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ESKİ METİN 
2 Şubat 2019 Resmî Gazete Sayı: 30674 

 

YENİ METİN 
6 Ağustos 2019 Resmî Gazete Sayı: 30854 AÇIKLAMA 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Organlar 
Organlar ve organ üyelerinin seçilme şartları 
 
MADDE 7 – (1) OSB aşağıdaki organlardan oluşur: 
a) Müteşebbis heyet (işletme aşamasında genel kurul), 
b) Yönetim kurulu, 
c) Denetim kurulu, 
ç) Bölge müdürlüğü. 
(2) Vali hariç organlarda yer alan üyeler dört yıl için 
seçilir. 
(3) Organ üyelerinin temsil ettikleri kurum ve 
kuruluşlardaki görev ve/veya temsiliyetleri sona 
erdiğinde üyelikleri düşer. Üyelikten düşen veya ayrılan 
üyenin yerine, temsil ettiği kurum ve kuruluşun ön 
sıradaki yedek üyesi geçer. Katılan üye, yerine geçtiği 
üyeden kalan süreyi tamamlar. Vali, yedek üye 
uygulamasından istisna tutulur. 
(4) OSB müteşebbis heyet, yönetim kurulu ve denetim 
kurulunda görev alanlar, Vali hariç diğer OSB’lerin 
organlarında görev alamazlar. 
(5) Organize sanayi bölgelerinin içinde bulunan sanayi 
sitesi yapı kooperatiflerinin, toplu işyeri yapı 
kooperatiflerinin, işletme kooperatiflerinin ve site 
yönetimlerinin yönetim veya denetim kurullarında görev 
alanlar, bulundukları OSB’nin organları hariç, diğer 
OSB’lerin organlarında görev alamazlar. 
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(6) Organ üyesi olabilmek için; 
a) Bölge müdürlüğü organı hariç, müteşebbis heyeti 
meydana getiren kurum veya kuruluş mensubu veya 
organlarında görevli olmak veya OSB’de yapı kullanma 
izni almış katılımcı olmak, 
b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler 
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl 
veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı 
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı 
suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, 
vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis 
cezasına mahkum olmamak 
şartları aranır. 
(7) Şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan 
kaybedenlerin üyelikleri müteşebbis heyet tarafından 
sonlandırılır. 
(8) OSB organlarında yapılan değişiklikler en geç 15 
gün içinde Bakanlığa bildirilir. 
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7’NCİ MADDEYE 9’UNCU FIKRA 
EKLENMİŞTİR. 

 
Müteşebbis heyet  
MADDE 8 –  
(1) Müteşebbis heyet, OSB’nin en üst karar organıdır. 
Müteşebbis heyet, OSB’nin kuruluşuna katılan kurum 
ve kuruluşların karar organlarınca, organlarında görevli 
olanlardan veya mensupları arasından tespit edilecek on 
beş asıl ve on beş yedek üyeden oluşur.  
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(2) OSB’nin kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşları 
müteşebbis heyette temsil edecek üye sayısı, katılma 
payı oranları dikkate alınarak kuruluş protokolünde 
belirlenir.  
(3) OSB kuruluşunda yer alan mesleki kuruluşlar ve 
teşekküllerin müteşebbis heyette yer alacak 
temsilcilerinin sanayi sicil belgesi sahibi olması 
zorunludur. Oda meclis başkanı ve yardımcıları ile oda 
yönetim kurulu üyelerinin müteşebbis heyette yer 
almaları halinde sanayi sicil belgesi aranmaz.  
(4) Müteşebbis heyet ilk toplantısında, Valinin başkan 
olması durumunda, il özel idaresi, il özel idaresi 
bulunmayan illerde yatırım izleme ve koordinasyon 
başkanlığı ve belediye temsilcileri  
dışında kalanlardan bir başkan vekili, aksi takdirde bir 
başkan ve bir başkan vekili seçer.  
(5) Müteşebbis heyet asıl üyeliğinde yer alan ancak 
yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyeliklerinde 
görev almak istemeyenler ile geçerli bir mazereti 
olmadan üst üste yapılan üç toplantıya veya mazereti 
olsa dahi altı ay içinde yapılan toplantıların en az 
yarısına katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılır. 
Üyelikten çekilmiş sayılan üye, aynı zamanda yönetim 
veya denetim kurulu üyesi ise yönetim veya denetim  
kurulu üyeliği de kendiliğinden düşmüş sayılır.  
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8’İNCİ MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASI 
DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 
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Katılımcıların müteşebbis heyete dahil olmaları 
MADDE 9 –   
(1) OSB’nin onaylı parselasyon planında yer alan sanayi 
parselleri ile hizmet ve destek alanındaki toplam 
parsellerin 1/3’ünün işyeri açma ve çalışma ruhsatı 
alması hâlinde, yapı kullanma izni almış olan 
katılımcılar, temsil ve ilzama yetkili birer temsilcilerinin 
kendi aralarından seçecekleri üyeler vasıtasıyla en geç 
altı ay içinde müteşebbis heyette temsil edilirler. 
(2) Müteşebbis heyet, birinci fıkrada bahsedilen sürece 
ilişkin doluluk oranının tespitini yapar ve en geç bir 
hafta içinde Bakanlığa bildirir. 
(3) Müteşebbis heyete girecek katılımcılar; yapı 
kullanma izni almış katılımcıların veya temsil ve ilzama 
yetkili temsilcilerinin, müteşebbis heyetin belirleyeceği 
gün ve saatte, müteşebbis heyet başkanı veya vekili 
başkanlığında yapılacak seçimle belirlenir. 
(4) Toplantıya katılacak katılımcıların listesi bölge 
müdürlüğünce hazırlanır. Seçim duyurusu, en az 15 gün 
öncesinden iadeli taahhütlü mektup, kargo veya imza 
karşılığı yapılır. İlk toplantıda seçim yapılabilmesi için 
katılımcı listesinde yer alanların salt çoğunluğunun 
bulunması gereklidir. Duyuruda, birinci toplantıda salt 
çoğunluk sağlanamadığı takdirde salt çoğunluk 
aranmaksızın yapılacak ikinci toplantının yeri ve saati 
bildirilir. Toplantılar arasındaki süre 7 günden az 15 
günden fazla olamaz. Sürelerin hesabında duyuru ve 
toplantı günü hesaba katılmaz. 
 
 
 
 
 
 

Katılımcıların müteşebbis heyete dahil olmaları 
MADDE 9 –  
(1) OSB’nin onaylı parselasyon planında yer alan sanayi 
parselleri ile hizmet ve destek alanındaki toplam 
parsellerin 1/3’ünün işyeri açma ve çalışma ruhsatı 
alması hâlinde, yapı kullanma izni almış olan 
katılımcılar, temsil ve ilzama yetkili birer temsilcilerinin 
kendi aralarından seçecekleri üyeler vasıtasıyla en geç 
altı ay içinde müteşebbis heyette temsil edilirler. 
(2) Müteşebbis heyet, birinci fıkrada bahsedilen sürece 
ilişkin doluluk oranının tespitini yapar ve en geç bir 
hafta içinde Bakanlığa bildirir. 
(3) Müteşebbis heyete girecek katılımcılar; yapı 
kullanma izni almış katılımcıların veya temsil ve ilzama 
yetkili temsilcilerinin, müteşebbis heyetin belirleyeceği 
gün ve saatte, müteşebbis heyet başkanı veya vekili 
başkanlığında yapılacak seçimle belirlenir. 
(4) Toplantıya katılacak katılımcıların listesi bölge 
müdürlüğünce hazırlanır. Seçim duyurusu, en az 15 gün 
öncesinden iadeli taahhütlü mektup, kargo veya imza 
karşılığı yapılır. İlk toplantıda seçim yapılabilmesi için 
katılımcı listesinde yer alanların salt çoğunluğunun 
bulunması gereklidir. Duyuruda, birinci toplantıda salt 
çoğunluk sağlanamadığı takdirde salt çoğunluk 
aranmaksızın yapılacak ikinci toplantının yeri ve saati 
bildirilir. Toplantılar arasındaki süre 7 günden az 15 
günden fazla olamaz. Sürelerin hesabında duyuru ve 
toplantı günü hesaba katılmaz. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 
 

Sayfa 5 / 29 
 

(5)  Müteşebbis heyet asıl üyeliğinde yer alan ancak 
yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyeliklerinde 
görev almak istemeyenler ile geçerli bir mazereti 
olmadan üst üste yapılan üç toplantıya veya mazereti 
olsa dahi bir yıl içinde yapılan toplantıların en az yarıdan 
bir fazlasına katılmayanlar üyelikten çekilmiş sayılır. 
Üyelikten çekilmiş sayılan üye, aynı zamanda yönetim 
veya denetim kurulu üyesi ise yönetim veya denetim 
kurulu üyeliği de kendiliğinden düşmüş sayılır. 
 
(6) Seçimde yapı kullanma izni almış katılımcılar 
arasından 7 asıl ve 7 yedek üye seçilir. Seçimde, 
seçilecek sayıdan fazla aday olması halinde hücre ve 
sandık kullanılarak gizli oy ve açık tasnif usulü 
uygulanır. 
(7) Başkanlık divanı, seçim sonuçlarını tutanak haline 
getirerek müteşebbis heyete teslim eder. 
(8) Katılımcıların müteşebbis heyete dahil olmaları 
aşamasında; müteşebbis heyete girecek yapı kullanma 
izni almış katılımcı üyelerin belirlenmesinden sonra, 
müteşebbis heyetteki diğer üyelerin sayısı, kuruluş 
protokolünde yer alan kurum ve kuruluşların katılım 
payları da dikkate alınarak yeniden belirlenir. Bu 
aşamada müteşebbis heyet üyelerinin görev sürelerinin 
tamamlanıp tamamlanmadığı dikkate alınmaz. 
Müteşebbis heyetteki kurum ve kuruluşların müteşebbis 
heyette yer alacak temsilcilerini bildirmesinden sonra 
oluşan yeni müteşebbis heyet tarafından yönetim kurulu 
ve denetim kurulu üyeleri 4 yıl görev yapmak üzere 
seçilir. 
(9) Seçim sonuçları en geç 7 gün içinde Bakanlığa 
gönderilir. 
 
 

(5) (Mülga:RG-6/8/2019-30854) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Seçimde yapı kullanma izni almış katılımcılar 
arasından 7 asıl ve 7 yedek üye seçilir. Seçimde, 
seçilecek sayıdan fazla aday olması halinde hücre ve 
sandık kullanılarak gizli oy ve açık tasnif usulü 
uygulanır. 
(7) Başkanlık divanı, seçim sonuçlarını tutanak haline 
getirerek müteşebbis heyete teslim eder. 
(8) Katılımcıların müteşebbis heyete dahil olmaları 
aşamasında; müteşebbis heyete girecek yapı kullanma 
izni almış katılımcı üyelerin belirlenmesinden sonra, 
müteşebbis heyetteki diğer üyelerin sayısı, kuruluş 
protokolünde yer alan kurum ve kuruluşların katılım 
payları da dikkate alınarak yeniden belirlenir. Bu 
aşamada müteşebbis heyet üyelerinin görev sürelerinin 
tamamlanıp tamamlanmadığı dikkate alınmaz. 
Müteşebbis heyetteki kurum ve kuruluşların müteşebbis 
heyette yer alacak temsilcilerini bildirmesinden sonra 
oluşan yeni müteşebbis heyet tarafından yönetim kurulu 
ve denetim kurulu üyeleri 4 yıl görev yapmak üzere 
seçilir. 
(9) Seçim sonuçları en geç 7 gün içinde Bakanlığa 
gönderilir. 

9’UNCU MADDENİN BEŞINCI FIKRASI 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR. 
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Genel kurul 
MADDE 11 –  
(1) OSB’nin onaylı parselasyon planında yer alan sanayi 
parselleri ile hizmet ve destek alanındaki toplam 
parsellerin 1/2’sinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı 
alması hâlinde, genel kurul oluşum süreci başlar. 
(2) Müteşebbis heyet, genel kurul oluşum sürecine 
ilişkin doluluk oranının tespitini yapar ve en geç bir 
hafta içinde Bakanlığa bildirir. Yönetim kurulu, 
parsellerin 1/2’sinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı 
alması hâlinde, belgelerin birer suretini Bakanlığa 
gönderir. 
(3) Bakanlık, belgelerin tamamlanmasını takip eden 15 
gün içinde ilk genel kurulu toplaması talimatını 
müteşebbis heyete gönderir. Müteşebbis heyet ilk genel 
kurulu, Bakanlık talimatının tebliği tarihini takip eden 6 
ay içinde toplar. 
(4) Yapılacak ilk genel kurul toplantısında müteşebbis 
heyet, yönetim kurulu ve denetim kurulunun görevi sona 
erer. Müteşebbis heyetin görevini yürüttüğü sürece 
almış olduğu kararlar, imzaladıkları mali, idari ve 
iltizamı sözleşmeler görev süresi bittikten sonra da 
geçerliliğini aynen korur. Görev ve yetkileri sona eren 
müteşebbis heyet, OSB’ye ait her türlü belge, bilgi ve 
kayıtları derhal yönetim kuruluna devreder. 
(5) Yapı kullanma izni almış olan katılımcılar 
müteşebbis heyet üyeleri ile birlikte yapacakları ilk ve 
müteakip seçimli genel kurullarda müteşebbis heyetin 
göreve devam edip etmeyeceği konusu gündemin ilk 
maddesi olarak görüşülür. Bölgede bulunan toplam yapı 
kullanma izni almış katılımcılardan toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu, müteşebbis heyetin devam 
etmesini istedikleri takdirde müteşebbis heyet 4 yıl süre 
ile göreve devam eder. 
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göreve devam edip etmeyeceği konusu gündemin ilk 
maddesi olarak görüşülür. Bölgede bulunan toplam yapı 
kullanma izni almış katılımcılardan toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu, müteşebbis heyetin devam 
etmesini istedikleri takdirde müteşebbis heyet 4 yıl süre 
ile göreve devam eder. 
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(6) Müteşebbis heyetin göreve devam etmesi 
durumunda; gündemdeki yönetim ve denetim kurulu 
üyelerinin seçimine ilişkin madde görüşülmeyerek 
yerine müteşebbis heyete katılacak üyelerin seçimi ile 
dilek ve temenniler maddesi görüşülür. Genel kurulda 
müteşebbis heyete 8 asıl ve 8 yedek üye seçilir. Genel 
kurulu takip eden hafta içinde müteşebbis heyet 
toplanarak 9 uncu maddenin sekizinci fıkrasına göre 
gerekli üye değişikliği ile yönetim kurulu ve denetim 
kurulu üyelerinin seçimini yapar ve sonucu Bakanlığa 
gönderir. Yeni oluşan müteşebbis heyet, yönetim kurulu 
ve denetim kurulu üyelerinin 4 yıllık görev süreleri 
başlar. 
(7) Genel kurulda müteşebbis heyetin devamına karar 
verilmesi halinde 4 yılda bir seçimli; müteşebbis heyete 
son verilmesi halinde ise yılda bir mali, dört yılda bir 
seçimli genel kurul yapılır. 
(8) Genel kurulun ilk toplantısında, OSB ana sözleşmesi 
kabul edilir ve onay için Bakanlığa gönderilir. 
(9) Genel kurul toplantıları yapı kullanma izni almış olan 
katılımcıların katılımı ile gerçekleştirilir. Genel kurul 
toplantısında kararlar, toplantıya katılanların salt 
çoğunluğu ile alınır. 
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kurulu üyelerinin seçimini yapar ve sonucu Bakanlığa 
gönderir. Yeni oluşan müteşebbis heyet, yönetim kurulu 
ve denetim kurulu üyelerinin 4 yıllık görev süreleri 
başlar. 
(7) Genel kurulda müteşebbis heyetin devamına karar 
verilmesi halinde 4 yılda bir seçimli; müteşebbis heyete 
son verilmesi halinde ise yılda bir mali, dört yılda bir 
seçimli genel kurul yapılır. 
(8) Genel kurulun ilk toplantısında, OSB ana sözleşmesi 
kabul edilir ve onay için Bakanlığa gönderilir. 
(9) Genel kurul toplantıları yapı kullanma izni almış olan 
katılımcıların katılımı ile gerçekleştirilir. Genel kurul 
toplantısında kararlar, toplantıya katılanların salt 
çoğunluğu ile alınır. 
(10) Genel kurul toplantısında bulunmayanlar, seçimden 
önce yapacakları yazılı başvuru ile yönetim 
kurulu/denetim kurulu üyeliğine aday olabilir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 İNCİ MADDEYE 10’UNCU FIKRA 
EKLENMİŞTİR. 
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Genel kurul gündemi 
MADDE 17 –  
(1) Genel kurul toplantısı, Bakanlık temsilcisi bulunması 
ve bu Yönetmeliğe uygun işlem yapıldığının tespiti ile 
toplantı yeter sayısının sağlanması üzerine, çağrıyı 
yapan organca yetkili kılınan kişiler tarafından açılır. 
(2) Açılıştan sonra bir divan başkanı ve hazırun 
cetvelinde yer alan kişiler arasından yeteri kadar üye 
seçilerek başkanlık divanı oluşturulur. 
(3) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması 
divan başkanına aittir. 
(4) Genel kurul toplantısı, gündemdeki konuların 
görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. 
(5) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususlar 
yer alır: 
a) Açılış ve divan başkanlığının seçimi ve toplantı 
tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi, 
b) Yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu 
raporunun okunması ve görüşülmesi, 
c) Yeminli mali müşavir tarafından hazırlanan denetim 
raporlarının okunması, 
ç) Bilançonun ve gelir-gider tablosunun okunması, 
görüşülmesi, kabul veya reddinin karara bağlanması, 
d) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrası, 
e) Süresi biten yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 
yerine yenilerinin seçilmesi, 
f) Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının 
görüşülmesi ve karara bağlanması, 
g) Konunun gündeme açıkça yazılması kaydıyla gerekli 
görülen diğer hususların görüşülmesi. 
(6) Dört katılımcıdan az olmamak üzere toplam 
OSB’deki yapı kullanma izni almış katılımcı sayısının 
en az 1/4’ü tarafından genel kurul toplantı tarihinden en 
az 10 gün önce müştereken ve noter tebligatı ile 
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yerine yenilerinin seçilmesi, 
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bildirilecek seçimlerin yenilenmesi ile diğer hususlar 
olağan genel kurulun gündemine alınır. 
(7) Olağan genel kurulda, gündemde olmayan hususlar 
görüşülmez. Ancak dört katılımcıdan az olmamak üzere 
OSB’nin yapı kullanma izin belgesi alan katılımcı 
sayısının en az 1/4’ünün divan başkanlığının seçilmesini 
takiben, gündem maddelerinin görüşülmesine 
geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde; 
a) Hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, 
b) Bilanço incelemesinin ve ibrasının geriye bırakılması, 
c) Genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması, 
ç) Kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme 
ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı 
olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, 
d) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin azli ve 
yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, 
genel kurula katılanların salt çoğunluğunun kabulü ile 
gündeme alınır. 
(8) Genel kurul toplantılarının geçerli olması için 
yapılan seçimler ve alınan kararları içeren bir tutanak 
düzenlenir. Genel kurulda alınan kararlara muhalif 
olanlar muhalefetlerini gerekçesi ile birlikte bu tutanağa 
geçirtir. Bu tutanakta, toplantıya katılanların sayısı ile 
kullanılan oy sayısı ayrıca gösterilir. 
(9) Toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını 
gösteren belgeler ile hazırun cetveli ve genel kurul 
tutanağı, toplantı tarihinden itibaren 15 gün süreyle 
Bölge Müdürlüğünde ilan edilir. İlan süresinin bitiminde 
askı ilan tutanağının bir nüshası Bakanlığa gönderilir. 
(10) Azledilen yönetim ve denetim kurulu üyeleri aynı 
genel kurulda tekrar seçilemez. 
(11) Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündeme 
madde ilave edilemez. 
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(12) Genel kurul tutanağı divan başkanı, üyeleri ve 
Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. 
 

11’İNCİ MADDEYE 12’NCİ 
 FIKRA EKLENMİŞTİR. 

Toplantı ve karar yeter sayısı 
MADDE 18 –  
(1)Yönetim kurulu tarafından, her genel kurul 
toplantısından önce hazırun cetveli hazırlanır ve 
imzalanır. Bu cetvel toplantıya katılanlar, divan başkanı 
ve üyeleri ile Bakanlık temsilcisi tarafından isim 
yazılarak imzalanır. 
(2) Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki 
konuları görüşebilmesi için yapı kullanma izni almış 
katılımcıların en az dörtte birinin toplantıda hazır 
bulunması şarttır. Genel kurulda kararlar, toplantıya 
katılan yapı kullanma izni almış katılımcıların salt 
çoğunluğu ile alınır. 
 

Toplantı ve karar yeter sayısı 
MADDE 18 –  
(1) Yönetim kurulu tarafından, her genel kurul 
toplantısından önce hazırun cetveli hazırlanır ve 
imzalanır. Bu cetvel toplantıya katılanlar, divan başkanı 
ve üyeleri ile Bakanlık temsilcisi tarafından isim 
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(2) Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki 
konuları görüşebilmesi için yapı kullanma izni almış 
katılımcıların en az dörtte birinin toplantıda hazır 
bulunması şarttır. Genel kurulda kararlar, toplantıya 
katılan yapı kullanma izni almış katılımcıların salt 
çoğunluğu ile alınır. 
(3) Birinci ve ikinci toplantıda, toplantı yeter sayısının 
sağlanamaması halinde üçüncü toplantıda nisap 
aranmaz. Toplantılar arasındaki süre, yedi günden az 
onbeş günden fazla olamaz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 İNCİ MADDEYE 3’ÜNCÜ FIKRA 
EKLENMİŞTİR. 

Yönetim kurulu toplantıları  
MADDE 26 –  
(1) Yönetim Kurulu, salt çoğunluk ile toplanır ve karar 
alır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilir. 
Toplantılar en az ayda bir defa yapılır.  
(2) Toplantı çağrısı, başkan ve bulunmadığı zamanlarda 
başkan vekili tarafından yapılır.  
(3) Yönetim Kurulu üyeleri şahsi menfaatleri ile alt ve 
üst soyu ile üçüncü derece dâhil kan ve kayın hısımları 
ile temsilcileri oldukları katılımcıların menfaatlerini 
ilgilendiren hususların görüşülmesi sırasında toplantıya 
katılamaz.  

Yönetim kurulu toplantıları 
MADDE 26 –  
(1) Yönetim Kurulu, salt çoğunluk ile toplanır ve karar 
alır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilir. 
Toplantılar en az ayda iki defa yapılır. 
(2) Toplantı çağrısı, başkan ve bulunmadığı zamanlarda 
başkan vekili tarafından yapılır. 
(3) Yönetim Kurulu üyeleri şahsi menfaatleri ile alt ve 
üst soyu ile üçüncü derece dâhil kan ve kayın hısımları 
ile temsilcileri oldukları katılımcıların menfaatlerini 
ilgilendiren hususların görüşülmesi sırasında toplantıya 
katılamaz. 

 
 

6’NCI MADDENİN BİRİNCİ FIKRASINDA 
YER ALAN “BİR” İBARESİ “İKİ” OLARAK 

DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 
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(4) Geçerli bir mazereti olmadan üst üste yapılan üç 
toplantıya veya mazereti olsa dahi altı ay içinde yapılan 
toplantıların en az yarısına katılmayan üyeler üyelikten 
çekilmiş sayılır.  
(5) Yönetim kurulu toplantıları, OSB’de yapılır. Alınan 
kararlar, yönetim kurulu karar defterine işlenir. Verilen 
karara karşı olan üyeler, karşı olma sebeplerini kararın 
altına yazarak imzalar.  
(6) Yönetim kurulunca karar alınması halinde, olağan ve 
olağanüstü müteşebbis heyet/genel kurul toplantı 
gündemlerine yönetim kurulunun  
yenilenmesine dair madde konulabilir. Müteşebbis 
heyet/genel kurul toplantısına katılanların salt 
çoğunluğunun kabul etmesi halinde yönetim kurulu 
seçimi yapılır. Seçilen üyeler, kalan süreyi tamamlar.  
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altına yazarak imzalar. 
(6)  Yönetim kurulunca karar alınması halinde, olağan 
ve olağanüstü müteşebbis heyet/genel kurul toplantı 
gündemlerine yönetim ve denetim kurulu ile OSBÜK 
temsilcilerinin yenilenmesine dair madde konulabilir. 
Müteşebbis heyet/genel kurul toplantısına katılanların 
salt çoğunluğunun kabul etmesi halinde yönetim kurulu 
seçimi yapılır. Seçilen üyeler, kalan süreyi tamamlar. 
 

 
 
 
 
 
 
 

6’NCI MADDENİN ALTINCI FIKRASIDA 
DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 

Yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri 
açma ve çalıştırma ruhsatı 
MADDE 42 –  
(1) Yürürlüğe giren imar planına göre arazi kullanımı, 
yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve 
kullanımıyla ilgili yapı ruhsatı, yapı kullanma izni 3194 
sayılı İmar Kanunu ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen 
hususlar çerçevesinde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı ise 
3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanun ve bu Kanun kapsamında 
çıkarılan ilgili mevzuatta belirtilen hususlar 
çerçevesinde OSB tarafından verilir ve denetlenir. 
(2) OSB tarafından verilen yapı ruhsatı, yapı kullanma 
izin belgesi ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, yönetim 
kurulu başkanı veya vekili ile birlikte bir yönetim kurulu 
üyesi veya yetkilendirilmiş bölge müdürü tarafından 
imzalanır. 

Yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri 
açma ve çalıştırma ruhsatı 
MADDE 42 –  
(1) Yürürlüğe giren imar planına göre arazi kullanımı, 
yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve 
kullanımıyla ilgili yapı ruhsatı, yapı kullanma izni 3194 
sayılı İmar Kanunu ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen 
hususlar çerçevesinde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı ise 
3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanun ve bu Kanun kapsamında 
çıkarılan ilgili mevzuatta belirtilen hususlar 
çerçevesinde OSB tarafından verilir ve denetlenir. 
(2) OSB tarafından verilen yapı ruhsatı, yapı kullanma 
izin belgesi ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, yönetim 
kurulu başkanı veya vekili ile birlikte bir yönetim kurulu 
üyesi veya yetkilendirilmiş bölge müdürü tarafından 
imzalanır. 
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(3) Yukarıda adı geçen projeler ile ayrıca yapının 
özelliği ve mahallin şartlarına göre OSB tarafından ek 
olarak istenen, ilgili mühendislerce hazırlanan proje, 
rapor ve belgeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından kabul ve tespit edilen çizim ve tanzim 
standartlarına, Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan 
standartlara ve ilgili tüm yönetmeliklere uygun olmak 
zorundadır. 
(4) İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi sırasında 
işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin harçlar, OSB 
tarafından tahsil edilerek ilgili belediye veya il özel 
idaresi hesabına yatırılır. 
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rapor ve belgeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından kabul ve tespit edilen çizim ve tanzim 
standartlarına, Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan 
standartlara ve ilgili tüm yönetmeliklere uygun olmak 
zorundadır. 
(4) İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi sırasında 
işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin harçlar, OSB 
tarafından tahsil edilerek ilgili belediye veya il özel 
idaresi hesabına yatırılır. 
(5) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın üretimde 
bulunulması veya ruhsata aykırı faaliyetin tespit 
edilmesi halinde 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ve bu Kanun 
kapsamında çıkarılan ilgili mevzuatta belirtilen 
hususlara göre işlem tesis edilir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42’NCİ MADDEYE 5’İNCİ FIKRA 
EKLENMİŞTİR. 

Kredinin teminatı  
MADDE 51 – (1)  
Kredinin teminatı birinci derece ve sırada gayrimenkul 
ipoteği olarak, tapuya “Kredinin kullanım amacına 
uygun olarak” şerhi verilerek ve OSB’ye yıllar itibarıyla 
yapılan kredi tahsisini karşılayacak miktarda banka 
tarafından Bakanlık adına tesis edilir.  
(2) Kredinin güvencesini oluşturacak arsa ve arazilerin, 
kredi lehdarı tarafından detaylı bir dökümü, bankaya 
onaylı listelerle bildirilir. Banka  
listelerde belirtilen arsa ve araziler üzerinde Bakanlık 
adına gerekli teminatı oluşturur.  
 

Kredinin teminatı 
MADDE 51 – (1)  
Kredinin teminatı birinci derece ve sırada gayrimenkul 
ipoteği olarak, tapuya “Kredinin kullanım amacına 
uygun olarak” şerhi verilerek ve OSB’ye yıllar itibarıyla 
yapılan kredi tahsisini karşılayacak miktarda banka 
tarafından Bakanlık adına tesis edilir. 
(2) Kredinin güvencesini oluşturacak arsa ve arazilerin, 
kredi lehdarı tarafından detaylı bir dökümü, bankaya 
onaylı listelerle bildirilir. Banka listelerde belirtilen arsa 
ve araziler üzerinde Bakanlık adına gerekli teminatı 
oluşturur. 
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(3) Henüz mülkiyetinde arsa bulunmayan OSB’ler ile 
mülkiyetindeki arazilerin kredilerin güvencesini 
karşılamayan OSB’lerde teminat, OSB’yi oluşturan 
kurum ve kuruluşlara ait gayrimenkuller üzerine ipotek 
tesisi veya bankalardaki nakitleri üzerine bloke 
konularak da tesis edilebilir.  
(4) Arsa ve arazilerden üzerinde ihtilaf olanlar teminat 
kapsamı dışında bırakılır, ihtilaf bitince teminat kapsamı 
içine alınır.  
(5) Banka, peşin veya teminat mektubuna bağlanarak 
satılan araziler üzerindeki ipoteklerin kaldırılması için 
Bakanlığın talimatına göre gerekli işlemi yapar.  
(6) Banka, kredinin zamanında geri ödenmemesi veya 
sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi halinde, 
gerekli işlemleri yapar.  
(7) Islah OSB’lerden dönüşen OSB’ler ve bu OSB’lerle 
ortak altyapı bütünlüğü sağlamak isteyen OSB’lerde; bu 
maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerinin 
uygulanamaması halinde kredinin güvencesi olarak, bu 
Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 taahhütname de 
teminat olarak kabul edilebilir. 4562 sayılı Kanunun 16 
ncı maddesine göre alınacak müteşebbis heyet/genel 
kurul kararına dayanılarak OSB tarafından 
katılımcılardan tahsis edilen altyapı katılım bedelleriyle 
kredilerin geri ödenmesi sağlanır. Alınan müteşebbis 
heyet/genel kurul kararları ile verilen taahhütname 
Bakanlık ve Hazine ve Maliye Bakanlığının izni 
olmadan değiştirilemez.  
 
 
 
 
 

(3) Henüz mülkiyetinde arsa bulunmayan OSB’ler ile 
mülkiyetindeki arazilerin kredilerin güvencesini 
karşılamayan OSB’lerde teminat, OSB’yi oluşturan 
kurum ve kuruluşlara ait gayrimenkuller üzerine ipotek 
tesisi veya bankalardaki nakitleri üzerine bloke 
konularak da tesis edilebilir. 
(4) Arsa ve arazilerden üzerinde ihtilaf olanlar teminat 
kapsamı dışında bırakılır, ihtilaf bitince teminat kapsamı 
içine alınır. 
(5) Banka, peşin veya teminat mektubuna bağlanarak 
satılan araziler üzerindeki ipoteklerin kaldırılması için 
Bakanlığın talimatına göre gerekli işlemi yapar. 
(6) Banka, kredinin zamanında geri ödenmemesi veya 
sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi halinde, 
gerekli işlemleri yapar. 
(7) Islah OSB’lerden dönüşen OSB’ler ve bu OSB’lerle 
ortak altyapı bütünlüğü sağlamak isteyen OSB’lerde; bu 
maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerinin 
uygulanamaması halinde kredinin güvencesi olarak, bu 
Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 taahhütname de 
teminat olarak kabul edilebilir. 4562 sayılı Kanunun 16 
ncı maddesine göre alınacak müteşebbis heyet/genel 
kurul kararına dayanılarak OSB tarafından 
katılımcılardan tahsil edilen altyapı katılım bedelleriyle 
kredilerin geri ödenmesi sağlanır. Alınan müteşebbis 
heyet/genel kurul kararları ile verilen taahhütname 
Bakanlık ve Hazine ve Maliye Bakanlığının izni 
olmadan değiştirilemez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 İNCİ MADDENİN YEDİNCI FIKRASINDA 
YER ALAN “TAHSİS” İBARESİ “TAHSİL” 

OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 
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OSB’lerin hesap ve işlemlerinin denetimi 
MADDE 53 – (1)  
Gelir ve gider hareketi bulunan OSB’lerin her türlü 
hesap ve işlemlerini inceleyen yeminli mali müşavirler, 
düzenleyecekleri denetim raporlarını inceleme dönemini 
takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar tamamlar. 
Denetim raporunun tamamlandığı tarihi takip eden en 
geç 15 gün içinde yeminli mali müşavirler, denetim 
raporlarını müteşebbis heyet/genel kurul ile yönetim 
kurulu başkanlığına ve Bakanlığa eş zamanlı 
olarak verir ve Bakanlığa gönderir. 
(2) OSB hesapları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda 
belirtilen tutulması zorunlu defterlerde tek düzen 
muhasebe sistemi esaslarına göre tutulur ve izlenir. 
 

OSB’lerin hesap ve işlemlerinin denetimi 
MADDE 53 – (1)  
Gelir ve gider hareketi bulunan OSB’lerin her türlü 
hesap ve işlemlerini inceleyen yeminli mali müşavirler, 
düzenleyecekleri denetim raporlarını inceleme dönemini 
takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar tamamlar. 
Denetim raporunun tamamlandığı tarihi takip eden en 
geç 15 gün içinde yeminli mali müşavirler, denetim 
raporlarını müteşebbis heyet/genel kurul ile yönetim 
kurulu başkanlığına ve Bakanlığa eş zamanlı 
olarak gönderir. 
(2) OSB hesapları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda 
belirtilen tutulması zorunlu defterlerde tek düzen 
muhasebe sistemi esaslarına göre tutulur ve izlenir. 
 

 
 

53 ÜNCÜ MADDENİN BİRİNCİ 
FIKRASINDA YER ALAN “VERİR VE 

BAKANLIĞA” İBARESİ YÜRÜRLÜKTEN 
KALDIRILMIŞTIR. 

ALTINCI BÖLÜM 
Arsa Tahsis ve Satışları, Kiralama 
Kurulamayacak tesisler 
MADDE 54 – (1)  
OSB’lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz: 
a) Karma ve ihtisas OSB’lerde; 
1) Ham petrol rafinerileri, 
2) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve 
gazlaştırıldığı tesisler ile asfalt plent tesisleri, 
3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama 
tesisleri, 
4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento 
klingeri üreten tesisler, 
5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler, 
6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve 
işlenerek ara/nihai ürüne dönüştürülmesi amacıyla 
projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık 
tesisleri, 

ALTINCI BÖLÜM 
Arsa Tahsis ve Satışları, Kiralama 
Kurulamayacak tesisler 
MADDE 54 – (1)  
OSB’lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz: 
a) Karma ve ihtisas OSB’lerde; 
1) Ham petrol rafinerileri, 
2) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve 
gazlaştırıldığı tesisler ile asfalt plent tesisleri, 
3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama 
tesisleri, 
4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento 
klingeri üreten tesisler, 
5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler, 
6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve 
işlenerek ara/nihai ürüne dönüştürülmesi amacıyla 
projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık 
tesisleri, 
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7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi 
ile ilgili tesisler, 
8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların 
geri kazanım tesisleri, 
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. 
b) Karma OSB’lerde; 
1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, 
depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler, 
2) Petrokimya kompleksleri, 
3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz 
kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; 
tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve 
zımpara tesisleri, 
4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, 
hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler 
üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre 
fabrikaları, 
5) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya 
dönüştürülmesi yapılan tesisler, 
6) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi 
yapılan tesisler, 
7) Hammadde alanları kapalı ve toz kaynaklarında filtre 
sistemlerini kullanan tesisler hariç; talk, barit, kalsit, 
antimuan ve benzeri madenlerin kırma ve öğütme 
tesisleri, 
8) Katı atık ayrıştırma tesisleri ve her türlü atığın nihai 
ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine 
ilişkin tesisler ile toksit, tıbbi ve tehlikeli atıkların 
yakılmak ve kimyasal yolla arıtılmak suretiyle berteraf 
edilmesine yönelik tesisler, 

7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi 
ile ilgili tesisler, 
8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların 
geri kazanım tesisleri, 
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. 
b) Karma OSB’lerde; 
1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, 
depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler, 
2) Petrokimya kompleksleri, 
3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz 
kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; 
tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve 
zımpara tesisleri, 
4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, 
hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler 
üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre 
fabrikaları, 
5) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya 
dönüştürülmesi yapılan tesisler, 
6) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi 
yapılan tesisler, 
7) Hammadde alanları kapalı ve toz kaynaklarında filtre 
sistemlerini kullanan tesisler hariç; talk, barit, kalsit, 
antimuan ve benzeri madenlerin kırma ve öğütme 
tesisleri, 
8) Katı atık ayrıştırma tesisleri ve her türlü atığın nihai 
ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine 
ilişkin tesisler ile toksit, tıbbi ve tehlikeli atıkların 
yakılmak ve kimyasal yolla arıtılmak suretiyle berteraf 
edilmesine yönelik tesisler, 
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9) OSB tüzel kişiliği ve katılımcının kendi ihtiyacı için 
kurulan/kurulacaklar hariç olmak üzere, güneş ve 
rüzgardan elektrik enerjisi üreten tesisler, 
kurulamaz. 
 
 (2) Bu madde hükmünden, yürürlükteki çevre mevzuatı 
hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların 
faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tüm 
tedbirlerin OSB yönetimlerince alınması kaydıyla; 
a) Kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya 
başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı ile atık ve 
hurdaları münferiden ara veya nihai ürüne çeviren 
tesisler, 
b) Ormansal, tarımsal ve bitkisel atıklar ile atıksu arıtma 
tesisi çamurunu hammadde olarak kullanarak enerji 
üreten tesisler, 
c) OSB’ye ait teknik altyapı alanında olması şartı ile 
OSB’nin, kendi katı atıklarını ve müşterek arıtma 
tesisinden çıkan çamurların bertarafı için kuracağı 
tesisler, 
müstesnadır. 
(3) Birinci ve ikinci fıkra haricinde, karma OSB’lerde, 
OSB’nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması 
planlanan sektörler, mevcut sektör yapısı, kurulacak 
tesisin altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkisi, 
herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisi, 
insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisi gibi 
hususlar dikkate alınarak konu ile ilgili kurumlardan 
alınacak raporlar çerçevesinde karar verilir. 
 
 
 
 

9) Katılımcının tesisinin çatı ve cephesine kurulanlar 
hariç olmak üzere, sanayi parselleri ile hizmet destek 
alanında güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten 
tesisler, kurulamaz. 
 
(2) Bu madde hükmünden, yürürlükteki çevre mevzuatı 
hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların 
faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tüm 
tedbirlerin OSB yönetimlerince alınması kaydıyla; 
a) Kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya 
başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı ile atık ve 
hurdaları münferiden ara veya nihai ürüne çeviren 
tesisler, 
b) Ormansal, tarımsal ve bitkisel atıklar ile atıksu arıtma 
tesisi çamurunu hammadde olarak kullanarak enerji 
üreten tesisler, 
c) OSB’ye ait teknik altyapı alanında olması şartı ile 
OSB’nin, kendi katı atıklarını ve müşterek arıtma 
tesisinden çıkan çamurların bertarafı için kuracağı 
tesisler, 
müstesnadır. 
(3) Birinci ve ikinci fıkra haricinde, karma OSB’lerde, 
OSB’nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması 
planlanan sektörler, mevcut sektör yapısı, kurulacak 
tesisin altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkisi, 
herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisi, 
insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisi gibi 
hususlar dikkate alınarak konu ile ilgili kurumlardan 
alınacak raporlar çerçevesinde karar verilir. 
 

54’ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ 
FIKRASININ (B) BENDİNİN (9) NUMARALI 

ALT BENDİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 
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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. 
(2) Tahsisi veya satışı yapılmamış parseller OSB’nin 
internet sitesinde sürekli ve güncel olarak yayımlanır, 
yayımlamayan OSB yönetim kurulu görevini yerine 
getirmemiş sayılır. 
(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. 
 
 
 

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. 
(2) Tahsisi veya satışı yapılmamış parseller OSB’nin 
internet sitesinde sürekli ve güncel olarak yayımlanır, 
yayımlamayan OSB yönetim kurulu görevini yerine 
getirmemiş sayılır. 
(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 arsa tahsis sözleşmesinin 
imzalanması ile kesinleşir. Tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde talep sahibince sözleşme imzalanmaması 
durumunda tahsis kararı geçersiz sayılır. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55’İNCİ MADDENİN ÜÇÜNCÜ 
FIKRASINDA YER ALAN “TİP” İBARESİ 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR. 
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(4) Yabancı katılımcıların arsa tahsis talepleri, 5/6/2003 
tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Kanunu, 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunu 
ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 
değerlendirilir. 
(5) Bu Yönetmelikte belirtilen Bakanlık kredileri 
kullanımı hariç olmak üzere, tahsis veya satışı yapılan 
parseller üzerinde katılımcının muvafakati alınmaksızın 
OSB tüzel kişiliği tarafından hiçbir suretle gerçek veya 
tüzel üçüncü şahıslar lehine ipotek, rehin gibi işlemler 
tesis edilemez. 
(6) Her halükarda OSB tarafından tahsis edilecek veya 
satışı yapılacak parsel üzerinde ipotek, rehin vb. işlem 
bulunması halinde parsel tahsisi yapılacak gerçek veya 
tüzel kişi bu durumdan haberdar edilir. Ayrıca parselin 
ipotekli, rehinli vb. olduğu hususunun arsa tahsis 
sözleşmesinde yer alması zorunludur. 
(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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OSB tüzel kişiliği tarafından hiçbir suretle gerçek veya 
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Tapu verme  
MADDE 58 –  
(1) OSB’lerde, arsa tahsisi yapılan katılımcılardan;  
a) Tahsis bedelini defaten ödeyenlere veya tahsis 
bedelinden kalan borcu için teminat mektubunu,  
b) OSB’nin kesin olarak belirleyeceği arsa bedelleri ile 
yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağını 
belirten noter tasdikli taahhütnamesini,  
OSB’ye verenlerden; 43 üncü maddenin birinci 
fıkrasında aranan şartı sağlayan ve işyeri açma ve 
çalışma ruhsatı alarak tesisi üretime geçenlere geri alım 
hakkı şerhi konulmadan, yapı  
kullanma izni alması şartı ile tesisi üretime 
geçmeyenlere ise geri alım hakkı şerhi konularak, 
ipoteksiz tapuları verilir.  
(2) Kredi kullanan OSB’lerde ipoteğin kaldırılması 
talebi ile birlikte yönetim kurulu kararı, yapı kullanma 
izin belgesi ve/veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı, OSB 
tarafından Bakanlığa gönderilir.  
(3) Kendisine tahsis edilen parsel üzerinde 
gerçekleştireceği sabit yatırım tutarının en az %50’si 
tutarında bankalar veya kredi kuruluşlarından yatırım 
kredisi alan katılımcılara, bu durumu banka ile 
aralarında imzalanan kredi sözleşmesi ile belgelemeleri, 
tahsis bedelini defaten ödemeleri veya tahsis bedelinden 
kalan borcu için teminat mektubunu, OSB’nin kesin 
olarak belirleyeceği arsa bedelleri ile yapılacak diğer 
yatırımlara itirazsız olarak katılacağını belirten noter 
tasdikli taahhütnamesini OSB’ye vermeleri ve 43 üncü 
maddenin birinci fıkrasında aranan şartı sağladıklarını 
projeleri ile belgelemeleri durumunda üretime geçme 
şartı aranmaksızın geri alım hakkı şerhi konulmadan 
tapuları verilebilir. Bu durumda Bakanlık kredisi 
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58’İNCİ MADDENİN BİRİNCİ FIKRASINDA 
YER ALAN “ARSA” İBARESİ “SANAYİ 

PARSELİ” OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 
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kullanan OSB’lerde ipotekli, Bakanlık kredisi 
kullanmayan OSB’lerde ipoteksiz tapu verilir.  
(4) Hâlihazırda geri alım hakkı şerhli tapusunu alan 
katılımcılar hakkında bu hükümler kıyasen 
uygulanabilir.  
(5) OSB’lerin kuracağı gayrimenkul yatırım 
ortaklıklarına yapılan parsel tahsislerinde, birinci 
fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartların 
sağlanması halinde, üretime geçme şartı aranmaksızın 
ve geri alım hakkı şerhi konulmadan ipoteksiz tapuları 
verilebilir.  
(6) OSB sınırları içerisinde yer alan, OSB mülkiyetinde 
bulunmayan taşınmazların tamamının tapu kaydına 
“taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere 
devrinde OSB’den uygunluk görüşü alınması 
zorunludur.” şerhi konulur. Bu durumda eski 
katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı 
tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır.  
(7) OSB uygunluk görüş taleplerini en geç otuz gün 
içinde sonuçlandırır. Olumsuz görüşler Bakanlığa ve 
talep sahibine gerekçeleri ile birlikte en geç onbeş gün 
içinde bildirilir. Uygunluk görüşü verilmesi ile ilgili 
OSB tarafından bedel alınmaz.  
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58’İNCİ MADDENİN YEDİNCİ 
FIKRASINDA YER ALAN “BEDEL 

ALINMAZ.” İBARESİ “TAPU HARCININ 
%1’İNİ AŞMAMAK ÜZERE HİZMET 

BEDELİ ALINABİLİR.” OLARAK 
DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 
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Ödemelerin zamanında yapılmaması  
MADDE 59 –  
(1) Arsa tahsis ve satış bedeli, katılımcı veya 
kiracılardan tahsil edilecek alt yapı katılım payları, 
elektrik, su, atıksu, doğalgaz ve benzeri satış ve hizmet 
bedeli ödemelerinin vadesinde yapılmadığı takdirde, 
gecikme süresi için, ödenmeyen tutara, T.C. Merkez 
Bankası tarafından kısa vadeli avans işlemlerine 
uygulanan faiz oranında gün esasına dayalı olarak 
gecikme faizi uygulanır.  
(2) OSB, katılımcının vade tarihinden itibaren 2 ay 
içinde yazılı başvurusu halinde, taksit ödeme süresini, 
gecikme faizi uygulamak şartıyla en fazla 6 aya kadar 
uzatabilir. Yazılı başvuruda bulunmayan veya talebi 
kabul edilmeyen katılımcının taksit ödeme gecikme 
süresinin 3 ayı aşması halinde, mücbir sebep halleri 
hariç olmak üzere, katılımcıya tahsis edilen arsa geri 
alınır.  
(3) Katılımcı, arsanın geri alınması nedeniyle hiçbir faiz 
ve tazminat talep edemez.  
(4) Katılımcıdan parselin geri alınması halinde, 
katılımcının o ana kadar yaptığı arsa tahsis bedeli, 62  
nci maddede belirlenen şekilde hesaplanır ve en geç bir 
yıl içinde OSB tarafından katılımcıya ödenir.  

Ödemelerin zamanında yapılmaması 
MADDE 59 – 
 (1) Arsa tahsis ve satış bedeli, katılımcı veya 
kiracılardan tahsil edilecek alt yapı katılım payları, 
elektrik, su, atıksu, doğalgaz ve benzeri satış ve hizmet 
bedeli ödemelerinin vadesinde yapılmadığı takdirde, 
gecikme süresi için ödenmeyen tutara; 6183 sayılı 
Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gün 
esasına dayalı olarak gecikme zammı uygulanır. 
(2) OSB, katılımcının vade tarihinden itibaren 2 ay 
içinde yazılı başvurusu halinde, taksit ödeme süresini, 
gecikme faizi uygulamak şartıyla en fazla 6 aya kadar 
uzatabilir. Yazılı başvuruda bulunmayan veya talebi 
kabul edilmeyen katılımcının taksit ödeme gecikme 
süresinin 3 ayı aşması halinde, mücbir sebep halleri 
hariç olmak üzere, katılımcıya tahsis edilen arsa geri 
alınır. 
(3) Katılımcı, arsanın geri alınması nedeniyle hiçbir faiz 
ve tazminat talep edemez. 
(4) Katılımcıdan parselin geri alınması halinde, 
katılımcının o ana kadar yaptığı arsa tahsis bedeli, 62 nci 
maddede belirlenen şekilde hesaplanır ve en geç bir yıl 
içinde OSB tarafından katılımcıya ödenir. 

 
 
 

9 UNCU MADDENİN BİRİNCİ FIKRASI 
DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 

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, 
 

Arsa tahsis iptali 
MADDE 60 –  
(1) Tahsis edilen sanayi parseli 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, 
 

 
 

60 INCI MADDENİN BİRİNCİ FIKRASINDA 
YER ALAN “ARSA” İBARESİ “SANAYİ 

PARSELİ” OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 
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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. 
(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. 
(4) Bakanlığın, Avrupa Birliği ile birlikte yürüttüğü 
Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamındaki 
projeler için yapılan arsa tahsislerinde, projenin program 
otoritesince desteklendiğinin her yıl proje yararlanıcısı 
tarafından belgelenmesi şartıyla birinci fıkranın (a) 
bendinde belirtilen süre, OSB tarafından uzatılır. 
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Başkalarına devir 
MADDE 61 –  
(1) Katılımcıların satın aldığı parsellerin tapu kayıtlarına 
geri alım hakkı şerhi konur. 
(2) Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir 
şekilde amacı dışında kullanılamaz. 

 
Başkalarına devir 
MADDE 61 – 
 (1) Katılımcıların satın aldığı parsellerin tapu 
kayıtlarına geri alım hakkı şerhi konur. 
(2) Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir 
şekilde amacı dışında kullanılamaz. 
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(3) Bu arsalar katılımcılar veya mirasçıları tarafından 
borcun tamamı ödenmeden ve işyeri açma çalışma 
ruhsatı almadan satılamaz, devredilemez ve temlik 
edilemez. Bu husus tapuya şerh edilir. Arsa tahsis ve 
satışının şirket statüsündeki katılımcılara yapılması 
halinde, borcu ödenmeden ve işyeri açma çalışma 
ruhsatı almadan arsanın satışını ve spekülatif amaçlı 
işlemlerle mülkiyet hakkının devrini önlemeye yönelik 
tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir. 
(4) Arsa tahsisi veya satışı yapılan firmanın tasfiyesi 
halinde, firmanın katılımcı vasfını taşıyan ortağına veya 
ortaklarına tahsis hakkının devri mümkündür.  
Bu konudaki işlemlerin muvazaalı olup olmadığının 
tetkikiyle sonucuna göre gerekli tedbirleri almakta 
Bakanlık yetkilidir. 6102 sayılı Kanunun ilgili 
hükümleri kapsamında devralma şeklinde birleşme veya 
yeni kuruluş şeklinde birleşme şeklindeki şirket 
birleşmelerinde, birleşmenin ticaret siciline tescilini 
müteakip, devrolunan şirketin parsel tahsisi, devralan 
şirkete devredilir. Bu durumda, Yönetmeliğin 60 ıncı 
maddesinde belirtilen sürelerin hesaplanmasında 
devrolunan şirketin parsel tahsis tarihi esas alınır. 
(5) OSB’ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle 
satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan 
dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra 
yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının 
öncelikle ödenmesi koşuluyla, OSB’nin kuruluş 
protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya 
kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış 
ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı 
niteliklerine de yer verilir. 
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edilemez. Bu husus tapuya şerh edilir. Arsa tahsis ve 
satışının şirket statüsündeki katılımcılara yapılması 
halinde, borcu ödenmeden ve işyeri açma çalışma 
ruhsatı almadan arsanın satışını ve spekülatif amaçlı 
işlemlerle mülkiyet hakkının devrini önlemeye yönelik 
tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir. 
(4) Arsa tahsisi veya satışı yapılan; firmanın tasfiyesi 
veya veraset halinde, firmanın ortaklarına veya varislere 
tahsis hakkının devri mümkündür. Bu konudaki 
işlemlerin muvazaalı olup olmadığının tetkikiyle 
sonucuna göre gerekli tedbirleri almakta Bakanlık 
yetkilidir. 6102 sayılı Kanunun ilgili hükümleri 
kapsamında devralma şeklinde birleşme veya yeni 
kuruluş şeklinde birleşme şeklindeki şirket 
birleşmelerinde, birleşmenin ticaret siciline tescilini 
müteakip, devrolunan şirketin parsel tahsisi, devralan 
şirkete devredilir. Bu durumda, Yönetmeliğin 60 ıncı 
maddesinde belirtilen sürelerin hesaplanmasında 
devrolunan şirketin parsel tahsis tarihi esas alınır. 
(5) OSB’ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle 
satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan 
dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra 
yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının 
öncelikle ödenmesi koşuluyla, OSB’nin kuruluş 
protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya 
kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış 
ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı 
niteliklerine de yer verilir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

61 İNCİ MADDENİN DÖRDÜNCÜ 
FIKRASININ İLK CÜMLESİ 

DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 
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(6) Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması 
halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı 
sadece OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen 
niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl 
içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel 
kişilere kiraya vermek zorundadır. 
(7) Yukarıdaki hususlara aykırılığın mahkemelerce 
tespiti halinde, arsa kimin tasarrufunda olursa olsun, 
tahsis veya satış tarihindeki bedeliyle geri alınarak bir 
başka katılımcıya tahsis ve satışı yapılır. 
(8) Alıcı tapusunu aldıktan ve tesisini ikmal ettikten 
sonra devir ya da satış söz konusu olması halinde; 
OSB’nin ve yeni alıcıdan alacağı taahhütnamede ve 
yapacağı sözleşmede, ilk alıcının taahhütnamesi ile 
sözleşmesinde bulunan hükümleri çıkarma veya yeni 
hükümler koyma hakkı vardır. 
 

(6) Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması 
halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı 
sadece OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen 
niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl 
içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel 
kişilere kiraya vermek zorundadır. 
(7) Yukarıdaki hususlara aykırılığın mahkemelerce 
tespiti halinde, arsa kimin tasarrufunda olursa olsun, 
tahsis veya satış tarihindeki bedeliyle geri alınarak bir 
başka katılımcıya tahsis ve satışı yapılır. 
(8) Alıcı tapusunu aldıktan ve tesisini ikmal ettikten 
sonra devir ya da satış söz konusu olması halinde; 
OSB’nin ve yeni alıcıdan alacağı taahhütnamede ve 
yapacağı sözleşmede, ilk alıcının taahhütnamesi ile 
sözleşmesinde bulunan hükümleri çıkarma veya yeni 
hükümler koyma hakkı vardır. 
 

Katılımcının tesisini kiralama şartları 
MADDE 63 –  
(1) Kiralamanın yapılabilmesi için; 
a) Kiralanacak tesisin tapusunun alınmış olması, 
b) Katılımcının OSB’ye karşı vadesi geçmiş hiçbir 
borcunun bulunmaması, 
c) OSB yönetim kurulunca, kiralamanın mevzuat 
çerçevesinde usul ve esaslara uygun olduğuna ilişkin 
karar alınması, 
gerekmektedir. 
(2) Kiralama halinde; 
a) Kiralayandan; 
1) Yeni tarihli tapu tescil belgesi, 
2) Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiraya verilmesine 
ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı, 
3) Ticaret sicili tasdiknamesi, 
4) Yapılacak kira sözleşmesi örneği, 

Katılımcının tesisini kiralama şartları 
MADDE 63 –  
(1) Kiralamanın yapılabilmesi için; 
a) Kiralanacak tesisin tapusunun alınmış olması, 
b) Katılımcının OSB’ye karşı vadesi geçmiş hiçbir 
borcunun bulunmaması, 
c) OSB yönetim kurulunca, kiralamanın mevzuat 
çerçevesinde usul ve esaslara uygun olduğuna ilişkin 
karar alınması, 
gerekmektedir. 
(2) Kiralama halinde; 
a) Kiralayandan; 
1) Tapu belgesi, 
2) Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiraya verilmesine 
ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı, 
3) Ticaret sicili tasdiknamesi, 
4) Yapılacak kira sözleşmesi örneği, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 ÜNCÜ MADDENİN İKİNCİ FIKRASININ 
(A) BENDİNİN (1) NUMARALI ALT BENDİ 

DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.  
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5) Tesisin sanayi parselinde bulunması halinde, tesisin 
bağımsız bölüm oluşturmadan bir bütün halinde kiraya 
verileceğine dair beyan. 
b) Kiracıdan; 
1) Ticaret sicili tasdiknamesi, 
2) Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiralanmasına 
ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı, 
3) Yapılacak faaliyeti açıklayan bilgi ve belgeler, 
4) OSB tarafından hazırlanan ve kurulacak tesisin 
elektrik, su, doğal gaz, çalışan sayısı, atıkları ve atık 
özellikleri vs. bilgilerini gösterir firma yetkililerince 
imzalı bilgi formu, 
5) Yapılacak kira sözleşmesi örneği, 
6) OSB mevzuatı ile OSB iç talimatname ve 
sözleşmelerine uygun faaliyet gösterileceğine dair noter 
tasdikli taahhütname, 
istenir. 
(3) OSB tarafından onay verilmeden üçüncü kişilerin 
kullanımına tahsis edilen tesislere, elektrik, su ve 
doğalgaz dahil hiçbir hizmet verilmez. 
(4) Sanayi tesislerinin işletilmesine ilişkin olarak, Kanun 
ve Yönetmelikle katılımcılara getirilen 
yükümlülüklerden kiracılar da sorumludur. 
(5) Sanayi parsellerindeki tesislerde bir katılımcı ya da 
katılımcının kiracısı üretim yapabilir. 6102 sayılı 
Kanunda tanımlanan hâkim ve bağlı şirketler, Kanunun 
geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddesi kapsamında kurulan 
OSB’lerdeki 1/7/2017 tarihinden önce yapı kullanma 
izni almış olan tesisler ve geçici 5 inci maddesi 
kapsamında kurulan OSB’lerde, tesisin bağımsız bölüm 
oluşturmadan bir bütün halinde kiraya verileceğine dair 
beyan aranmaz. Bu kapsamda oluşturulacak bağımsız 
bölüm büyüklüğü ve sayısı, müteşebbis heyetin/genel 

 
5) Tesisin sanayi parselinde bulunması halinde, tesisin 
bağımsız bölüm oluşturmadan bir bütün halinde kiraya 
verileceğine dair beyan. 
b) Kiracıdan; 
1) Ticaret sicili tasdiknamesi, 
2) Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiralanmasına 
ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı, 
3) Yapılacak faaliyeti açıklayan bilgi ve belgeler, 
4) OSB tarafından hazırlanan ve kurulacak tesisin 
elektrik, su, doğal gaz, çalışan sayısı, atıkları ve atık 
özellikleri vs. bilgilerini gösterir firma yetkililerince 
imzalı bilgi formu, 
5) Yapılacak kira sözleşmesi örneği, 
6) OSB mevzuatı ile OSB iç talimatname ve 
sözleşmelerine uygun faaliyet gösterileceğine dair noter 
tasdikli taahhütname, 
istenir. 
(3) OSB tarafından onay verilmeden üçüncü kişilerin 
kullanımına tahsis edilen tesislere, elektrik, su ve 
doğalgaz dahil hiçbir hizmet verilmez. 
(4) Sanayi tesislerinin işletilmesine ilişkin olarak, Kanun 
ve Yönetmelikle katılımcılara getirilen 
yükümlülüklerden kiracılar da sorumludur. 
(5) Sanayi parsellerindeki tesislerde bir katılımcı ya da 
katılımcının kiracısı üretim yapabilir. 6102 sayılı 
Kanunda tanımlanan hâkim ve bağlı şirketler, Kanunun 
geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddesi kapsamında kurulan 
OSB’lerdeki 1/7/2017 tarihinden önce yapı kullanma 
izni almış olan tesisler ve geçici 5 inci maddesi 
kapsamında kurulan OSB’lerde, tesisin bağımsız bölüm 
oluşturmadan bir bütün halinde kiraya verileceğine dair 
beyan aranmaz. Bu kapsamda oluşturulacak bağımsız 
bölüm büyüklüğü ve sayısı, müteşebbis heyetin/genel 
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kurulun bölgenin teknik altyapı durumunu da göz 
önünde bulundurarak alacağı kararlar ile belirlenir. 
(6) Katılımcının, 6102 sayılı Kanunda tanımlanan hâkim 
ve bağlı şirket niteliğinde olması durumunda, 
katılımcının parselde üretim faaliyetini sürdürmesi 
şartıyla, şirketler birliğinde yer alan diğer 
şirket/şirketlere, ana faaliyet konusunun herhangi bir 
aşamasında faaliyet göstermesi için kiralama yapılabilir. 
(7) 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. Ancak finansal kiracı tesisini başkasına 
kiraya veremez. 
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 

kurulun bölgenin teknik altyapı durumunu da göz 
önünde bulundurarak alacağı kararlar ile belirlenir. 
(6) Katılımcının, 6102 sayılı Kanunda tanımlanan hâkim 
ve bağlı şirket niteliğinde olması durumunda, 
katılımcının parselde üretim faaliyetini sürdürmesi 
şartıyla, şirketler birliğinde yer alan diğer 
şirket/şirketlere, ana faaliyet konusunun herhangi bir 
aşamasında faaliyet göstermesi için kiralama yapılabilir. 
(7) 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. Alt kiralama yapılması halinde, finansal 
kiracıdan tapu belgesi istenmez. 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 ÜNCÜ MADDENİN YEDİNCİ 
FIKRASININ (D) BENDİNİN İKİNCİ 
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tarafından finansal kiralama bedeli üzerinden satın 
alınabilir. 

tarafından finansal kiralama bedeli üzerinden satın 
alınabilir. 
 

İstisnalar  
MADDE 81 – (1)  
Yönetmelikte ve ihale dosyasında yer almayan diğer 
hususlar için kamu ihale mevzuatının ilgili maddeleri 
kıyasen uygulanır.  
(2) Bakanlık kredisi kullanmayan OSB’ler ile özel 
OSB’ler, Yönetmeliğin ihale ile ilgili onuncu 
bölümünün kapsamı dışındadır.  
 
 

İstisnalar 
MADDE 81 – (1)  
Yönetmelikte ve ihale dosyasında yer almayan diğer 
hususlar için kamu ihale mevzuatının ilgili maddeleri 
kıyasen uygulanır. 
(2) Bakanlık kredisi kullanmayan OSB’ler ile özel 
OSB’ler, Yönetmeliğin ihale ile 
ilgili sekizinci bölümünün kapsamı dışındadır. 
 

 
 
 
 
 

81 İNCİ MADDENİN İKİNCİ FIKRASINDA 
YER ALAN “ONUNCU” İBARESİ 

“SEKİZİNCİ” OLARAK 
DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 

Genel kurul çağrısının şekli 
MADDE 85 –  
(1) Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; iadeli 
taahhütlü mektupla veya imza karşılığı yapılır. 
(2) Çağrı, toplantı gününden en az 15 gün önce yapılır. 
Toplantının yerini, gününü, saatini ve gündem 
maddelerini içeren çağrı ile birlikte; yönetim ve denetim 
kurulu faaliyet raporları, bilanço, gelir-gider veya 
kâr/zarar hesabı, tahmini bütçe ve çalışma programı ile 
uygun görülen diğer bilgi ve belgeler gönderilir. Bu 
belgelerin bir sureti genel kurul toplantısında hazır 
bulundurulur. 
(3) Çağrıda, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı 
takdirde, yapılacak olan sonraki toplantıların tarihi, saati 
ve yeri bildirilir. Toplantılar arasındaki süre 7 günden az, 
15 günden fazla olamaz.  
(4) Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri 
hesaba katılmaz. 
 
 

Genel kurul çağrısının şekli 
MADDE 85 –  
(1) Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; iadeli 
taahhütlü mektupla veya imza karşılığı yapılır. 
(2) Çağrı, toplantı gününden en az 15 gün önce yapılır. 
Toplantının yerini, gününü, saatini ve gündem 
maddelerini içeren çağrı ile birlikte; yönetim ve denetim 
kurulu faaliyet raporları, bilanço, gelir-gider veya 
kâr/zarar hesabı, tahmini bütçe ve çalışma programı ile 
uygun görülen diğer bilgi ve belgeler gönderilir. Bu 
belgelerin bir sureti genel kurul toplantısında hazır 
bulundurulur. 
(3) (Mülga:RG-6/8/2019-30854) 
(4) Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri 
hesaba katılmaz. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

85 İNCİ MADDENİN ÜÇÜNCÜ FIKRASI 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR. 
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Yönetim kurulu ve görevleri 
MADDE 94 – (1)  
Yönetim kurulu, genel kurulun OSBÜK üyeleri 
arasından seçeceği on bir asıl ve on bir yedek üyeden 
oluşur. Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin her biri 
farklı OSB’lerden seçilir. OSBÜK temsilcisi vasfını 
taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan 
kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer.  
 
(2) Yönetim kurulu, 93 üncü maddede belirtilen genel 
kurulun tüm görevlerine ilişkin iş ve işlemleri 
yürütmekle görevlidir. 
(3) Yönetim kurulu gerekli hallerde yetkilerinden bir 
kısmını başkan veya başkan vekiline, üyelerinden birine, 
birkaçına veya genel sekreterliğe devredebilir. Yetki 
devri, yönetim kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz. 
(4) Yönetim kurulu yapacağı ilk toplantıda, kendi 
içinden bir başkan ve iki başkan yardımcısı seçer. 
Başkan, görevi başında bulunmadığı sürelerde 
yardımcılardan birini vekil tayin eder. 
(5) OSBÜK, yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili 
tarafından temsil edilir. OSBÜK’ü ilzam edici her türlü 
işlem ve yazılar yönetim kurulu başkanı veya başkan 
vekili ile birlikte bir yönetim kurulu üyesi veya genel 
sekreter tarafından imzalanır. 
(6) Yönetim kurulu toplantıları, başkan veya başkan 
vekili başkanlığında salt çoğunluk ile ve en az ayda bir 
defa yapılır. Geçerli bir mazereti olmadan üst üste 
yapılan üç toplantıya veya mazereti olsa dahi 6 ay içinde 
yapılan toplantıların en az yarısına katılmayan üyeler 
çekilmiş sayılır. 
(7) Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile 
alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyuna itibar 
edilir. 

Yönetim kurulu ve görevleri 
MADDE 94 –  
(1) Yönetim kurulu, genel kurulun OSBÜK üyeleri 
arasından seçeceği  on beş asıl ve on beş yedek üyeden 
oluşur. Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin her biri 
farklı OSB’lerden seçilir. OSBÜK temsilcisi vasfını 
taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan 
kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. 
(2) Yönetim kurulu, 93 üncü maddede belirtilen genel 
kurulun tüm görevlerine ilişkin iş ve işlemleri 
yürütmekle görevlidir. 
(3) Yönetim kurulu gerekli hallerde yetkilerinden bir 
kısmını başkan veya başkan vekiline, üyelerinden birine, 
birkaçına veya genel sekreterliğe devredebilir. Yetki 
devri, yönetim kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz. 
(4) Yönetim kurulu yapacağı ilk toplantıda, kendi 
içinden bir başkan ve iki başkan yardımcısı seçer. 
Başkan, görevi başında bulunmadığı sürelerde 
yardımcılardan birini vekil tayin eder. 
(5) OSBÜK, yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili 
tarafından temsil edilir. OSBÜK’ü ilzam edici her türlü 
işlem ve yazılar yönetim kurulu başkanı veya başkan 
vekili ile birlikte bir yönetim kurulu üyesi veya genel 
sekreter tarafından imzalanır. 
(6) Yönetim kurulu toplantıları, başkan veya başkan 
vekili başkanlığında salt çoğunluk ile ve en az ayda bir 
defa yapılır. Geçerli bir mazereti olmadan üst üste 
yapılan üç toplantıya veya mazereti olsa dahi 6 ay içinde 
yapılan toplantıların en az yarısına katılmayan üyeler 
çekilmiş sayılır. 
(7) Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile 
alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyuna itibar 
edilir. 

 
 

94 ÜNCÜ MADDENİN BİRİNCİ 
FIKRASINDA YER ALAN “ON BİR” 

İBARELERİ “ON BEŞ” OLARAK 
DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 
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(8) Yönetim kurulu tüm işlem ve eylemlerinde basiretli 
biçimde hareket eder ve OSBÜK’ün yönetiminde 
gerekli titizliği gösterir. Üyeler, kendi kusurlarından 
doğan zararlardan sorumludur. 
 

(8) Yönetim kurulu tüm işlem ve eylemlerinde basiretli 
biçimde hareket eder ve OSBÜK’ün yönetiminde 
gerekli titizliği gösterir. Üyeler, kendi kusurlarından 
doğan zararlardan sorumludur. 
 

 OSBÜK yönetim kurulu asıl üye sayısının 
tamamlanması 
GEÇİCİ MADDE 7 – (Ek:RG-6/8/2019-30854) 
(1) 94 üncü maddede yapılan değişiklikler gereğince, 
mevcut OSBÜK yönetim kurulunun üye sayısı, sırasıyla 
yedek üyelerden tamamlanır. 
 

 
 

GEÇİCİ MADDE EKLENMİŞTİR. 

 


