
• OSB’lerin sanayi parselinde inşaat alanının kapasitesi
 arttırılmıştır. 

• OSB’de yer alan sanayi ve hizmet destek parselinin boş
 kalan kısımlarında katılımcının kendi ihtiyacı için gerekli
 olan rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim
 tesisi kurabilmesine imkân tanınmıştır.

• OSB’ye ait teknik altyapı alanında olması ve müteşebbis
 heyet veya genel kurul kararı alınması şartı ile geri
 dönüşüm ve bertaraf tesislerinin OSB’lerde kurulmasına
 imkân tanınmıştır.

• OSB’lerde döviz cinsinden arsa satışı yapılmasına ilişkin
 düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.

• Arsa tahsisinin iadesi veya iptali halinde katılımcıya
 ödenecek bedelin güncel parsel tahsis bedelinin
 üzerinde olamayacağı belirlenmiştir.  
 

• The procedure for preparing zoning plans has been
 amended extensively. To better organize the layout of
 existing or future investments in two or more industrial
 parcels, the parcel boundaries may now be reorganized
 through subdivision or amalgamation upon the request or
 consent of all the participants who will be affected by the
 border change.

• The permissible size of the areas allocated for construction
 located on industrial parcels of OIZs has been increased. 

• Participants have the opportunity to establish wind or solar
 power generation facilities in the unoccupied sections of
 the industry and service support parcels of the OIZ to
 produce power for their own need. 

• Participants may construct recycling and disposal facilities
 in OIZs if such facilities are constructed on the technical
 infrastructure area of the OIZ and the enterprising
 committee or general assembly has decided in favor of
 such facilities.

• The regulation allowing land located on OIZs to be sold in
 foreign currency has been abolished.

• It is determined that the amount to be paid to participants
 in land cancellations or returns cannot exceed the parcel
 allocation fee.  

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA 
YÖNETMELİĞİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

KAPSAMINDA GETİRİLEN KOLAYLIKLAR 

16 Nisan 2020 tarihli ve 31101 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri 
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında sanayicilerin talepleri 
ve güncel ihtiyaçlar çerçevesinde uygulamadaki sorunların 
giderilmesi yönünde çeşitli kolaylıklar getirilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Yönetmelik ile 
hedeflenenin, getirilen kolaylıkların ülke sanayisine katma 
değer olarak dönmesini sağlamak olduğunu açıklamıştır. 
Mustafa Varank özellikle günümüz koşullarına ayak 
uydurabilmek amacıyla Yönetmelik ile Organize Sanayi 
Bölgeleri’nin (“OSB’lerin”) işleyişinde dijitalleşmeye ve 
bürokraside sadeleşmeye gidildiğini de vurgulamıştır. Ayrıca 
atılan adımlar ile üretimde devamlılığın sağlanmasının ve 
sanayicilerin üzerindeki yükün hafifletilmesinin ön planda 
tutulduğunu da belirtmiştir.  

Tüm bu açıklamalar çerçevesinde Yönetmelik kapsamında 
getirilen, OSB’ler ile katılımcılarını ve OSB Üst Kuruluşu’nu 
yakından ilgilendiren dikkat çekici yeniliklerin bir kısmını 
aşağıda bulabilirsiniz:

 • OSB’lerin kuruluş aşamasında karma ya da ihtisas
  olarak belirlenen türünün müteşebbis heyet veya genel
  kurul kararı üzerine verilecek Sanayi ve Teknoloji
  Bakanlığı (“Bakanlık”) onayı ile değiştirilmesi imkânı
  getirilmiştir. 

 • OSB’lerin doluluk oranını takip yükümlülüğü müteşebbis
  heyetten alınarak yönetim kuruluna devredilmiştir.
  Benzer şekilde ilk genel kurulu toplama yetkisi de
  yönetim kuruluna aktarılmıştır.

 • İlk genel kurul için genel kurul şartları oluştuğu halde
  çağrının yapılmaması durumunda, çağrı, denetim kurulu
  ya da Bakanlık tarafından yapılabiliyordu. Denetim
  kuruluna verilen bu yetki kaldırılmıştır.
 
 • Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı, kargo, iadeli
  taahhütlü mektupla veya imza karşılığı yapılıyordu.
  Anılan çağrı metotlarına, kayıtlı elektronik posta yolu ile
  çağrı kolaylığı da eklenmiştir.

 • İmar planı yapımı kapsamlı bir biçimde değiştirilmiştir.
  Özellikle iki veya daha fazla sanayi parselinde mevcut
  veya yapılacak yatırımların yerleşiminin daha düzenli
  hale getirilmesi amacıyla parsel sınırlarının; sınır
  değişikliğinden etkilenecek katılımcıların tamamının
  talebi ve muvafakati ile ifraz ya da tevhit yoluyla yeniden
  düzenlenebileceği hükme bağlanmıştır.

AMENITIES BROUGHT BY THE AMENDMENTS MADE TO 
THE ORGANIZED INDUSTRIAL ZONES IMPLEMENTATION 

REGULATION

Within the scope of the Regulation Amending the Organized 
Industrial Zones Implementation Regulation (“Regulation”) 
published in the Official Gazette dated 16 April 2020 and 
numbered 31101, various amenities have been implemented 
in order to eliminate practical problems within the framework 
of the current needs and demands of industrialists.

Mustafa Varank, the Minister of Industry and Technology, also 
announced that the purpose of these new amenities is to 
achieve added value to the country’s industrial sector and 
emphasized that the Regulations have brought digitalization 
and simplification in bureaucracy to the functioning of the 
Organized Industrial Zones ("OIZs") in order to keep up with 
present day conditions. He also stated that the steps taken 
were prioritized to ensure continuity in production and to 
lighten the burden on industrialists.

Within the framework of these explanations, below are a few 
of the remarkable innovations brought with the Regulation 
involving OIZs their participants, and OIZ Senior Organiza-
tions:

 • For OIZs that are classified as mixed or specialized in 
the establishment stage, it is now possible to change the type 
of OIZ if approval is obtained from the Ministry of Industry and 
Technology (“Ministry”) after the enterprising committee or the 
general assembly of the OIZ has decided in favor of making 
such change. 

 • It is no longer the obligation of the enterprising commi
  tee to monitor the occupancy rate of an OIZ; such
  obligation has now been given to the OIZ’s board of
  directors. Similarly, the power to convene the first
  general assembly has also been given to the board of
  directors. 

 • If the Board of Directors fails to call a general assembly
  meeting when the conditions to hold such meeting are
  satisfied, the supervisory board or the Ministry may
  make such call, and the authority previously held by the
  supervisory board to make such call has been
  abolished.

 • Calls for ordinary and extraordinary meetings may be
  made via cargo or registered letter with a return receipt
  or signature. Registered electronic mail has also been
  added to the mentioned call methods to ease the call
  procedure.
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