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OSB UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ 
 KONU ESKĠ YÖNETMELĠK HÜKMÜ YENĠ YÖNETMELĠK HÜKMÜ DEĞERLENDĠRME 

1 Genel 

değerlendirme 

 

 

ÇIKARILAN HÜKÜMLER, KIRMIZI ĠLE 

BOYANMIġTIR 

 

 

YENĠ GELEN HÜKÜMLER, YEġĠL ĠLE 

BOYANMIġTIR 

Yapılan bu değişiklikle, OSB 

Uygulama Yönetmeliğinin 

sadeleştirildiğini, mükerrer ve 

bulunmasında gerek olmayan 

hükümlerin çıkarıldığını, 

sistematiğinin çok daha iyi bir 

şekle büründüğünü görüyoruz. 

Böylesi bir değişikliğe ihtiyaç 

vardı.  

 

2 Tanımlar  Tanımlar 

MADDE 3-  

b) AG:  

d) Bölge müdürlüğü:  

 

h) Hizmet ve destek alanları: küçük imalat ve 

tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık sektörlerinde 

katılımcı veya katılımcının kiracısı olarak faaliyet 

gösterilen alanları, 

 

j) İlave esaslı tadilat:  

m) İmar planı:  

n) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı:  

aa) Parselasyon planı:  

cc) Proses değişikliği:  

çç) Yapı Denetim Kuruluşu 

dd) YG:  

 

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, 

 

ş) OSB imar planı teknik şartnamesi: OSB yönetim 

kurulları tarafından hazırlanarak Bakanlık onayına 

sunulan imar planı tekliflerinin hazırlanma usul ve 

esaslarını düzenleyen şartnameyi, 

 

Eski Yönetmelikte yer alan bazı 

tanımlar çıkarılmış, yeni 

Yönetmeliğe bir tanım eklenmiş. 

 

Hizmet ve destek alanlarında 

gösterilecek faaliyetlere, "OSB’de 

yer alan katılımcıların ihtiyacına 

yönelik olmak" sınırlaması 

getirilmiş. 

3 Terkin edilecek 

OSB’lerin 

tasfiyesinde 

uygulanacak 

mevzuat 

KuruluĢ protokolü 

MADDE 9 – 
(1) Kuruluş protokolü; 

... 

ihtiva eder. 

KuruluĢ ve Terkin 

MADDE 5 –…. 

... 

(6) Bakanlıkça formatı belirlenen kuruluş 

protokolü, kurucu ortakların katılım paylarını ve 

Kuruluş protokolünün içeriğini 

düzenleyen hükümler çıkarılmış 

vekuruluş protokolü formatının 

Bakanlıkça belirleneceği 

belirtilmiş.  
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(2) Özel OSB’lerin kuruluş protokolünde (c) ve (ç) 

bentlerinde belirtilen hususlara yer verilmesi 

zorunlu değildir. 

(3) Kuruluş protokolü, kurucu ortakların katılım 

paylarını ve üye isimlerini gösteren yetkili organ 

kararları, müteşebbis heyet ve yönetim kurulu 

kararı ile birlikte Bakanlık onayına sunulur ve 

Bakanlıkça onaylandıktan sonra sicile kaydedilerek 

OSB’ye sicil numarası verilir. Onaylanan kuruluş 

protokolü OSB’ye elektronik ortamda gönderilir. 

(4) Kuruluş protokolü değişikliği, Bakanlık izniyle 

yapılır. 

(5) OSB’nin kuruluşuna katılacak kurum ve 

kuruluşlar tarafından, müteşebbis heyette 

bulunduracakları her bir temsilci için yüz bin Türk 

lirasından az olmamak üzere belirleyecekleri 

meblağın, il özel idaresi, il özel idaresi bulunmayan 

illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı 

adına açılan banka hesabına yatırıldığını gösteren 

banka dekontu, kuruluş protokolü ile birlikte 

Bakanlığa elektronik ortamda gönderilir. 

 

 

KuruluĢ ve Terkin 

MADDE 8 – … 

 

(6) Tüzel kişilik kazanan OSB’lerden, kuruluş 

tarihinden itibaren altı ay içerisinde kamulaştırma 

işlemlerine başlayıp, iki yıl içerisinde 

uzlaşılamayan tüm parseller için tespit ve tescil 

davası açmayan veya tüm parseller için açılan 

davalar neticesinde 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesinde 

belirtilen süreler içerisinde bedeli ödemeyen 

OSB’lerin tüzel kişilikleri, tasfiye süreci 

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) Tüzel kişilik kazanan OSB’lerden, kuruluş 

tarihinden itibaren altı ay içerisinde kamulaştırma 

işlemlerine başlayıp, iki yıl içerisinde 

uzlaşılamayan tüm parseller için tespit ve tescil 

davası açmayan veya tüm parseller için açılan 

davalar neticesinde 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesinde 

belirtilen süreler içerisinde bedeli ödemeyen 

OSB’lerin tüzel kişilikleri, tasfiye süreci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terkin edilecek OSB’lerin 

tasfiyesinin ne şekilde 

yapılacağına ilişkin bir düzenleme 

getirilmiş ve tasfiyenin TTK 

hükümlerine göre yapılacağı kabul 

edilmiş. 
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başlatılarak Bakanlık tarafından resen terkin 

edilebilir.  

başlatılarak Bakanlık tarafından resen terkin 

edilebilir. Terkin edilecek OSB’lerin tasfiye 

işlemlerinde 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanununun ilgili hükümleri kıyasen 

uygulanır. 

4 Kısmi kamu 

yararı kararı 

verilmesi 

Kamu yararı kararı ve kamulaĢtırma 

MADDE 10 –  

… 
(2) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde planlama 

bütünlüğünü bozmayacak şekilde kesinleşen OSB 

sınırları içindeki alanın etaplar halinde 

kamulaştırılmasını isteyebilir ve bu doğrultuda 

kamu yararı kararı verebilir. 

 

 İhtiyaç görülmesi halinde 

planlama bütünlüğünü 

bozmayacak şekilde etaplar 

halinde kamulaştırılma yapılması, 

bu hüküm olmasa da mümkün 

olup, gereksiz olduğu düşünülen 

hüküm çıkarılmış. 

5 Organlarda görev 

alma yasağı 

Organlar 

MADDE 11 –  

… 

(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. 

Organlar ve organ üyelerinin seçilme Ģartları 

MADDE 7 –  

… 

(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. 

 

OSB organlarında görev 

alamayacaklara ilişkin 

düzenlemede bir değişiklik 

yapılmış. 

6 Organ üyeliğine 

seçilme Ģartını 

taĢımayan veya 

sonradan 

kaybedenlerin 

üyeliklerinin 

sonlanması 

 

MüteĢebbis heyet üyeliğine seçilme Ģartları 
MADDE 13 –   

... 

 (2) Seçilme şartları müteşebbis heyet tarafından 

araştırılır. Şartları taşımadıkları halde seçilenler ile 

sonradan kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden 

sona erer. 

 

Yönetim kuruluna seçilme Ģartları 

MADDE 38 –  

Organlar ve organ üyelerinin seçilme Ģartları 

MADDE 7 –  

... 

(7) Şartları taşımadıkları halde seçilenler ile 

sonradan kaybedenlerin üyelikleri müteşebbis 

heyet tarafından sonlandırılır. 

 

 

 

 

Sadeleştirme yapılmak suretiyle 

her bir organ için ayrı ayrı 

yazılmış olan organ üyeliğine 

seçilmenin genel şartları, yeni 

Yönetmelikte tek madde halinde 

yazılmış.   

Eski Yönetmelikte, organ 

üyeliğine seçilme şartını taşımayan 

veya sonradan kaybedenlerin 

üyeliklerinin kendiliğinden sona 
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... 
(4) Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile 

sonradan kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden 

sona erer. 

 

 

 

Denetim kurulu üyeliğine seçilme Ģartları 

MADDE 44 – 

... 

  
(2) Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile 

sonradan kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden 

sona erer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denetim kurulu 

MADDE 28 –  

... 

(2) ... 

Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile 

sonradan kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden 

sona erer. 

 

ereceği kabul edilmişken; yeni 

Yönetmelik hükmünde, üyeliğin 

müteşebbis heyet tarafından 

sonlandırılacağı kabul edilmiş.  

 

 

Ancak bir hususa dikkat çekmekte 

fayda var. Tüm organ üyeleri için 

yeni 7'nci maddede getirilmiş olan 

genel koşulların yanı sıra, yeni 

28'inci maddede, denetim kurulu 

seçilmek için bazı özel koşullar da 

öngörülmüş (daha doğrusu 

muhafaza edilmiş). Bu özel şartları 

taşımadıkları halde seçilen ya da 

sonradan kaybeden denetim kurulu 

üyelerinin, üyeliklerinin ise 

kendiliğinden sona ereceği kabul 

edilmiş. 

 

7 Katılımcıların 

müteĢebbis heyete 

dahil olmaları 

halinde kooperatif 

temsilcisinin 

müteĢebbis 

heyette yer alması 

 

Katılımcıların müteĢebbis heyete dahil olmaları 

MADDE 14 – (DeğiĢik:RG-11/5/2018-30418) 
.... 

(3) Kooperatiflerden oluşmuş organize sanayi 

bölgelerinde kooperatifler, yetkili organlarınca 

seçilecek birer temsilci vasıtasıyla müteşebbis 

heyette temsil edilir. 

 

 Kooperatiflerden oluşmuş 

organize sanayi bölgelerinde; 

katılımcıların müteşebbis heyete 

dahil olmaları aşamasında, 

kooperatif temsilcilerinin 

müteşebbis heyette yer alması 

zorunluluğu getiren hüküm, 

yürürlükten kaldırılmış. 

 

8 MüteĢebbis heyet 

üyelerinin 

üyelikten çekilmiĢ 

sayılmalarına 

iliĢkin koĢul 

MüteĢebbis heyet üyeliğinin düĢmesi 

MADDE 17 –  

 

(1)  Müteşebbis heyet asıl üyeliğinde yer alan ancak 

yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek 

üyeliklerinde görev almak istemeyenler ile geçerli 

MüteĢebbis heyet 

MADDE 8 –  

... 

 (5) Müteşebbis heyet asıl üyeliğinde yer alan 

ancak yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek 

üyeliklerinde görev almak istemeyenler ile geçerli 

Mazeretli olsa bile 1 yıl içinde 

toplantıların yarıdan bir fazlasına 

katılmayan müteşebbis heyet 

üyelerinin, üyelikten çekilmiş 

sayılacağına ilişkin hükümdeki "1 

yıl"lık süre; yeni yönetmelikte "6 
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bir mazereti olmaksızın üst üstemüteşebbis heyetin 

3 toplantısına veya mazeretli olsa bile 1 yıl içinde 

toplantıların yarıdan bir fazlasına katılmayanlar, 

üyelikten çekilmiş sayılırlar. 

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. 

ay"a indirilmek istenmiş.  

Fakat 4562 sayılı Kanunun 7'nci 

maddesinin altıncı fıkrasında da bu 

konudaki süre 1 yıl olarak 

belirlenmiş olduğundan; yeni 

yönetmelik hükmü (6ay) değil, 

Kanun hükmü (1 yıl) 

uygulanacaktır. 

 

9 Katılımcıların 

müteĢebbis heyete 

dahil olmalarına 

ve genel kurula 

geçmeye iliĢkin 

doluluk oranını 

tespit ve 

Bakanlığa 

bildirme görev ve 

sorumluluğu 

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 müteĢebbis 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. 

 

Katılımcıların müteşebbis heyete 

dahil olmalarına ve genel kurula 

geçmeye ilişkin doluluk oranını 

tespit ve Bakanlığa bildirme görev 

ve sorumluluğu, müteşebbis 

heyete verilmiş. 

10 Genel kurula 

geçme koĢulları 

oluĢtuktan sonra 

müteĢebbis heyet 

ile yola devam 

etmek yönünde 

karar verme 

yeterliliği 

Genel kurul 

MADDE 18 – 

… 

(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 

Genel kurul 

MADDE 11 – 

… 

(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 

Genel kurula geçme koşulları 

oluştuktan sonra müteşebbis heyet 

ile yola devam etmek için; 

önceden "Bölgede bulunan toplam 

yapı kullanma izni almış olan 

katılımcıların salt çoğunluğu"nun 

isteği gerekirken, şimdi artık 

bunlardan "toplantıya katılanların 

salt çoğunluğu"nun istemesi 
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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. 

 

katılımcılardan toplantıya katılanların salt 

çoğunluğu, müteşebbis heyetin devam etmesini 

istedikleri takdirde müteşebbis heyet 4 yıl süre ile 

göreve devam eder. 

 

yeterli hale gelmiş.  

Yani bu durumda müteşebbis 

heyetin devam etmesi daha 

kolaylaştırılmış. 

11 Ġlk genel kurulu 

toplantıya 

çağırma yetkisi 

Genel kurul 

MADDE 18 –… 

(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. 

 

Genel kurul toplantısına çağrıya yetkili 

organlar 

MADDE 13 – … 

(2) İlk genel kurul için genel kurul şartları oluştuğu 

halde çağrının yapılmaması durumlarında çağrı, 

denetim kurulu ya da Bakanlık tarafından da 

yapılabilir. 

 

İlk genel kurul için genel kurul 

şartları oluştuğu halde müteşebbis 

heyet tarafından çağrının 

yapılmaması durumlarında; artık 

katılımcılar tarafından 

Mahkemeye başvurularak çağrı 

izni alma imkanı kalmamış.  

Bu durumda denetim kurulunun ve 

Bakanlığın çağrı yapabilmesi 

mümkün hale getirilmiş. 

12 Olağanüstü genel 

kurulu toplantıya 

çağırma yetkisi 

Genel kurul toplantısına çağrıya yetkili organlar 

MADDE 20 –  

... 

 

(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.  

 

(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 

Genel kurul toplantısına çağrıya yetkili 

organlar 

MADDE 13 –  

… 

(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 

Katılımcıların genel kurul çağrı 

yetkisi almalarına ilişkin hükümde 

değişiklik yapılmış. Eski 

Yönetmelikte; bazı koşulların 

gerçekleşmesi halinde, katılımcılar 

tarafından mahkemeye 

başvurularak genel kurulu 

toplantıya çağırma yetkisi 

almalarına imkan sağlanmaktaydı. 

Değişiklikle, bu konuda karar 

verme yetkisi, mahkemeler yerine 

Bakanlığa verilmiş. 

 

*Yeni Yönetmelikte; "İlk genel 

kurula ve olağanüstü genel kurula 
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kurul toplantısına çağrılacak katılımcıların listesini 

ve toplantı için yapılacak giderleri karşılayacak 

tarafı tespit eder. 

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. 

 

(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. 

 

çağrıya" ilişkin istisnai 

düzenlemelere yer verilmiş, fakat 

genel kural düzenlenmemiş.  

"Genel kurul, yönetim kurulu 

tarafından toplantıya çağrılır." 

şeklinde genel düzenlemeye de yer 

verilmesi uygun olacaktır.  

 

13 Genel kurul 

toplantısının 

yapılamaması 

 

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 toplantısının yapılamaması 

MADDE 15 –  

... 

Bütün katılımcılarının hazır 

bulunması ve itirazın olmaması 

halinde, toplantıya çağrı 

hakkındaki hükümlere uyulmamış 

olsa dahi genel kurul toplantısının 

yapılabileceğine ilişkin hüküm 

kaldırılmış. 

14 Bakanlık 

temsilcisi 

 

Bakanlık temsilcisi 
MADDE 23 – (1) (DeğiĢik:RG-18/11/2015-

29536)  

... 

 

(2) (DeğiĢik:RG-18/11/2015-29536) Bakanlık 

temsilcisi, toplantının kanun, yönetmelik, kuruluş 

protokolü ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılıp 

yapılmadığını denetler; toplantıya çağrının usulüne 

uygun yapıldığını gösteren belgeler ile (DeğiĢik 

Bakanlık temsilcisi 

MADDE 16 –  

... 

 

 

(2) Bakanlık temsilcisi, toplantının kanun, 

yönetmelik, kuruluş protokolü ve ana sözleşmeye 

uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler; 

toplantıya çağrının, usulüne uygun yapıldığını 

gösteren belgeler ile hazırun cetveli ve genel kurul 

OSB Genel Kuruluna katılacak 

Bakanlık Temsilcisi 

düzenlemesinde bazı değişiklikler 

yapılmış. 
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ibare:RG-11/5/2018-30418)  hazırun cetveli ve 

genel kurul tutanağının birer örneğini Bakanlığa 

verir. 

 

 (3) OSB’lerin genel kurul toplantılarında 

görevlendirilen Bakanlık temsilcilerinin zaruri 

masraflarını karşılamak üzere her yıl Bütçe 

Kanunu'nun (H) cetvelinin (I-B) bendi ile tespit 

edilen Devlet memurlarına ödenen en yüksek 

yurtiçi gündelik tutarının iki katı,  resmi tatil günleri 

için üç katı olarak ödenir. 

 

(4) (DeğiĢik:RG-18/11/2015-29536) İlgili OSB 

tarafından bu tutarlara tekabül eden vergi ve kanuni 

kesintiler süresi içerisinde vergi dairesine 

yatırılmak üzere kesildikten sonra kalan miktar 

Ankara'da Bakanlık adına T.C. Ziraat Bankası'nda 

açılacak hesaba yatırılır. 

... 

(6) Genel kurul toplantıları için Bakanlıkça temsilci 

görevlendirildikten sonra toplantının herhangi bir 

nedenle ertelenmesi veya yapılmaması halinde (Ek 

ibare:RG-11/5/2018-30418)  toplantı için OSB 

tarafından yapılan harcamalar iade edilmez. 

... 

tutanağının birer örneğini Bakanlığa verir. Bölge 

Müdürü, genel kurul toplantısına katılabilecek yapı 

kullanma izin belgesi sahibi katılımcıların listesini, 

ekinde belgelerin birer suretleri olacak şekilde 

hazırlar ve Bakanlık temsilcisine sunar. Bakanlık 

temsilcisi, bu listeyi hazırun listesi ile mukayese 

ederek, genel kurulun toplantı şartının sağlanıp 

sağlanmadığına karar verir. 

 

 

15 Genel kurul 

gündemi 

Genel kurul gündemi 

MADDE 25 – 

... 

(5) Olağan genel kurulda, yapı kullanma izni almış 

katılımcıların tamamının hazır bulunması ve 

hiçbirinin itiraz etmemesi halinde, gündeme konu 

ilave edilebilir. 

... 

Genel kurul gündemi 

MADDE 17 – 

 

Olağan genel kurulda, yapı 

kullanma izni almış katılımcıların 

tamamının hazır bulunması ve 

hiçbirinin itiraz etmemesi halinde, 

gündeme konu ilave 

edilebileceğine ilişkin hüküm 

yürürlükten kaldırılmış. 

16 Genel kurul 

toplantı yeter 

Toplantı ve karar yeter sayısı 
MADDE 27 – (1) Genel kurulun toplanabilmesi ve 

Toplantı ve karar yeter sayısı 

MADDE 18 –  

Genel kurul toplantı yeter 

sayısında bir değişiklik yapılmış. 
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sayısı gündemdeki konuları görüşebilmesi için (Değişik 

ibare:RG-11/5/2018-30418)   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, (Değişik ibare:RG-

11/5/2018-30418) 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. 

 

İlk toplantıda yeterli katılımcının 

bulunmaması halinde yapılacak 

ikinci toplantıda nisap 

aranmayacağına ilişkin hüküm 

kaldırılmış. Bu nedenle; her 

durumda geçerli bir genel kurul 

toplantısı yapılabilmesi için, nisap 

aranacaktır. 

 

*Bu değişiklik, ikinci ve müteakip 

toplantılarda, yapı kullanma izni 

almış katılımcıların en az dörtte 

birinin toplantıda hazır 

bulunmaması halinde sıkıntı 

yaratabilecektir. 

 

 

17 Genel kurulda oy 

hakkı ve temsil 

 

Genel kurulda oy hakkı ve temsil 

MADDE 29 – (DeğiĢik:RG-11/5/2018-30418) 
(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. 

.... 

 

 

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 yılı içinde alınmış ticaret sicil 

tasdiknamesini ibraz etmeleri halinde genel kurula 

iştirak eder. 

.... 

 

Tüzel kişi katılımcıların genel 

kurulda yer alacak temsilcilerinin 

ibraz etmek zorunda oldukları 

ticaret sicil tasdiknamesinin "genel 

kurulun yapıldığı yıl içinde 

alınmış olması" koşulu getirilmiş. 

18 Genel kurul 

kararlarının iptali 

Genel kurul kararlarının iptali 
MADDE 34-(1) Aşağıda yazılı kişiler, kanun, 

Genel kurul kararlarının iptali 

MADDE 22 – (1) Aşağıda belirtilen kişiler, kanun, 

Genel kurul toplantısına katılmaya 

yetkili olmayan kimselerin karara 
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için dava 

açabilecekler 

yönetmelik, kuruluş protokolü ve ana sözleşmede 

belirtilen hususlar ve iyi niyet esaslarına aykırı 

olduğu iddiasıyla genel kurul kararları aleyhine, 

toplantı tarihinden itibaren üç ay içinde, OSB’nin 

bulunduğu yerdeki ilgili mahkemeye başvurabilir: 

a) Toplantıda hazır bulunup da kararlara muhalif 

kalarak durumu tutanağa geçirten, oyunu 

kullanmasına haksız olarak izin verilmeyen, 

toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını 

veya gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ 

edilmediğini, genel kurul toplantısına katılmaya 

yetkili olmayan kimselerin karara katılmış 

bulunduklarınıiddia eden katılımcılar, 

... 

yönetmelik, kuruluş protokolü ve ana sözleşmede 

belirtilen hususlar ve iyi niyet esaslarına aykırı 

olduğu iddiasıyla genel kurul kararları aleyhine, 

toplantı tarihinden itibaren 3 ay içinde, OSB’nin 

bulunduğu yerdeki ilgili mahkemeye başvurabilir: 

a) Toplantıda hazır bulunup da kararlara muhalif 

kalarak durumu tutanağa geçirten, oyunu 

kullanmasına haksız olarak izin verilmeyen, 

toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını 

veya gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ 

edilmediğini iddia eden katılımcılar, 

 

katılmış bulunduklarını iddia eden 

katılımcıların da genel kurul 

kararlarının iptali için dava 

açabileceğine ilişkin düzenleme 

kaldırılmış. 

19 MüteĢebbis heyet 

ve genel kurulun 

görev ve yetkileri 

MüteĢebbis heyet ve genel kurulun görev ve 

yetkileri 

MADDE 35- ... 

 

MüteĢebbis heyet ve genel kurulun 

devredemeyeceği görev ve yetkiler 

MADDE 35/A -... 

 

MüteĢebbis heyet ve genel kurulun görev ve 

yetkileri 
MADDE 23-  (1)... 

 

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. 

 

Müteşebbis heyet ve genel kurulun 

görev ve yetkilerini düzenleyen 

madde ile bunlardan 

devredilemeyeceklere ilişkin 

madde birleştirilmiş; "ihale" de 

devredilemeyecek yetkiler 

arasında sayılmış. 

 

20 Katılımcı veya 

kiracılardan tahsil 

edilecek alt yapı 

katılım payları, 

elektrik, su, 

atıksu, doğalgaz 

ve benzeri satıĢ ve 

hizmet 

bedellerinin 

tahsilatında 

gecikme halinde 

MüteĢebbis 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. 

 

MüteĢebbis 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. 

 

Eski Yönetmeliğinin 35/A 

maddesinin (e) bendi gereğince; 

"katılımcı veya kiracılardan tahsil 

edilecek alt yapı katılım payları, 

elektrik, su, atıksu, doğalgaz ve 

benzeri satış ve hizmet 

bedellerinin tahsilatında gecikme 

halinde uygulanacak faiz 

oranlarını belirlemek" görev ve 

yetkisi, müteşebbis heyetin ve 

genel kurulda idi.  
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uygulanacak faiz 

oranları 

  

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. 

 

 

Yeni Yönetmeliğinin 23'üncü 

maddesinin (ş) bendinde aynı 

hüküm muhafaza edilmiş, fakat 

yeni 59'uncu maddesinin birinci 

fıkrasında, bu 

ödemelerinvadesinde yapılmaması 

halinde, "Merkez Bankası 

tarafından kısa vadeli avans 

işlemlerine uygulanan faiz 

oranının" uygulanacağıhükmüne 

yer verilmiş. 

21 Bölge müdürünün 

yönetim kurulu 

baĢkan vekili 

olamayacağı 

 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. 

 

Bölge müdürünün yönetim 

kuruluna dahil olması halinde, 

yönetim kurulu başkanı veya 

yönetim kurulu başkan vekili 

olamayacağına ilişkin hüküm 

getirilmiş. 

22 Yönetim kurulu 

üyeliğinin 

boĢalması 

 

Yönetim kurulu üyeliğinin boĢalması 
MADDE 39 – (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; 

Yönetim kurulu 

MADDE 25 – 

... 

(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 kurulu üyeliğinin 

boşalması haline ilişkin hükümde 

bazı değişiklikler yapılmış. 
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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. 

 

23 Yönetim 

kurulunun görev 

ve yetkileri 

 

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. 

Yönetim kurulunun görev ve 

yetkilerinin sayma suretiyle 

düzenlenmesinden vazgeçilmiş, 

genel bir görev hükmü yazılmış. 

 

*Eski Yönetmelikte sayma 

suretiyle belirtilen görev ve 

yetkilerin bir kısmının, yeni 

Yönetmeliğin bu genel hükmüyle 

karşılanamayacağı 

düşünülmektedir. O nedenle bazı 

görev ve yetkilerin açıkça 

yazılmasında fayda olacaktır.  

 

24 Personelin niteliği 

ve istihdamı 

 

Personelin niteliği 

MADDE 55 – 

... 

 

Personel istihdamı 

MADDE 57 –  

... 

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 görev alacak 

personelde aranacak şartları" 

düzenleyen eski 55'inci madde ile 

"OSB'lerde hangi aşamalarda 

hangi personelin istihdam 

edileceğine" ilişkin eski 57'nci 

madde yürürlükten kaldırılmış.  

Artık OSB'ler, ihtiyaç durumuna 

göre, ihtiyaç duydukları nitelikteki 

kişileri istihdam edebilecekler. 

 

Ancak "genel idare giderleri için 
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OSB’lerde personel istihdamı 

MADDE 34 –... 

 

kredi kullanan OSB'lerde personel 

istihdamı", yeni Yönetmeliğin 

34'üncü maddesi hükümleri 

çerçevesinde yapılmak 

durumundadır. 

 

25 Yolluk ve 

harcırah  

Yolluk 
MADDE 59 – (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. 

 

Yolluk 
MADDE 35 – (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 üyelerinin kullanacağı 

yollukla ilgili düzenleme 

değiştirilmiş. 

26 Organ ve organ 

üyelerinin 

sorumluluğu 

 

MüteĢebbis 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, 

Organ ve organ üyelerinin sorumluluğu 

MADDE 24 –  

Eski Yönetmelikteki organ ve 

organ üyelerinin sorumluluğuna 

ilişkin hükümler, yeni 

yönetmelikte birleştirilmiş ve tek 

maddeye dönüştürülmüş. 
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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 –... 

 

27 Yürürlükten 

kaldırılan 

maddeler 

Personel dosyaları 

MADDE 61 –  

 

Çekilmede ve iĢe son vermelerde devir teslim 

MADDE 62 –  

 

Basına bilgi ve demeç verme 

MADDE 64 –  

 

Diğer masraflar 

MADDE 66 –  

 

Sarf belgelerinin gönderilmesi 

MADDE 67 –  

 Sadeleştirme yapılırken, eski 

Yönetmeliğin gereksiz olduğu 

düşünülen maddeleri yürürlükten 

kaldırılmış. 

28 Ġmar planı sınırı Planlama sınırı 
MADDE 69 – (1)  OSB imar planı sınırı, yer 

seçimi sonucunda sınırları tasdik edilmiş alanlar ile 

onaylı sınır kapsamında belirlenen alanlardan 

geçirilir. 

(2) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde 

 İşin doğası gereği; İmar planı, 

“OSB alanı” için yapılır ve 

gerekli görülmesi halinde 

planlama etaplar halinde 

yapılabilir. 

Gereksiz hüküm Yönetmelikten 
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planlama etaplar halinde yapılabilir. 

 

çıkarılmış. 

29 Ġmar planına 

yapılan itirazların 

değerlendirilmesi 

Ġmar planı onayı 

MADDE 74 –... 

 

Ġmar 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. 

 

Onaylı planda maddi hataların 

düzeltilmesi veya itiraz eden 

dışındaki katılımcıları doğrudan 

etkilemeyen hususlarda yapılan 

düzeltmelerin, yeniden askı 

işlemine tabi olmayacağı kabul 

edilmiş. 

30 Sanayi 

parsellerinin ifrazı 

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, 

Sanayi parsellerinin ifrazının 

mümkün olduğu istisnai durumlara 

bir tane daha ilave yapılmış. 

31 Ruhsat ve izinler  Ruhsat ve izin yetkisi 

MADDE 84 – (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 baĢvurusu ve ekleri  

MADDE 85 –  

 

Yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve 

iĢyeri açma ve çalıĢtırma 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 

Eski yönetmelikte "ruhsat ve 

izinlere" ilişkin olarak yer alan 

detaylı düzenlemeler kaldırılmış. 

Onun yerine, "ruhsat ve izinler" 

verilirken hangi mevzuatın 

uygulanacağına ilişkin hüküm 

getirilmiş.  

 

Bunun yanı sıra, ruhsat için 

gerekli projelerin uygun olması 

gereken standartlar belirlenmiş.  

 

*Yürürlükten kalkan hükümlerden 

en tartışmalısı; “Ruhsat müddeti” 

başlıklı 88’inci madde idi.  
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Ġlave esaslı tamir ve tadil ile proses değiĢikliği 

MADDE 86 –  

 

Projelerin teslimi ve ruhsat verilmesi 

MADDE 87 – 

 

Ruhsat müddeti 

MADDE 88 –  

 

Yapı kullanma izni 

MADDE 90 – 

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. 

 

İmar Kanununda yer alan ruhsat 

geçerlilik süresinden farklı olarak, 

OSB Uygulama Yönetmeliğinde 

ruhsat süresinin 2+2 yıl olarak 

belirlenmiş olması, hem kafa 

karışıklığı yaratmaktaydı hem de 

uygulamada farklılıklar 

oluşturmaktaydı. Konuya ilişkin 

Yönetmelik hükmünün 

yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte 

artık; OSB’ler tarafından verilen 

inşaat ruhsatlarının süreleri 

konusunda İmarKanununun 

29’uncu maddesinin “Yapıya 

başlama müddeti ruhsat tarihinden 

itibaren iki yıldır. Bu müddet 

zarfında yapıya başlanmadığı veya 

yapıya başlanıp da her ne sebeple 

olursa olsun, başlama müddetiyle 

birlikte beş yıl içinde bitirilmediği 

takdirde verilen ruhsat hükümsüz 

sayılır. Bu durumda yeniden 

ruhsat alınması mecburidir. 

Başlanmış inşaatlarda müktesep 

haklar saklıdır.” hükmünün 

uygulanacağı hususu, tartışmasız 

hale gelmiştir. 

 

32 Yapı veyapı ile 

ilgili esaslar 

 

Yapı ve  ile ilgili esaslar 

MADDE 71 – ... 

... 

 

Yapı ve yapı ile ilgili esaslar 

MADDE 43 – ... 

... 

 

Yapı ile ilgili esaslar 

düzenlemesinde de bir miktar 

sadeleştirme yapılmış. 

 Çevre yeşili,  

 Dış görünüşler,  

 Bahçe ve istinat duvarları, 

Düzenlemelerinde değişiklikler 
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yapılmış;  

 Katılımcıya ait tabela ve 

reklam panoları 

Konusundaki düzenleme ise 

yürürlükten kaldırılmış. 

 

33 Kredi kullanımı 

ve türleri 

 

 Kredi kullanımı ve türleri 

MADDE 50 –   

... 

(8) Kredilendirilecek bölge müdürlüğü hizmet 

binası büyüklüğü Ek-4’te yer alan tablodaki m²’leri 

aşmamak üzere Bakanlıkça belirlenir. Bölge 

müdürlüğü hizmet binasının tabloda belirlenen 

m²’leri aşması halinde aşan büyüklük 

kredilendirilmez. 

 

Bölge müdürlüğü hizmet 

binalarının ne oranda 

kredilendirileceği belirlenmiş. 

34 Kredi faiz desteği 

 

Kredi faiz desteği 

MADDE 96/A –... 

...  

(8) Faiz desteği; 

.... 

için uygulanmaz. 

 

Kredi faiz desteği 

MADDE 52 –... 

... 

(8) Faiz desteği; 

... 

ç) OSB tarafından kurulmuş ya da kurulacak 

gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yatırım 

harcamaları, 

için uygulanmaz. 

Gayrimenkul yatırım 

ortaklıklarının yatırım harcamaları 

için de kredi faiz desteğinden 

yararlanılamayacağı kabul edilmiş. 

35 Bakanlığın kredi 

ve kredi faiz 

desteği denetimi 

Bakanlığın denetimi 

MADDE 100 –  

 OSB'lerde Bakanlığın kredi ve 

kredi faiz desteği denetimine 

ilişkin madde kaldırılmış. 

Mevzuatın diğer düzenlemeleri 

çerçevesinde bu denetim zaten 

yapılmakta olduğundan, gereksiz 

hüküm Yönetmelikten çıkarılmış. 

36 OSB'lerde 

Kurulamayacak 

tesisler 

Kurulamayacak tesisler 
MADDE 101 – (1) OSB’lerde, aşağıdaki tesisler 

kurulamaz: 

Kurulamayacak tesisler 

MADDE 54 -(1) OSB’lerde, aşağıdaki tesisler 

kurulamaz: 

OSB'lerde kurulamayacak tesisler 

kapsamında bazı değişiklikler 

yapılmış. 
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 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. 

(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 

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. 

(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 
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ormansal, tarımsal ve bitkisel atıklar ile atıksu 

arıtma tesisi çamurunu hammadde olarak 

kullanarak enerji üreten tesisler, 

... 

 

müstesnadır. 

(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. 

 

arıtma tesisi çamurunu hammadde olarak 

kullanarak enerji üreten 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. 

 

 

37 OSB’de kurulacak 

tesislerde 

aranacak koĢullar 

Temel Ģartlar 

MADDE 102 –  
 İşin doğası ve mevzuatta yer alan 

diğer hükümler gereği “OSB’de 

kurulacak tesislerde aranacak 

koşulların” sıralandığı 

madde,yürürlükten kaldırılmış. 

 

38 Arsa tahsisi  

 

Arsa tahsisi, baĢvuru ve baĢvuruların 

değerlendirilmesi 

MADDE 103 – (DeğiĢik:RG-11/5/2018-30418) 
(1) Arsa tahsisleri müteşebbis heyet veya genel 

kurulun belirlediği prensipler çerçevesinde yönetim 

kurulu tarafından yapılır. 

 

 

 

 

 

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 

Arsa tahsisine ilişkin hükümdebazı 

değişiklikler yapılmış. 
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(2) Onaylı 1/1000 ölçekli parselasyon planına 

göretahsisi veya satışı yapılmamış parseller 

OSB’nin internet sitesinde sürekli ve güncel olarak 

yayımlanır. 

 

(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 içerisindetalep sahibince 

sözleşme imzalanmaması durumunda tahsis kararı 

geçersiz sayılır.  

... 

(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. 

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 içerisindetalep sahibince 

sözleşme imzalanmaması durumunda tahsis kararı 

geçersiz sayılır.  

... 

(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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39 Mülkiyet devrinde 

OSB'nin vereceği 

uygunluk görüĢü 

Tapu verme 

MADDE 106 – (DeğiĢik:RG-11/5/2018-30418) 
.... 

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. 

OSB sınırları içerisinde yer alan 

ve OSB mülkiyetinde bulunmayan 

taşınmazların mülkiyetinin devri 

konusunda OSB'den istenecek 

uygunluk görüşüne ilişkin olarak 

usuli bir düzenleme öngörülmüş. 

Uygunluk görüşü verilmesi ile 

ilgili OSB tarafından bedel 

alınamayacağı belirtilmiş. 

40 Ödemelerin 

zamanında 

yapılmaması 

halinde 

uygulanacak 

gecikme faizi 

oranı 

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. 

.... 

 

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. 

... 

 

Sadece "arsa tahsis ve satış 

bedellerinin zamanında 

ödenmemesi" halinde uygulanacak 

yaptırımlara ilişkin hükümleri 

içeren "Ödemelerin zamanında 

yapılmaması" başlıklı maddeye; 

faiz oranı uygulamasına ilişkin 

olarak "alt yapı katılım payları, 

elektrik, su, atıksu, doğalgaz ve 

benzeri satış ve hizmet bedeli 

ödemelerinin" gecikmesi hali de 

eklenmiş.  

* Bu düzenlemenin pek de yerinde 

olmadığı değerlendirilmektedir. 

Şöyle ki; 

1)Yukarıda (19) sıra sayılı kısımda 

yaptığımız açıklamalarda da 

belirtildiği üzere; konuya ilişkin 

olarak müteşebbis heyet ve genel 

kurulun görev ve yetkili olduğuna 

ilişkin hüküm muhafaza edilerek 

aynı konuda bir de bu emredici 

kural getirilmiş. 

2) Sadece "arsa tahsis ve satış 

bedellerinin zamanında 

ödenmemesi" halinde uygulanacak 
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yaptırımlar ve diğer iş ve işlemlere 

ilişkin düzenlemeler içeren 

maddeye, ilgisi olmayankonuda, 

sistematiğe de uymayan bir şekilde 

hüküm eklenmiş. 

3) Tedarikçi firmalara elektrik, su 

ve doğalgaz ödemelerini geciktiren 

OSB'ler; çoğunlukla "Merkez 

Bankası tarafından kısa vadeli 

avans işlemlerine uygulanan faiz 

oranından" daha yüksek faiz 

ödemektedir (zira yaptıkları 

sözleşmelerle kararlaştırılan 

oranlar daha yüksek). Dolayısıyla 

OSB'lerin, kendisinden bu hizmeti 

alanların geç ödeme yapması 

halinde alacağı faiz oranı, bu 

gecikme nedeniyle tedarikçi 

firmaya ödemesini zamanında 

yapamaması halinde ödeyeceği 

faiz oranından düşük 

kalabilecektir.  

4)Bu düzenleme; katılımcılar 

tarafından, ödemeleri 

geciktirerekucuz faizli kredi ve 

dolaylı finans kaynağı sağlamak 

için değerlendirilmeye elverişli 

niteliktedir. 

41 Arsa tahsis iptali 

 

Arsa tahsis iptali 

MADDE 108 – (BaĢlığı ile birlikte değiĢik:RG-

11/5/2018-30418)   
(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, 

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 

Arsa tahsisinin iptaline ilişkin 

hükümdebazı değişiklikler 

yapılmış. 
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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. 

 

(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. 

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. 

 

(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. 

42 Katılımcının 

tesisini kiralama 

Ģartları 

Katılımcının tesisini kiralama Ģartları 

MADDE 173 –  

... 

 (6) Katılımcının, 6102 sayılı Kanunda tanımlanan 

hâkim ve bağlı şirket niteliğinde olması durumunda, 

katılımcının parselde üretim faaliyetini sürdürmesi 

şartıyla, şirketler birliğinde yer alan diğer 

Katılımcının tesisini kiralama Ģartları 

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 

Kiralamaya ilişkin olarak eski 

Yönetmelikteki "kiralama yapılan 

tesis/tesislerin toplam 

büyüklüğünün, parseldeki toplam 

tesis alanının 1/4’ünden fazla 

olamayacağı" yönündeki sınırlama 

kaldırılmış. 
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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. 

 

diğer şirket/şirketlere, ana faaliyet konusunun 

herhangi bir aşamasında faaliyet göstermesi için 

kiralama yapılabilir. 

 

43 Aykırılıkların 

giderilmesi 

Aykırılıkların giderilmesi 
MADDE 112 – (1) Katılımcının, OSB’deki 

işletmesinde, belirlenmiş prensip ve yüklenimlere 

aykırı düşen hareketlerde bulunması ve OSB 

tarafından süre tayini suretiyle yapılacak yazılı 

bildirimlere rağmen bu hareketlerinde ısrar 

etmesi  halinde; OSB, bu durumları engellemek için 

her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. 

(2) Katılımcı, OSB’nin almış olduğu engelleyici 

tedbirlerden dolayı her ne sebeple olursa olsun, 

zarara uğradığı iddiası ile OSB’den hak ve alacak 

talebinde bulunamaz. 

 

Aykırılıkların giderilmesi 
MADDE 64 – (1) Katılımcının, OSB’deki 

işletmesinde, belirlenmiş prensip ve yüklenimlere 

aykırı düşen hareketlerde bulunması ve OSB 

tarafından süre tayini suretiyle yapılacak yazılı 

bildirimlere rağmen bu hareketlerinde ısrar 

etmesi  halinde; OSB, bu durumları engellemek 

için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. 

 

 

44 Alt yapı tesisleri 

kurma ve iĢletme 

hakkı 

 

Ve  

 

Çevre ile ilgili 

düzenlemeler 

 

Alt yapı tesisleri kurma, kullanma ve iĢletme 

hakkı 

MADDE 114 –  

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt yapı tesisleri kurma ve iĢletme hakkı 

MADDE 65 –  

... 

(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 

OSB'lerde bulunan arıtma veya 

atık işleme tesislerine dışarıdan 

atık temin edilmesine imkan 

tanınmış. 

 

 

4646 sayılı Kanunda 2017 

tarihinde (7033 Sayılı Kanun ile) 

yapılan değişiklikle, "Doğalgaz 

Dağıtım Şirketleri Tarafından 

Organize Sanayi Bölgelerinde 

Dağıtım Faaliyeti 

Gerçekleştirilmesine" imkan 

sağlanmıştır. Bundan 

yararlanmayan OSB'lerin doğalgaz 
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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 –  

 

belirlenir. 

 

 

 

 

(9) OSB yönetimleri, katılımcıların faaliyetleri 

sonucu açığa çıkacak tehlikeli/tehlikesiz atıklar, 

hava kalitesine olumsuz etki edecek emisyonlar, 

tıbbi atıklarve 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. 

dağıtım faaliyetlerine ilişkin ilke 

ve kuralların Bakanlıkça 

çıkartılacak usul ve esaslar ile 

belirleneceği kabul edilmiş. 

 

Eski Yönetmelikteki "çevre" ile 

ilgili maddeler yürürlükten 

kaldırılmış, yeni Yönetmeliğin 

65'inci maddesine konuyla ilgili 

olarak mevzuatlar çerçevesinde 

OSB tarafından önlemler alınacağı 

belirtilmiş.  

45 Atık su yönetimi 

ve kanalizasyon 

 

Atık su yönetimi 

MADDE 118 –  

... 

 

(2) OSB’nin belediye sınırları içinde olması ve atık 

sularının belediye atık su arıtma tesisine bağlanması 

durumunda, belediyenin kanala deşarj 

standartlarına, belediye sınırları dışında direkt alıcı 

ortama deşarj durumunda su ürünleri istihsal sahası 

ise 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri 

Kanunu, değil ise, Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği ya da bölgesel koşullara bağlı 

oluşturulan deşarj standartlarına uymak zorundadır. 

(3) (Ek:RG-11/5/2018-30418) Alıcı ortama deşarjı 

mümkün olmayan ve belediyenin arıtma ile 

sonuçlanan kanalizasyon sistemini kullanan 

OSB’lerden kanalizasyona deşarj öncesinde 

herhangi bir sebeple tam arıtma yapması 

Atık su yönetimi, atık su arıtma tesisi ilk yatırım 

ve iĢletme maliyeti 

MADDE 66  

... 
(2) Katılımcıların faaliyetleri sonucu açığa çıkan 

atıksuların OSB kanalizasyonuna deşarj 

edilebileceği sınır değerlerini belirleyen Kanala 

Deşarj Standartları OSB yönetimlerince tespit 

edilir. 

(3) Arıtma tesisinin arıtma verimini düşüren, 

ünitelerini tehlikeye sokan, tahrip eden, 

fonksiyonlarını engelleyen, çamur tesislerinin 

işletilmesini veya çamur bertarafını olumsuz yönde 

etkileyen maddelerin kanalizasyon şebekesine 

verilmesi yasaktır. 

 

 

 

Atık su yönetimi ve kanalizasyona 

deşarjkonularına ilişkin 

hükümlerdebazı değişiklikler 

yapılmış. 
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istenilemez. 

(4) (Ek:RG-11/5/2018-30418) OSB için Kanala 

Deşarj Limiti olarak belirlenecek limitler; Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kanala 

deşarj limitlerini aşamaz. Bunun dışında OSB’lere 

ilgili idareler başkaca limit belirleyemez. 

(5) (Ek:RG-11/5/2018-30418) Belediyenin 

kanalizasyon sisteminden faydalanan OSB’ler, 

yararlanılacak hizmetin ve hangi tarife üzerinden 

yararlanıldığının belirtildiği sözleşmeyi karşılıklı 

olarak imzalamakla yükümlüdürler. Sözleşme 

şartları ve tarifeler; 27/10/2010 tarihli ve 27742 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıksu Altyapı 

ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin 

Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin 

Yönetmelik şartlarına uygun olmalıdır. Belediyeler 

OSB’lere, sadece aldıkları hizmetlerin maliyetlerini 

dikkate alarak tarife belirleyebilir. İlgili 

yönetmeliklere aykırı uygulama yapılamaz. 

 

 

 

 

Kanalizasyon Ģebekesine verilmeyecek atıklar, 

artıklar ve diğer maddeler 

MADDE 119 –  

 

Atık su altyapı tesisleri yönetimi 

MADDE 120- 

 

Katılımcıların atık su arıtma tesisinin ilk yatırım 

ve iĢletme maliyetine katılımı 

MADDE 121 –  

... 

(3) Atıksu arıtma tesisi işleten OSB’lerden 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Atıksu arıtma tesisi bulunmayan ve belediyenin 

kanalizasyon sisteminden faydalanan OSB’ler, 

yararlanılacak hizmetin ve hangi tarife üzerinden 

yararlanıldığının belirtildiği sözleşmeyi karşılıklı 

olarak imzalamakla yükümlüdürler. Sözleşme 

şartları ve tarifeler; 27/10/2010 tarihli ve 27742 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıksu Altyapı 

ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin 

Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin 

Yönetmelik şartlarına uygun olmalıdır. OSB’ler, 

Belediye tarafından belirlenen Kanala Deşarj 

Standartlarına uymak zorundadır. Belediyeler 

OSB’lere, sadece aldıkları hizmetlerin 

maliyetlerini dikkate alarak tarife belirleyebilir. 

İlgili yönetmeliklere aykırı uygulama yapılamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Atıksu arıtma tesisi bulunan ancak arıtılmış 

atıksuyu deşarj edebileceği alıcı ortam bulunmayan 
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belediyeler tarafından hiçbir ad altında atıksu bedeli 

alınmaz. 

 

ve arıtılmış suyu belediyeye ait kanalizasyon 

sistemine deşarj eden OSB’lerden Belediyeler 

tarafından, hiçbir ad altında atıksu bedeli alınmaz. 

 

46 Katı atık yönetimi 

 

Katı atık yönetimi (DeğiĢik baĢlık:RG-

11/5/2018-30418) 

MADDE 123 –  

(1) OSB tarafından hazırlanan Atıkların Kontrolü 

Talimatında, katılımcıların faaliyetleri sonucu 

oluşan her türlü atıkların bertarafının nerede ve ne 

şekilde yapılacağı belirtilir. 

... 

 

 

Katı atık yönetimi 

MADDE 68 – 
(1) OSB’de atıklarla ilgili olarak 2/4/2015 tarihli 

ve 29314 sayılı ResmiGazete’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. 

 

Katı atık yönetimine 

ilişkin hükümdebazı değişiklikler 

yapılmış. 

47 Ġhaleye 

katılamayacak 

olanlar 

Ġhaleye katılamayacak olanlar 
MADDE 132 –(1)  4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinde ihaleye 

katılamayacağı belirtilenler doğrudan veya dolaylı 

ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları 

adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar. 

 

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini 

yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamaz. Bu 

yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan 

şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından 

fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. 

Ayrıca; OSB bünyesinde bulunan veya OSB ile 

ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, 

dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu 

Ġhaleye katılma Ģartları 

MADDE 72 –  
... 

(2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 11 inci maddesinde ihaleye 

katılamayacağı belirtilenler doğrudan veya dolaylı 

ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları 

adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar. 

 

İhaleye katılamayacaklara ilişkin 

sınırlamanın bir kısmı ile yasağa 

rağmen katılınması hali için 

öngörülen yaptırım hükmü 

yürürlükten kaldırılmış. 
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kuruluşların ortak oldukları şirketler, bu ihaleye 

katılamaz. 

 

(3) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler 

ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir 

kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin 

değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi 

nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, 

teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

 

 

48 Ġhalede teminat ve 

teminat olarak 

kabul edilen 

değerler 

 

Teminat ve teminat olarak kabul edilen değerler 
MADDE 137 – (1) İsteklilerden, ihale konusu işin 

keşif bedelinin % 7 sindenaşağı olmamak üzere 

geçici teminat, ihale bedelinin % 14ündenaz 

olmamak üzere kesin teminat alınır. 

... 

Teminat ve teminat olarak kabul edilen 

değerler 
MADDE 76 – (1) İsteklilerden, ihale konusu işin 

keşif bedelinin % 3 ündenaşağı olmamak üzere 

geçici teminat, ihale bedelinin % 10 undanaz 

olmamak üzere kesin teminat alınır. 

... 

 

İhalede istekliler tarafından 

verilecek teminatın oranları 

düşürülmüş.  

49 Ġhale 

komisyonları 

 

Ġhale komisyonları 
MADDE 138 – (1) İhale komisyonları, müteşebbis 

heyetin kendi içerisinden seçeceği bir başkan ve 

dört üye ile teknik ve muhasip üyelerden olmak 

üzere yedi kişiden oluşur. İhtiyaç halinde diğer 

kurum ve kuruluşlardan konusunda uzman 

gözlemci üye alınabilir. Gözlemci üyelerin oy hakkı 

yoktur.…. 

Ġhale komisyonları 
MADDE 77 – (1) İhale komisyonları, müteşebbis 

heyetin kendi içerisinden seçeceği bir başkan ve 

dört üye ile teknik ve muhasip üyelerden olmak 

üzere yedi kişiden oluşur.  

... 

 

İhtiyaç halinde ihale komisyonuna, 

gözlemci olarak, uzman üye 

alınabileceğine ilişkin hüküm 

yürürlükten kaldırılmış. 

50 OSBÜK Genel 

Kurulu 

Genel kurul toplantısına çağrıya yetkili organlar 

MADDE 148 –  

... 

(3) Ayrıca, otuz üyeden az olmamak şartıyla, 

toplam üye sayısının en az 1/10 unun isteği halinde, 

genel kurul 10 gün içinde yönetim kurulu tarafından 

toplantıya çağrılır. Bu başvuru, müştereken ve noter 

tebligatı ile yapılır.  

Genel kurul toplantısına çağrıya yetkili 

organlar 

MADDE 84 –  

... 

 (3) Ayrıca, otuz üyeden az olmamak şartıyla, 

toplam üye sayısının en az 1/4 ünün isteği halinde, 

genel kurul 10 gün içinde yönetim kurulu 

tarafından toplantıya çağrılır. Bu başvuru, 

OSBÜK genel kurul toplantısına 

çağrıya yetkili organlar hükmünde 

bazı değişiklikler yapılmış. 
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(4) Yönetim kurulunca bu isteğin zamanında yerine 

getirilmemesi ve sırasıyla denetim kurulu ve 

yukarıdaki şekilde yapılan başvurulardan bir sonuç 

alınmaması halinde, istek sahipleri Ankara 

mahkemelerine başvurarak genel kurulu bizzat 

toplantıya çağırma izni alabilir. Mahkeme, 

isteklilerin talebini dikkate alarak gündemi, genel 

kurul toplantısına çağrılacak üyelerin listesini ve 

toplantı için yapılacak giderleri karşılayacak tarafı 

tespit eder. 

müştereken ve noter tebligatı ile yapılır.  

(4) Yönetim kurulunca bu isteğin zamanında yerine 

getirilmemesi ve sırasıyla denetim kurulu ve 

yukarıdaki şekilde yapılan başvurulardan bir sonuç 

alınmaması halinde, istek sahipleri Bakanlığa 

başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma 

izni alabilir. Bakanlık, isteklilerin talebini dikkate 

alarak gündemi, genel kurul toplantısına çağrılacak 

üyelerin listesini ve toplantı için yapılacak giderleri 

karşılayacak tarafı tespit eder. 

 

51 OSBÜK Genel 

Kurul gündemi 

 

Genel Kurul gündemi 

MADDE 153 – (DeğiĢik:RG-11/5/2018-30418) 

... 
(3) Üye sayısının en az 1/10’u tarafından genel 

kurul toplantı tarihinden en az 10 gün önce 

müştereken ve noter tebligatı ile bildirilecek 

seçimlerin yenilenmesi ile diğer hususlar gündeme 

konulur. 

(4) Gündemde olmayan hususlar görüşülmez. 

Ancak, üyelerin en az 1/10’unun divan 

başkanlığının seçilmesini takiben, gündem 

maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı 

teklifte bulunmaları halinde; 

a) Hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, 

... 

Genel Kurul gündemi 

MADDE 88 – 

... 

 (5) Üye sayısının en az 1/4’ü tarafından genel 

kurul toplantı tarihinden en az 10 gün önce 

müştereken ve noter tebligatı ile bildirilecek 

seçimlerin yenilenmesi ile diğer hususlar gündeme 

konulur. 

(6) Gündemde olmayan hususlar görüşülmez. 

Ancak, toplantıya katılan üyelerin en az 1/4’ünün 

divan başkanlığının seçilmesini takiben, gündem 

maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce 

yazılı teklifte bulunmaları halinde; 

a) Hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, 

... 

 

OSBÜK genel kurul gündemine 

ilişkinhükümde bazı değişiklikler 

yapılmış. 

 

52 OSBÜK Yönetim 

Kurulu ve 

görevleri 

 

Yönetim Kurulu 
MADDE 164 – (1) (DeğiĢik:RG-4/8/2011-28015) 

Yönetim kurulu, genel kurulun (DeğiĢik ibare:RG-

11/5/2018-30418) OSBÜKüyeleri arasından 

seçeceği on bir (DeğiĢik ibare:RG-11/5/2018-

30418) asıl ve on bir yedek üyeden oluşur. Yönetim 

kurulu asıl ve yedek üyelerinin her biri farklı 

OSB’lerden seçilir. (DeğiĢik ibare:RG-11/5/2018-

Yönetim Kurulu ve görevleri 
MADDE 94 – (1) Yönetim kurulu, genel 

kurulun OSBÜKüyeleri 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. 

OSBÜK Yönetim Kurulu'nu 

düzenleyen hükümde bazı 

değişiklikler yapılmış;  
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30418) OSBÜK temsilcisi vasfını taşımadıkları 

halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin 

üyelikleri kendiliğinden sona erer.  

(2) Yönetim kurulu üyeleri (Değişik ibare:RG-

11/5/2018-30418) 4 yıl için seçilir. Herhangi bir 

nedenle boşalma halinde sıradaki yedek üye 

geçerek kalan süreyi tamamlar. 

 

(3) Genel kurul toplantısında hazır 

bulunmayanlar,  seçimden önce divan başkanlığına 

yapacakları yazılı başvuru ile yönetim kurulu 

üyeliğine aday olabilirler. 

 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 165 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 Gene 

Sekreterliğe devredebilir. Yetki devri, yönetim 

kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulunun görevlerine 

ilişkin eski Yönetmeliğin 165'inci 

maddesiyürürlükten kaldırılmış, 

Yeni Yönetmeliğin 94'üncü 

maddesine genel bir görev fıkrası 

eklenmiş.  

 

Ayrıca Yönetim Kurulunun 

yetkisini devrine ilişkin hüküm 

getirilmiş. 

 

53 Yürürlükten 

kaldırılan 

maddeler 

Nakliye ve taĢıma 

MADDE 177 –  

 

Sanayici kooperatiflerin kurdukları OSB’ler 

MADDE 178 –  

 Sadeleştirme yapılırken, eski 

Yönetmeliğin gereksiz olduğu 

düşünülen maddeleri yürürlükten 

kaldırılmış. 

54 ĠĢyeri açma ve 

çalıĢma ruhsatı 

almamıĢ 

 GEÇĠÇĠ MADDE 6 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe 

girdiği tarihten önce yapı ruhsatını almış olup,60 

ıncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendiile ikinci 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı 

almamış katılımcılar için, süreleri 

yeniden başlatan, geçici bir hüküm 
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katılımcılar için 

öngörülen geçici 

hüküm 

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. 

getirilmiş. 

 


