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KANUN 

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

 

Kanun No. 6525 Kabul Tarihi: 20/02/2014 

 
MADDE 1 ‒ ………… 
MADDE 2 ‒ ................ 
MADDE 3 ‒ …………. 
 
MADDE 19 ‒ 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri 

Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. 
“h) Finansal Kiralama Şirketi: 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, 

Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında kurulan finansal kiralama 
şirketlerini, 

  i) Finansal Kiracı: 6361 sayılı Kanun kapsamında finansal kiralamayı kabul eden 
gerçek veya tüzel kişiyi,” 

 
MADDE 20 ‒ 4562 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasında yer alan 

“il özel idaresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il özel idaresi bulunmayan illerde 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı” ibaresi eklenmiştir. 

 
MADDE 21 ‒ 4562 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 

cümle eklenmiştir. 
“OSB; kamulaştırma işlemlerini Valilik, İl Özel İdaresi, Belediye veya Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon Başkanlığına yaptırabilir.” 

 
MADDE 22 ‒ 4562 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen 

“Müteşebbis heyette yer alan üyeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “vali hariç” ibaresi 
ile dördüncü fıkrasında yer alan “il özel idaresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il 
özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı” ibaresi 
eklenmiştir. 

 
MADDE 23 ‒ 4562 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
“Finansal kiralama 
EK MADDE 1 ‒ OSB içinde yer alan taşınmazlar, finansal kiralama sözleşmesine 

konu edilebilir. Bu durumda: 
a) OSB yönetiminden uygunluk görüşü alınması zorunludur. 
b) Devlet tarafından arsa teşviki verilen arsalar için finansal kiralama sözleşmesi 

yapılamaz. 
c) Satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz. 
ç) Finansal kiracının, bölgenin kuruluş protokolünde katılımcılar için öngörülen 

niteliklere sahip olması zorunludur. 
d) Finansal kiracı, katılımcının hak ve yükümlülüklerine sahip olur. 
e) Finansal kiralama sözleşmesinin, mülkiyetin finansal kiracıya geçmesinden önce 

herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, Finansal Kiralama Şirketi mülkiyetinde 
bulunan taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip 
gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya 
tüzel kişilere finansal kiralama da dâhil olmak üzere kiraya vermek zorundadır. Bu 
durumda eski finansal kiracının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı veya kiracı 
tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. Finansal kiralama şirketi taşınmazı iki yıl içinde 
satmaz veya kiraya vermez ise taşınmaz OSB tarafından finansal kiralama bedeli 
üzerinden satın alınabilir. 

Bakanlık, bu maddenin uygulanmasında muvazaalı işlem tesisini ve spekülatif 
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amaçlı işlemlerle mülkiyet hakkının devrini önlemeye yönelik tedbirleri almaya 
yetkilidir. 

Bu maddedeki yasaklara aykırılığın mahkemece tespiti hâlinde, arsa kimin 
tasarrufunda olursa olsun satış tarihindeki bedeli ile geri alınarak bir başka katılımcıya 
tahsis ve satışı yapılır.” 

 
MADDE 24 ‒ 4562 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasından 

sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“Müteşebbis heyeti oluşturan kurum ve kuruluşlarca inşa edilen ve hizmet amaçlı 

kullanılan bina ve müştemilatı bedelsiz olarak kullanılmaya devam edilir. OSB’nin talebi 
hâlinde ise müştereken kullanılır.” 

 
MADDE 25 ‒ 4562 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 12 ‒ 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir 

Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin beşinci fıkrası 
uyarınca tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin katılımcı kuruluş olarak OSB’lerde 
sahip olduğu tüm hak, yetki ve mükellefiyetler, yatırım izleme ve koordinasyon 
başkanlıklarına devredilir.” 

 
----------------------------/----------------------------- 

 
 

 
 


