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Genel olarak 
 

 

OSB Uygulama Yönetmeliği daha sistematik bir yapıya kavuşturulmuş, 
gereksiz hükümlerden ve tekrarlardan arındırılmış, kısaltılmış. 
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ESKİ  YÖNETMELİK YENİ YÖNETMELİK 

BÖLÜM 14 10 

MADDE 184 103 

GEÇİCİ MADDE 8 6 



 

Tanımlar 
 

Tanımlar 

MADDE 3 - 

… 

ğ) Hizmet ve destek alanları: OSB’de yer alan katılımcıların 
ihtiyacına yönelik küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık 
sektörlerinde faaliyet gösterilen alanları, 

… 
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 Kuruluş protokolü ve terkin 
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Kuruluş ve Terkin 
MADDE 8  
Kuruluş protokolü 
MADDE 9 

Kuruluş ve Terkin 
MADDE 5  

(1) Kuruluş protokolü; 
... 
ihtiva eder. 
(2) Özel OSB’lerin kuruluş protokolünde 
(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen 
hususlara yer verilmesi zorunlu değildir. 
… 
  
 

... 
(6) Bakanlıkça formatı belirlenen kuruluş 
protokolü, kurucu ortakların katılım paylarını ve 
üye isimlerini gösteren yetkili organ kararları, 
müteşebbis heyet ve yönetim kurulu kararı ile 
birlikte Bakanlığa sunulur ve onaylandıktan sonra 
OSB’ye sicil numarası verilir. Kuruluş protokolü 
değişikliği, Bakanlık izniyle yapılır. 
 
(7) …. Terkin edilecek OSB’lerin tasfiye 
işlemlerinde 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanununun ilgili hükümleri kıyasen 
uygulanır. 



 

Organ üyeliğine seçilme şartları 
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Organlar 
MADDE 11  

Organlar ve organ üyelerinin seçilme şartları 
MADDE 7  

 
… 
(3)  Organize sanayi bölgelerinin 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. 

 
… 
(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. 
 



 

Organ üyeliğine seçilme şartlarının bulunmaması ya da kaybedilmesi 
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Müteşebbis heyet üyeliğine seçilme şartları 
MADDE 13 –   
... 
 (2) Seçilme şartları müteşebbis heyet tarafından araştırılır. 
Şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan 
kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. 
  
Yönetim kuruluna seçilme şartları 
MADDE 38 –  
... 
(4) Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan 
kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. 
   
Denetim kurulu üyeliğine seçilme şartları 
MADDE 44 – 
... 
 (2) Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan 
kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. 

Organlar ve organ üyelerinin seçilme şartları 
MADDE 7 –  
... 
(7) Şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan 
kaybedenlerin üyelikleri müteşebbis heyet tarafından 
sonlandırılır. 
  
  
  
  
  
  
  
Denetim kurulu 
MADDE 28 –  
... 
(2) ... 
Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan 
kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. 
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 Katılımcıların müteşebbis heyete dahil 
olmaları 
MADDE 14  

.... 
(3) Kooperatiflerden oluşmuş organize 
sanayi bölgelerinde kooperatifler, yetkili 
organlarınca seçilecek birer temsilci 
vasıtasıyla müteşebbis heyette temsil edilir. 
 

Katılımcıların müteşebbis heyete dahil olmaları 



 

Organ üyeliğine seçilme şartları 
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Müteşebbis heyet üyeliğinin düşmesi 
MADDE 17 

Müteşebbis heyet 
MADDE 8 

 
(1)  Müteşebbis heyet asıl üyeliğinde yer alan 
ancak yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek 
üyeliklerinde görev almak istemeyenler ile 
geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste 
müteşebbis heyetin 3 toplantısına veya mazeretli 
olsa bile  1 yıl içinde toplantıların yarıdan bir 
fazlasına katılmayanlar, üyelikten çekilmiş 
sayılırlar. 

... 
 (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. 



OSB doluluk oranlarının tespiti 
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Genel kurul 
MADDE 18 - 
... 
(2) Bakanlık doluluk oranının zamanında 
tespiti için gerekli duyuruları yapar. Yönetim 
kurulu, parsellerin 1/2’sinin işyeri açma ve çalışma 
ruhsatı alması hâlinde, belgelerin birer suretini 
Bakanlığa elektronik ortamda gönderir. 
 

Katılımcıların müteşebbis heyete dahil olmaları 
MADDE 9 –  
... 
(2) Müteşebbis heyet, birinci fıkrada bahsedilen 
sürece ilişkin doluluk oranının tespitini yapar ve en 
geç bir hafta içinde Bakanlığa bildirir. 
 
Genel kurul 
MADDE 11 –  
... 
(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. 
 
 



 

Genel kurula geçme koşulları oluştuktan sonra müteşebbis heyet 

ile yola devam etmek yönünde karar verme yeterliliği 
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Genel kurul 
MADDE 18  

Genel kurul 
MADDE 11  

(6) Yapı kullanma izni almış olan katılımcılar 
veya temsilcilerinin 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 olan 
katılımcıların salt çoğunluğu, müteşebbis 
heyetin devam etmesini istedikleri takdirde 
müteşebbis heyet dört yıl süre ile göreve devam 
eder. Yapı kullanma izni almış katılımcıların 
salt çoğunluğu toplantıda bulunmadığı veya 
müteşebbis heyetin devam etmesini 
istemediği takdirde müteşebbis heyetin 
görevi sona erer. 

(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. 



 

İlk genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi 
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Genel kurul 

MADDE 18 

Genel kurul toplantısına çağrıya yetkili 

organlar 

MADDE 13  

… 

(4) Genel kurul şartları oluştuğu halde 

müteşebbis heyet tarafından genel kurulun 

toplantıya çağırılmaması halinde; yapı 

kullanma izni almış katılımcılar tarafından, 

genel kurulu toplantıya çağırma izni alınmak 

üzere mahkemeye başvurulabilir. Genel 

kurul çağrısına izin veren mahkeme, genel 

kurula katılacak katılımcıların listesini ve 

genel kurul toplantısının yer, gün ve saatini 

de belirler. 

… 

(2) İlk genel kurul için genel kurul şartları 

oluştuğu halde çağrının yapılmaması 

durumlarında çağrı, denetim kurulu ya da 

Bakanlık tarafından da yapılabilir. 



 

Olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi-1 
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Genel kurul toplantısına çağrıya 

yetkili organlar 

MADDE 20  

Genel kurul toplantısına çağrıya yetkili organlar 

MADDE 13  

... 

(3) Ayrıca, dört katılımcıdan az 

olmamak şartıyla, toplam katılımcı 

sayısının en az 1/10’unun isteği 

halinde, genel kurul 15 gün içinde 

yönetim kurulu tarafından toplantıya 

çağırılır. Bu başvuru, müştereken ve 

noter tebligatı ile yapılır.  

… 

… 

(3) Müteşebbis heyetin görevinin sona erdiği genel kurula geçen 

OSB’lerde, dört katılımcıdan az olmamak şartıyla, toplam katılımcı 

sayısının en az 1/4’ünün başvurusu halinde, 15 gün içinde yönetim 

kurulu tarafından olağanüstü genel kurul yapılmasına ilişkin karar 

alınarak genel kurul toplantıya çağrılır. Bu başvuru, müştereken ve 

noter tebligatı ile yapılır. 

(4) Müteşebbis heyetin görevinin devam ettiği genel kurula geçen 

OSB’lerde, dört katılımcıdan az olmamak şartıyla, toplam katılımcı 

sayısının en az 1/4’ünün başvurusu halinde, 15 gün içinde 

müteşebbis heyet tarafından olağanüstü genel kurul yapılmasına 

ilişkin karar alınarak yönetim kurulu tarafından genel kurul 

toplantıya çağrılır. Bu başvuru, müştereken ve noter tebligatı ile 

yapılır. 

… 



 

Olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi-2 
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Genel kurul toplantısına çağrıya yetkili 

organlar 

MADDE 20  

Genel kurul toplantısına çağrıya yetkili 

organlar 

MADDE 13  

... 

 (4) Yönetim kurulunca bu isteğin zamanında 

yerine getirilmemesi halinde, istek sahipleri 

mahalli mahkemeye başvurarak genel kurulu 

bizzat toplantıya çağırma izni alabilir. 

Mahkeme, isteklilerin talebini dikkate alarak 

gündemi, genel kurul toplantısına çağrılacak 

katılımcıların listesini ve toplantı için 

yapılacak giderleri karşılayacak tarafı tespit 

eder. 

… 

(5) Olağanüstü genel kurul yapılmasına ilişkin 

başvurunun zamanında yerine getirilmemesi 

halinde, başvuru sahipleri Bakanlığa 

başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya 

çağırma izni alabilir. Bakanlık, başvuruyu 

dikkate alarak gündemi, genel kurul 

toplantısına çağrılacak katılımcıların listesini 

ve toplantı için yapılacak giderleri 

karşılayacak tarafı tespit eder. 



 

Genel kurul toplantısının yapılamaması 
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Genel kurul toplantısının yapılamaması 

MADDE 22   

... 
 (3) Ancak; OSB’nin bütün katılımcılarının 
hazır bulunması ve itirazın olmaması 
halinde, genel kurul toplantılarına ilişkin 
diğer hükümler saklı kalmak şartıyla, 
toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere 
uyulmamış olsa da toplantı yapılabilir. 
 



 

Genel kurul gündemi 
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Genel kurul gündemi 

MADDE 25  

Genel kurul gündemi 

MADDE 17 

… 

(5) Olağan genel kurulda, yapı kullanma izni 

almış katılımcıların tamamının hazır 

bulunması ve hiçbirinin itiraz etmemesi 

halinde, gündeme konu ilave edilebilir. 

... 



 

 Genel kurul toplantı yeter sayısı  
 

 
 

16 

Toplantı ve karar yeter sayısı 

MADDE 27 

Toplantı ve karar yeter sayısı 

MADDE 18  

(1) Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki 

konuları görüşebilmesi için  yapı kullanma izni 

almış katılımcıların veya temsilcilerinin en az 

dörtte birinin toplantıda hazır bulunması şarttır. 

İlk toplantıda yeterli katılımcının 

bulunmaması halinde yapılacak ikinci 

toplantıda nisap aranmaz. 

(2) Genel kurulda kararlar,  toplantıya katılan 

yapı kullanma izni almış katılımcıların salt 

çoğunluğu oyu ile alınır.  

... 

(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. 



 

 Genel kurulda oy hakkı ve temsil  
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Genel kurulda oy hakkı ve temsil 

MADDE 29 

Genel kurulda oy hakkı ve temsil 

MADDE 19  

(1) Genel kurul yapma hakkını elde etmiş 

OSB’lerde yapı kullanma izni almış olan her 

katılımcı, kendisi veya temsil ve ilzama yetkili bir 

temsilcisi ile genel kurulda temsil edilir. 

Katılımcılardan gerçek kişi olanların kendisi, 

tüzel kişi temsilcisi olan gerçek kişiler ise temsil 

ettikleri tüzel kişinin ticaret sicil tasdiknamesini 

ibraz etmeleri halinde genel kurula iştirak eder. 

Tüzel kişilik temsilcisinin OSB organlarına 

seçilebilmesi için tüzel kişiliğin temsil ve 

ilzamına yetkili olması gerekir. 

.... 

(1) Genel kurul yapma hakkını elde etmiş 

OSB’lerde yapı kullanma izni almış olan her 

katılımcı, kendisi veya temsil ve ilzama yetkili bir 

temsilcisi ile genel kurulda temsil edilir. 

Katılımcılardan gerçek kişi olanların kendisi, 

tüzel kişi temsilcisi olan gerçek kişiler ise temsil 

ettikleri tüzel kişinin yılı içinde alınmış ticaret 

sicil tasdiknamesini ibraz etmeleri halinde genel 

kurula iştirak eder. 

.... 



 

 Müteşebbis heyet ve genel kurulun görev ve yetkileri  
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Müteşebbis heyet ve genel kurulun 

görev ve yetkileri 

MADDE 35 

 

Müteşebbis heyet ve genel kurulun 

devredemeyeceği görev ve yetkiler 

MADDE 35/A  

 

Müteşebbis heyet ve genel kurulun görev ve 

yetkileri 

MADDE 23 

 

… 

... 

bb) OSB için yapılacak alım satım, alt yapı, sosyal 

tesisler, arıtma tesislerinin inşaatı ve proje dahil 

tüm ihaleler konusunda alacağı kararlarla 

işlemlerin yürütülmesi ve ihalenin 

sonuçlandırılması için usul ve esasları tespit 

etmek. 



 

Faiz  
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Müteşebbis heyet ve genel kurulun 

devredemeyeceği görev ve yetkiler 

MADDE 35/A -... 

e) Arsa tahsis ve satış prensiplerinin, 

katılımcı veya kiracılardan tahsil edilecek 

alt yapı katılım payları, elektrik, su, atık su, 

doğalgaz ve benzeri satış ve hizmet 

bedelleri ile ilgili prensiplerin ve bu aidat ve 

satış bedellerinin tahsilatında gecikme 

halinde uygulanacak yaptırımlara ilişkin 

esasların belirlenmesi. 

Ödemelerin zamanında yapılmaması 
MADDE 107 –  
(1) Ödemeler 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. 
… 

Müteşebbis heyet ve genel kurulun görev ve yetkileri 

MADDE 23 – ... 

 

ş) Arsa tahsis ve satış prensiplerinin, katılımcı veya 

kiracılardan tahsil edilecek alt yapı katılım payları, 

elektrik, su, atık su, doğalgaz ve benzeri satış ve hizmet 

bedelleri ile ilgili prensiplerin ve bu aidat ve satış 

bedellerinin tahsilatında gecikme halinde uygulanacak 

yaptırımlara ilişkin esasların belirlenmesi. 

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. 



 

 Bölge müdürünün yönetim kurulu başkan vekili olamayacağı  
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Yönetim kurulu 

MADDE 25  

... 

(5) Yönetim kurulu üyeleri, ilk toplantıda kendi 

aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerek 

görev bölümü yapar. Bölge müdürü yönetim 

kurulu başkanı veya yönetim kurulu başkan 

vekili olamaz. 



 

Yönetim kurulu toplantıları  
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Yönetim kurulu toplantıları 
MADDE 40 

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. 

 

... 

(1) Yönetim kurulu, salt çoğunluk ile toplanır ve karar 
alır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar 
edilir. Toplantılar en az ayda bir defa yapılır. 



 

 Yönetim kurulu üyeliğinin boşalması  
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Yönetim kurulu üyeliğinin boşalması 

MADDE 39  

Yönetim kurulu 

MADDE 25  

(1) Herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde; 

müteşebbis heyet aşamasında olan OSB’lerde, yerine mensup olduğu 

kurumun ilk sıradaki yedek üyesi, genel kurulunu yapmış OSB’lerde ise 

sıradaki yedek üye geçerek kalan süreyi tamamlar. 

 (2) Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısını kaybetmesi halinde; 

boşalan üyeliklere, gecikmeksizin sırasıyla yeteri kadar yedek üye 

çağırılır. 

(3) Yönetim kurulunun yedek üyeler ile de teşekkül edememesi 

halinde; 

a)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.  

b) Yönetim kurulu toplantı yeter sayısını kaybetmişse; denetim 

kurulu, genel kurulu derhal toplantıya çağırır. 

... 

(8) Herhangi bir sebeple yönetim 

kurulu üyeliğinin boşalması halinde; 

müteşebbis heyet aşamasında olan 

OSB’lerde, yerine mensup olduğu 

kurumun ilk sıradaki yedek üyesi, 

genel kurulunu yapmış OSB’lerde ise 

sıradaki yedek üye geçerek kalan süreyi 

tamamlar. Yönetim kurulunun toplantı 

yeter sayısını kaybetmesi halinde; 

boşalan üyeliklere, gecikmeksizin 

sırasıyla yeteri kadar yedek üye kalan 

yönetim kurulu üyeleri tarafından 

çağırılır. 



 

 Yönetim kurulunun görev ve yetkileri 
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Yönetim kurulunun görev ve 

yetkileri 

MADDE 41  

 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 27  

(1) Yönetim Kurulu, 23 üncü maddenin ikinci 

fıkrasında belirtilen bentlerdeki görevleri hariç 

Müteşebbis Heyet veya Genel Kurulun tüm 

görevlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle 

görevlidir. 



 

Personelin niteliği ve istihdamı  
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Personelin niteliği 

MADDE 55 – 

... 

Personel istihdamı 

MADDE 57 –  

... 

 

 
 
 
Parasal ve sosyal haklar 
MADDE 58- 

Personelin niteliği ve istihdamı 

MADDE 33– (1) Bölge müdürü ve bölge 

müdürlüğü personeli 22/5/2003 tarihli ve 4857 

sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam 

edilir. Kullanılmayan yıllık izinler için 

ödenecek ücretler kredilendirilmez. 

(2) Personel 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu hükümlerine tabidir. 

 

Genel idare giderleri için kredi kullanan 

OSB’lerde personel istihdamı 

MADDE 34 –... 

 



 

 Yolluk ve harcırah  
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Yolluk 

MADDE 59  

Yolluk 

MADDE 35  

(1) Müteşebbis heyet, yönetim kurulu, denetim 

kurulu üyeleriyle OSB personelinin belediye 

sınırları dışına yapacağı geçici seyahatlerde 

yolluk bildirimleri, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı 

Harcırah Kanunu hükümlerine göre düzenlenir. 

(2) Müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulu 

üyelerine her yıl Bütçe Kanunu ile ek göstergesi 

8000 ve daha yüksek olan Devlet Memurları için 

tespit edilen miktar, bölge müdürü için 5800–

8000, kontrol mühendisi ve muhasebeci için 

3000–5800, diğer personel için ise aylık/kadro 

derecesi 1–4 olanlar için tespit edilen miktarlar 

kadar geçici görev yolluğu kredilendirilir. 

(1) Genel idare giderleri için kredi 

kullanan OSB’lerde müteşebbis heyet, 

yönetim kurulu, denetim kurulu 

üyeleriyle OSB personelinin belediye 

sınırları dışına yapacağı geçici 

seyahatlerde yolluk bildirimleri, 

10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah 

Kanunu hükümlerine göre düzenlenir. 

Genel idare giderleri için kredi 

kullanmayan OSB’lerde harcırah 

miktarları OSB müteşebbis heyet/genel 

kurul tarafından belirlenir. 



 

 Organ ve organ üyelerinin sorumluluğu  
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Müteşebbis heyet üyelerinin sorumluluğu 

MADDE 36 – ... 

 

Yönetim kurulunun ve üyelerinin sorumluluğu  

MADDE 42 –  (1) Yönetim kurulu; müteşebbis heyet veya genel kurulun devretmediği 

yetkilerini kullanamaz. 

(2) Yönetim kurulu, gerekli defter ve belgeler ile genel kurul evraklarının ve hazırun 

cetvelinin muntazam hazırlanıp, tutulup, saklanmasından ve tek düzen muhasebe sistemi ile 

tutulan defter ve belgeler ile yıllık bilançonun kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanıp, 

incelenmek üzere denetim kuruluna verilmesinden sorumludur. 

... 

(4) Kusurlu olmadığını ispat eden üyeler ile karara muhalif kalıp durumu hemen denetim 

kuruluna yazılı olarak bildiren veya mazereti nedeniyle toplantıda hazır bulunmayan üyeler 

sorumlu tutulamaz. 

 

Denetim kurulu üyelerinin sorumluluğu 

MADDE 47 – ... 

 

Görev ve sorumluluk 

MADDE 63 –... 

Organ ve organ 

üyelerinin sorumluluğu 

MADDE 24 –  

… 

 

 



 

İmar planına yapılan itirazların değerlendirilmesi 
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İmar planı onayı 

MADDE 74  

İmar planı onayı 

MADDE 37  

… ... 

(4) İtiraz sonucu, onaylı planda maddi hataların 

düzeltilmesi veya itiraz eden dışındaki 

katılımcıları doğrudan etkilemeyen hususlarda 

yapılan düzeltmeler yeniden askı işlemine tabi 

olmaz. 



 

Sanayi parsellerinin ifrazı  
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Tevhit ve ifraz 

MADDE 76  

Tevhit ve ifraz 

MADDE 41  

 

... 

... 

(2)... 

... 

e) Mülkiyeti hisseli olan parsellerdeki 

hissedarların tamamının muvafakatinin 

alınması koşuluyla hissedar katılımcıların 

faaliyetlerini kendine ait müstakil bir parselde 

devam ettirebilmeleri amacıyla, 



 

Ruhsat ve izinler 
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Ruhsat ve izin yetkisi 

MADDE 84  

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 ruhsat ve izinler, OSB tarafından 

verilir ve denetlenir. 

(2) OSB tarafından verilen iş yeri açma ve çalışma 

ruhsatı, yönetim kurulu başkanı veya vekili ile birlikte 

bir yönetim kurulu üyesi veya yetkilendirilmiş bölge 

müdürü tarafından imzalanır. 

Yapı ruhsat başvurusu ve ekleri  

MADDE 85 –  

İlave esaslı tamir ve tadil ile proses değişikliği 

MADDE 86 –  

Projelerin teslimi ve ruhsat verilmesi 

MADDE 87 – 

Ruhsat müddeti 

MADDE 88 –  

Yapı kullanma izni 

MADDE 90 – 

 (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. 

(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. 



 

Kredi faiz desteği  
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Kredi faiz desteği 

MADDE 96/A 

Kredi faiz desteği 

MADDE 52  

...  

(8) Faiz desteği; 

.... 

için uygulanmaz. 

... 

(8) Faiz desteği; 

... 

ç) OSB tarafından kurulmuş ya da kurulacak 

gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yatırım 

harcamaları, 

için uygulanmaz. 



 

OSB'lerde Kurulamayacak tesisler-1  
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Kurulamayacak tesisler 

MADDE 101  

Kurulamayacak tesisler 

MADDE 54  
(1) OSB’lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz: 

a) Karma ve ihtisas OSB’lerde; 

.... 

 6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla 

projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri, 

.... 

b) Karma OSB’lerde; 

.... 

8) Katı atık ayrıştırma tesisleri, atık geri kazanım tesisleri ile her türlü 

çöp, tıbbi, toksit ve tehlikeli atıkların yakılması, kimyasal yolla 

arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye 

gömülmesine ilişkin tesisler, 

kurulamaz. 

…. 

(1) OSB’lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz: 

a) Karma ve ihtisas OSB’lerde; 

.... 

6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenerek ara/nihai ürüne 

dönüştürülmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık 

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; 

... 

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, 

9) OSB tüzel kişiliği ve katılımcının kendi ihtiyacı için kurulan/kurulacaklar 

hariç olmak üzere, güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesisler, 

kurulamaz. 

... 



 

OSB'lerde Kurulamayacak tesisler-2  
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Kurulamayacak tesisler 

MADDE 101  

Kurulamayacak tesisler 

MADDE 54  

… 

(2) Bu madde hükmünden,  

a) Kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya 

başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, 

plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, 

karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları 

münferiden ara veya nihai ürüne çeviren tesisler 

ve ormansal, tarımsal ve bitkisel atıklar ile atıksu 

arıtma tesisi çamurunu hammadde olarak 

kullanarak enerji üreten tesisler, 

... 

müstesnadır. 

… 

… 

(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, 

... 

müstesnadır. 

… 



 

OSB'lerde Kurulamayacak tesisler-3  
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Kurulamayacak tesisler 

MADDE 101  

Kurulamayacak tesisler 

MADDE 54  

… 

(3) OSB; karma OSB’lerde, OSB’nin kuruluş 

protokolü çerçevesinde kurulması planlanan 

sektörlerini veya mevcut sektör yapısını, tesisin 

faaliyetinden kaynaklanan çevresel etkilerini, 

altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkilerini, 

herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici 

etkisini, insanların çalışma ve yaşam koşullarına 

etkisini dikkate alarak kurulmasında sakınca 

gördüğü diğer tesislerin kurulmasına ilişkin 

olarak üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan 

alınacak raporlar çerçevesinde karar verir. 

… 

(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. 



 

Arsa tahsisi-1  
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Arsa tahsisi, başvuru ve başvuruların 

değerlendirilmesi 

MADDE 103  

Arsa tahsisi  

MADDE 55  

(1) Arsa tahsisleri müteşebbis heyet veya 

genel kurulun belirlediği prensipler 

çerçevesinde yönetim kurulu tarafından 

yapılır. 

 

 

 

 

 

(2) Onaylı 1/1000 ölçekli parselasyon 

planına göre tahsisi veya satışı yapılmamış 

parseller OSB’nin internet sitesinde sürekli 

ve güncel olarak yayımlanır. 

…  

(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. 

… 



 

Arsa tahsisi-2  
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Arsa tahsisi, başvuru ve başvuruların 

değerlendirilmesi 

MADDE 103  

Arsa tahsisi  

MADDE 55  

… 

(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 talep 

sahibine 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 15 gün içinde 

tip arsa tahsis sözleşmesinin imzalanması ile 

kesinleşir. Belirtilen süre içerisinde talep 

sahibince sözleşme imzalanmaması durumunda 

tahsis kararı geçersiz 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-3  
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Arsa tahsisi, başvuru ve başvuruların 

değerlendirilmesi 

MADDE 103 

Arsa tahsisi  

MADDE 55  

... 

(7) OSB’lerde yer alan sanayi parsellerindeki 

tesislerde bir katılımcı ya da katılımcının kiracısı 

üretim yapabilir. 6102 sayılı Kanunda tanımlanan 

hâkim ve bağlı şirketler, 4562 sayılı 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’ler bu fıkrada yer alan 

kiralamaya ilişkin kısıtlamalardan muaftır. Bu 

kapsamda oluşturulacak bağımsız bölüm büyüklüğü 

ve sayısı, müteşebbis heyetin/genel kurulun 

bölgenin teknik altyapı durumunu da göz önünde 

bulundurarak alacağı kararlar ile belirlenir. 

... 

(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. 



 

Mülkiyet devrinde OSB'nin vereceği uygunluk görüşü 
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Tapu verme 

MADDE 106 

Tapu verme 

MADDE 58 

....  

... 

(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. 



 

Arsa tahsis iptali  
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Arsa tahsis iptali 

MADDE 108  

Arsa tahsis iptali 

MADDE 60  

(1) Tahsis edilen arsa ile ilgili olarak; 

a) Tahsis tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştireceği 

yapıya ait projeleri OSB’ye tasdik ettirerek yapı ruhsatını 

almayan, 

b) Yapı ruhsatı aldığı tarihten itibaren 2 yıl içinde iş yeri açma 

ve çalışma ruhsatını almayan, 

c) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre 

“Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi değildir”, 

“Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir” veya 

“Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu” kararı almayan, 

katılımcılara yapılan tahsis, yönetim kurulu tarafından iptal 

edilir. 

(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirlenen süre, makul 

sebeplerin varlığı halinde toplamda 2 yılı geçmemek 

üzere yönetim kurulu tarafından uzatılabilir. 

(3) Bakanlık kredisi kullanmayan OSB’lerde, bu 

maddede geçen tüm bu sürelerin hesabında 1/1000 

ölçekli parselasyon planının onay tarihi esas alınır. 

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



 

Katılımcının tesisini kiralama şartları  
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Katılımcının tesisini kiralama şartları 

MADDE 173  

Katılımcının tesisini kiralama şartları 

MADDE 63 

 

... 

 (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. Bu 

şekilde yapılan kiralamalarda, kiralama 

yapılan tesis/tesislerin toplam büyüklüğü, 

parseldeki toplam tesis alanının 1/4’ünden 

fazla olamaz. 

 

… 

(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.  



 

Alt yapı tesisleri kurma ve işletme hakkı ve Çevre ile ilgili 

düzenlemeler 
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Alt yapı tesisleri kurma, 

kullanma ve işletme hakkı 

MADDE 114  

Alt yapı tesisleri kurma ve işletme hakkı 

MADDE 65  

... 

 

Çevre yönetim sistemi 

MADDE 117 –  

Hava kalitesi ve gürültü yönetimi 

MADDE 124 – 

Tehlikeli ve tıbbi atık yönetimi 

MADDE 126 –  

Zararlı kimyasal madde ve 

ürünlerinin yönetimi 

MADDE 127 –  

... 

(4) OSB tüzel kişiliği ve OSB’de yer alan tesisler, arıtma veya atık işleme 

tesislerinin kapasitelerine göre dışarıdan atık temin edebilir. 

... 

(7) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/9/2018 tarihli ve 8058 sayılı 

kararının ekinde yer alan Doğalgaz Dağıtım Şirketleri Tarafından Organize 

Sanayi Bölgelerinde Dağıtım Faaliyeti Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve 

Esaslar kapsamında yer almayan OSB’lerin doğalgaz dağıtım faaliyetlerine 

ilişkin ilke ve kurallar Bakanlıkça çıkartılacak usul ve esaslar ile belirlenir. 

(9) OSB yönetimleri, katılımcıların faaliyetleri sonucu açığa çıkacak 

tehlikeli/tehlikesiz atıklar, hava kalitesine olumsuz etki edecek 

emisyonlar, tıbbi atıklar ve zararlı kimyasallar, gürültü emisyonu, vb. gibi 

çevre kalitesine zarar verecek kirleticilere ilişkin yürürlükte olan mevzuat 

hükümlerine ilişkin önlemler aldırmaya yetkilidir. Alınacak önlemlerden 

kaynaklanan maliyet katılımcı tarafından karşılanır. 



 

Katı atık yönetimi  
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Katı atık yönetimi 

MADDE 123  

Katı atık yönetimi 

MADDE 68  

(1) OSB tarafından hazırlanan Atıkların 

Kontrolü Talimatında, katılımcıların 

faaliyetleri sonucu oluşan her türlü atıkların 

bertarafının nerede ve ne şekilde yapılacağı 

belirtilir. 

... 

(1) OSB’de atıklarla ilgili olarak 2/4/2015 tarihli ve 

29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık 

Yönetimi Yönetmeliğine uygun olarak OSB 

tarafından hazırlanan Atıkların Kontrolü 

Talimatında, katılımcıların faaliyetleri sonucu oluşan 

her türlü atıkların bertarafının nerede ve ne şekilde 

yapılacağı belirtilir. 

... 

(4) OSB alanında oluşan hafriyat toprağının 

üretildikleri yerde ayrı toplanması, geçici 

biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, 

değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi OSB’lerin 

yetki ve sorumluluğundadır. 



 

 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almamış katılımcılar için öngörülen 

geçici hüküm  
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GEÇİÇİ MADDE 6   

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapı 

ruhsatını almış olup,60 ıncı maddenin birinci 

fıkrasının (b) bendiile ikinci fıkrasının (b) bendinde 

belirtilen sürelerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı 

almayan ve arsa tahsisleri iptal edilmeyen 

katılımcılar için bu süreler, bu Yönetmeliğin 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren katılımcının 3 ay 

içinde OSB yönetimine başvurması ile yeniden 

başlar. Ayrıca OSB tüzel kişiliği en geç 1 ay içinde bu 

durumdaki tüm katılımcılarını bu konuda 

bilgilendirmek zorundadır. 



 

 

 

 

 

Teşekkür ederim… 

Avukat Ilgın GÜLER 
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