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T.C. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

SANAYİ BÖLGELERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 



- OSB Mevzuatı Son Yapılan Değişiklikler 
- Yönetmeliğin Güncellenmesi 
- Eski ve Yeni Yönetmeliğin Karşılaştırılması 
- Yeni Yönetmeliğe İlişkin Önemli Hususlar 
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SUNUM PLANI 
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4562 Sayılı 
OSB Kanunu 
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Üretim Reform 
Paketi 

Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemine 
Yönelik Değişiklikler 
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OSB Uygulama 
Yönetmeliği 

Üretim Reform Paketi – 
7033 Sayılı Kanuna Yönelik 

Değişiklikler 
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Yönetmeliğin 
Güncellenmesi 

- Mevzuatın sadeleştirilmesi 
- Mevzuatın daha anlaşılır hale getirilmesi 
- Bürokrasinin azaltılması 
- Yeni düzenlemelerin yapılması 
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Eski ve Yeni Yönetmeliğin 
Karşılaştırılması 

Birimler Eski Yönetmelik Yeni Yönetmelik 

Bölüm sayısı 14 10 

Madde sayısı 184 103 

Geçici madde sayısı 8 6 

Ek sayısı 7 6 

Sayfa sayısı 76 51 
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Yeni Yönetmeliğe İlişkin 
Önemli Hususlar 

Madde 13 – Genel kurul toplantısına çağrıya yetkili 
                         organlar 
Madde 54 – Kurulamayacak tesisler 
Madde 55 – Arsa tahsisi 
Madde 60 – Arsa tahsis iptali 
Madde 65 – Alt yapı tesisleri kurma ve işletme hakkı 
Madde 68 – Katı atık yönetimi 
Madde 76 – Teminat ve teminat olarak kabul edilen 
                         değerler 
Geçici Madde 3 – Islah OSB’ler 
Geçici Madde 6 
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Madde 13 – 
Genel Kurul Toplantısına 
Çağrıya Yetkili Organlar 

Genel kurul toplantısına çağrıya yetkili organlar 
MADDE 13 – … 
(2) İlk genel kurul için genel kurul şartları oluştuğu halde 
çağrının yapılmaması durumlarında çağrı, denetim kurulu ya da 
Bakanlık tarafından da yapılabilir.  
… 
(5) Olağanüstü genel kurul yapılmasına ilişkin başvurunun 
zamanında yerine getirilmemesi halinde, başvuru sahipleri 
Bakanlığa başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma 
izni alabilir. Bakanlık, başvuruyu dikkate alarak gündemi, genel 
kurul toplantısına çağrılacak katılımcıların listesini ve toplantı 
için yapılacak giderleri karşılayacak tarafı tespit eder. 
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Madde 54 – 
Kurulamayacak Tesisler 

Kurulamayacak tesisler  
MADDE 54 – (1) OSB’lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz: 
a) Karma ve ihtisas OSB’lerde; 
1) Ham petrol rafinerileri 
… 
9) İhtisas OSB’nin kendi üretim faaliyetleri 
sonucunda oluşan atıklardan enerji üreten tesisler 
hariç olmak üzere İhtisas OSB’lerin kuruluş 
protokolünde belirtilmeyen alanlarda faaliyet 
gösteren tesisler. 
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Madde 54 – 
Kurulamayacak Tesisler 

Kurulamayacak tesisler  
MADDE 54 – (1) OSB’lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz: 
b) Karma OSB’lerde; 
1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, 
depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler, 
… 
9) OSB tüzel kişiliği ve katılımcının kendi ihtiyacı için 
kurulan/kurulacaklar hariç olmak üzere, güneş ve 
rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesisler,  
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Madde 55 – 
Arsa Tahsisleri 

Arsa tahsisi 
MADDE 55 – (1) Arsa tahsisleri, onaylı parselasyon 
planına göre alt yapısı tamamlanmış alanlarda 
müteşebbis heyet veya genel kurulun belirlediği 
prensipler çerçevesinde yönetim kurulu tarafından 
yapılır. Ancak onaylı parselasyon planına göre 
altyapısı tamamlanmamış alanlarda; altyapının 
tamamlanmamış olmasına rağmen 60 ıncı maddede 
belirtilen sürelere de uyulacağına ilişkin muvafakat 
alınması koşuluyla arsa tahsisi yapılabilir.  
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Madde 55 – 
Arsa Tahsisleri 

Arsa tahsisi 
MADDE 55 – … 
(2) Tahsisi veya satışı yapılmamış parseller OSB’nin 
internet sitesinde sürekli ve güncel olarak yayımlanır, 
yayımlamayan OSB yönetim kurulu görevini yerine 
getirmemiş sayılır.  
… 
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Madde 55 – 
Arsa Tahsisleri 

(3) Arsa tahsis talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler OSB’ye 
yazılı olarak başvururlar. Tahsis talepleri 30 gün içerisinde 
sonuçlandırılır. Ret edilen talepler gerekçeli ve yazılı olarak 
Bakanlığa ve talep sahibine en geç 15 gün içerisinde bildirilir. 
Taleplerin uygun bulunması halinde, başvuru tarihindeki parsel 
tahsis fiyatı esas alınır ve yatırımın ihtiyaç duyduğu alan 
büyüklüğüne göre parsel tahsis edilerek ilgililere yazılı olarak 
bildirilir. Arsa tahsisi, yönetim kurulunun tahsis kararını müteakip 
OSB tarafından 10 iş günü içerisinde ilgililere yazılı olarak 
bildirilir ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tip arsa 
tahsis sözleşmesinin imzalanması ile kesinleşir. Tebliğ tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde talep sahibince sözleşme 
imzalanmaması durumunda tahsis kararı geçersiz sayılır.  
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Madde 55 – 
Arsa Tahsisleri 

(7) OSB’nin teknik alt yapı hizmetlerinin gerçekleşebilmesi 
için ihtiyaç duyulan altyapı ve üstyapı tesislerini yapacak kamu 
veya özel kurum ve kuruluşların tabi olduğu mevzuat 
nedeniyle bu tesislerde mülkiyet devri gerekmesi halinde, 
müteşebbis heyet veya genel kurul kararı ile arsanın mülkiyeti 
ilgili kamu veya özel kurum ve kuruluşlara devredilebilir. Bu 
çerçevede mülkiyeti devredilen arsalar, devir amacı dışında 
kullanılamaz ve amacının sona ermesi halinde, bu arsa yılı 
içerisinde OSB tüzel kişiliğine devredilir. 
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Madde 60 – 
Arsa Tahsis İptali 

Arsa tahsis iptali 
MADDE 60 – (1) Tahsis edilen arsa ile ilgili olarak; 
a) Tahsis tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştireceği yapıya 
ait projeleri OSB’ye tasdik ettirerek yapı ruhsatını almayan, 
b) Yapı ruhsatı aldığı tarihten itibaren 2 yıl içinde iş yeri açma ve 
çalışma ruhsatını almayan, 
c) 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre “ÇED Gerekli 
Değildir” veya “ÇED Olumlu” kararı almayan, 
katılımcılara yapılan tahsis, yönetim kurulu tarafından iptal edilir. 
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Madde 60 – 
Arsa Tahsis İptali 

(2) Makul sebeplerin varlığı halinde birinci fıkranın; 
a) (a) bendinde belirtilen süre toplamda 6 ayı, 
b) (b) bendinde belirtilen süre ise toplamda 2 yılı 
geçmemek üzere yönetim kurulu tarafından uzatılabilir. 
(3) İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen sürede de inşaata 
başlanmış ve yapı kullanma izni alamamış katılımcılar için ise 
bu süre toplamda 1 yılı geçmemek üzere Bakanlık tarafından 
uzatılabilir. 
… 
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Madde 65 – 
Alt Yapı Tesisleri 
Kurma ve İşletme 

Alt yapı tesisleri kurma ve işletme hakkı 
MADDE 65 – … 
(4) OSB tüzel kişiliği ve OSB’de yer alan tesisler, arıtma veya 
atık işleme tesislerinin kapasitelerine göre dışarıdan atık 
temin edebilir. 
… 
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Madde 68 – 
Katı Atık Yönetimi 

Katı atık yönetimi 
MADDE 68 – … 
(4) OSB alanında oluşan hafriyat toprağının üretildikleri yerde 
ayrı toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri 
kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi OSB’lerin 
yetki ve sorumluluğundadır. 
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Madde 76 – 
Teminat ve Teminat Olarak 

Kabul Edilen Değerler 

Teminat ve teminat olarak kabul edilen değerler 
MADDE 76 – (1) İsteklilerden, ihale konusu işin keşif bedelinin % 
3’ünden aşağı olmamak üzere geçici teminat, ihale bedelinin % 
10’undan az olmamak üzere kesin teminat alınır. 
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Geçici Madde 3 – 
Islah OSB’ler 

Islah OSB’ler 
GEÇİCİ MADDE 3 – … 
(6) Islah komisyonu tarafından talep değerlendirilir ve uygun 
görülmesi halinde alana ilişkin ıslah şartları ve iki yılı geçmemek 
üzere süresi belirlenir. Bu süre, mücbir sebepler haricinde hiçbir 
surette uzatılmaz. Islah komisyonu kararlarını oybirliği ile alır. 
Oybirliğinin sağlanamadığı durumlarda başvuru dosyası nihai 
karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir. Kararlar başvuru 
sahiplerine ıslah komisyonunca tebliğ edilir. Tesis malikleri, 
ıslah komisyonunun belirlediği ıslah şartlarını süresi içerisinde 
yerine getirmekle yükümlüdür 
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Geçici Madde 6 

GEÇİÇİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce yapı ruhsatını almış olup, 60 ıncı maddenin 
birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasının (b) bendinde 
belirtilen sürelerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan ve 
arsa tahsisleri iptal edilmeyen katılımcılar için bu süreler, bu 
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren katılımcının 3 
ay içinde OSB yönetimine başvurması ile yeniden başlar. Ayrıca 
OSB tüzel kişiliği en geç 1 ay içinde bu durumdaki tüm 
katılımcılarını bu konuda bilgilendirmek zorundadır. 
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TEŞEKKÜRLER … 


