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Konu : OSB Müt. Heyet ve OSB/OSBÜK
Yönetim Kurulu Toplantılarının
Elektronik Ortamda Yapılması.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ÜST KURULUŞUNA
İlgi

: 03.04.2020 tarihli ve 209 sayılı yazı.

İlgi yazınızda, tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüs salgınının Ülkemizde de
iş dünyasını ve üretimi olumsuz etkilediği, ancak Türkiye'nin tüm önlemleri alarak üretim
hayatına devam etmesinin çok önemli olduğu, bu çerçevede OSB yönetim kurulu ve
müteşebbis heyet toplantılarının fiziki ortamda yapılmasının yeni olumsuz hususlara yol
açacağı da dikkate alındığında, salgının etkisini kaybedeceği ve toplantıların normal şartlarda
yapılmasının duyurulacağı zamana kadar Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama
Yönetmeliğindeki şartlara riayet edilerek;
-Sesli ve görüntülü iletişimin sağlanabileceği yeterli teknik altyapının oluşturulması,
-Toplantının hangi platformda ve nasıl yapılacağının toplantıya katılacak organ
üyelerine önceden net ve açık bir şekilde bildirilmesi ile söz konusu platformun ulaşılabilir ve
erişebilir olması,
-Organ üye sayısına bakılmaksızın sonradan deşifre edilmek üzere elektronik ortamda
kayıt altına alınması,
-Fiziki toplantılarda olduğu gibi üyenin görüşülen konu hakkındaki iradesini sağlıklı
ortaya koyabilmesine, toplantıya katılan her üyenin konu hakkında diğer üyeler tarafından
belirtilen görüş ve değerlendirmeleri anlık duyabilmesine ilişkin gerekli her türlü tedbirin
alınması,
-Toplantıya katılacak üyelerden talep edenlere, toplantıya katılım için gerekli her türlü
teknik desteğin sağlanması,
kaydıyla OSB yönetim kurulu toplantıları ile müteşebbis heyet toplantılarının ve
OSBÜK Yönetim Kurulu Toplantılarının elektronik ortamda yapılması hususunda
Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin, “Müteşebbis
heyet” başlıklı 8 inci maddesi birinci fıkrasında “Müteşebbis heyet, OSB’nin en üst karar
organıdır.” “Müteşebbis heyet toplantıları” başlıklı 10 uncu maddesinde “(1) Müteşebbis
heyet en az 3 ayda bir defa başkan veya yokluğunda başkan vekili başkanlığında salt
çoğunluk ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların
eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. (2) Toplantı
gündemini içeren çağrı, toplantı gününden 5 gün önce iadeli taahhütlü mektupla veya imza
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karşılığı veya tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını
isteyen üyelere elektronik yolla yapılır.”, “Yönetim Kurulu toplantıları” başlıklı 26 ncı
maddesinde “(1) Yönetim kurulu, salt çoğunluk ile toplanır ve karar alır. … (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.” “Yönetim
Kurulu görev ve yetkileri” başlıklı 27 nci maddesi birinci fıkrasında “Yönetim kurulu, 23 üncü
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bentlerdeki görevleri hariç müteşebbis heyet veya genel
kurulun tüm görevlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir.”, OSB Üst Kuruluşu ile
ilgili hususların düzenlendiği dokuzuncu bölümde yer alan ve “Yönetim kurulu ve görevleri”
başlıklı 94 üncü maddesinde “…Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin her biri farklı
OSB’lerden seçilir. … (2) Yönetim kurulu, 93 üncü maddede belirtilen genel kurulun tüm
görevlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir. … (6) Yönetim kurulu toplantıları,
başkan veya başkan vekili başkanlığında salt çoğunluk ile ve en az ayda bir defa yapılır. …
(7) Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. …” hükümleri yer almaktadır.
Ancak Çin Halk Cumhuriyeti kaynaklı olarak ortaya çıkan ve bütün Dünyada etkisini
sürdürmekte olan Covid 19 salgını ile mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanlığınca 2020/2 ve
2020/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ile İçişleri Bakanlığınca 16/03/2020 tarihli 5361
sayılı Genelge, sonrasında da yine İçişleri Bakanlığınca şehirlerarası seyahat kısıtlamaları ve
belirli yaşlardaki kişilere sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelgeleri yayımlanmış ve umuma
açık istirahat ve eğlence yerleri, sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri gibi,
bulaşıcılık özelliği son derece yüksek olduğu belirtilen söz konusu virüsün kolayca yayılarak
etki alanı bulabileceği, toplu olarak bulunulan yerler ve faaliyetler konusunda önemli tedbirler
hayata geçirilmiş olup, İçişleri Bakanlığının 16/03/2020 tarihli ve 89780865-153-E.5361
sayılı Genelgesinde "... Sivil toplum kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve sivil
toplum kuruluşlarının eğitimler dahil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı
ve faaliyetleri (icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 Pazartesi
saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenmiştir. ... Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin
Vali/Kaymakamlarımız tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri
çerçevesinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk
birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederim." denilmektedir.
Bu itibarla, içinde bulunduğumuz şartlarda toplantının yapılmasında yaşanabilecek
olumsuzluklar değerlendirildiğinde, OSB müteşebbis heyet ve yönetim kurulu toplantıları ile
OSBÜK Yönetim Kurulu Toplantılarının ilgi yazınızda belirtilen şartlar çerçevesinde
elektronik ortamda yapılabileceği değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Metin DEMİRTÜRK
Bakan a.
Daire Başkanı V.
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