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Asırlardır çeşitli şekillerde varlığını sürdüren “Özelleştirme”, kimi zaman Osmanlı İmparatorluğu, 
Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin başvurduğu kamu imtiyazlarının devri, kimi zaman da iş-

letme haklarının devri gibi yöntemlerle karşımıza çıkmıştır. 
 

Tarihsel sürece bakıldığında da,  
  

• Küresel ölçekte, İngiltere, Fransa ve Avusturya’nın ortak girişimi ile yapılmış ve Mısır Hükü-
meti’nden 99 yıllığına işletme hakkı alınan Süveyş Kanalı, 
  

• Bu coğrafyada, Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul’da yabancı şirketlere, imtiyaz 
sözleşmeleri ile yaptırılmış olan Tünel İşletmeleri, Tramvay, Elektrik, Gaz İdaresi, Haydar-

paşa Liman İşletmesi gibi kamusal kullanım alanları, 
  

dikkat çeken uygulama özelleştirmeler olarak görülmektedir. 
  

Zaman içerisinde gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve toplumun artan yatırım ihtiyaçları yeni kay-
nak arayışlarını gündeme getirmiştir. Bu gelişime uygun önceliklendirilen yatırım ihtiyaçlarından 

özellikle büyük alt yapılara yönelik olarak, Kamu ve Özel Sektörün birlikte hareketiyle “Risk Payla-
şım” senaryoları eşliğinde "Kamu Özel İşbirliği" projeleri önem kazanmaya başlamıştır.  
  

Kısmi bir özelleştirme olarak da kabul edebileceğimiz ve kamu kaynaklarına alternatif bir finansman 

yöntemi olan “Yap-İşlet-Devret (Y-İ-D)” modeli “Kamu Özel İşbirliği” projelerinin 1980’li yıllardan 
bu yana en yaygın kullanılan modelidir.  
  

Bu yatırım modeli ile, devlet bütçesi ile hızlı bir şekilde gerçekleştirilemeyen veya bütçenin yetersiz 

kaldığı hizmetler özel sektör yardımı ile gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu yapılanmada, kamusal 
hizmetlerin daha etkin ve kaliteli sunulması hedeflenirken, devletin daha da fazla büyümeden ve 

hatta küçülerek kendi yapması gereken asli görevlere yoğunlaşması ile toplumsal refahın artırılma-
sını sağlamıştır. Böylece hem yeni finansman kaynağı bulunmakta hem de hizmetlerin üretiminde 

etkinlik sağlanması öngörülmüştür. 
  

Bu süreç, küreselleşmenin artışı ve bu artış paralelinde erişim ihtiyacının gelişmesi sonucu hava 
ulaştırma ve dolayısı ile bu alanın en önemli faaliyet sahaları olan, 

• Havalimanı işletmesi, 
• Terminal İşletmesi (ile bazı yer hizmetleri), 

faaliyetlerinde de Y-İ-D modeli finansman kullanılarak ulusal havacılık alt yapısı gelişiminin küresel 
gelişme ile uyumunu etkilemeye başlamıştır. 
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...aynı dönemde, uluslararası finansman kaynağı sağlayan örgütlerin devletlere kredi ver-

mek yerine projeleri kredilendirmeyi tercih etmeye başlamalarıyla birlikte, dış finansman 

ihtiyacı olan ülkeler için önemli bir projelendirme modeli olarak tercih edilen Y-İ-D usulü, 
kamuya yeni maliyetler yüklememesi ve geri ödemenin üretilen mal veya hizmetlerin satın 

alınması suretiyle zamana yaygın olarak yapılacak olması nedeniyle de tercih edilir hale gel-
miş, bu olanak havacılık/havaalanı odaklı uygulamaları daha da avantajlı hale getirmiştir. 

  

İşte bu aşamada, havalimanı terminal(ler)i ile ilgili Y-İ-D modeli uygulamalarını başlatan Devlet 

Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Antalya Uluslararası Hava Limanı Dış Hatlar Terminali 
(1nci Etap) Y-İ-D işletme modeli ile ihale kararı alır; ilgili şartnameyi hazırlanması için bir komisyon 

oluşturulur... 
  

Bu uygulama, ülkede havalimanı ve terminal inşaatı ve işletmeciliği alanında bir özelleştirme uygu-
laması olan Y-İ-D projelerinin başlangıcı oldu ve bu girişim Türkiye'yi küresel Havacılıkta örnek 

alınan ve takip edilen bir ülke haline getirdi. 
  

Toplamda çeyrek asırı geçen bu gelişim sürecinin son aşaması,  
• Havalimanı,  

• Terminal, 
ikilisinin yapımı ve bazı yer hizmetleri ile beraber işletmesinin kapsandığı İstanbul Havalimanı 

(2018) olmuştur. Bu proje, konumu, içeriği, boyutları ve kullanılan ileri teknolojileri bakımından 
tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. 
  

İki yıldır devam eden pandeminin dünya ekonomisine etkileriyle yeniden şekillenmeye başlayan 

sürecin başında Antalya Havalimanı ile takip etmeye başladığım B-O-T uygulamalarının mevcut du-
rumunu tespit etmek istedim. 
  

 
  

Her bir girişim konusunun, ayrıntılı (siyasi, askeri, ekonomik etkileri ile) içeriğinin ve ilgili süreçlerin 

gelişmesinin ayrı ayrı özel ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ve hatta bu yönde çalışmaların 
ilgili havacılık kuruluşlarının da desteği ve katılımları ile, başta havacılık öğretim programlarına sa-

hip üniversitelerimiz olmak üzere, yükseköğretim kurumlarındaki bilimsel çalışmalara konu olmasını 

umut ederim. 
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