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Organize Sanayi Bölgeleri ekonomik kalkınmayı, büyümeyi ve gelişmeyi olumlu etkilemektedir. Yerleşim, 

sanayi ve tarım alanları ile sanayinin planlanması ve geliştirilmesi sağlanmaktadır. Altyapı ve üstyapı 

düzenekleri ile çevrenin korunması daha az maliyetle gerçekleştirilmektedir. Finansman kolaylıklarından, 

müşterek hizmetlerden, tamamlayıcı veya yan ürün üretiminden maksimum fayda sağlanmaktadır. Devletin 

gözetimi ve katılımı yanında özel sektörün katılımıyla oluşan organlarca yönetimleri oluşmaktadır.  Kamu 

yararı kararı sonrası arazi edinmede, alt ve üst yapı düzenlemede Devlet ve özel sektör finansman teminine 

ortak katkı vermektedir. Çalışmada Ankara Anadolu Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş, işletim süreci ve 

bu süreçlerin finansman yöntemi yüz yüze sözlü iletişimle veri toplama tekniği ile incelenmiştir. Bölgenin 

gelir kaynak yoğunluğunun katılımcı aidatlarından oluştuğu gözlenmiştir. Bu finansman kaynağı ile arazi 

temini, altyapı ve üstyapı düzenlemesinin karşılanması için itfa planı yapıldığında düzenlemelerin uzun 

vadede gerçekleştiği tespit edilmektedir. Bölgelerle ilgili devlet ve özel sektör yetkilileri ile yapılan sözlü 

görüşmeler ve mevzuat düzenlemelerinde yapılan incelemede: özel sektörün; finansman, bilgi birikim ve 

edinim alternatiflerinin fazla olduğu,  Devletin ise denetim ve yönetimde deneyimli olduğu gözlenmektedir. 

Bu gözlem sonucunun swot analizinde; tarafların üstünlüklerinin korunduğu Kamu Özel Sektör işbirliği 

modelinin, Bölgelerin kurulumunda uzun süren finansman temini ve doluluk oranının daha kısa vadede 

karşılanacağı değerlendirilmektedir. Kamu ve özel sektörün gelir kaynaklarının çeşidini artırması, etkin 

kullanım, teknolojik ve yenilikçi kararlar alması durumunda Organize Sanayi Bölgelerinin finansmanında 

Kamu Özel Sektör İşbirliği modelinin tercih edilebileceği değerlendirilmektedir.  

Ocak 2019, 41 sayfa 

Anahtar Kelimeler : Organize Sanayi Bölgelerinin Finansmanı, Kamu Özel Sektör İşbirliği,  Proje 

geliştirme ve değerleme 
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ABSTRACT 
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INVESTIGATION OF THE APPLICABILITY OF CURRENT FINANCING MODELS AND 

PUBLIC PRIVATE SECTOR COOPERATION IN ORGANIZED INDUSTRY ZONES 

 
Yusuf DÜLBER  

Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

Advisor: Assoc. Prof. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU 

 
Organized Industrial Zones positively affect local economic development, growth and 
development and contribute positively to the planning and development of existing land 
resources within the boundaries of the settlement for agricultural, industrial and service 
investments. Infrastructure and superstructure mechanisms provide protection of the 
environment at a lower cost. Maximum benefits are provided from financing facilities, joint 
services, and complementary and by-product production. In addition to the supervision and 
participation of the state, the managements are formed by the participation of the private sector. 
After the decision of public interest, it is possible to obtain State and private sector financing in 
land acquisition and construction works. In this study, the establishment, management structure 
and management processes of the Ankara Anatolian Organized Industrial Zone were evaluated 
based on the data obtained through face-to-face interviews and informal data collection 
techniques and the combined analysis of secondary data. 

 
It has been determined that the majority of the income source of the zone consists of the dues 
paid by the participants and the loans of the Ministry, and that the investments in the region are 
realized in the relatively long term within the framework of the selection of establishment 
location, land supply, zoning and planning works, and infrastructure and superstructure 
arrangements. As a result of oral interviews with government and private sector officials and the 
analysis of legislation regulations, it is observed that private sector financing, knowledge, land 
acquisition and business development alternatives are high and the state has benefited from audit 
and management experience. The results of SWOT analysis regarding the establishment and 
management of the Zone showed that with the Public Private Sector Collaboration Model, where 
the advantages of the parties are preserved, full occupancy can be realized in a short time thanks 
to the financing of industrial zone investments and it will be possible for the public and private 
sectors to increase the types of income sources and to make technological and innovative 
decisions with the effective use of the sources. It should be emphasized that in zone 
establishment and industrialization process, real estate development and management experts 
can make important contributions to the development and implementation in land acquisition, 
expropriation, zoning application, infrastructure investments, land production and land 
allocation and license stages and service costs determination and implementation processes, as 
well as the financing of Organized Industrial Zones investments and Public Private Sector 
Cooperation Models. 

January 2019, 41 Pages 

Keywords: Organized industrial zones, land acquisition and expropriation, zoning and 
infrastructure investments, investment financing, Public Private Sector Cooperation 
Models and analysis of new approaches. 
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1. GİRİŞ 

1.1 Çalışmanın Önemi ve Amacı 

Gelişmiş ülkelerde sanayi alanında ki teknolojik gelişmelerin yansıması tarım sektöründe 

olduğu gözlenmektedir. Türkiye Cumhuriyetinin ilanı ile tarıma bağlı sanayi kollarının 

kurulduğu görülmektedir. Sanayide hammadde ihtiyacının karşılanması için tarım 

faaliyetlerinin yoğun yapıldığı kırsal alanlarda;  eğitim,  kooperatifleşme, tarım ve 

sanayide teşvik sistemlerinin uygulandığı tespit edilmektedir. Sanayileşme ile kırsal 

alanlarda eğitim ve ulaşım imkanlarının artması sonucu köyden kente göçlerin arttığı, 

sanayileşme başlangıcında göçlerin mevsimsel olduğu, sonraki dönemlerde kalıcı olduğu 

gözlenmiştir (Koç 2014). 

Ülke kaynaklarının tespit edilmesi ve verimli kullanılması Devlet’in görev ve 

sorumluluklarıdır. Ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve kültürel kalkınma Devlet’in 

kamu tüzel kişiliğinde tanımlanmıştır. Üretim alanlarının kurulması ve geliştirilmesi 

devletin görevidir. Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından bugüne uzanan süreçte; 

dünyada üreten devlet teşkilat yapısı, denetleyen ve düzenleyen devlet teşkilat yapısına 

geçişle birlikte özel sektörün finans, hizmet, yönetim üstünlüklerinden faydalanan Kamu 

uygulamaları yapılmaktadır  (Çolak 2005). 

Bu çalışmada kamu ve özel sektör işbirliği ile sanayi ve hizmet üretim alanlarının yapım 

sürecinde kamunun finans desteğini özel sektöre devretmesi, ülke ihtiyaçlarının daha 

etkin ve verimli düzenlemelerle karşılanması amaçlanmaktadır.     

1.2 Literatür İncelemesi 

Dönem projemde incelenen makalelerde ve kurumlar tarafından uygulamada kamu özel 

sektör ortaklığı olarak belirtilen çalışmalar işbirliği olarak kıyasen incelenmiştir. Ayrıca 

konuya ilişkin makaleler içerik analiz yöntemi ile incelenmiştir. Projeyle idari, hukuki ve 

yöntem olarak ilişkili kaynakların incelenmesi sonucunda; 
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Saraç (2002), Kamu Yararı Kavramı makalesinde kamu yararının; yasama faaliyetinin 

amacı ve sonucu olarak temel hakların sınırlandırılmasında başvurulan, kamu hukukuna 

uygunluğun bir ölçütü olduğunu, her yasa ile kamu yararı amaçlandığı varsayıldığını, aksi 

kanıtlanmadıkça kamu yönetimlerinin her faaliyeti kamu yararı olduğu belirtilmektedir. 

Tecer (2006), Atatürk Döneminde (1923-1938) Ekonomik Örgütlenme makalesinde 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilk yıllarında; Ekonomik bağımsızlığın 

sağlanması, sınıf farklılıklarına ve çatışmalarına imkan tanımadan ulusun genelinin 

kalkındırılması,  döneme özgü koşullar ve güçlükler sebebiyle devlet ve özel sektörün 

birlikte olduğu karma ekonomi modelinin uygulandığı belirtilmektedir. Atatürk’ün özgün 

ve yapıcı görüşleriyle: tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde; kooperatifçilik, işçi 

örgütlenmeleri, millileştirmeler, devletçilik uygulaması, yasal ve kurumsal düzenlemeler 

konularında dönemin finansman modelleri hakkında paylaşımda bulunulmaktadır.  

Koç (2014), Organize Sanayi Bölgelerinin Bölge Ekonomilerindeki Etkinliklerinin 

karşılaştırılması: Kayseri ve Sivas Örneği makalesi incelendiğinde; Gelişmekte olan 

ülkeler ile gelişmiş ülkelerde ekonomi açısından önemli olan Organize Sanayi 

Bölgelerinin (OSB) Türkiye’de ilk Bursa’da kurulduğu, daha sonraki yıllarda ülkeye 

yayıldığı anlatılmaktadır. Gelişmekte olan ve geri kalmış ekonomilerde OSB’de yapısal 

dönüşümün düzenli oluşturulamadığını, işletmeler açısından OSB’lerin rekabet ve sinerji 

oluşturma açısından oldukça uygun alanlar olduğu belirtilmektedir. 

Eyüpoğlu (2005), 2000’li Yıllarda Organize Sanayi Bölgelerimiz makalesin de; 

OSB’lerin ülkede; üretimin dengeli gelişiminin ve yatırımların parasal ve fiziksel 

teşviklerle desteklenmesinin bir aracı olduğu anlatılmaktadır. Sanayi sektörlerinin; arazi 

talebinin karşılanması, birbiriyle ilişkili üretim sektörlerinin bir arada örgütlenmesi ve 

bunun sonucunda dışsal ekonomik etkilerin azalacağı ve ülkeye yararlar sağlanacağı 

belirtilmektedir. 

Çolak (2005), Organize Sanayi Bölgelerinin Hukuki Niteliği ve Kamulaştırma Yetkisi 

makalesinde devlet sanayi yatırımcılarının hizmetine; arazi tahsisi, alt ve üst yapı 

düzenlemesi, vergi istisnası veya muafiyeti, planlı sanayileşmede yol gösterici ve 
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destekleyici tedbirler sunduğu belirtilmektedir. Sanayi yatırımlarının; planlanması, 

standart getirilmesi, plansız kentleşme ve çevre sorunlarının önlenmesi gibi pek çok 

faydası olan OSB’in hukuki durumu ile yetkilerinin yeterince bilinmediği 

belirtilmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın (STB) OSB ile ilgili kamu yararı 

kararından sonra özel mülkiyete uygulanan kamulaştırma işlemine itirazların: 

OSB’lerinin hukuki niteliğinin ve yetkilerinin; dayanağının ve sınırlarının açıkça ortaya 

konulmasıyla çözüme kavuşacağı anlatılmaktadır. 

Mutlu (2010), Sürdürülebilir Gelişmenin Yönetim Yaklaşımında Özel Sektörün Yeri 

makalesi incelendiğinde sürdürülebilir gelişmenin; kamu kaynaklarının; tek yönlü 

yönetilmesi ile devletin, sivil toplum örgütlerinin ve özel sektörün birlikte ve yatay 

örgütlenerek yönetilmesi karşılaştırmalı olarak anlatılmaktadır.  

Çekirge (2006), Dünyada ve Türkiye’de Kamu Özel Sektör Ortaklığı Uygulamaları ve 

Örnek Bir Projede Modelin Finansal ve Genel Avantajlarının İncelenmesi tezi 

incelendiğinde; Türkiye’nin gelişme ve kentleşme; hızının ve ihtiyacının Avrupa 

Birliği’ne (AB) üyelik sürecinde artmakta olduğu belirtilmektedir. Türkiye’de altyapı 

yatırımlarının tamamına yakını kamu marifetiyle gerçekleştirildiğinden; iç ve dış borç 

yükü ve yıllık bütçe kapasitesinde ki sınırlandırmalar nedeniyle yatırımlar finansman 

yetersizliğinden ötelenmektedir. Türkiye altyapı yatırım ihtiyacının finansmanın da 

Dünya’da uygulanmakta olan kamu ile özel sektörün ortak çözüm yöntemlerinin 

uygulanmasının uygun olacağı belirtilmektedir. 

Çıracı (2008), Sürdürülebilir turizm gelişimi için bir yönetim modeli önerisi: Frig Vadisi 

örneği makalesi incelendiğinde; sürdürülebilir turizm anlayışının klasik kamu yönetimi 

ile değil modern kamu yönetimi ile mümkün olduğu belirtmektedir. Altyapı 

düzenlemelerinin yerel toplumun; ekonomisini, kültürünü ve sosyal yapısını olumsuz 

etkileyen faktörlerin azaltılmasında etkili olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca oluşturulacak 

ortaklık tiplerinde kamu ve toplum yararının korunmasının gerektiği belirtilmektedir. 

Sürdürülebilir şehir bazlı turizm alanında gelişmenin; şehirlerarası birliktelik ve kurumsal 

ortaklıklarla oluşturulacak modern yönetim biçimi ile ilgili genel düzenleme yapılması 

anlatılmaktadır.  
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Teker (2013), Ulaştırma Projeleri Finansmanı İçin Bir Model Önerisi: Kamu-Özel Sektör 

Ortaklığı İle Yap İşlet Devret makalesin de ulaştırma projelerinin; kamu hizmetinin 

yapım maliyetine kar ilave edilerek işletmenin özel tüzel kişilikler tarafından karşılandığı 

Yap İşlet Devret (YİD) modelinden türetilen kamu ve özel sektörün yatırım, risk, 

finansman, sorumluluk ve kar gibi konularda paylaşım içinde olduğu Kamu Özel Sektör 

Ortaklığı modeli  ile otoyol projelerinin; yapım maliyetinin düşeceği, otoyol geçiş 

ücretinin azalacağı, dolayısı ile özel ortak ve kamu için daha karlı uygulamanın mümkün 

olduğu anlatılmaktadır. 

Tülüceoğlu (2017), Türk Tarım Sektöründe Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması 

makalesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı araştırma kuruluşları ile özel 

sektörün ortak araştırma ve geliştirme   projelerinin yürütmesinde uygulanacak usul ve 

esaslara ilişkin mevzuat düzenlemesinin olduğu anlatılmaktadır. Bu düzenlemeye göre 

tarım sektöründe kamu özel ortaklığına dayalı olarak yürütülen proje sayısının oldukça 

fazla olmakla birlikte projelere ayrılan bütçenin diğer alanlara göre oldukça düşük kaldığı 

anlatılmaktadır. Yapılan yasal düzenlemeler ile özel sektörün proje tecrübesindeki 

üstünlükleri, Türk tarım sektöründeki Kamu Özel Ortaklığı uygulamalarını önümüzdeki 

süreçte daha da artıracağı anlatılmaktadır.  

Kerman (2012), Sağlık  Hizmetlerinde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması makalesinde;  

Türk Sağlık sektöründe özel sektörün finansman kaynakları kullanılarak; risklerin 

paylaşıldığı, altyapı uygulamalarında ihtisas kazanıldığı,  yapım işlerinde uygulama 

süreçlerinin  kısaltıldığı, maliyetlerin özel sektöre aktarılarak kamunun yatırım yükünün 

azaltıldığı, tıbbi hizmetler dışındaki hizmet ve alanların işletilmesinin özel sektöre 

yaptırıldığı anlatılmıştır. Mevzuat boşluklarının tamamlanması, Sağlık Bakanlığı’nın 

ortaklıktaki rolünün netleştirilmesi, süreçte ki nitelikli çalışan sayısının arttırılması, 

sözleşme sürelerinin bitimiyle ortaya çıkabilecek gereksinim ve kaygıların giderilmesi 

için kamuoyu farkındalık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması önerilmektedir. 

Özpeynirçi (2001), Yatırım Projeleri Kapsamında Mali Etüd Üzerine Bir Çalışma  

makalesinde; yatırım projelerinin planlanması ve uygulanmasında hassasiyetin 

gösterilmemesi; mikro seviyede işletmelerin, makro seviyede ülkelerin ekonomik 
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göstergelerini negatif yönde etkilediği belirtilmektedir. Yatırım projelerinden olumlu 

sonuç alabilmek; sınırlılıklar hariç iyi analiz ve planlama ile mümkün olacağı 

belirtilmektedir. 

Karaca (2012), İlave Mali Alan Oluşturmada Hükümet Politikaları makalesin de kamu 

harcamaları ve kamu yönetiminin örgütsel hacminin; toplumsal ve ekonomik yaşamın 

sürekli gelişimine göre arttığı belirtilmektedir. Hükümet programlarının nitelik ve nicelik 

olarak artış göstermesi bütçe üzerindeki baskıyı artırdığı, hükümetlerin artan 

harcamaların finansmanı için ilave gelirlere ihtiyaç duyduğu, bu gelirlerin; vergi 

artırılması, hükümet harcamalarında değişiklik veya öteleme ile çözüldüğü 

anlatılmaktadır. Hükümetlerin kamu yatırımlarına ve diğer harcamalara mevcut 

kaynakları etkin politikalar uygulayarak sürekli ve yeterli fon sağlayacak ilave gelir 

fırsatlarını elinde bulundurabileceği anlatılmaktadır. Kamu özel ortaklıkları ile; atıl 

kaynakların aktifleştirilmesi, konjonktüre göre harcamaların öncelikleştirilmesi, dış hibe 

ve borçların en gerekli ihtiyaçları karşılayacak biçimde planlanması gibi öneriler 

anlatılmaktadır.  

Karahanoğulları (2012), Kamu Özel Ortaklığı Modelinin Mali Değerlendirmesi 

makalesinde, geleneksel kamu yatırım ve hizmet üretim modelinin Dünya’da 1990 

sonrası Birleşik Krallık’ta uygulanmakta olan kamu ile özel sektörün yapısal 

üstünlüklerinden yararlanmak ve proje risklerinin paylaşılması gibi özellikleri olan Kamu 

Özel Sektör Ortaklığı Modelinin dünyada hızla yaygınlık kazanmaya başladığı ve 

Türkiye’de entegre sağlık hastaneleri için 2011 yılında uygulandığı anlatılmaktadır. 

Uz (2007), Kamu Özel Ortaklığı / Public-Private Partnership (PPP) (Kavram ve Hukuksal 

Çerçeve) makale de kamu ve özel sektörün yatırım projelerinde; risk paylaşımına bağlı 

olarak kamu alımlarında özelleştirme gibi farklı ortaklıklarla kamu altyapı yatırımlarına 

ve kamu hizmetlerinde çalışılacak ortak yöntemler olduğu anlatılmaktadır. Sağlık, eğitim 

gibi kamu hizmetleri ve altyapı yatırımları kamu marifetiyle gerçekleştirilmektedir. 

Kamunun mal ve hizmet sunumunda özel sektörün katılımını sağlamak için kamu ve özel 

sektör arasında Kamu Özel Sektör İşbirliği Modelinin (KÖİM); özelleştirme modeli 

olmadığı, salt bir kamu alımları yöntemi olarak da değerlendirilemeyeceği 
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anlatılmaktadır. Avrupa Birliği’nde hukuk düzeyinde henüz tanımlanmış olmamakla 

birlikte altyapı yatırımları ya da kamu hizmetlerinin finansmanı, yatırımların 

gerçekleştirilmesi, yenilenmesi, işletilmesi veya korunması amacıyla kamu ile özel sektör 

arasında oluşturulacak işbirlikleri anlatılmaktadır. 

Karasu (2009), Kamu Özel Ortaklığı: Sözleşme Sisteminin Genelleşmesi makale de 

ortaklığın; risk, maliyet ve verimlilik hesapları temelinde uzun dönemli sözleşme 

ilişkisine dayanan esnek bir örgütlenme ve finansman modeli olduğu anlatılmaktadır. 

Kamu hizmeti, kamu yararı, kamu hukuku ve kamu örgütü birlikteliğini sağlayan bu 

modelde devletin ve kamu örgütlerinin üstlendiği rolden bağımsız düşünülemeyeceği 

belirtilmektedir. Hizmetin kamu hizmeti niteliği devam ediyorsa KÖİM’in özelleştirme 

olarak düşünülemeyeceği,  hizmetin özünde ve örgütlenme bileşenlerinde yarattığı 

dönüşüm açısından değerlendirildiğinde, özel hukuk hükümlerine tabi, esnek çalışma 

ilişkileri ve örgütlenme yapısının olduğu anlatılmaktadır. 

Akçakaya (2017), Yerel Sürdürülebilirliğin Sağlanmasında Etkin Bir Yaklaşım: Kamu 

Sektörü ve Özel Sektör Ortaklığı makalesin de tüketim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

sürdürülebilir bir üretim sistemi oluşturulmadığında çevresel felaketlerin oluşmakta 

olduğu belirtilmektedir. Kamu sektörü ve özel sektör arasında işbirliği ve koordinasyon 

sağlanarak yerelde sürdürülebilir uygulama alanları oluşturulacağı anlatılmaktadır. 

Kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşların; önceden tanımlanmış amaç, hedef ve 

stratejileri gerçekleştirmek için yatırım, tasarım, planlama ve yönetim gibi birçok 

aşamada işbirliği yapmalarını öngören yaklaşımlar ile yerel sürdürülebilirlik politikaların 

amacına ulaşmadaki güçlü etkisi anlatılmaktadır.  

Gülen (2012), Özelleştirme, Yap İşlet Devret, Kamu Özel Sektör İşbirliği makalesinde 

özel sektörün; özelleştirme veya yap işlet devret modellerinin kamunun geleneksel hizmet 

alanlarına girdiği, bu modellerin Dünya’da yaygınlık kazandığı anlatılmaktadır. 

Türkiye’de 1980 sonrası büyük finansman gerektiren kamu yatırımlarını yap işlet devret 

finansman modeli veya özelleştirme modeli uygulandığı belirtilmektedir. 
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1.3 Çalışmanın Kapsamı 

Bu çalışmada Türkiye’de imar düzenlemelerinde OSB alanlarının planlanması ve altyapı 

yapım süreçlerinde mevcut ve uygulanabilecek finans modelleri araştırılmıştır. Mevcut 

OSB projelerine; arazi temini, parselasyon işlemleri,  doğalgaz, elektrik, pis su, temiz su, 

telefon, internet, yol ve çevre düzenlemelerinin, ortak kullanım alanlarında alt ve üst yapı 

düzeneklerinin finansmanının tamamının devlet veya özel tüzel kişilerin veya her iki 

tarafın ortak desteklediği modeller incelenmiştir. OSB alanında ki alt ve üst yapı 

düzenlemelerinin gelir getirici yönleri araştırılmıştır. OSB’lerin finansmanının kısmen 

veya tamamen özel sektör tarafından karşılandığı KÖİM’nin uygulanabilirliği mevzuat 

ve benzer uygulamalarla kıyasen irdelenmiştir.  

Çalışmanın ikinci bölümünde mevzuat ve makalelerden yararlanarak;  OSB’nin tanımı, 

kuruluş süreçleri ve türleri ile OSB’lerle ilgili yasal düzenlemeler ve yetkiler 

incelenmiştir. Üçüncü bölümde Kamunun finansman yöntemleri araştırılmıştır. 

Dördüncü bölümde OSB’lerde hukuksal düzenlemeler incelenmiştir. Beşinci bölümde 

Ankara Anadolu OSB’de uygulanan finansman yöntemi bölgede arazi incelemesi ve 

yöneticilerle sözlü görüşmeye dayanan inceleme yapılmıştır.   

Sonuç ve öneriler kısmında OSB arazilerinin;  Hazine,  Devletin Hüküm ve Tasarrufu 

altında veya özel şahıslara ait olması durumlarında OSB alanlarının planlanması ve 

altyapı düzenlemelerinde kamu bütçesinin sınırlılığından dolayı yatırım süresi uzayan 

OSB projelerine KÖİM uygulanabilirliği değerlendirilmiştir. Ayrıca toplumsal yaşam 

kalitesinin artırılmasına yönelik mal ve hizmetlerin sağlanması için kısıtlı yatırım bütçesi 

dışında finansman sağlayıcı kaynak oluşturma modelleri irdelenmiştir. Mevcut OSB 

alanlarının planlanması, tasarım, inşaat ve operasyon aşamalarından katılımcılar ve devlet 

tarafından uzun vade de ve planlamaya uymayan zamanda karşılanması gibi 

belirsizliklere bağlı olarak net bugünkü değer KÖİM uygulanması durumunda oluşacak 

net bugünkü değeri etkileyen unsurların karşılaştırması yapılarak avantaj ve dezavantajlar 

ortaya konulmuştur. KÖİM ile yapılacak yatırımların; kamu tarafından yapılan 

yatırımlarla karşılaştırmasının yapılması ve gerçekleştirme değerine karşılık gelen 

paranın değerinin analizinin yapılması kaynakların verimliliğini etkileyeceği 

değerlendirilmektedir.   
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2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 

Dünyada ilk Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 1885 yılında ekonominin 

geliştirilmesi için “Sanayi Bölgesi” fikri ortaya atılmıştır. 1905 ve 1909 yıllarında 

Chicago’da sanayi arsası ve altyapı düzenlemelerinin finansmanını özel yatırımcılar 

tarafından karşılanarak kar amaçlı iki sanayi bölgesi kurulmuştur. “Sanayi Bölgesi” fikri 

Planlı OSB’ler kurulum sürecinde “Sanayi Parkı” olarak adlandırılmıştır. İkinci Dünya 

Savaşı’nın ertesinde, sanayi parklarının yapılanmasında nitelik olarak güncel ve 

gelecekteki taleplere göre değişimler göstermiştir. ABD’de sanayi bölgeleri federal 

devletin katkısı olmaksızın gelişmesine rağmen,  1951’den itibaren federal hükümetin 

sanayi parklarının gelişimine katkı sağlayacak önemli politikalar uyguladığı 

görülmektedir. ABD’de sanayi bölgeleri ihtisaslaşmış örgütlerce kâr amacı olmadan; 

istihdamın, ücretlerin, ticaretin, hizmetlerin ve vergi gelirlerinin çoğalması ve gelişmesi 

hedeflerinde gerçekleştirilmiştir. 

Dünyada planlı OSB uygulaması; 1896 yılında İngiltere Manchester’da işsizliğin yoğun 

olduğu bölgelerde uygulanmıştır. 1929 yılında Dünyada yaşanan Ekonomik Bunalım 

sonucunda nitelikli işgücü ülkenin gelişmiş sanayi merkezlerine göç etmiştir. Göç sonucu 

nüfus dağılımının bölgeler arasında orantılı olmamasında kaynaklanacak özellikle altyapı 

sorunlarını önlemek için 1936’da devlet “Özel Gelişme Alanları ve İlerleme Yasası” 

düzenlenmiştir. Böylece; sanayi kuruluşlarının coğrafi dağılımlarının dengeli olması 

sağlanmıştır. Gelişme bölgelerinde devlet; sanayinin gelişmesine destek olmuş, projelerin 

finansmanını karşılamıştır. İngiltere’de yerel planlama teşkilatları için “Kent ve Kasaba 

Planlama Yasası” çıkartılarak sanayi bölgesi planlama hakkı tanınmıştır. İkinci Dünya 

Savaşı sonrası İngiltere’nin geri kalmış bölgeleri ile büyük kentlerinde sanayinin kent 

dışında geliştirilmesi için OSB planlanmıştır. 

Hindistan’da küçük ölçekli sanayi işletmelerinin; sermaye azlığı,  teknolojik altyapı 

eksiklikleri, üretim ve pazarlama tecrübesizlikleri ve nitelikli işgücü ihtiyacının 

yetersizliğine çözümler geliştirilmeye çalışılmıştır. Küçük ölçekli sanayi işletmelerinin 

varlıklarını koruyabilmeleri, rekabet gücü kazanabilmeleri ve ekonomik yetersizliklerin 

çözümünde devlet; finansman desteği ve OSB’lerin kurulması şeklinde destek olmuştur. 
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Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, verimliliğin artırılması, küçük işletmelerin yatay ve 

dikey irtibatlarla dışsal iktisadi değerlerden faydalanma, kooperatifçilik altyapısının 

gelişmesi ile girişimcilerin birleşerek güç kazanmaları, sanayideki düzensiz gelişmelerin 

disiplin altına alınması, iktisadi olarak yeterince gelişmemiş özellikle kırsal bölgelerde 

sanayinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.  

Türkiye’de sanayi alanında; 1960’da planlı kalkınma düzenlemeleri yapılarak; bölgelerde 

ve bölgeler arasında dengeli ekonomik gelişme ve toplumsal kalkınmanın  

gerçekleştirilmesi,  planlı kalkınma, büyüme ve sanayileşmeye önem verilmesi gibi uzun 

dönemli hedefler belirlenmiştir. Sanayinin geliştirilmesi için uygulanan teşvik 

düzenlemelerinin en önemlisi OSB uygulamasıdır. Türkiye’de ilk OSB 1961’de Dünya 

Bankası’ndan temin edilen kredi ile Bursa’da kurulmuştur. OSB uygulamaları ile üretim 

faaliyetlerinin çeşitliliğinin düzenlenmesi, katma değer düşüklüğü, fiziksel ve sosyal 

altyapı yetersizliğinin giderileceği bütünleşik çözüm yöntemleri üretilmiştir. 

2.1 Tanımı ve Kuruluş Aşamaları 

45621 sayılı kanununda OSB’ler: ülke de sanayi alanlarının ulusal ve uluslar arası arz ve 

talebe göre planlanması ve yapılanmasını sağlamak, yerleşim alanlarının planlanması, 

çevre sorunlarını en az yatırımla kontrol altına almak, bilgi ve bilişim teknolojisinden 

faydalanmak, imalat sanayi sektörlerinin planlanması ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları 

yetkili kamu teşkilatlarınca tasdikli arazi parçalarının ihtiyaçlara göre alt ve üst yapıların 

planlanması ve tahsis edilmesiyle oluşturulan ve 4562 sayılı kanununda belirtilen 

hükümlere göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleri olarak tanımlanmıştır. 

Batılı ülkelerde yaşanan refah seviyesinin sanayi devriminin sonucu olduğunu 

yorumlayan az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler, sanayileşme yolunda altyapı, 

eğitim, gibi alanlarda düzenlemeler yapmışlardır. Ülkelerin sanayileşme için tercih ettiği 

yöntem ne olursa olsun, uygulamada, özel sanayi yatırımlarının az ya da çok 

özendirilmesi, teşvik edilmesi ve korunması gibi yöntemlere çok sık rastlanmaktadır. 

                                                           
1 Resmi Gazete: 15.04.2000 
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Sanayi yatırımları için alt yapı hizmetlerinin daha verimli planlanması, yatırımcılara 

bedelsiz veya uygun bedelle arsa tahsisi yapılabilmesi, sanayi yatırım ve üretimini bir 

bölgede toplayarak halk sağlığına yönelik olumsuzlukları azaltmak ve benzeri amaçlarla 

OSB’ler kurulmuştur (Çolak 2005). 

Türkiye Cumhuriyeti ilan edildikten sonra önemli sanayi yatırımları yapılmıştır. Bu 

yatırımlar günümüze kadar öncü roller üstlenmiştir. Dünyada; üreten devlet modelinden 

denetleyen ve planlayan devlet modeline geçiş yapılarak kamu tüzel kişiliği ile yapılan 

hizmetler özel tüzel kişilikler marifetiyle uygulanmaya başlamıştır. Devlet’in sanayi 

sektörüne yatırım ve üretimi terk ettiği, ülke sanayisinin kalkınmasını sağlayacak idari ve 

hukuki düzenleme yaptığı özelleştirme modeli bu uygulamaya örnektir. Devlet, sanayinin 

gelişmesi için yatırımcılara; arazi tahsisi, alt ve üst yapıların finansmanı, vergi 

düzenlemeleri gibi teşvik destekleme uygulamaları yapmaktadır.  

OSB’ler kamunun koordinasyonunda; ihtiyaçlar tespit edilir, kurucu heyet oluşturulur, 

ihtiyaçlara uygun arazi belirlenir, alt ve üst yapıların planlanması ve bu plan çerçevesinde 

sanayi yatırımının inşası gibi hedefleri gerçekleştirmek üzere kurulan tüzel kişiliktir. OSB 

alanlarının; planlanması, standartlaştırılması, alt ve üst yapıların hızlı ve nitelikli olması 

plansız kentleşme ve çevre sorunlarının oluşmasını engelleyecektir. OSB’de idare 

yatırımların; özendirilmesi, kolaylaştırılması, ihtiyaçlarının hızlı çözülmesi, veriminin 

artması ve denetlenmesi faaliyetleri bir arada uygulanmaktadır.  

OSB’ler idarelerin ekonomik alanda koordinasyon görevini gerçekleştirebilmesi için 

önemli bir uygulamadır. OSB’ler devletin ekonomik hayata dolaylı müdahalesidir. 

Ekonomik kalkınmaya sanayinin etkisi nedeniyle OSB’ler desteklenmiştir. Ülke 

sanayisinin planlaması ekonomik kalkınmayı gerçekleştirecek sanayi yatırımlarının 

planlı bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir. OSB’ler kaynakların verimli 

kullanıldığı alanlardır. 

4562 Sayılı OSB Kanunu; anayasal dayanak, yasa koyucu tarafından hukuki statüsü 

düzenlenmiş ve tüzel kişiliklerinin hak ve yükümlülükleri belirlenmiştir. OSB’de idarenin 

yetkilerinin temel hak ve özgürlükler üzerinde kısıtlama etkisinden dolayı yasal 
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düzenlemede; hazırlık ve kuruluş aşamalarında ve kurulduktan sonra merkezi ve yerinden 

yönetim idareleri OSB tüzel kişiliklerinde bulunmaktadır.  

Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma sürecinde kaynakların verimli kullanılması önem 

taşımaktadır. Yatırımların pozitif yönlerinin teşvik edilmesinin ve negatif yönlerinin 

giderilmesinin anayasal ve yasal alanlarda düzenlemeler yapılmasıyla mümkün 

olmaktadır. OSB’lerin planlanmasında; hukuki yönden anayasal ve yasal düzenlemelerde 

doğrudan ve dolaylı hükümler bulunmaktadır. Anayasal hükümler, devletin sanayi 

yatırımlarını teşvik edici tedbir alması olarak karşımıza çıktığı gibi, sanayi yatırımlarının 

çevreye ve topluma olumsuz etkilerine karşı önlem alınması şeklinde de karşımıza 

çıkmaktadır. 

OSB’ler, merkezi idare, yerel yönetim temsilcileri ve kamu kurumu niteliğinde meslek 

kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla hazırlık aşaması tamamlanır, idarenin uygun 

kanaat ile sonuçlandırması ve yer tespitinin yapılması gibi işlemlerden sonra STB’nın 

kamu yararı kararı ile kurulur. OSB’leri her ne kadar özel hukuk tüzel kişisi olarak 

tanımlanmışsa da, 4562 sayılı kanuna göre kamu kurum ve kuruluşlarının ağırlıklı 

katılımıyla oluşan bir tüzel kişiliktir. OSB kurulması teklifi STB tarafında imzalanmış 

olmakla OSB tüzel kişilik kazanmış olur. OSB kurulum aşamasında ilgili kurum ve 

kuruluşların temsilcilerinden oluşan yer seçim komisyonu STB’nın koordinasyonun da 

çalışarak, OSB kurulması yönündeki teklife uygun olarak yer belirlemesi yapar. 

Komisyon yer belirleme kararını oy birliğiyle alır. OSB alanı olarak belirlenen yerin çevre 

düzenlemesi,  STB ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) koordinasyonunda 

düzenlenen ilkeler doğrultusunda, ÇŞB ile ilgili belediye tarafından gerçekleştirilir. 

Sağlık Bakanlığı ile koordineli tespit edilen sağlık koruma bandına planlamalarda uyulur. 

2.2 OSB Türleri 

Kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile hazırlık ve kuruluş aşamaları tamamlanan 

karma ve ihtisas OSB’ler ile katılımcılarının tamamı özel kişiliklerden oluşan Özel OSB 

kurulmaktadır. Farklı sanayi sektörlerinin mal ve hizmet üretimi yaptığı Karma OSB’ler 

en çok uygulanan modeldir. Sanayi yatırımlarının yurt genelinde dengeli dağılımının 
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sağlanabilmesi amacıyla, kalkınmada öncelikli bölgelerde ihtisaslaşmış sanayi yatırım 

bölgesi oluşturulması için yeterli talebin bulunmadığı bölgelerde Karma OSB 

kurulmaktadır. Farklı sanayi sektörlerinin bulunduğu sanayi bölgeleri Karma OSB olarak 

tanımlansa da, yatırım ve ülke kalkınması hususunda Karma OSB’ler ihtisas yatırım 

bölgeleri olarak bilinmektedir. 

İhtisas OSB’de bütünlük taşıyan sanayi sektörleri bir araya toplanmıştır. Aynı sanayi 

sektöründe ve bu sektöre dâhil alt sanayi sektörlerinin mal ve hizmet üretim faaliyeti 

yapılmaktadır. İhtisas OSB’de genellikle ileri teknoloji sektör yatırımları 

uygulanmaktadır. Karma ve ihtisas OSB’lerinin hazırlık, kuruluş, yönetim ve denetim 

süreçlerine idarenin katılımı ve rolü ön plandadır. Karma ve ihtisas OSB’leri Kamu 

OSB’leri olarak bilinmektedir.  

4562 Sayılı Kanunda; özel hukuk tüzel kişilerinin ve gerçek kişilerin özel nitelikli 

OSB’leri kurabilecekleri hükmü bulunmaktadır. Özel OSB’ler kamunun katılımıyla 

kurulan OSB’lere göre daha az aktiftir. Özel OSB’lerin kurulması hususunda idare; izin 

verme ve görüş açıklama şeklinde hazırlık ve kuruluş çalışmalarına katılır. Özel 

OSB’lerin sahip olduğu yetkiler, kamunun katılımıyla kurulan OSB’lere göre daha 

sınırlıdır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla kurulan OSB’leri, kamu arazilerinin bedelsiz 

veya uygun bedelle verilmesi gibi bazı yükümlülükler oluştururken, Özel OSB’lerinin 

kuruluşunda gerekli harcamalar kurucular tarafından karşılandığından Özel OSB’ler 

kamu yararına daha uygundur. Özel OSB’ler özel hukuk tüzel kişisi ya da gerçek kişiler 

tarafından OSB kurulması yönündeki protokolünü, valilik makamının olumlu görüşü 

doğrultusunda STB tarafından onaylanmasıyla tüzel kişilik kazanır. 4562 sayılı kanunda 

Özel OSB’leri, kuruluş protokolünün STB tarafından uygun görüşle onaylamasından 

sonra tüzel kişilik kazanır, kurulduğu alanda diğer OSB’lerinin sahip olduğu yetkilere 

sahiptir.  



13 
 

2.3 Yasal Düzenlemeler  

OSB’lerin hukuki statüsünün bilinmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması 

yönünden önem taşımaktadır. OSB’lerin tüzel kişiliğinin; kamu hukukuna mı, yoksa özel 

hukuka mı tabi olduğu konusu net değildir. Yasa koyucu OSB’leri özel hukuk tüzel kişisi 

olarak tanımlamasına rağmen; kuruluş aşamasında ve mutlak olarak kurulduktan belli bir 

süre sonra da kamu kurum ve kuruluşlarının yönetime hâkim olmaları, sahip olduğu üstün 

yetkiler ve çalışanların hukuki durumları dikkate alındığında özel hukuk tüzel kişiliği 

tanımlamasının tam olarak yerine oturmadığı görülmektedir 

OSB’lerin kurulması, müteşebbis heyetin oluşması, yer seçimi ve kamulaştırma 

süreçlerinde yaşanan sorunların çözülmesi OSB’lerin hukuki niteliğinin belirlenmesini 

zorunlu hale getirmiştir. STB’nın katılım, gözetim ve denetimi altında kurulan ve faaliyet 

gösteren OSB’lerin kamu yararı kararı sonrası özel mülkiyete konu taşınmazlarda 

kamulaştırmada sorunlar yaşanmaktadır. Sorunların çözülmesin de OSB’lerin; hukuki 

niteliğinin, sahip olduğu yetkilerin, özellikle de kamulaştırma işlemine ilişkin 

yetkilerinin, dayanağının ve sınırlarının bilinmesi gerekmektedir. 

OSB genel olarak yerinden yönetim kuruluşları ve özel hukuk tüzel kişilerinin katılımıyla 

kurulmaktadır. Valilik makamı; STB’na OSB kurulması teklifini sunmakla yetkilidir. 

OSB’ler kamu yararı gerekçesiyle kamulaştırma yapılan veya yaptırılabilen özel hukuk 

tüzel kişileri olarak tanımlanmıştır. OSB tüzel kişilikleri için belirlenen taşınmazların 

hazine ya da diğer kamu tüzel kişilerine ait olması durumunda taşınmazların bedelsiz ya 

da pazarlık yöntemiyle devredilebileceği ve devamında özel hukuk kişilerine ait 

taşınmazların kamulaştırma kanununa göre kamulaştırılabileceği 4562 Sayılı Kanunda 

düzenlenmiştir.  

2.4 Yetkileri 

OSB’ler ile İdareler arasında özel hukuk tüzel kişilerinden farklı uygulamalar ve 

muafiyetler olması, kamu yararına yönelik faaliyet göstermeleri ve kar amaçları 

bulunmaması, organlarının faaliyetlerinin ayrıntılı olarak düzenlenmesinden dolayı özel 

hukuk tüzel kişiliklerinden farklı bir görünüme sahiptirler. 
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OSB’lerin verimli bir şekilde işlemesi, sanayi yatırımı yapacak kişilerin OSB’ye yatırım 

yapmak isteyip istememeleri, OSB kurulmasının doğurduğu olumsuzlukların önlenmesi 

ya da neden oldukları sorunların azaltılması, OSB’lerin kurulacağı yerlerin isabetli 

seçilmesiyle yakından ilgilidir. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve toplum sağlığının 

korunması açısından OSB’lerin uygun yerlerde kurulması önem taşımaktadır. Bunun 

yanında, OSB yeri olarak belirlenen mevkiin, yatırımcıların tercih edecekleri yerler 

olması ve yatırım, üretim ve ulaşım olanaklarına sahip yerler olması gerekir. OSB 

müteşebbis heyetinin katılımıyla STB’nın koordinasyonu altında çalışacak olan yer tespit 

komisyonu OSB kurulması için en uygun yeri tespit eder ve kuruluş protokolüyle birlikte 

Bakanlık onayına sunulur. STB OSB kuruluş protokolünü onaylayarak OSB’nin tüzel 

kişilik kazanmasını sağladığında aslında kamulaştırma kararına konu en iyi taşınmazı da 

tespit etmiş olmaktadır. OSB kuruluşunda yer seçimi kararı sonrasında gereksinim 

duyulan arsalar, kamu ya da özel hukuk kişilerin mülkiyeti altında bulunan 

taşınmazlardan, OSB Kanunu ve Kamulaştırma Kanunu (KK) hükümlerine göre 

karşılanmaktadır. 

OSB tüzel kişilikleri bölgelerinde mevzii imar ve parselasyon planı yapma yetkisine 

sahiptir. İmar planları OSB’nin niteliğine ve gelecekteki ihtiyaçları öngörülerek STB 

tarafından hazırlanan imar planı teknik şartnamesine göre hazırlanır. Arsaların 

parselasyon işlemleri OSB yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilir. Mevzii imar 

planı sınırları içindeki arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve 

kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler OSB tüzel kişiliğince verilir ve denetlenir. Yapı izni 

alınmadan yapılan uygulamalar kaçak olarak muamele görür.  

OSB tüzel kişiliğinin OSB’lerin; elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol, 

haberleşme, spor tesisleri gibi alt yapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu 

ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma, üretim tesisleri kurma ve 

işletme yetki ve sorumluluğu bulunmaktadır. OSB sınırları içerisindeki kuruluşlar; altyapı 

ihtiyacını karşılamada bağımsız çözüm üretme olanağı bulunmamaktadır. Alt yapı 

kullanma hakkını başka kuruluşlara devir ve temlik edemez ve başkalarının istifadesine 

tahsis edemezler. 
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3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN HUKUKİ DAYANAĞI  

OSB’lerin kuruluş ve hukuki dayanağının bilinmesi planlama, yapım ve işletme sürecinde 

oluşacak uyuşmazlıkların çözümünde önem taşımaktadır. Anayasal düzenlemeler de 

OSB’lerin kurulması ve işletilmesi; devletin doğrudan ve dolaylı görevi olarak 

tanımlanmaktadır. Planlı kalkınma sürecinde özel teşebbüslerin desteklenmesi, ulusal 

kaynakların ekonomik kalkınma hedefleri doğrultusunda değerlendirilmesine katkı 

sağlayacaktır. Özel teşebbüsün yatırımlara yönlendirilmesi, özendirici düzenlemelerle 

mümkündür.  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sı2 madde 2’de devletin hukuk devleti olduğu 

belirtilmiştir. Eylemlerin ve işlemlerin hukuka uygun olması, insan haklarının ve 

özgürlüklerinin korunup güçlendirilmesi, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan 

kaçınılması, hukukun üstün kurallarına bağlı ve yargı denetimine açık olmak Hukuk 

Devlet’inin kurallarıdır. Ayrıca hukuki düzenlemelerin “kişisel yararları ”  değil “kamu 

yararını”  korumak için yapılması gerektiği belirtilmektedir. 

Anayasa madde 7’de yasama yetkisinin Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin verildiği ve bu yetkinin devredilemeyeceği belirtilmektedir. Bu yetkinin 

devredilememesi, kuvvetler ayrılığı ilkesinin bir gereğidir. Demokrasinin olduğu siyasi 

rejimlerde yasama yetkisinin mecliste olduğu belirtilmektedir. Yasama yetkisinin 

genelliği ilkesine göre kanun koyucu, bir konuyu doğrudan kanunla düzenleyebileceği 

gibi bu hususta düzenleme yapma yetkisini yürütme organına devredebilme yetkisine 

sahiptir. 

Anayasa madde 47’de Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişileri 

tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile 

gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceğinin kanunla 

belirleneceği,  özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzel kişilerin kamu hizmeti 

sunumuna imkân tanınacağı belirtilmiştir. Kamu hizmetlerinden hangilerinin özel hukuk 

                                                           
2 Resmi Gazete:09.11.1982 
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sözleşmeleri ile gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceğinin 

kanunla belirleneceği ifade edilmekle birlikte, bu sözleşmelerin hukuki niteliğine ilişkin 

herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Kamu hizmetlerinin özel tüzel kişilere 

gördürülmesinde; düzenlenecek özel hukuk sözleşmeleri ve sunum usulleri Anayasal 

güvenceler korunmak koşulu ile kanun koyucunun takdirine bırakılmıştır. Bu konuda göz 

önün de tutulması gereken ölçüt, kamu yararının daha kolay ve etkili bir şekilde 

gerçekleştirilmesidir. Kamu hizmetinin;  kamu yararı gözetilerek kolay ve etkili biçimde 

gerçekleştirilmesi hususunda yapılacak usul düzenlemeleri, bir yerindelik sorunu olup 

anayasal denetim dışındadır. 

İdare hukukunda imtiyaz kavramı, kamu hizmetlerinin yürütülmesi yöntemlerindendir. 

Kamu hizmeti imtiyazı; kamunun özel tüzel kişilerle idari sözleşme yaparak kamu 

hizmetinin; masraflar, kâr ve zarar karşılığında belli bir süre devredilerek, 

yararlananlardan ücret ya da bedel alınarak kamu hizmetinin yürütüldüğü modelidir.  Bu 

model Anayasa madde 47’de yapılan düzenleme ile yasama organına kamu hukuku 

kurallarına tabi sözleşmelerle yürütülen kamu hizmetlerinin özel hukuk sözleşmeleri 

aracılığıyla özel kesime gördürülmesi hususunda düzenleme yapma yetkisi tanınmıştır.  

Anayasa madde 56’da tanımlanan toplumun sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 

hakkına sahip olduğu, çevrenin kirliliğinin önlenmesinde vatandaşların ve devletin ortak 

görevi olduğuna ilişkin düzenleme OSB’lerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur.  Devlet 

sanayi yatırımlarının çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşturacağı riskleri azaltmak için 

riski az alanların seçilmesi, kirlenmenin önlenmesi ve denetiminin etkin bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesini sağlayacak yöntemler geliştirmekle yükümlüdür. Devletin bu 

yükümlülüğü OSB’nin doğmasında etkili olan temel faktörlerden biridir. 

Devletin, kamu iktisadî teşebbüslerin ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına 

göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli 

görevleri, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yapmaktadır.  Anayasa madde 

128’de kamunun; genel idare esasları uyarınca yürütmekle yükümlü oldukları asli ve 

sürekli görevleri dışında kalan alanlardaki hizmetlerini, özel hukuk sözleşmeleriyle 

gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine gördürülmesi yolunda düzenleme yapılmıştır. 
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Anayasa madde 155’de Danıştay’ın imtiyaz3 şartlaşma ve sözleşmelerini inceleme yetkisi 

düşüncesini bildirmek biçiminde değiştirilerek yargıya yasama üzerinde öneri ve 

tavsiyede bulunma görevi verilmiştir.  

Anayasa Mahkemesi’nin kararlarında Devlet; hüküm ve tasarrufu altında bulunan 

taşınmazlar üzerinde, kamu yararını gözetmek ve Anayasa’nın özel maddelerinde yer 

alan güvence hükümlerini de dikkate almak kaydıyla üstün yetkilerini kullanarak hukuki 

düzeni belirlediği bir biçimde tesis edebileceği belirtilmektedir. Kararlarda kanunla 

düzenlenmesi öngörülen konularda genel ifadelerle yürütme organına düzenleme yapma 

yetkisi verilmesi, yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesine aykırılık oluşturabileceği 

açıklanmaktadır. Mahkeme yasa koyucunun açıkça kanunla düzenlenmesini öngördüğü 

konularda, yasama organının temel kuralları saptadıktan sonra, uzmanlık ve idare 

tekniğine ilişkin hususları yürütmeye bırakması, yasama yetkisinin devri olarak 

yorumlanamayacağını belirtilmektedir. 

Anayasa madde 166’da Devletin, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması için sanayinin 

ülke çapında dengeli dağılımını ve ülke kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması ile 

ülkenin kalkınmasının gerçekleşeceği düzenlenmektedir. Düzenleme ile sanayi 

yatırımlarına kolaylıklar sağlanması, alt yapı yatırımlarının devlet tarafından yapılması, 

sanayi yatırımlarının dengeli dağılımının sağlanması için teşvik edilmesi ve benzeri 

uygulamaların doğmasına neden olmuştur. 

Anayasa madde 167’de Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı 

ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya anlaşma 

sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önleme görevini yüklemektedir. 

Anayasa madde 161’de Bütçe Kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm 

konulamaz kuralına yer verilmiş olmasına karşın, kanunlarla bütçe kanunlarının 

değiştirilemeyeceğine veya tamamlanamayacağına ilişkin bir kural bulunmamaktadır. 

Anayasa madde 163’de Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname ile bütçede 

                                                           
3 Devletçe verilen özel izin 
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değişiklik yapma yetkisi verilemez denilmiş olması da kanunlarla bütçe kanunlarında 

değişiklik yapılmasına ve bütçe kanunlarını tamamlayan hükümler getirilmesinde 

anayasal bir engel bulunmadığını göstermektedir. 

Bütçe, devletin gelirlerini toplamasına izin, giderlerini yapmasına da yetki veren bir 

kanundur. Borç üstlenimi, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli 

idareler tarafından gerçekleştirilen ve belirli şartları taşıyan projeler kapsamında 

hazırlanan sözleşmelerde düzenlenen hususların gerçekleşmesi ve sözleşmelerinde, 

sözleşmelerin süresinden önce feshedilerek tesisin ilgili idareler tarafından 

devralınmasının öngörülmesi hâlinde Hazine ve Maliye Bakanlığının taahhüt edeceği 

tutarı temsil etmektedir 

Anayasa madde 47’de Devlet tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin 

özel hukuk sözleşmeleri ile yaptırılabileceğinin kanunla belirlenmesi kabul edildi. 

Anayasa madde 125’de kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz sözleşmelerinin ve bunlardan 

doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi hükme 

bağlandı.  44934 sayılı Kanun ile 39965 sayılı Kanun’da değişiklik yapılarak idare ile 

sermaye şirketi veya yabancı şirket arasında yapılacak sözleşmelerin, özel hukuk 

hükümlerine tabi olacağı kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4Resmi Gazete:20.12.1999 
5Resmi Gazete:13.06.1994 



19 
 

4. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN FİNANSMANI  

Türkiye 2000’den sonra; ekonomisi gelişmekte, mevcut yerleşim alanlarının 

modernizasyonu ve yeni yerleşim alanları planlanmakta kentleşme yaygınlaşmaktadır. 

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında üyelik müzakerelerinin başlamasından dolayı 

ekonomik gelişme hızında ve ihtiyacında yeni döneme girilmiştir. Kamu; mevcut iç ve 

dış borç yükü ile bütçe kapasitesine getirilen sınırlamalardan dolayı kendi yatırım 

sınırlarına gelmiştir. Yatırımların finansmanı için ilave kaynaklara6 ihtiyaç 

bulunmaktadır (Çekirge 2006). 

Türkiye uluslararası gelişmekte olan ülkeler sınıfında değerlendirilmektedir. 2000 sonra, 

Türkiye’de altyapı yatırımlarına talep artmaktadır.  Artan altyapı yatırım ihtiyacının tüm 

dünyada olduğu gibi ülkede kısmen özel sektör katılımı ile gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. 

Türkiye’de mal ve hizmet sunumları; devlet, özel sektör ve kar amacı gitmeyen kuruluşlar 

ile sivil toplu kuruluşları marifetiyle yapılmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma uygulaması 

mal ve hizmet sunumunda görev alan tarafların işbirliği ve koordinasyonuna bağlıdır. 

Altyapı finansmanında dünyada uygulanan: Proje finansmanında; öz kaynak 

yetersizliğinde proje teminat olarak gösterilerek finansman kuruluşlarından proje kredisi 

alınmaktadır. Finansör kuruluşun ödediği kredinin geri dönüşü; proje gelirleri ve projenin 

nakit akışıyla sağlanmaktadır. Proje gerçekleştirilmeden önce öz kaynak ve kredi kurulan 

fonda toplanmakta, proje gerçekleştirildikten sonra gelirlerden öz kaynak ve kredi geri 

ödemeleri yapılmaktadır. Kalkınma bankaları uzun vadeli ve yüksek sermayeli yatırımları 

finanse edildiği Proje Kredisi kullandırmaktadır. Ayrıca yüksek sermaye gerektiren 

projelerin finansmanında sendikasyon kredisi kullanılmaktadır. Kredi temin sürecinde; 

ana finans kurumu, ödünç alan finans kurumları ve katılımcılar bulunmaktadır.  

Sendikasyon kredisi: finans kurumundan;  bir defada,  belli dönemlerde veya ihtiyaca 

                                                           
6Finansman sağlayan kurum ve kuruluşlar 
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göre çekilir. Faiz oranı; sabit veya değişken olduğu finansal çözüm uygulamaları 

bulunmaktadır. 

4.1 Uygulanan  Finans Modeli (UFM) 

Finans modelleri; işletme hakkı devri, yap işlet devret (YİD), yap işlet (Yİ) ve yap kirala 

(YK) gibi kamu kaynaklarının kamu yararı gözetilerek kamunun gerçekleştireceği 

hizmet, yönetim, finansman gibi faaliyetler özel sektöre gördürülmektedir. Özel sektör 

kamunun; yapım, işletme, kiralama taleplerine finansman sağlarken; tamamlama, 

iyileştirme, yenileştirme, geliştirme, bakım, onarım ve benzeri kamu işlerin de finansal 

kaynak sağlayabilir. Mevzuat düzenlemesi ile otoyollarda ve işletme bakım tesislerinde 

idarelerin aktiflerindeki mal veya hizmet üretim birimlerinin kısmen veya tamamen 

mülkiyet hakkı saklı kalmak koşulu ile özel sektör marifetiyle İşletme Hakkı Devri 

finansman modeli ile işletilmesine yönelik uygulamalar yapılmaktadır (Gülen 2012).  

Kamu hizmet üretim modellerinden özelleştirmede7 devletin; ekonomik faaliyetlere 

katılım oranı ve yönetim sorumluluklarının azaltılması, yatırım maliyetinden 

kaynaklanan bütçe açıklarının önlenmesi, rekabet koşullarının güçlendirilmesi, hizmet 

etkinliğinin ve kalitesinin arttırılması, sermaye piyasalarının gelişmesi ve ek gelir 

sağlaması hedeflenmektedir (Teker 2013). Özelleştirme ile üretilen mal ve hizmetlerde 

kamunun kontrolü kaybedilmekte, istihdam sorunu oluşabilmekte, özel sektör kamuya 

göre yüksek maliyetlerle borçlanacağından sunulan hizmet fiyatının artabileceği ve 

işletme maliyetlerini azaltmak için üretilen hizmetin kalitesinin düşürüleceği gibi 

sonuçlar meydana gelmektedir.  

YİD modeli; ileri teknoloji ve/veya büyük finans kaynağı gerektiren kamunu altyapı 

yatırım veya hizmet üretmesi gereken alanlarda özel tüzel kişilerin yatırım yapmasıdır. 

Özel tüzel kişilerin; projeyi gerçekleştirmesi ve kamu tarafından yatırım döneminde 

katlanılan maliyet bedeline kar ilave edilerek toplam masrafların karşılanacağı süre kadar 

işletmenin yönetim faaliyetinde bulunmasıdır. Özel tüzel kişiliklerce işletilmesi ve yine 

                                                           
7Kamu hizmetlerinin özel sektöre gördürülmesi 
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bu süre içinde üretilen mal veya hizmeti; tarafların karşılıklı saptadıkları bir tarife 

uyarınca kamu kuruluşlarına satması ve sürenin sonunda işletmekte olduğu tesisleri 

bakımı yapılmış, eksiksiz ve işler durumda ilgili kamu kuruluşuna devretmesidir (Teker 

2013). 

4.2.Kamu Özel Sektör İşbirliği Modeli  

Gelişmiş ülkelerde büyük şehirlere göç ve artan endüstrileşme sonucu şehirlerin ve halkın 

ihtiyaç duyduğu altyapı yatırımları çok büyük miktarlarda artmakta ancak hükümetlerinin 

altyapı yatırımlarını gerçekleştirebilme hızı ihtiyacın gerisinde kalmaktadır (Çekirge 

2006). Bunun sonucunda gerek hükümetlerin kaynaklarının yetersizliği ve gerekse de çok 

büyük oranda artan altyapı yatırımları gereksinimleri nedeniyle özel sektörün tekrar 

altyapı yatırımlarında yatırımcı olarak görev alması gerekmektedir. Uzun vadeli ve 

oldukça yüksek yatırım miktarı gerektiren kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesi için 

özel sektörün finansman, deneyim, yapım ve işletmedeki üstünlüklerinin ön planda 

olduğu ve verimliliği öngören finansman modellerinde uygulanmaktadır (Teker 2014).  

KÖİM’de  alt ve üst yapı projelerinin; çevre, konut, ulaşım, su, kanalizasyon ve katı atık 

yönetimi konusunda kamu ile özel sektörün projelerin finansmanı yanında, işletme ve 

yönetimi konusunda da işbirliği yaptığı projelerdir. Özel sektör ve devletin, kamu altyapı 

projelerini işbirliği sözleşmesi çerçevesinde inşa etmesi ve işletmesi olarak 

tanımlanabilir. Bu modelde, devlet ve özel firma; yatırım, risk, finansman, sorumluluk ve 

kar gibi konularda paylaşım içindedir.  Kamu ve özel sektörün işbirliğine gitmesinin 

amacı, iki tarafın da sahip olduğu avantajları projede uygulayabilmesidir. Her bir farklı 

proje için tarafların üstleneceği roller de farklı olabilir. Bazı işbirliklerinde hizmetin 

verilmesinde özel sektör firması hakim rol oynarken, bazen sadece inşaatın yapılması 

veya finansman sağlanmasında öne çıkabilir. Bu tip işbirliği yoluyla, kamu altyapı 

yatırımlarının yapılmasında ve kamu hizmetlerinin sağlanmasında; tasarım, finansman, 

inşaat, işletme ve bakım faaliyetlerinde verimlilik sağlanması hedeflenmektedir. Proje 

geliştirme, finansman, yapım uygulama ve en sonunda da işletme aşamasındaki risklerin 

çoğunun özel sektör girişimcilerine yüklendiği finansman modelleri, kamu tarafını sadece 

girişimciye bazı yasal imtiyazlar sağlayan ve hiçbir risk almadan yapılacak projeden gelir 
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elde etmek isteyen bir konuma getirmektedir. Bu yaklaşıma göre, özel sektör eliyle 

yaptırılmak istenen projelerde, projeyi yapmak için istekli olan firma sayısında sıkıntı 

çekilmektedir. Diğer yandan, girişimci firma proje ile ilgili büyük belirsizlikler içinde 

(kullanım yoğunluğu, fiyatlama, enflasyon, inşaat maliyetleri, teknik inşaat problemleri 

gibi) teklif vermek zorunda olduğundan, girişimci firmalar en kötü senaryolara göre 

hazırlanmış tekliflerini sunma eğilimindedir (Çekirge 2006).  Bu sakıncaları hafifletmek 

için ise, üretilen mal ve hizmetler için devlet tarafından satın alma veya minimum 

kullanma garantileri veya fiyat garantileri verilmektedir.  

KÖİM sıkı bir gözetim ve denetim yardımıyla, kamu yatırımlarının daha ucuza mal 

edilmesi, daha kısa sürede bitirilmesi, daha ucuza finansman sağlanması ve daha kaliteli 

hizmet üretilmesi potansiyeline sahiptir (Çekirge 2006). Bu modelde, özel ve kamu tarafı 

proje üzerindeki riskleri ve bazı maliyetleri paylaştıkları gibi, projeden sağlanan getirileri 

de belli bir oran üzerinden paylaşmaktadır. Özel sektör projeyi inşa edip, gerekli 

finansmanı bulabilir. Kamu ise, bu proje için temin edilen kredilere garantör olarak 

finansman maliyetlerinin düşmesini sağlarken; ithalat, gelir vb diğer vergilerden feragat 

ederek veya projenin işletme aşamasını erteleyerek proje maliyetlerini azaltabilir veya 

nakit akışlarının zamanlamasını iyileştirebilir. Böylece, kamu tarafı direk bir nakit 

çıkışına gerek kalmadan proje finansmanına ve dolayısıyla proje maliyetine katılmış olur. 

Ayrıca, kamu tarafı inşaat süresini hızlandırmak için ortağı olduğu projenin; 

kamulaştırma, tarihi bölge, sit alanı gibi sorunlarını çözmede de daha etkin sorumluluklar 

üstlenebilir. Daha sonra işletmeye alınan projeye ait gelirler, öncelikle operasyon 

giderlerine ve borç geri ödemelerine ayrılır. Özel sektör ortağın yaptığı özkaynak yatırımı 

karşılığında, kamu tarafından özel sektör ortağa makul bir getiri garantisi verilebilir. Daha 

sonra proje işletmesi döneminde sağlanan gelirlerden özel sektör ortağa düşen paylar, 

hem özkaynak yatırımını hem de kullanılan özkaynak üzerinden makul bir getiriyi özel 

sektör ortağa geri kazandırdıktan sonra, kamu tarafı projenin tek sahibi olabilir veya 

ortaklık kamu yararına olacak şekilde yeniden şekillenebilir.  

KÖİM’de en kritik nokta, etkin bir muhasebe ve finansal denetimin olmasıdır. Çünkü 

ortaklar arası tüm maliyet, riskler ve gelirlerin paylaşımı, işletici firma tarafından 

tutulacak muhasebe kayıtlarına göre yapılacaktır. Her iki ortağın ne kadar sermaye 
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koyduğu, proje için ne kadar borç alındığı,  borçların geri ödeme zamanlaması, özel sektör 

ortağa garanti edilen makul getiri miktarı, zorunlu ve garanti edilen ödemelerin 

yapılmasından sonra geriye kalan gelirlerin paylaşım oranları, şeffaf ve güvenilir bir 

üçüncü kurum tarafından kayıt altına alınmalı ve denetlenmelidir  (Teker 2013). Her 

ortaklıktaki gibi, KÖİM’de, başarı proje risklerinin en iyi yönetecek taraflarca 

üstlenilmesine bağlıdır. Bir projenin KÖİM ile yaptırılmasına karar verilmesinde, 

projenin risklerinin doğru değerlendirilmesi ve söz konusu risklerin taraflar arasında 

doğru paylaşılması çok önemlidir. Proje ile ilgili bazı risklerin, özellikle KÖİM daha yeni 

kullanılmaya başlandığı ülkelerde veya finansal karlılığının yüksek olmadığının bilindiği 

sektörlerde, kamu tarafından üstlenilmesi ve kamunun bazı ek garantiler vermesi modelin 

esasındandır. Zaten aksi bir durumda tümden özelleştirmeden bahsetmemiz gerekirdi. 

Bazı riskler ise doğal afet, savaş, kanuni altyapı gibi özel sektörün tamamen kontrolü 

dışında ve projenin finansal karlılığını direkt etkileyecek durumdadır ve muhakkak kamu 

tarafından üstlenilmektedir. Buna karşın her KÖİM projede, alım garantisi, yolcu 

garantisi, sübvanse edilen krediler veya hibeler verilmesi gerekmemektedir. Projenin 

finansal karlılığına göre kamu bu tür riskleri tamamen özel sektöre devredebilmektedir. 

Bu risklerin bir kısmının üstlenilmesinde Kamu ve Özel Sektör dışındaki finansal 

kurumların servisleri de kullanılabilmektedir. Tüm ülkelerin ihracatını desteklemek için 

kurulan İhracat kredisi ve sigortası kurumları da KÖİM bu tür risklerinin dengelenmesi 

için kullanılmaktadır. 

Türkiye’de 56838 sayılı kanun ile Sağlık Bakanlığı sağlık yatırımları için ön proje ve be-

lirlenecek temel standartlar çerçevesinde ihale ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine 

kırk dokuz yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yap-

tırılacak projelerle ilgili iş ve işlemleri yapma yetkisi verilmiştir. Aynı yasal düzenleme 

ile sağlık tesislerinin, tıbbi hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işletilmesi karşı-

lığında yenilenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütme görevi verilmiştir (Gülen 2012). 

KÖİM ile ilgili süreç yönetimi, kamu finansmanı, özel finans, vergi politikası ve 

yönetmelikleri, muhasebe, sözleşme hukuku, mühendislik, mimari, tesis işletme, 

                                                           
8Resmi Gazete Tarihi:08.06.2007 
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gayrimenkul gelişimi, pazarlama ve pazar analizi, varlık değerleme, ölçümleme ve 

iletişim alanlarında nitelikli uzman ve işgücünün olması modelin uygulanmasında 

karşılaşılan yapısal ve işlevsel sorunların çözüleceği belirtilmektedir. KÖİM 

uygulamasında kamu yararı ile özel sektörün kar beklentisi arasında hassas dengenin 

kurulması, tüm süreçlerin açık ve şeffaf olarak yürütülmesi ve kamuoyunun doğru 

bilgilendirilmesi; kamu sorumluluğunda olan hizmetlerin özel sektöre devredilmesi 

dolayısı ile toplumda oluşan sosyal devlet ilkesi ile aykırılık algısını değiştireceği, 

kaynakların optimum kullanılacağı değerlendirilmektedir (Uysal 2017).    

4.3 Kamu Özel Sektör İşbirliği Modeli ile Uygulanan Finansman Modelinin 

Karşılaştırması 

Kamu ve özel sektörün farklı yeteneklere sahip olduğu literatür incelemeleri ve uygulama 

alanlarında yapılan inceleme çalışmalarıyla anlaşılmaktadır. Çizelge 4.1 de görüldüğü 

gibi kamunun denetim ve yönetim, özel sektörün piyasa deneyimi, ekonomik serbestlik 

gibi üstünlüklerinin olduğu görülmektedir.    

Çizelge 4.1 Özel Sektör ile Kamu Sektörünün Yeteneklerinin karşılaştırması   

Yetenekler 

Özel Sektör Kamu Sektörü 

 inovasyon  

 sürdürülebilir  inovasyon ve 

inovasyon yönetimi  

 strateji ve stratejik yönetim 

 performans değerlendirmesi   

 risk yönetiminde uzmanlık  

 paydaş analizinde uzmanlık 

 şeffaflık  

 etkinlik  

 verimlilik  

 hesap verebilirliğe daha fazla 

önem verme  

 rekabet yeteneği  

 maliyet hesaplamada uzmanlık 

 yatırım uzmanlığı 

 yeni iş alanları yaratmak 

 sermaye gücü  

 

 liderlik  

 yasal düzenleme 

yapabilme ve 

değiştirebilme 

 kamu değeri yaratma 

 kurumlar arası 

koordinasyon 

yeteneği 

 destek ve teşvikler   
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Çizelge 4.1 incelendiğinde  kamu ve özel sektörün güç ve işbirliği yaparak sürdürülebilir 

kalkınma politikaları uygulaması tarafların yetenekleri dikkate alınması durumunda etkin 

olacağı kanaati oluşmaktadır. 

OSB’lerin yatırımında finans kaynakları yatırımcıların nakit varlıkları, kamu destek ve 

teşvikleri ile finans kurumlarından kullanılan krediden oluşmaktadır. Kamunun yeni 

projeler için finansmanı özel sektöre devrettiği KÖİM ile çok daha fazla sayıda ve 

büyüklükte projenin gerçekleştirmektedir. Bu durumda KÖİM finansal kaldıraç görevi 

üstlenmektedir. 

Mevcut KÖİM’nin UFM’den diğer önemli bir farkı işletme dönemi içermesidir. 

Normalde UFM ile inşaatı tamamlanan kamu projeleri, gene kamu tarafından kendi 

personeli kullanılarak ve işletme dönemi boyunca tüm bakım, tamirat ve yenileme 

çalışmaları ve masrafları üstlenilerek işletilmektedir. Bir yatırımın değerlendirmesi 

yapılırken genelde değerlendirmelere yansımayan bu işletme masrafları kalemi esasında 

çok masraflı ve önemli bir kalemdir. KÖİM uygulanması, UFM kıyasla çok uzun bir 

hazırlık süresi gerektirmektedir. Bu süre artışının, projeden projeye ve uygulamanın 

niteliğine göre değiştiği ve UFM genelde karşılaşılan inşa süre aşımları ile dengelendiği 

gözlenmektedir. 

Finansman destek sağlayan Özel Amaçlı Firma9 proje için ilave finans talebine göre 

maliyetleri artıracağından Özel Ortak projeyi hem bütçesi içinde ve mümkünse de 

planladığından önce tamamlayıp işletmeye açmak istemektedir. Bu sayede KÖİM ile 

ihale edilen projelerin bu amaca uygun şekilde bütçesi içinde ve zamanında bitirildiği 

görülmektedir.  

Benzer şekilde UFM ile ihale edilen projelerin işletme dönemlerinde de çoğu zaman 

planlanan kalite ve verimlilikten uzak, yenilikleri izlemeyen, piyasa ile rekabetçi 

olamayan bir yönetim tarzı ile yönetilmesi sonucu yatırımlardan planlanan kalite ve 

                                                           
9Finans Kuruluşları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Şirketleri vb. 
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işletme hedefleri çoğu zaman elde edilememektedir. Dahası bu hedefler bazen hiç 

belirlenmemekte ve izlenmemektedir. 

KÖİM’de ise kamu daha ihale aşamasında işletme dönemi için sayısız kriteri 

belirleyebilmekte ve böylece gerek hizmet kalitesini ve gerekse de yatırımın verimliliğini 

garanti altına alabilmektedir. Kamu kendisinin hizmet vermeyi sürdürdüğü projelerle 

kıyaslayabilmekte ve özel sektörce gerçekleştirilememesi durumunda mali cezalar 

uygulayabilmektedir. Bu sayede UFM’den farklı olarak KÖİM’de belli bir hizmet ve 

servis kalitesi garanti edilebilmektedir. 

KÖİM ile UFM arasında karşılaştırma yapıldığında aşağıdaki sonuçlar elde edilmektedir  

(Çizelge 4.2). 

Çizelge 4.2 KÖİM ile UFM ihale süreçlerinin karşılaştırması   

 UFM KÖİM 

İnşaat 

Aşaması 

İnşaatın süresi Uzun Kısa 

Devletin finansman garantisi Var Yok 

Borç – Öz kaynak yapısı Yok Var 

Toplam proje maliyeti Fazla Az 

Toplam kredi ihtiyacı Yok Var 

Öz kaynak ihtiyacı Yok Var 

Özel ortak peşin sermaye tutarı Yok Var 

Kısa vadeli kredi kullanımı Yok Var 

Kısa vadeli kredi vadesi Yok Var 

Kısa vadeli faiz oranı Yok Var 

Uzun vadeli kredi ihtiyacı Yok Var 

Uzun vadeli kredi vadesi  Yok Var 

Uzun vadeli kredi faiz oranı Yok Var 

Amortisman Süresi  Yok Var 

Özel ortağa garanti edilen getiri Yok Var 

İşletme   

Aşaması 

Proje işletim süresi Yok Var 

Kamu proje karı / zararı payı Yok Var 
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Çizelge 4.2’de görüldüğü gibi KÖİM ile UFM kıyasla özel sektörün finansman 

imkanlarını kullanmaktadır. Bu nedenle KÖİM altyapı yatırımlarında uygulanmaya 

başlandığı ilk günlerden itibaren finansman sektörü KÖİM ile çok yakından ilgilenmiş ve 

yeni ürünler ve finansman yapıları ile her projeye özgü çözümler üretildiği 

gözlenmektedir.  

KÖİM sözleşmelerinin tabi olduğu hukuki rejim, organizasyondaki yapısal farklılıklar, 

öngörülen süreçler ve bu süreçlere ilişkin faktörler uygulamada kargaşaya yada denetim, 

değerlendirme, geliştirme ve dönüştürme süreçlerinde verimsizliğe neden olabilmektedir 

(Uysal 2017).  

KÖİM ile UFM arasında finansman kaynaklarının karşılaştırması yapıldığında aşağıda ki 

sonuçlar elde edilmektedir (Çizelge 4.3). 

Çizelge 4.3 KÖİM ile UFM finansman süreçlerinin karşılaştırması. 

 UFM KÖİM 

Teminat Sınırsız Teminat Sınırlı teminat 

Maliyet Normal Biraz daha yüksek 

İhale Süreci Normal Uzun 

ihale Zorluğu Normal Zor 

Proje Miktarı Kamuca verilebilen teminatla sınırlı Sınır yok 

Proje Riski Tamamen Kamuda Yatırımcı ile paylaşılıyor 

Çizelge 4.3’de görüldüğü gibi KÖİM kamunun çok sayıda projeyi bütçeye bağlı 

kalmadan gerçekleştirebilmesine imkan sağlamaktadır. Bu sayede kamu, daha çok 

kontrol ve koordinasyon görevini üstlenerek, projelerin gerçekleştirilmesi ve finansman 

gibi konuları özel sektöre devredebilmektedir. Özel sektörün geliri; idarelerin kamu 

faaliyetleri kapsamında kullanmış olduğu alanlara ödeyeceği kira bedeli,  özel 

girişimcinin idareler adına yapacak olduğu hizmetlerden dolayı hizmet bedeli ve 

idarelerin asli görevi olmayan özel hizmet alanlarının işletilmesinden elde edilecek 

gelirlerden oluşmaktadır. 
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4.4 Kamu Özel Sektör İşbirliği Finansman Kurum ve Kuruluşları 

KÖİM projelerinin finansmanında ticari bankalar kullanılabilecek tek kaynaktır. 

Projelerin finansmanında kreditör10 görevinde bulunmaktadırlar. Gerekirse projenin uzun 

vadeli borç senetlerini çıkarabilmektedirler, finansal danışman görevini 

üstlenebilmektedirler, danışmanlık firmaları ile direkt rekabete girmektedirler,  

gerçekleştirilen projelerde ortak olarak girebilmektedirler. Finansal danışman görevi 

genelde diğer görevlerle birlikte üstlenilmektedir. Bankalar  KÖİM projesinde finansal 

danışmanlık görevini genelde tek başına  üstlenmemektedirler. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Finans Kuruluşu 
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5. ANKARA ANADOLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

Bölge Müdürlüğü; yetkilileri ile yapılan sözlü bilgi edinme çalışmaları ve bölgenin  

internet sayfasında inceleme yapılmıştır. Ayrıca Ankara ve farklı illerde kurulu OSB  

bölgelerinin internet sayfaları incelenmiştir.   

5.1 Kuruluş Süreci 

Ankara Sincan Malıköy sınırları içinde 4.500 hektarlık alanda STB tarafından Başkent 

OSB, Anadolu OSB,  Ankara Sanayi Odası 2 ve 3 nolu OSB ve Dökümcüler OSB tüzel 

kişiliklerine tahsis işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bölgede Kutsal Topraklar olarak 

bilinen Malıköy sınırları içinde Kurtuluş Savaşında hava ikmal istasyonu olarak 

kullanılan alan Rezerv Havaalanı olarak planlanmıştır.  Anadolu OSB ulaşım imkanları 

olarak; karayolu, demiryolu ulaşım imkanlarına sahip, bölgenin rezerv havaalanı sahasına 

yakın olması yatırımcıya avantaj sağlayacağı şekil 5.1’de görülmektedir. 

 

Şekil 5.1 Ankara Anadolu OSB 
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Anadolu OSB 178 adet katılımcı ile 410 hektar arazi üzerine kurulmuştur ve 215 adet 

sanayi parselinden oluşmaktadır. OSB 2002 tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır. OSB 

sınırları içinde sosyal amaçlı; 70 dönümlük alanda gölet projesi uygulanmış her yıl balık 

tutma etkinliği yapılmaktadır, gölet etrafında 5500 adet ağaç bulunmakta ve her yıl 1764 

bisikletçinin katılımı ile bu bölgede yarışları düzenlenmektedir. OSB sınırları içinde 

yüksek gerilim hattının bulunduğu 70 dönümlük alan da Ankara’dan Çanakkale Savaşına 

katılan ve şehit olan 1764 şehidimiz adına 1764 adet badem ağacı dikilmiş gelirleri ile 40 

öğrenciye burs verilmektedir. Çanakkale sınırları dışında ilk Çanakkale Şehitlik anıtı bu 

alanda bulunmaktadır.  

OSB sınırları içinde  Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında Ankara Başkent 

Üniversitesi tarafından eğitim yapıları planlanmıştır. OSB sosyal donatı alanında yönetim 

binası, meslek yüksekokulu, kreş, otel, mescit, restoran, banka ve ticari alanlar 

bulunmaktadır. 

5.2 Finansman Modeli 

Anadolu OSB katılımcılarından parsel hisse oranlarına göre aidat toplanmaktadır. Her yıl 

toplanan aidatlarla;  2007 yılına kadar bölgenin kamulaştırması yapılmıştır.  2017 yılına 

kadar katılımcıların talepleri doğrultusunda altyapı çalışmaları yapılmıştır. Uygulanan 

finansman modelinden dolayı yatırımlar ötelenmektedir. İşletmelerin taşınmazları, bilgi 

ve sermaye kaynakları verimli kullanılamamaktadır. Ayrıca mevcut işletmelerin piyasa 

koşullarında rekabet edebilmesi için Dünya’da uygulanan yeni teknolojilerin mevcut alt 

ve üst yapı düzenlemelerine uygulanması gerekmektedir. 

Katılımcı aidatları ve finans kurumlarından kredi temin edilerek alt ve üst yapı 

düzenlemeleri bölge önceliklerine göre aşamalı olarak yapılmaktadır. Kredi faiz oranı, 

mevduat faizlerinden yüksek ticari faizlerden düşük seviyededir. OSB yönetimi; elektrik, 

su, doğalgaz ihtiyaçlarının karşılanması için üretici ve tedarikçi ile sözleşme yapılarak,  

işletmelerin daha az maliyete katlanmaları sağlanmaktadır. 

OSB gelirlerinin artırılması için; işletmelerinin su ihtiyacının su kuyularından 

karşılanması, elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından veya OSB’de oluşan 
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atıklardan üretilmesi, eğitim ve sosyal tesislerin planlanarak kira gelirinin sağlanması, 

yemek, ulaşım ve nakliye gibi hizmetlerin ortak çözülmesi önerilmektedir. Ayrıca OSB 

alanının pazarlama avantajının olması, işletmelerin etkileşiminin dikkate alınması, yerel 

yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının katkı ve katılımı gelirlerin artmasında pozitif 

etki yapacağı değerlendirilmektedir.  

OSB alanının KÖİM ile düzenlenmesi proje risk ve finansmanının kamu ve özel sektör 

arasında paylaşılmasından dolayı avantajlı olarak değerlendirilmektedir. Anayasaya göre 

tanımlanan kamu görevlerinin özel sektöre devredilmesinin projenin başarısını negatif 

etkileyeceği düşünülmektedir. Proje ihalelerine katılımcı sayısı, projenin etkin ve verimli 

kullanımı projenin sübjektifliğini etkilemektedir. OSB’de yer seçiminde kamunun sahip 

olduğu taşınmazlardan, özel sektörün ise işletme tecrübesinden dolayı avantaj sağladığı 

tespit edilmiştir. Özel sektörün borçlanma maliyeti ile kamunun borçlanma maliyetinin 

daha düşük olduğu incelemelerden anlaşılmıştır. Bu nedenle Sayıştay11 raporlarında 

KÖİM’e karar vermeden önce projenin gerçekleştiği hipotetik12 durumla karşılaştırmalı 

olarak analiz yapılması, proje hedefine başka modellerle ulaşıldığı alternatif durumlara 

karşı olgusal analiz13 ile incelenmesi ve ilgili projenin benzer projeler ile karşılaştırmalı 

olarak değerlendirmesinin yapılması kaynakların yerinde kullanılıp kullanılmadığının 

tespitinde önemli olduğu değerlendirilmektedir.  

KÖİM projelerinin tasarım, inşaat yapım ve kullanım süreçlerindeki bütün belirsizlikler 

ve risklerin kontrol altına alınması, yatırımın zamanında ve belirlenen bütçe dahilinde 

bitmesini sağlayacaktır.  Proje finansmanında kaynak çeşitliliği için yatırımcı firmaların 

bazılarının projenin inşaat aşamasındaki gelirinden bazılarının da işletme aşamasının 

gelirlerinden faydalanma eğiliminde olacağı dikkate alınmalıdır. Ayrıca OSB 

alanlarındaki çekirdek hizmetler ile yan hizmetlerin kapsamlarının tanımlanması Özel 

Sektörün; kaynakları etkin kullanma, ilave sermaye sağlama, alternatif uygulama ve 

beceri ile tüketici ve topluma ek katma değer sağlama hususlarında daha etkin olmasını 

sağlayacaktır.   

                                                           
11Devlet harcamalarının hesaplarını denetleyen, yargısal yetkisi de bulunan yüksek kurum. 
12 Projenin bütün ve alt bölümlere ayrılarak analiz edilerek karşılaştırma yapılması 
13 Projenin uygulanması sonucunda meydana gelen etkilerin, projenin uygulanmaması durumunda 

etkilerin ayrı ayrı toplam sonuçlardaki değişimin karşılaştırmasının yapılmasıdır. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Finansmanı; Bakanlık ve katılımcılar tarafından karşılanan OSB ile KÖİM ile karşılanan 

OSB arasında Ampirik14 çalışma yapıldığında:  Bakanlık ve katılımcı katkısı ile yapılan 

OSB’nin yer seçiminde hassasiyetin düşük olacağı,  kentsel ekonomik gelişmede 

etkisinin yavaş olacağı, uzun dönemde yapıldığı, arazi piyasasının düşük olacağı, rekabet 

koşullarının yoğunluğunun düşük olduğu, bilgi paylaşımı ve işbirliği koşullarının yavaş 

olacağı, karma OSB koşullarına uygun olacağı; KÖİM ile yapılan OSB’lerin yer 

seçiminde hassasiyetin yüksek olacağı, kentsel ekonomik gelişmede etkisinin hızlı 

olacağı, kısa dönemde yapıldığı, arazi piyasasının yüksek olacağı, rekabet koşullarının 

yoğun olacağı, bilgi paylaşımı ve işbirliği koşullarının hızlı olacağı,  ihtisas OSB koşulları 

için avantajlı olduğu değerlendirilmektedir. 

Mal veya hizmet üretiminde aynı veya ikame sektörlerde faaliyet gösteren kamu ve özel 

sektör üreticileri karşılaştırıldığında: yönetim süreçlerinde önemli bir fark olmadığı tespit 

edilmiştir. Özel sektörün hizmet sunumunda;  kalite ve maliyet avantajı bulunmaktadır, 

kamu bütçesi kullanılmadan sorumluluklar ve riskler özel sektöre devredilmektedir,  

kamu ve özel sektörün aynı mal ve hizmet üretiminde ayrı ayrı olarak gelişim ve 

inovasyona yönelik çalışmalarının sürdürülebilir olmayacağı değerlendirilmektedir  

(Teker 2013). OSB ihtiyaç araştırmasını ve planlamasını kamu sektörü yapmaktadır. 

Dolayısı ile işletmeler için dışsal ekonomik risk kamu denetim ve gözetimindedir 

olduğundan KÖİM  özel sektör için avantaj olmaktadır. 

Kamu hizmetinin kamu yararı gözetilerek kamu tarafından yapılmalı veya yaptırılmalıdır. 

Üretilen mal ve hizmet tekel niteliği taşıyorsa kamu hizmetidir. Mevcut OSB’lerin 

kurulumu incelendiğinde; kamunun kredi, vergi iyileştirmeleri ve arazi gibi katkı ve 

katılımının, özel sektörün sermaye ve tecrübesi ile katkı ve katılımın olduğu 

gözlenmektedir. Bu tespitlere göre OSB de üretilen mal ve hizmetler tekel niteliği 

taşımadığı kabul edilebilir. KÖİM uygulaması OSB uygulaması ile kıyaslandığında 

finans kaynağının özel sektör olacağından devletin bütçeden kaynak ayırmayacağı bu 

                                                           
14Uygulamaya ve bilgiye dayanan  
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durumun kamu için avantajlı olacağı, OSB katılımcıları15 için kısmi avantajlı olacağı 

ancak OSB planlama ve işletme süreci kamu ve özel sektörün üstünlüklerine göre 

planlandığında avantajlı olacağı değerlendirilmektedir. OSB’de mal veya hizmet üretimi 

tekel olmadığından kamu hizmeti sayılamayacağından kamu yararı gözetilerek özel 

sektöre iş gördürülmesi imtiyaz sayılmayacaktır. Bu sebeple mal ve hizmet üretiminde; 

kamu hizmeti yoğunlukta ise KÖİM uygun, kamu hizmetinin yoğun olmadığında KÖİM 

uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.  

Türkiye’de KÖİM mevzuat ve tarafları incelendiğin de; yasal düzenlemelerin belirli 

sektörlere ve projelere göre hazırlandığı, ihale prosedürlerinin daha rekabetçi ve şeffaf 

olması gerektiği,  kamu ve özel sektör tarafından konunun tam anlaşılmadığı 

gözlenmiştir.  KÖİM büyük yatırım maliyetli projelere uygulandığı, uzun sürelere yayılı 

projeler oldukları,  projelerin planlanan başarıya ulaşabilmesi için net olmayan hukuksal 

hususların olduğu anlaşılmaktadır. Yönetici ve personellerin;  projelerin planlanması, 

yönetimi ve kontrolü konularında kurumsal kapasitelerini geliştirmeleri ve güçlü siyasi 

kararlılığın gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu hususta Türk özel sektörünün iç ve dışı 

piyasalarda etkinlik gösterebilmesi için KÖİM projelerinde yabancı yatırımcılarla 

ortaklıklar kurup bilgi ve beceri kazanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.   

Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına ilişkin yönetmelikte sanayide yenilik, 

yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamak amaçlı işbirliği uygulamalarını içeren 

ihaleler 473416 sayılı kanunda istisna dışı tutulmuştur. Sanayi işbirliği projelerinde kamu 

yararı korunarak özel sektör kapsamında işlem ve karar alma kabiliyeti kazandırılmıştır.      

KÖİM yatırımların da finans kurumlarının; finansman sağlamada, yatırımcı kuruluşların 

kredibilitesi ile projenin gelir yaratma gücü, proje varlıklarının teminat olarak 

kullanılabilmesi ile ilgilendiği anlaşılmaktadır. Yatırımcı kuruluşlar ise yüksek oranlarda 

finansal kaldıraç kullanarak yatırımların finansmanını karşılama eğiliminde olduğu 

gözlenmiştir.  Finansman çözümünde; borçlanma en düşük faiz oranı ile yapılmalı,  kredi 

geri ödemeleri nakit akışlarıyla uyumlu olmalı,  kredi vadesinin projenin ekonomik ömrü 

ile uyumlu olmalı,  kredilendirme şartlarının proje varlıkları ve planlama ile uyumlu 

                                                           
15Organize Sanayi Bölgesi sınırları dahilinde parsel sahipleri 
16 Resmi Gazete:22.01.2002 
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olmasına dikkat edilmelidir. Özkaynakların;  yatırım risklerini karşılayabilecek seviyede 

ve ortalama sermaye maliyetini minimuma çekecek bir borç-özkaynak karışımına sahip 

olmasının projenin sürdürülebilir olması için önemli olduğu  tespit edilmiştir  ( Teker  

2013). 

İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve 

teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti 

geliştirmek amacıyla kurulan serbest bölgelerle ilgili mevzuat ve kamu kurumu ile bölge 

yetkilileri ile sözlü görüşmelerde:  arazi temini ve alt ve üst yapı yatırımlarının  tamamı 

ilk yıllarda kamu marifetiyle karşılanırken 2000’li yıllarda yap işlet devret modeli ile son 

dönemde özel sektör marifetiyle yapılmakta olduğu, tespit edilmiştir. Ayrıca faaliyet 

oranlarına bakıldığında özel sektör marifetiyle yapılan serbest bölgelerde katılım oranının 

yüksek olduğu, bunun yer seçimi ve özel sektörün piyasa tecrübesinden kaynaklandığı 

sözlü bilgi araştırmaları ile edinilmiştir.  

OSB’lerle ilgili olarak 558217 Sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun benzeri mevzuat düzenlemesi 

yapılmalı.  Bölgede ki varlıklara ilişkin ipoteğe dayalı menkul kıymetleştirme yapılarak 

yatırımcılara finansman sağlayan kuruluşların kredilerinin geri dönüşleri garanti altına 

alınmalıdır.  Ayrıca ipotek edilmiş OSB bölgelerinin satışından elde edilecek gelir tutarı 

karşılık gösterilerek menkul kıymetleştirilen değerlere yeni sermaye yatırımlarının 

yapılması sağlanmalıdır (Gülen 2012). OSB’ler arasında karşılaştırma yapıldığında; 

ulaşım ağına, insan gücüne, hammaddelere, enerjiye ve tüketim merkezlerine yakınlık 

bakımından eşitsizlik olması bölgeler arası dengesizlik yaratarak ekonomik ve sosyal 

yapıyı bozmaktadır. OSB’ler;  gümrük vergisi muafiyeti,  katma değer vergisi istisnası,  

vergi indirimi,  sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi,  faiz desteği gibi 

teşviklerle yatırımcı için avantajlı koşullar oluşturulmaktadır.  OSB’ler kentin 

gelişmesinde bir araç olarak kullanılması için planlamalarda ilgili tarafların katılımı ön 

planda tutulmalıdır. 

                                                           
17 Resmi Gazete:06.03.2007 
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Kamunun; düzenleme, denetleme,  hukuk  ve yasal hususlarda, özel sektörün finansal, 

uygulama ve işletme sürecinde çalışması  OSB’lere caziplik kazandıracaktır. OSB’ler; 

ekonomik, sosyal, rekabetçi ve işbirlikçi ilişkileri artırmaktadır. Gayrimenkul 

Sertifikasının OSB kurulumunda uygulanması için mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır. 

Gayrimenkul yatırım fonu ile devlet ve özel sektör ortaklı Altyapı Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığının altyapı yatırımlarının finansmanın da daha etkin rol üstlenmesi 

sağlanmalıdır. OSB’lerin kamu politikaları ile desteklenmesi, beşeri sermaye ve teknik 

bilgi birikimine yönelik altyapının güçlü yapılandırılması ile Türkiye’nin sanayileşme 

sürecine ve kalkınmasına pozitiflik katacağı, özel sektörün yapacağı OSB’de tekel 

sektörler oluşumuna eğilimin olabileceği gözlenmektedir. KÖİM ile OSB yatırımının 

kamu kaynaklarının korunmasında ve yararlanmada fayda maliyet ilişki sürecini dinamik 

tutacağı değerlendirilmektedir. 

OSB’de kamu görevi olan eğitim kurumları ile bölgelerin işbirliğinin geliştirilmesi 

sağlanmalıdır.  OSB’lerin teknolojik, sosyal ve ekonomik endekslerinin oluşturulması, 

gelişmiş ülkelerde uygulanan Sanayi Eğitim İşbirliği endeksinin18  oluşturulmasının 

Türkiye’nin gelişmişlik düzeyine ve rekabet kabiliyetini artıracağı  değerlendirilmektedir. 

Kamu kaynaklarının sınırlı olmasından dolayı sanayi yatırımlarının ötelenmesi, özel 

sektörün teknolojik anlamda bilgi genişliği KÖİM uygulanırlığını artırmaktadır.   

Kurulu OSB’lerin  kuruluş aşamaları incelendiğinde; arazi temini ve altyapı 

projelendirmenin kamu tarafından yapılmasının uygun olacağı,  kamu kaynaklarının 

sınırlılığından dolayı özel sektörün; altyapı projelerinin uygulanması ve OSB’lerin tam 

kapasiteye erişme sürecine kadar finansal desteğinin avantaj sağlayacağı, tam kapasite 

çalışma sürecinde kamu teşviklerinin etkili olacağı bu süreçte özel sektörün pazarlama, 

teknolojiyi güncel takip ve uygulama esnekliğinin ortaklık yapısının avantajlılığını 

artıracağı değerlendirilmektedir. 

OSB yatırım sermayesi katılımcılar tarafından şekillendirilmektedir. Katılımcı  verginin 

az teşviklerin çok olduğu yatırımları cazip bulmaktadır.  OSB kurulumunda; istihdamın 

                                                           
18Belli zaman dilimine ait işbirliği verilerine ait göstergeler.  
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artırılması, katma değer, rekabet gücü gibi kamusal hedefler ile kire geliri, arsa bina rantı, 

satış gelirleri veya katılımcıların gelirlerinden pay alma gibi ticari hedeflerin soyut ve 

somut değerleri optimum noktada birleştirilip dışsal ekonomik etkilere ve finansman 

ihtiyacına çözüm üretilmelidir. Finansal kaynakların kamu tarafından karşılanması kamu 

görevinin yapıldığı, işletme döneminde işletmeden doğan zararların ve gelirlerin özel 

sektöre ait olması işletme döneminde kamudan gelecek rasyonel olmayan taleplerin 

sınırlandırılması yönünde avantaj sağlayacaktır.  

OSB kurulumunda alt ve üst yapım süreçlerinde özel sektörün finansman sağlayıcı ve 

uygulayıcı olarak bulunduğu, OSB’lerin kamusal faydaları dikkate alınarak işletmenin 

özel sektöre verilmediği yap kiralat ve devret modeli yasal düzenlemeler yapılarak 

uygulanabilecektir. Bu modelde finans sağlayıcı taraf OSB İşletme Kuruluşunun OSB 

katılımcılarından sağlayacağı kira gelirlerinden pay alarak finansman harcamalarını 

karşılayacaktır. Bu nedenle kira gelir projeksiyonunun güçlü verilere ve olası kötü 

senaryolara göre hazırlanması gerekmektedir. İşletme Kuruluşunun kira risklerini 

karşılama, kamusal amaçlar ile finansal sürdürülebilirlik arasında denge oluşturulması 

gerekmektedir.  Burada özel sektörü katılımcıların oluşturması durumunda bedelsiz 

kullanma gibi alternatif  çözüm oluşturulabilir. Ayrıca OSB’de ticari faaliyet alanları 

oluşturularak yatırım harcamalarını yatırımcı özel sektörün işleterek  karşılaması 

sağlanabilir. OSB; yatırım ve katılımcılarının şeffaf ve açık bilgilendirilmesi, 

kuruluşunda danışmanlık mekanizmasının kurum ve kuruluşların geniş katılımı ile 

oluşturulması hedeflerin dengeli ve kısa zamanda ulaşılmasını  sağlayacaktır.   

OSB yatırımları yüksek maliyetli, dolayısı ile büyük finans tutarları gerektiren 

projelerdir. Finansmanı karşılayacak sermayenin yüksek maliyetli olması ve finansmanın 

uzun dönemli finansman modelleri ile karşılanması sebebiyle riskler yüksek olacaktır.  

Devlet OSB kurulum kararını alırken;  rekabet koşullarını ön plana çıkartacak şekilde 

planlama yapması ve yatırımcıya teşvik uygulaması özel sektör için çekici güç etkisi 

oluştururken, yasal altyapı ve siyasi istikrar ise itici güç etkisi oluşturacaktır. Kamu 

kurumlarının uyacakları ortak KÖİM mevzuatının olmaması uygulama süreçinde 

belirsizliklerinin ortaya çıkmasına sebebiyet verecektir. Sürdürülebilir KÖİM modeli 

ancak özel sektörle yapılacak hizmet, yapım veya mal alım sözleşmelerinin dayanağı  
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olacak mevzuat düzenlemelerinin   olmasına bağlıdır. Proje yatırımlarının  ticari 

değerlendirmeye imkan vermeden kamu maliyesi merkezli olması kamu kaynaklarının 

korunması temelli olması diğer sektörlerde oluşacak risk ve belirsizlik  durumunda KÖİM 

ile yapılan yatırımlar düşük duyarlılık göstereceği değerlendirilmektedir (Sandık 2012). 

Sonuç olarak KÖİM ile yapılacak OSB’lerin nitelik ve nicelik yönünden gerekliliğinin 

araştırılması, proje geliştirilmesi, projenin uygulama ve işletme sürecinin nesnel 

verilerinin oluşturulması hususunda eğitim almış uzman değerleme elemanları 

marifetiyle yapılması sürdürülebilir OSB’lerin kurulmasında etkili olacağı 

anlaşılmaktadır. Ayrıca KÖİM kapsamında işbirliği yapılacak Özel Sektörün yapım ve 

işletme sürecinde deneyimli olması işbirliğinin başarı oranını artıracağı, bu hususlarda 

mevzuat düzenlenmesi gerekmektedir. Deneyimli akademisyenler,  değerleme ve 

geliştirme uzmanlarının işbirliğinin özellikle raporlama sürecinde olmasının KÖİM’in 

etkili ve etkin olmasını sağlayacaktır.  KÖİM  ile artı değer oluşturmak için  farkındalık 

çalışmalarının yararlı olacağı düşünülmektedir. Kamunun finansman sağlamak ve/veya 

özel sektör deneyiminden faydalanmak için uygulamakta olduğu Yap İşlet devret, Yap 

İşlet, Yap Kirala devret, Gelir Ortaklığı modeli, İşletme Hakkı devri gibi modellerin her 

birinin OSB alanında yapılan fizibilite ve sözleşme çalışmalarına ayrı ayrı uygulanması,  

sonuçların bu çalışmada önerilen KÖİM ile karşılaştırılarak uygulamaya karar 

verilmesinin tarafların maddi ve manevi kazançları için uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. Kamu KÖİM ile kamu açıkları ve borçlarında kontrolü 

sağlamakta,  uygulamada geleneksel politik ve bürokratik temelli uygulamaları bırakıp, 

rekabetçi ve ekonomik temelli çözüm yaklaşımı benimsenmektedir.  KÖİM projelerinin 

etkin ve uygun ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmesi, fayda maliyet analizinin yapılması  

mevcut ve gelecekteki ekonomik dengeler açısından yararlı olacağı literatür temelli 

incelemelerden ve benzer uygulamalarda yapılan araştırmalardan anlaşılmaktadır.   
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