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T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 57604388-453.99
Konu : Organize Sanayi Bölgeleri ile İlgili

Diğer İşler

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ÜST KURULUŞUNA

İlgi : 22.04.2020 tarihli ve 266 sayılı yazınız.

İlgi yazıda, 16/04/2020 tarihli 31101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik ile müteşebbis heyet/genel kurul kararı alınması ve Bakanlığımızın onayı ile
OSB’lerin bağışta bulunmalarına imkan tanındığı, bu değişikliğin OSB’ler tarafından
memnuniyetle karşılandığı ve içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlarda bilhassa Sayın
Cumhurbaşkanımızın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyasına” katkıda
bulunulacak olunmasından ayrıca heyecan duyulduğu, ancak yapılan değişiklik ile verilen
yetkinin müteşebbis heyet/genel kurulun yetkileri arasında yer alması ve genel kurula geçmiş
yaklaşık 100 OSB’nin içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar nedeni ile genel kurul
toplantıları düzenlenemediğinden pratikte bu yetkiyi kullanamayacakları belirtilmiş olup,
dönemin hassasiyeti de dikkate alınarak, genel kurula geçen OSB’lerin yönetim kurullarınca
alınacak söz konusu kampanyaya bağışta bulunma kararlarının, yapılacak ilk genel
kurullarının tasvibine sunulması kaydıyla, Bakanlığımız onayına sunulması talep
edilmektedir.

Bakanlığımız tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; OSB Uygulama
Yönetmeliğinin “Müteşebbis heyet ve genel kurulun görev ve yetkileri” başlıklı 23 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (cc) bendine “Bağış yapılmasına karar almak ve bu kararı
Bakanlık Makamının onayına sunmak.” hususuna yer verildiği ve müteşebbis heyet/genel
kurul bu yetkisini yönetim kuruluna devredebildiği şeklinde düzenlenmiştir. Ancak Covid 19
salgını nedeniyle OSB genel kurullarının ertelendiği göz önünde bulundurulduğunda,
yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulması kaydıyla, genel kurula geçen ve
müteşebbis heyetin görevinin sonlandığı OSB’lerin yönetim kurullarınca alınacak "Biz
Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyasına" ve Bakanlığımızın uygun gördüğü diğer
konularda da bağışta bulunma kararlarının Bakanlığımız onayına sunulması hususu
29/04/2020 tarihli ve 1541893 sayılı Makam Olur'u ile uygun görülmüştür.
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Bilgilerinizi ve genel kurula geçen müteşebbis heyetin görevinin sona erdiği OSB'lerin
konu hakkında bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Ramazan YILDIRIM

Bakan a.
Genel Müdür


