121,64 
Amortisman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EBIT  30.000.000,00 30.000.000,00 24.603.794,08 25.190.983,79 25.791.457,98 26.405.479,00 26.978.121,64 
Faiz Geliri 0,00 1.235.741,83 2.478.123,04 2.246.008,40 2.006.510,93 1.759.437,58 1.562.449,48 

Finansman Giderleri (3.500.000,00) (10.675.000,00) (14.708.750,00) (13.569.474,36) (12.279.499,28) (10.400.922,58) (8.303.789,47) 

EBT 26.500.000,00 20.560.741,83 12.373.167,12 13.867.517,83 15.518.469,63 17.763.994,00 20.236.781,64 
VERGİ (5.300.000,00) (4.112.148,37) (2.474.633,42) (2.773.503,57) (3.103.693,93) (3.552.798,80) (4.047.356,33) 

NET GELİR 21.200.000,00 16.448.593,46 9.898.533,70 11.094.014,26 12.414.775,71 14.211.195,20 16.189.425,31 
KÜMÜLATİF GELİR 21.200.000,00 37.648.593,46 47.547.127,16 58.641.141,42 71.055.917,13 85.267.112,33 101.456.537,64 

 

BİLANÇO  
                        

1.YIL   2.YIL     
                        

3.YIL 
                        

4.YIL    
                        

5.YIL    
                        

6.YIL    
                        

7.YIL   
Bankalar - - 32.789.531,58 61.625.743,61 81.154.905,81 88.600.246,60 96.351.151,82 
YİD Projesinden Garanti 
Alacakları   230.000.000,00 461.235.741,83 418.033.864,86 373.457.873,26 327.471.834,20 290.807.814,28 252.986.219,82 

 TOPLAM VARLIKLAR  230.000.000 461.235.741,83 450.823.396,11 435.083.616,87 408.626.740,01 379.408.060,87 349.337.371,63 
 Banka Kredileri 143.500.000 294.175.000 270.273.281,25 243.245.953,13 204.326.600,63 160.907.197,99 112.635.038,59 
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü  5.300.000 9.412.148,37 11.886.781,79 10.852.489,90 9.552.371,19 8.065.159,06 8.462.019,07 
Karşılık  - - 1.116.205,92 2.344.032,42 3.691.851,07 5.168.591,49 6.783.776,33 
Sermaye 60.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 
Geçmiş Yıl Karları 

 
21.200.000,00 37.648.593,46 47.547.127,16 58.641.141,42 71.055.917,13 85.267.112,33 

DÖNEM NET KARI 21.200.000,00 16.448.593,46 9.898.533,70 11.094.014,26 12.414.775,71 14.211.195,20 16.189.425,31 
         TOPLAM KAYNAKLAR  230.000.000 461.235.741,83 450.823.396,11 435.083.616,87 408.626.740,01 379.408.060,87 349.337.371,63 
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GELİR TABLOSU 8. YIL 9. YIL 10.YIL 11.YIL 12.YIL 13.YIL 
Faaliyet Gelirleri  33.172.888,80 34.002.211,02 34.852.266,30 35.723.572,95 36.616.662,28 37.532.078,84 

Faaliyet Giderleri (5.554.233,01) (5.728.703,66) (5.909.316,82) (6.035.394,94) (6.227.508,42) (6.426.486,18) 

EBITDA 27.618.655,79 28.273.507,36 28.942.949,48 29.688.178,02 30.389.153,86 31.105.592,66 
Amortisman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EBIT  27.618.655,79 28.273.507,36 28.942.949,48 29.688.178,02 30.389.153,86 31.105.592,66 
Faiz Geliri 1.359.241,97 1.149.652,62 933.514,88 710.658,01 480.906,97 244.082,30 

Finansman Giderleri (5.970.940,75) (3.384.047,67) (523.537,94) (628.245,53) (742.115,03) (865.800,87) 

EBT 23.006.957,02 26.039.112,31 29.352.926,42 29.770.590,51 30.127.945,80 30.483.874,09 
VERGİ (4.601.391,40) (5.207.822,46) (5.870.585,28) (5.954.118,10) (6.025.589,16) (6.096.774,82) 

NET GELİR 18.405.565,62 20.831.289,85 23.482.341,14 23.816.472,41 24.102.356,64 24.387.099,27 
KÜMÜLATİF GELİR 119.862.103,26 140.693.393,11 164.175.734,24 187.992.206,65 212.094.563,29 236.481.662,56 

BİLANÇO  
                        

8.YIL   
                        

9. YIL 
                        

10.YIL  
                        

11.YIL    
                        

12.YIL    
                        

13.YIL     
Bankalar 102.225.392,77 106.056.945,11 172.875.166,36 240.630.384,61 309.879.037,93 380.670.646,22 
YİD Projesinden Garanti 
Alacakları   213.976.816,75 173.748.608,21 132.269.815,40 89.507.858,03 45.429.334,24 - 
        TOPLAM VARLIKLAR  316.202.209,53 279.805.553,32 305.144.981,76 330.138.242,65 355.308.372,17 380.670.646,22 
 Banka Kredileri 59.133.395,26 - - - - - 
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü  8.659.152,83 8.641.401,45 8.404.336,99 7.303.735,44 5.897.791,56 4.188.983,66 
Karşılık  8.547.558,18 10.470.758,77 12.564.910,52 14.842.300,56 17.316.017,32 20.000.000,00 
Sermaye 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 
Geçmiş Yıl Karları 101.456.537,64 119.862.103,26 140.693.393,11 164.175.734,24 187.992.206,65 212.094.563,29 
Dönem Net Karı 18.405.565,62 20.831.289,85 23.482.341,14 23.816.472,41 24.102.356,64 24.387.099,27 

 TOPLAM KAYNAKLAR  316.202.209,53 279.805.553,32 305.144.981,76 330.138.242,65 355.308.372,17 380.670.646,22 
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EK 8: MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK MODELİ VE KARMA MODEL AMORTİSMAN TUTARLARI 

 
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK MODELİ AMORTİSMAN TABLOSU 
 

 
 
 
 
 
  

  1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 6. YIL 7. YIL 
MADDİ OLMAYAN D.V. 233.500.000,00 474.175.000,00 474.175.000,00 474.175.000,00 474.175.000,00 474.175.000,00 474.230.190,64 
DÖNEMİN AMORTİSMAN 
GİDERİ     43.106.818,18 43.106.818,18 43.106.818,18 43.106.818,18 43.114.702,56 
BR AMORTİSMAN     (43.106.818,18) (86.213.636,36) (129.320.454,55) (172.427.272,73) (215.541.975,29) 
NET MADDİ OLMAYAN DUR 
VAR     431.068.181,82 387.961.363,64 344.854.545,45 301.747.727,27 258.688.215,36 

 
8. YIL 9. YIL 10. YIL 11. YIL 12. YIL 13. YIL 

 MADDİ OLMAYAN D.V. 474.286.761,06 474.344.745,73 474.404.180,01 474.404.180,01 474.404.180,01 474.404.180,01 
 DÖNEMİN AMORTİSMAN 

GİDERİ 43.124.130,96 43.135.727,90 43.150.586,47 43.150.586,47 43.150.586,47 43.150.586,47 
 BR AMORTİSMAN (258.666.106,25) (301.801.834,14) (344.952.420,61) (388.103.007,08) (431.253.593,55) (474.404.180,01) 
 NET MADDİ OLMAYAN DUR 

VAR 215.620.654,81 172.542.911,58 129.451.759,40 86.301.172,93 43.150.586,47 0,00 
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EK 9: MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK MODELİ BİLANÇO VE GELİR TABLOSU 

GELİR TABLOSU 1. YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 6.YIL 7.YIL 
Faaliyet Gelirleri 230.000.000,00 230.000.000,00 43.000.000,00 48.175.000,00 55.683.125,00 65.690.328,13 78.370.715,23 

Faaliyet Giderleri (200.000.000,00) (200.000.000,00) (4.716.205,92) (4.862.016,21) (5.012.867,02) (5.168.954,12) (5.330.481,67) 

EBITDA 30.000.000,00 30.000.000,00 38.283.794,08 43.312.983,79 50.670.257,98 60.521.374,00 73.040.233,56 
Amortisman 0,00 0,00 (43.106.818,18) (43.106.818,18) (43.106.818,18) (43.106.818,18) (43.114.702,56) 

EBIT 30.000.000 30.000.000,00 (4.823.024,10) 206.165,61 7.563.439,80 17.414.555,82 29.925.531,00 
Faiz Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finansman Giderleri 0,00 0,00 (14.708.750,00) (13.569.474,36) (12.279.499,28) (10.400.922,58) (8.303.789,47) 

EBT 30.000.000,0 30.000.000,00 (19.531.774,10) (13.363.308,75) (4.716.059,48) 7.013.633,24 21.621.741,53 
VERGİ 6.000.000,000 6.000.000,00 (3.906.354,82) (2.672.661,75) (943.211,90) 1.402.726,65 4.324.348,31 

NET GELİR 24.000.000,0 24.000.000,00 (15.625.419,28) (10.690.647,00) (3.772.847,58) 5.610.906,59 17.297.393,22 
KÜMÜLATİF GELİR 24.000.000,0 48.000.000,00 32.374.580,72 21.683.933,72 17.911.086,14 23.521.992,72 40.819.385,95 

 
 

BİLANÇO  1.YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 6.YIL 7.YIL 
Bankalar - - 789.531,25 4.733.539,06 5.552.763,91 13.730.553,12 31.754.832,00 
YİD Projesi Maddi Olmayan 
Duran Varlıkları 233.500.000,00 474.175.000 474.175.000 474.175.000 474.175.000 474.175.000 474.230.190,64 
Birikmiş Amortisman 

  
(43.106.818,18) (86.213.636,36) (129.320.454,55) (172.427.272,73) (215.541.975,29) 

 TOPLAM VARLIKLAR  233.500.000 474.175.000 431.857.713,07 392.694.902,70 350.407.309,36 315.478.280,39 290.443.047,36 
Banka Kredileri 143.500.000 294.175.000 270.273.281,25 243.245.953,13 204.326.600,63 160.907.197,99 112.635.038,59 
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü  6.000.000 12.000.000 8.093.645,18 5.420.983,43 4.477.771,53 5.880.498,18 10.204.846,49 
Karşılık  - - 1.116.205,92 2.344.032,42 3.691.851,07 5.168.591,49 6.783.776,33 
Sermaye 60.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 
Geçmiş Yıl Karları 

 
24.000.000,00 48.000.000,00 32.374.580,72 21.683.933,72 17.911.086,14 23.521.992,72 

Dönem Net Karı 24.000.000,00 24.000.000,00 (15.625.419,28) (10.690.647,00) (3.772.847,58) 5.610.906,59 17.297.393,22 
         TOPLAM KAYNAKLAR  233.500.000 474.175.000 431.857.713,07 392.694.902,70 350.407.309,36 315.478.280,39 290.443.047,36 
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GELİR TABLOSU 8. YIL 9. YIL 10.YIL 11.YIL 12.YIL 13.YIL 

Faaliyet Gelirleri  81.891.326,45 85.586.997,83 89.466.958,65 93.540.939,42 97.819.199,57 102.312.556,53 

Faaliyet Giderleri (5.497.662,60) (5.670.718,99) (5.849.882,53) (6.035.394,94) (6.227.508,42) (6.426.486,18) 

EBITDA 76.393.663,85 79.916.278,85 83.617.076,12 87.505.544,48 91.591.691,14 95.886.070,36 
Amortisman (43.124.130,96) (43.135.727,90) (43.150.586,47) (43.150.586,47) (43.150.586,47) (43.150.586,47) 

EBIT  33.269.532,89 36.780.550,95 40.466.489,65 44.354.958,02 48.441.104,67 52.735.483,89 
Faiz Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finansman Giderleri (5.970.940,75) (3.384.047,67) (523.537,94) (628.245,53) (742.115,03) (865.800,87) 

EBT 27.298.592,14 33.396.503,28 39.942.951,71 43.726.712,49 47.698.989,65 51.869.683,02 
VERGİ 5.459.718,43 6.679.300,66 7.988.590,34 8.745.342,50 9.539.797,93 10.373.936,60 

NET GELİR 21.838.873,72 26.717.202,62 31.954.361,37 34.981.369,99 38.159.191,72 41.495.746,42 
KÜMÜLATİF GELİR 62.658.259,66 89.375.462,29 121.329.823,66 156.311.193,65 194.470.385,37 235.966.131,79 

 
 

BİLANÇO  8.YIL 9. YIL 10.YIL 11.YIL 12.YIL 13.YIL 
Bankalar 45.376.437,26 57.744.956,73 134.724.177,50 214.383.669,91 297.406.479,53 383.976.527,68 
YİD Projesi Maddi Olmayan 
Duran Varlıklar 474.286.761,06 474.344.745,73 474.404.180,01 474.404.180,01 474.404.180,01 474.404.180,01 
Birikmiş Amortismanlar (258.666.106,25) (301.801.834,14) (344.952.420,61) (388.103.007,08) (431.253.593,55) (474.404.180,01) 

 TOPLAM VARLIKLAR  260.997.092,07 230.287.868,31 264.175.936,91 300.648.842,84 340.557.066,00 383.976.527,68 
 Banka Kredileri 59.133.395,26 - - - - - 
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü  10.657.878,96 10.441.647,25 10.281.202,72 9.531.348,64 8.770.663,31 8.010.395,89 
Karşılık  8.547.558,18 10.470.758,77 12.564.910,52 14.842.300,56 17.316.017,32 20.000.000,00 
Sermaye 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 
Geçmiş Yıl Karları 40.819.385,95 62.658.259,66 89.375.462,29 121.329.823,66 156.311.193,65 194.470.385,37 
Dönem Net Karı 21.838.873,72 26.717.202,62 31.954.361,37 34.981.369,99 38.159.191,72 41.495.746,42 
        TOPLAM KAYNAKLAR  260.997.092,07 230.287.868,31 264.175.936,91 300.648.842,84 340.557.066,00 383.976.527,68 
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EK 10: KARMA MODELDE YAPIM AŞAMASINDA MUHASEBELEŞTİRİLECEK FİNANSAL VARLIK VE MADDİ 
OLMAYAN DURAN VARLIĞIN GERÇEĞE UYGUN DEĞERLERİNİN TESPİTİ 

 1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 6. YIL 7.YIL 
 
İŞLETMECİYE GARANTİ EDİLEN TUTAR  
(Garanti Edilen Kişi Sayısı x Fiyat) 

   
50.000.000 

 
51.250.000,00 

 
52.531.250,00 

 
43.075.625,00 

 
44.152.515,63 

 
GARANTİ EDİLEN TUTARIN %5 FAİZ 
ORANI İLE 2. YILSONUNDAKİ DEĞERİ 

 

 
47.619.047,62 46.485.260,77 45.378.468,85 35.438.423,29 34.594.651,31 

 
İNŞA HİZMETİNİN TOPLAM GERÇEĞE 
UYGUN DEĞERİ 230.000.000 230.000.000 - - - - - 
 
İNŞA HİZMETİNİN TOPLAM GERÇEĞE 
UYGUN DEĞERİNİN %5 FAİZ ORANI İLE 
2. YILSONUNDAKİ DEĞERİ 241.500.000 230.000.000 - - - - - 
 8. YIL 9. YIL 10. YIL 11. YIL 12. YIL 13.YIL TOPLAM 
İŞLETMECİYE GARANTİ EDİLEN TUTAR  
(Garanti Edilen Kişi Sayısı x Fiyat) 
 

 
45.256.328,52 

 
46.387.736,73 

 
47.547.430,15 

 
48.736.115,90 

 
49.954.518,80 

 
51.203.381,77 

 

 
GARANTİ EDİLEN TUTARIN %5 FAİZ 
ORANI İLE 2. YILSONUNDAKİ DEĞERİ 33.770.969,13 32.966.898,44 32.181.972,29 31.415.734,85 30.667.741,16 29.937.556,85 

 
 

400.456.724,56 
 
İNŞA HİZMETİNİN TOPLAM GERÇEĞE 
UYGUN DEĞERİ - - - - - - 

  
İNŞA HİZMETİNİN TOPLAM GERÇEĞE 
UYGUN DEĞERİNİN %5 FAİZ ORANI İLE 
2. YILSONUNDAKİ DEĞERİ - - - - - - 

 
 
 

4.715.000.000 

Finansal Varlık Oranı: 400.456.724,56/4.715.000.000 = 0,84932 yaklaşık olarak %85 
Maddi Duran Varlık Oranı: (4.715.000.000- 400.456.724,56)/ 4.715.000.000= 0,15068 yaklaşık olarak %15 
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EK 11: KARMA MODELDE FİNANSAL VARLIK TUTARLARI 

 
ETKİN FAİZ ORANIN HESAPLANMASI 

      İlk iki yıldaki yapım 
aşamasıyla ilgili aktifleştirilen 
alacak tutarı, sonraki 11 yılda 
tabloda görüldüğü şekilde 
tahsil edilecektir.  
 
       İlk iki yıldaki tutarı, 
sonraki 11 yıldaki nakit 
akışlarına eşitleyen tutar, 
yapım aşamasında 
aktifleştirilen finansal varlıklar 
için etkin faiz oranını 
verecektir. Bu oran, %3,18 
olarak hesaplanmıştır.  

     
  

     
  

1. YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 6. YIL 7. YIL 
 
(195.344.743,69) (194.344.743,69) 45.680.000,00467 46.822.000,00 47.992.550,00 38.423.457,50 39.384.043,94 

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

8.YIL 9.YIL 10.YIL 11. YIL 12. YIL 13. YIL  
 
40.368.645,04 41.377.861,16 42.412.307,69 43.472.615,38 44.559.430,77 45.673.416,54  

 
  

467  3’üncü ve 13’üncü yıllar arasındaki finansal varlık tutarları, ilgili yılda garanti ücreti olarak imtiyazı tanıyandan tahsil edilen toplam tutarın sadece yapım 
aşamasıyla ilgili olan kısımdır. Örneğin,  birinci yılın tutarı ilgili yılda tahsil edilen toplam tutar olan 50.000.000 TL’den  işletme hizmeti ile ilgili olan 4.320.000 
TL’nin çıkarılması yoluyla elde edilmiştir. 50.000.000 – 4.320.000 = 45.680.000 TL 
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Hesaplanan etkin faiz oranı üzerinden yıllar itibariyle finansal varlık tutarları:  
 

  

468 Bu tutar, bir önceki yılın, yıl sonu tutarı ile etkin faiz oranının çarpılmasıyla elde edilir. Yani örneğin birinci yıl için, 195.344.743,69 x 0,0318=6.218.289,00 

Finansal Varlık 1. YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 6. YIL 7. YIL 
Başlangıç 0,00 195.344.743,69 396.907.776,38 363.862.297,36 328.622.901,94 327.471.834,20 290.807.814,28 

İNŞA AŞAMASIYLA İLGİLİ 
 FİNANSAL VARLIK 195.344.743,69 195.344.743,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
İŞLETME AŞAMASI İLE İLGİLİ 
 FİNANSAL VARLIK 0,00 0,00 4.320.000,00 4.428.000,00 4.538.700,00 4.652.167,50 4.768.471,69 
ETKİN FAİZ ORANIYLA  
HESAPLANAN  
FAİZ GELİRİ 0,00 6.218.289,00468 12.634.520,98 11.582.604,58 10.460.850,59 1.759.437,58 1.562.449,48 
GARANTÖRDEN 
 TAHSİL EDİLEN TUTAR 0,00 0,00 (50.000.000,00) (51.250.000,00) (52.531.250,00) (43.075.625,00) (44.152.515,63) 

Yıl Sonu 195.344.743,69 396.907.776,38 363.862.297,36 328.622.901,94 291.091.202,53 290.807.814,28 252.986.219,82 

      
  

Finansal Varlık 8.YIL 9.YIL 10.YIL 11. YIL 12.YIL 13. YIL  
Başlangıç 252.986.219,82 213.976.816,75 173.748.608,21 132.269.815,40 89.507.858,03 45.429.334,24  

İNŞA AŞAMASIYLA İLGİLİ  
FİNANSAL VARLIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
İŞLETME AŞAMASI İLE İLGİLİ 
 FİNANSAL VARLIK 4.887.683,48 5.009.875,57 5.135.122,46 5.263.500,52 5.395.088,03 5.529.965,23  
ETKİN FAİZ ORANIYLA  
HESAPLANAN FAİZ GELİRİ 1.359.241,97 1.149.652,62 933.514,88 710.658,01 480.906,97 244.082,30  
GARANTÖRDEN  
TAHSİL EDİLEN TUTAR (45.256.328,52) (46.387.736,73) (47.547.430,15) (48.736.115,90) (49.954.518,80) (51.203.381,77)  

Yıl Sonu 213.976.816,75 173.748.608,21 132.269.815,40 89.507.858,03 45.429.334,24 0,00  
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EK 12: MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK MODELİ VE KARMA MODEL İMTİYAZ ÖDEMELERİ TUTARLARI 

 
MADDİ DURAN VARLIK MODELİ İMTİYAZ ÖDEMESİ 
 
İMTİYAZ ÖDEMESİ YAPILACAK YILLAR 7.YIL 8.YIL 9.YIL 10.YIL 
İmtiyaz Ödemesi için Belirlenen Geçiş Sayısı 2.500 2.500 2.500 2.500 
İlgili Yıldaki Birim Geçiş Ücreti 22,08 22,63 23,19 23,77 
İMTİYAZ ÖDEMESİ (Belirlenen Geçiş Sayısı Nedeniyle) 55.190,64 56.570,41 57.984,67 59.434,29 
 
KARMA MODELİ İMTİYAZ ÖDEMESİ 
 
İMTİYAZ ÖDEMESİ YAPILACAK YILLAR 7.YIL 8.YIL 9.YIL 10.YIL 
İmtiyaz Ödemesi için Belirlenen Geçiş Sayısı 2.500 2.500 2.500 2.500 
İlgili Yıldaki Birim Geçiş Ücreti 22,08 22,63 23,19 23,77 
Belirlenen Geçiş Sayısı Nedeniyle Ortaya Çıkan İmtiyaz 
Ödemesi 55.190,64 56.570,41 57.984,67 59.434,29 
Garanti edilen Kapasiteyi Aşan Kısma İlişkin Gelirin %10’u 662.287,73 834.979,26 1.020.692,57 1.220.238,47 
TOPLAM İMTİYAZ ÖDEMESİ 717.478,38 891.549,67 1.078,667,24 1.279.672,75 
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