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OSB’nin organları  
 

 

 Müteşebbis heyet (işletme aşamasında genel kurul) 

 Yönetim kurulu 

 Denetim kurulu 

 Bölge müdürlüğü 
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MÜTEŞEBBİS HEYET 
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Müteşebbis heyet  
 

 

 OSB’nin en üst karar organıdır  

 15 asil ve 15 yedek üyeden oluşur  
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Müteşebbis heyette yer alacak üyeler  

 

 

 OSB’nin kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşların karar organlarınca  

organlarında görevli olanlardan 

mensupları arasından tespit edilecek üyeler 

 İhtisas OSB’lerde konuyla ilgili mesleki kuruluşlar ve teşekküllerin temsilcileri 

 Yapı kullanma izni almış katılımcılar  

 Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar temsilcileri 
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Müteşebbis heyet üyeliğine seçilme şartları  
 

1-  
 OSB’nin kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşların karar organlarınca, organlarında 

görevli olanlardan veya mensupları arasından seçilmek 
veya  

 OSB Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 18 inci 
maddesinin altıncı fıkrasındaki şartların oluşması halinde OSB’de yapı kullanma izni 
almış katılımcı olmak 

ya da 

 Yüksek Planlama Kurulu tarafından müteşebbis heyete katılmasına karar verilen 
teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların temsilcisi olmak 

2-  
 OSB Uygulama Yönetmeliğinin 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde 

sayılan suçlardan hapis cezasına mahkum olmamak  
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Katılımcıların müteşebbis heyete dahil olmaları  
 

 Sanayi parselleri ile hizmet ve destek alanındaki toplam parsellerin 
1/3’ünün işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması halinde (7 üye) 

 

 OSB’de genel kurul sürecinin başlaması ve ilk ve/veya müteakip 
genel kurul toplantısında müteşebbis heyetin devamına karar 
verilmesi halinde (8 üye) 

 

yapı kullanma izni almış olan katılımcılar müteşebbis heyette temsil 
edilirler 
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Müteşebbis heyet üyeliğinin sona ermesi  
 

 

 Müteşebbis heyet üyeleri (vali hariç), dört yıl için seçilir.  
 Ancak;    
1)  

 Yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyeliklerinde görev almak istemeyenler  
 Geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste 3 müteşebbis heyet toplantısına katılmayanlar  
 Mazeretli olsa bile 1 yıl içinde toplantıların yarıdan bir fazlasına katılmayanlar 
üyelikten çekilmiş sayılırlar 

2)   
 Müteşebbis heyet üyeliğine seçilme şartlarını taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan 

kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer  
3) 

 Müteşebbis heyet üyelerinin temsil ettikleri kurum ve kuruluşlardaki görevleri sona 
erdiğinde üyelikleri düşer 
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Müteşebbis heyetin toplanması, toplantı ve karar yeter sayısı   
 

 

 En az üç ayda bir defa başkan veya başkanın yokluğunda başkanvekili 
başkanlığında salt çoğunluk ile toplanır  

 Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır  

 Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış 
sayılır  
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Müteşebbis heyetin (ve genel kurulun) görev ve yetkileri  
 

Müteşebbis heyet ve genel kurul, OSB’nin en üst karar organıdır.  

 OSB Uygulama Yönetmeliğinin  
 35'inci maddesinde müteşebbis heyetin ve genel kurulun ortak görev ve 

yetkileri 

 35/A maddesinde ise  müteşebbis heyetin ve genel kurulun devredemeyeceği 
görev ve yetkileri 

sayılmıştır. 

 Müteşebbis heyet ve genel kurulun görev ve yetkileri, bunlarla sınırlı 
değildir. Mevzuatta düzenlenen çeşitli konulara ilişkin daha pek çok 
görev ve yetkileri bulunmaktadır.  
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Müteşebbis heyetin görevinin sona ermesi  

 

 Sanayi parselleri ile hizmet ve destek alanındaki toplam parsellerin 1/2’sinin 
işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması halinde, yapı kullanma izni almış olan 
katılımcılar veya temsilcilerinin müteşebbis heyet üyeleri ile birlikte en geç altı 
ay içinde yapacakları ilk genel kurul toplantısında müteşebbis heyetin görevi 
sona erer.  

 

*Ancak bunun için; müteşebbis heyetin göreve devam edip etmeyeceği 
konusunun görüşüldüğü ilk genel kurulda, yapı kullanma izni almış 
katılımcıların salt çoğunluğunun müteşebbis heyetin devamına karar 
vermemiş olması gerekir. 
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GENEL KURUL  
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Genel kurul toplantıları  

 Toplantı ve karar yeter sayısı 

 

 Yapı kullanma izni almış katılımcıların katılımı ile gerçekleştirilir  

 İlk toplantıda yapı kullanma izni almış katılımcıların en az 1/4'ünün hazır 
bulunması gerekir  

 İlk toplantıda yeterli katılımcının bulunmaması halinde yapılacak ikinci 
toplantıda nisap aranmaz 

 

 Kararlar, toplantıya katılan yapı kullanma izni almış katılımcıların salt 
çoğunluğu ile alınır.  
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Genel kurul toplantısına çağrıya yetkili organlar  
 İlk genel kurulda: 

 Müteşebbis heyet 
 Müteşebbis heyet tarafından çağrı yapılmaması halinde, mahkemeden “genel kurulu 

toplantıya çağırma izni alan” yapı kullanma izni sahibi katılımcılar  
 

 Dört katılımcıdan az olmamak şartıyla, toplam katılımcı sayısının en az 1/10’unun 
müştereken ve noter tebligatı ile yapacağı başvuru üzerine: 

 Yönetim kurulu 
 Katılımcıların usulüne uygun talebine rağmen yönetim kurulunca çağrının yapılmaması 

halinde, mahkemeye başvurarak “genel kurulu toplantıya çağırma izni alan” katılımcılar  
 

 Gerekli hallerde: 
 Denetim kurulu 
 Bakanlık 
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Genel kurul gündemi 

 Olağan genel kurul gündemi 

OSB Uygulama Yönetmeliğinin 25'inci maddesinde belirlenmiştir 

 

 Olağanüstü genel kurul gündemi 

Çağrının amacına göre tayin ve tespit olunacaktır 

 

 Yönetim kurulu kararı ile gündeme "yönetim kurulunun yenilenmesine" 
dair madde eklenmesi 
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Genel kurulda oy hakkı ve temsil  

Genel kural 

 Yapı kullanma izni almış olan her katılımcı  genel kurulda temsil edilir  

 Katılımcılardan  

 gerçek kişi olanların kendisi  

 tüzel kişi olanların  ticaret sicil tasdiknamesini ibraz eden temsilcisi 

 genel kurula katılır ve oy kullanır. 

 

* Tüzel kişilik temsilcisinin OSB organlarına seçilebilmesi için tüzel kişiliği 
temsil ve ilzama yetkili olması gerekir 
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Genel kurulda oy hakkı ve temsil  

Hizmet ve destek alanlarında yer alanların oy hakkı 

 Katılımcı vasfına sahip ve müstakil bir parselde faaliyet yürüten gerçek ya da 
tüzel kişiler  genel kurula katılır ve oy kullanır. 

 Parselde birden çok işletme bulunması halinde, bu işletmeler kendi aralarından 
seçecekleri bir temsilci ile genel kurulda temsil edilir.  

 

*Hizmet ve destek alanından genel kurula iştirak edecek katılımcı sayısı, 
genel kurulun katılımcı sayısının %10’unu geçemez.  
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Genel kurulda oy hakkı ve temsil  
Küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerinde oy hakkı ve 

temsil  

 4562 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan küçük sanayi 
sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerinin içinde bulunan 

 Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri, Toplu İşyeri Yapı Kooperatifleri ve İşletme Kooperatifleri 

 Site yönetimleri 

 İmar planında yer alan ve her birinde bir işletmenin yer alacağı en az 3000 m² büyüklükteki 
müstakil sanayi parsel sahiplerinin her biri 

 3000 m²’den küçük sanayi parsel maliklerinden en az 50 parsel malikinin bir araya gelerek 
kooperatif veya site yönetimi şeklinde örgütlenmesi halinde bunlar 

bir katılımcı olarak kabul edilmiş ve genel kurulda temsil edilme hakkına sahip kılınmıştır.   
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Genel kurulda oy hakkı ve temsil  

 

Tek bir sanayici kooperatifinin kurduğu OSB’lerde oy hakkı ve temsil 

 

 Her bir kooperatif üyesi bir katılımcı olarak kabul edilir ve genel kurula katılarak 
oy kullanır. 
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Genel kurulda oy kullanma şekli  

 

 Kural olarak oylamalar, el kaldırmak suretiyle yapılır.  

 Genel kurula katılanların salt çoğunluğunun karar vermesi halinde, herhangi bir 
konuda gizli oylamaya başvurulur. 

 OSB organlarının belirlenmesine ilişkin olarak yapılacak seçimlerde, seçilecek 
sayıdan fazla aday olması halinde hücre ve sandık kullanılarak gizli oy ve açık 
tasnif usulü uygulanır. Oyların eşitliği halinde, divan başkanlığı tarafından 
kuraya başvurulur.  
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Genel kurulda organların ibra edilmemesi  

 

 

 Bilânço ve gelir tablosunun kabul edilmemesi ile yönetim veya denetim kurulu 
üyelerinin ibra edilmemesi halinde, üyelerin görev süreleri sona ermiş sayılır ve 
gündeme seçim maddesi ilave edilmiş sayılır. 

 

 İbra edilmeyen yönetim veya denetim kurulu üyeleri aleyhine hukuki 
sorumluluk davası açılabilmesi için, bu konuda genel kurulda karar alınmış 
olması gerekir.  
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Genel kurul tutanağı  

 

 Genel kurul toplantılarının geçerli olması için  

 yapılan seçimleri 

 alınan kararları  

içeren bir tutanak düzenlenir.  
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Genel kurul kararlarının ilanı  

 

 Toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgeler 

 Hazırun cetveli  

 Genel kurul tutanağı 

toplantı tarihinden itibaren 15 gün süreyle Bölge Müdürlüğünde ilan edilir  
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Genel kurul kararlarının iptali  

 Genel kurul kararlarının iptali talebiyle, toplantı tarihinden itibaren üç ay 
içinde, OSB’nin bulunduğu yerdeki ilgili mahkemede dava açılabilir. 

 İptal talebiyle başvurabilecek kişiler şunlardır: 
 Toplantıda hazır bulunup da kararlara muhalif kalarak durumu tutanağa geçirten 

katılımcılar 

 Oyunu kullanmasına haksız olarak izin verilmeyen katılımcılar 

 Toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını veya gündemin gereği gibi ilan 
veya tebliğ edilmediğini, genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan 
kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden katılımcılar 

 Yönetim kurulu 

 Kararların yerine getirilmesi yönetim veya denetim kurulu üyelerinin şahsi 
sorumluluklarını gerektirdiği takdirde, bunların her biri   
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YÖNETİM KURULU  
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Yönetim kurulunun yapısı, oluşumu, üyeleri  

 Müteşebbis heyetin en az dördü kendi üyeleri arasından olmak üzere seçeceği beş asıl, 
beş yedek üyeden oluşur. 

 Genel kurula geçen ve müteşebbis heyetin sona erdiği OSB’lerde, genel kurul tarafından 
karar alınması şartı ile yönetim kurulu üye sayısı en az beş en fazla on bir olarak 
belirlenebilir.  

* Bu OSB’lerde yönetim kurulu üyelerinin seçim listelerinde, OSB’nin kuruluşuna 
katılan oda/odaların üyesi olan ve OSB’de faaliyet gösteren yapı kullanma izni 
almış katılımcılar arasından bir asıl ve bir yedek adaya yer verilir.  

 Katılımcıların müteşebbis heyete  yer aldığı durumlarda, yönetim kurulu üyelerinin en 
az üçü yapı kullanma izni almış olan katılımcılar arasından seçilir.  

 Bölge müdürü yönetim kurulu üyesi olabilir.  
 Yönetim kurulu üyeleri dört yıl için seçilir.  

* Azledilen ve/veya ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri, aynı genel kurulda tekrar 
seçilemez. 
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Yönetim kurulu üyeliğine seçilme şartları  

 Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak 

 Müteşebbis heyetin asıl üyesi veya yapı kullanma izni almış katılımcı olmak 
(Bölge müdürü için bu koşul aranmaz) 

 Başka bir OSB organında görevli olmamak (Vali için bu koşul aranmaz) 

 OSB Uygulama Yönetmeliğinin 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendinde sayılan suçlardan hapis cezasına mahkum olmamak  

 OSB’de denetim kurulu üyesi ya da denetim kurulu üyelerinin ikinci derece 
dahil kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoyu veya altsoyu olmamak 
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Yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi 

 Yönetim kurulu üyeleri, 4 yıl için seçilir.  
 Ancak;   
1)  

 Yönetim kuruluna seçilme şartlarını taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin 
üyelikleri kendiliğinden sona erer  

2) 
 Geçerli bir mazereti olmadan üst üste yapılan üç toplantıya katılmayanlar 
 Mazereti olsa dahi altı ay içinde yapılan toplantıların en az yarısına  katılmayanlar 

üyelikten çekilmiş sayılırlar  
3)  

 Müteşebbis heyet üyeliği sona eren kişiler aynı zamanda yönetim kurulu üyesi ise yönetim kurulu 
üyeliği de kendiliğinden düşmüş sayılır  

4)  
 Müteşebbis heyet veya genel kurul, gerektiği durumlarda yönetim kurulu üyelerinin azline karar 

verebilir  
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Yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde 

 tesis edilecek işlemler 
 Yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde;  

 müteşebbis heyet aşamasında olan OSB’lerde, yerine mensup olduğu kurumun ilk sıradaki 
yedek üyesi  

 genel kurulunu yapmış OSB’lerde, sıradaki yedek üye  

geçerek kalan süreyi tamamlar. 

 Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısını kaybetmesi halinde; boşalan üyeliklere, 
gecikmeksizin sırasıyla yeteri kadar yedek üye çağırılır. 

 Yönetim kurulunun yedek üyeler ile de teşekkül edememesi halinde; 
 Yönetim kurulu toplantı yeter sayısını kaybetmemişse, üyeliğe seçilme şartlarına sahip bir 

kişiyi geçici olarak seçip ilk toplanacak genel kurulun onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye, 
genel kurul toplantısına kadar görevini yapar.   

 Yönetim kurulu toplantı yeter sayısını kaybetmişse, denetim kurulu, genel kurulu derhal 
toplantıya çağırır. 
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Yönetim kurulu toplantıları, toplantı ve karar yeter sayısı  

 

 En az ayda iki defa toplanır ve toplantı salt çoğunluk ile yapılır  

 Yönetim kurulunda kararlar salt çoğunlukla alınır  

 Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilir 
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Yönetim kurulunun görev ve yetkileri 

 

 OSB Uygulama Yönetmeliğinin 41'inci maddesinde detaylı bir şekilde sayılmıştır.  

 Örnek vermek gerekirse:  

 OSB’yi temsil ve ilzam etmek 

 Arsa tahsis ve satışlarını yapmak 

 Bölge müdürü ve bölge müdürlüğü personelinin atanması ve azline karar vermek 

 Bölge müdürlüğü personelinin ücretlerini ve diğer sosyal haklarını belirlemek 
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Yönetim kurulunun yetki devri  

 

 Yönetim kurulu gerekli hallerde yetkilerinden bir kısmını; 

 başkana  

 başkan vekiline 

 üyelerinden birine veya birkaçına 

 bölge müdürüne  

devredebilir.  

 Yetki devri, yönetim kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz.  
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DENETİM KURULU  
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Denetim kurulunun yapısı, oluşumu, üyeleri  

 Müteşebbis heyetin veya genel kurulun kendi üyeleri arasından seçeceği iki asıl 
iki yedek üyeden oluşur.  
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Denetim kurulu üyeliğine seçilme şartları  

 Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak 

 Müteşebbis heyet asıl üyesi veya yapı kullanma izni almış katılımcı olmak 

 OSB Uygulama Yönetmeliğinin 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendinde sayılan suçlardan hapis cezasına mahkum olmamak 

 Yönetim kurulu üyesi veya bölge müdürlüğü personeli olmamak 

 Yönetim Kurulu üyeleri veya bölge müdürü ile üstsoy veya altsoy, üçüncü derece 
dahil kan veya kayın hısımı olmamak 

 Yönetim kurulu üyeleriyle aralarında iş ortaklığı bulunmamak 

 Başka bir OSB organında görevli olmamak 
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Denetim kurulu üyeliğinin sona ermesi 

 Denetim kurulu üyeleri, 4 yıl için seçilir.  

 Ancak;    

1)  
 Denetim kuruluna seçilme şartlarını taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan 

kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer  

2) 
 Müteşebbis heyet üyeliği sona eren kişiler aynı zamanda denetim kurulu üyesi ise 

denetim kurulu üyeliği de kendiliğinden düşmüş sayılır  

3)  
 Müteşebbis heyet veya genel kurul, gerektiği durumlarda denetim kurulu üyelerinin 

azline karar verebilir  
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Denetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde  

tesis edilecek işlemler  

 Denetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yerlerine sıradaki yedek üye 
geçerek kalan süreyi tamamlar. 

 Yedek üyelerin çağrılmasına rağmen tek denetim kurulu üyesi kalması halinde, 
mevcut üye, ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere hazırun cetvelinde yer 
alan bir kişiyi seçerek göreve çağırır.  

 Yedek üyelerin çağrılmasına rağmen denetim kurulu üyesi kalmaması 
halinde,  yönetim kurulu, üyeliğe seçilme şartlarına sahip bir kişiyi geçici olarak 
seçip ilk toplanacak genel kurulun onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye, genel 
kurul toplantısına kadar görevini yapar.  

 Azledilen ve/veya ibra edilmeyen denetim kurulu üyeleri, aynı genel kurulda 
tekrar seçilemez. 
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Denetim kurulunun görev ve yetkileri  

 OSB Uygulama Yönetmeliğinin 46'ncı maddesinde denetim kurulunun görev ve 
yetkileri sayılmıştır. 
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 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  
VE  

OSB'LERDE TEŞKİLATLANMA 
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Bölge müdürü ve bölge müdürlüğü personeline ilişkin yetki 

 OSB Uygulama Yönetmeliğinde;  

 Bölge müdürlüğü personelinin pozisyonlarını onaylamak ve personelin niteliği, 
atanması ve azli ile ilgili prensipleri belirlemek 

 Bölge müdürü ve bölge müdürlüğü personeline ödenecek ücret ve sosyal hakların 
asgari ve azami sınırlarını tespit etmek  

görev ve yetkileri, müteşebbis heyete ve genel kurula;  

 Müteşebbis heyetin veya genel kurulun belirlediği prensipler ve aldığı kararlar 
çerçevesinde, bölge müdürü ve bölge müdürlüğü personelinin atanması ve 
azline karar vermek  

görev ve yetkisi ise, yönetim kuruluna verilmiştir. 
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Bölge müdürü 

 Yönetim kurulu tarafından atanır  

 Yönetim kuruluna bağlı olarak çalışır 

 OSB’nin idari ve teknik personelinin en üst amiridir 

 Başka bir OSB’de bölge müdürü olamaz  
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Bölge müdürlüğü 

 Bölge müdürlüğü;  
 Bölge müdürü,  
 Bölge müdür yardımcıları, 
 Teknik ve idari birimlerden  
oluşur.  

 Müdürlüğün personel sayısı ve pozisyonları ile personelin niteliği müteşebbis 
heyetin/genel kurulun onayı ile yönetim kurulu tarafından belirlenir.  

 İdari ve teknik birimde yeteri kadar personel çalıştırılması ya da hizmet alınması, 
yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğundadır.  

 “Genel idare giderleri için kredi kullanan OSB’lerde” ise, müdürlüğün teşkilat şeması ve 
kadrosunun Bakanlık onayı ile oluşacağı ve değişeceği kabul edilmiştir. Ayrıca bu 
OSB’lerde; bölge müdürünün ve OSB’de görevlendirilecek diğer personelin nitelikleri ve 
sayılarının Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte düzenleneceği öngörülmüş, OSB 
Uygulama Yönetmeliğinde de bu konuya ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.  
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Parasal ve sosyal haklar  

 Bakanlıktan genel idare giderleri için kredi kullanan OSB personelinin 
kredilendirilebilecek ücretleri, OSB Uygulama Yönetmeliğinin EK–1 sayılı ekinde 
yer alan tabloda tespit edilmiştir.  

 Genel idari giderler kredisi kullanmayan OSB’lerde personelin sosyal ve özlük 
hakları, OSB tarafından belirlenir. 
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Personelin statüsü ve sosyal güvenlik  

 Bölge müdürü ve bölge müdürlüğü personeli 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine 
göre istihdam edilir  

 Personel 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
hükümlerine tabidir 
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Basına bilgi ve demeç verme  

 OSB personeli, görevleri sona erse dahi, görevleri dolayısıyla öğrendikleri 
bilgileri OSB’ye ve katılımcılara zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı 
olarak üçüncü kişilere açıklayamaz.  
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Hizmet alımı 

 OSB’ler; yeterli sayı ve nitelikte eleman istihdam edememesi ve ihtiyaç duyması 
ve yetkili organlarından karar alması halinde yürüteceği hizmetlerle ilgili olarak 
diğer OSB’lerden, OSBÜK’den, yatırım destek ofisleri ve benzeri kurum ve 
kuruluşlardan hizmet alımı yoluna gidebilir.  
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TEMSİL VE İLZAM 

 OSB’yi temsil ve ilzam yetkisi, yönetim kuruluna aittir. 

 OSB’ler; yönetim kurulu başkanı veya başkanvekili tarafından temsil edilir. 
OSB’yi ilzam edici yazılar yönetim kurulu başkanı veya vekili ile birlikte bir diğer 
yönetim kurulu üyesi veya yetkilendirilmiş OSB bölge müdürü tarafından 
imzalanır ve böylece çift imzalı olarak tekemmül eder. 

 Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temsil ve ilzama  yetkili üyelerin işlem 
yapma yetkisi, noter onaylı imza sirkülerinin çıkarılmasıyla yürürlüğe girer.  
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BAŞKA OSB'LERDE GÖREV ALMA YASAĞI 

 OSB organlarında görev alanlar, vali hariç diğer OSB’lerin organlarında görev 
alamazlar  

 OSB'lerin içinde bulunan sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin, toplu işyeri yapı 
kooperatiflerinin ve derneklerin yönetim veya denetim kurullarında görev 
alanlar, bulundukları OSB’nin organları hariç, diğer OSB’lerin organlarında 
görev alamazlar 

 OSB bölge müdürleri, başka bir OSB’de bölge müdürü olarak görev yapamazlar 
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PARASAL HAKLAR VE ÖZLÜK HAKLARI  

 Müteşebbis heyet ile yönetim ve denetim kurullarının üyelerine, müteşebbis 
heyet tarafından tespit edilen tutarda huzur hakkı ödenebilir.  

 Genel kurula geçen ve müteşebbis heyetin görevinin sona erdiği OSB’lerde 
yönetim ve denetim kurulu üyelerine, genel kurul tarafından tespit edilecek 
tutarda huzur hakkı ödenebilir. 
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 SORUMLULUK 
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Hukuki sorumluluk 

 OSB organ üyeleri ile personeli, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan 
sorumludurlar.  

51 



İdari sorumluluk 

 OSB’lerin organlarının üyeleri ile personeli, Bakanlığın talebi üzerine her türlü 
belge, defter, kayıt ve bilgileri ibraz etmek ve örneklerini noksansız, istenilen 
süre içerisinde ve gerçeğe uygun olarak vermek, para ve para hükmündeki evrakı 
göstermek, bunların sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak, yazılı bilgi 
taleplerini karşılamak, denetimde her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle 
yükümlüdür. 

 Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen OSB organ üyelerinden kamu görevlisi 
olmayanlar beş bin Türk lirası idari para cezasıyla, kamu görevlisi olanlar ise 
ilgili mevzuat hükümlerine göre cezalandırılır. Bu kapsamdaki idari para 
cezaları, Bakanlıkça verilir. Verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay 
içerisinde ödenir.  
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Cezai sorumluluk 

 OSB’lerin kamusal faaliyetlerinin yürütülmesine katılan kişilerin ceza hukuku 
anlamında kamu görevlisi olarak kabul edilmesi ve bu faaliyetleriyle ilgili olarak 
işledikleri suçlara ilişkin olarak 5237 sayılı TCK’nın “kamu görevlileri” için 
öngörülen hükümlerinin uygulanacağının kabulü gerekir. 

 4562 sayılı Kanunun “Sorumluluk” başlıklı 22’nci maddesinin ikinci fıkrası, 
“OSB ... organ üyeleri ile personeli, ... para ve para hükmündeki evrak ve senetler 
ile bilanço, tutanak, rapor, defter ve belgeler üzerinde işledikleri suçlardan 
dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılırlar.” hükmünü amirdir. Bu hüküm 
gereğince; fıkra kapsamına giren suçlara ilişkin olarak, “kamusal faaliyetin 
yürütülmesine katılma” koşulu sorgulanmaksızın 5237 sayılı TCK’nın “kamu 
görevlileri” için öngörülen hükümleri uygulanacaktır. 
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Görevden uzaklaştırma  

 Görevleriyle ilgili suçlamalardan dolayı haklarında soruşturmaya başlanan OSB 
organ üyeleri ile personeli Bakanlık tarafından tedbiren üç aya kadar geçici 
olarak görevden uzaklaştırılabilir.  

54 



Göreve son verme 

 Mevzuatta belirtilen görevlerini Bakanlığın yazılı uyarısına rağmen yerine 
getirmeyen OSB organ üyelerinin görevlerine son verilmesine, Bakanlığın istemi 
üzerine mahkemece karar verilir. Yargılama, basit yargılama usulüne göre yapılır.  
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Teşekkür ederim… 

Avukat Ilgın GÜLER 
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