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TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR 
BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 
9. Km.) 06530 /ANKARA Konu : Organize Sanayi ve Endüstri Bölgeleri Hk.

İlgi : 11/10/2021 tarihli ve 9094 sayılı yazınız

Odamıza iletilen ilgili yazıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel 
Müdürlüğü'nce Birliğimize gönderilen ve Bakanlık tarafından hazırlanan Endüstri Bölgeleri ve 
Organize Sanayi Bölgeleri hakkında kanun düzenlemesi taslakları gönderilmiş ve söz konusu 
taslaklar incelenerek 13 Ekim 2021 mesai bitimine kadar iletilmesi talep edilmiştir.
 
Ekte yer alan formda Odamızın görüşünü bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

Ezgi KULLUKÇU
Genel Sekreter

Ek :Görüş Bildirme Formu

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

13/10/20219301



MEVZUAT TASLAĞI GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme Teklif 

  

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif 

2.Madde 

 Taslağın 2. Maddesinde 4562 sayılı Kanunun 4. Maddesine eklenen hüküm ile 

organize sanayi bölgesinde yatırım yapma taahhüdünde bulunan gerçek ve tüzel 

kişilerin OSB kuruluşunda yer almasına cevaz verilmiştir. Yürürlükteki hükümde ve 

uygulamada ise ancak belediyeler, odalar, il özel idaresi veya yatırım izleme ve 

koordinasyon başkanlığı temsilcileri OSB kuruluşunda yer alabilmektedir. Bu 

noktada kurucu heyette ve dolayısı ile müteşebbis heyette gerçek veya tüzel kişilerin 

yer almaması gerektiği değerlendirilmektedir. OSB’lerin kuruluşu ve yönetimi 

kişilerin veya özel hukuk tüzel kişilerine bırakılmamalı, gene şehrin kamu ve sivil 

toplum örgütlerinin ortak aklı ile kurularak, yönetilmelidir.   

 

 OSB’lerin en önemli dayanaklarında olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 

Odalar ve Borsalar Kanununa göre kurulan Odaların OSB kuruluşunda yer alma 

zorunluluğunun kaldırılması bölge ticaretinin ve sanayisinin nabzını tutan, üye 

firmalarının ve girişimcilerin taleplerini en iyi bilen Odaların  bilgi birikiminden 

faydalanmama ve reel ticaret piyasasına uygun olmayan sonuçların çıkması anlamına 

gelmektedir. Odaların OSB kuruluşlarında yer alma zorunluluğunun kalkması ile 

birlikte bölge işletmelerinin kurumsal yapıda ve kamu niteliğinde temsil edilmesi 

ortadan kalkacaktır.  

 

 Yapılan yeni düzenleme ile OSB kuruluşunda Valilik uygun görüşü yerine, Bakanlık 

uygun görüşü istenmesi ile ilgili hüküm getirilmiştir. Kuruluşta yer alanların 

belirlenmesi sürecinde, bölgesel dinamiklerin ve faktörlerin değerlendirilmesi ve  

ticaret ve sanayi hayatının talepleri etkili olduğundan Bakanlık görüşü yerine yerel 

dinamiklere hakim Valilik görüşünün aranması gerektiği değerlendirilmektedir.  

 OSB’lerin kuruluşlarında gerçek ve tüzel kişiler yer 

almamalıdır. OSB’lerde kamu himayesi 

korunmalıdır. OSB’lerin kuruluşunda gerçek ve 

tüzel kişilerin yer almasına ilişkin hükmün 

kaldırılması teklif edilmektedir.  

 

 Kanunun yürürlükteki hükümlerinde de yer alan 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 

Borsalar Kanununa göre kurulan odaların OSB 

kuruluşunda yer alma zorunluluğunun aynen 

kalması gerektiği değerlendirilmektedir. OSB 

kurulacak bölgenin ticaretinin ve sanayisinin 

temsilcisi olan Odaların OSB kuruluşlarında yer 

alma zorunlulukları kaldırılmamalıdır. Sanayi 

çarklarını döndürecek olan yatırımcıların ve 

işletmelerin temsil edilmesi bir seçenek değil 

gereklilik olarak görülmeli ve Odaların kuruluş 

aşamasında yer alması zorunlu olarak kalmalıdır. 

 

 İllerde devletin temsilcisi ve ilin yöneticisi olan 

Vali, bölgenin sektörel ve ticari temsilcileri ile 

işbirliği içerisinde bulunarak, yaptığı istişareler 

neticesinde OSB kuruluşuna yer alanları belirlemek 

için uygun görüşü vermelidir. 



7. Madde 

 7. maddede yapılan düzenleme ile  hüküm “Müteşebbis heyet, vali veya 

kaymakamın başkanlığında, OSB’nin kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşların 

organlarında görevli olanlardan veya temsilcileri ile diğer gerçek veya tüzel kişiler 

arasından tespit edilecek on beş asıl üyeden oluşur” şekline gelmiştir. Böylece vali 

ve kaymakamların zorunlu olarak müteşebbis heyet başkanı olması öngörülmüş ve 

OSB’lerin tamamen devlet vesayeti altına alınması yolu açılarak, OSB lerin 

özerkliğine müdahale edilerek sanayiciler tarafından yönetilmesi engellenmiş 

olacaktır.  

 

 Vali veya kaymakamın müteşebbis heyete 

başkanlık etmesi hususundaki hükmün kaldırılması  

önerilmektedir. 

12. Madde 

4562 sayılı Kanunun 12 inci maddesine getirilen düzenleme ile “OSB’ler yıllık brüt 

gelirlerinin % 1’ini KOSGEB, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı destek programlarında 

kullanılmak üzere Bakanlığa aktarır.” Hükmü getirilmiştir. Zaten yüksek olan OSB’lerin 

yatırım maliyeti yeni getirilen söz konusu hüküm ile daha da artacağı 

değerlendirilmektedir.  

OSB’lerin yıllık brüt gelirlerinin %1’ini KOSGEB, 

TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı destek programlarında 

kullanılmak üzere Bakanlığa aktarılması ile ilgili 

hükmün çıkarılması önerilmektedir. 

 


