
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

 

 

 

 

 

DÖNEM PROJESİ 

 

 

 

 

 

 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ARAZİ EDİNİMİ VE 

KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahmet KÖSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA 

2017 

 

Her hakkı saklıdır.



i 
 

ÖZET 

Dönem Projesi 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ARAZİ EDİNİMİ VE KAMULAŞTIRMA 

ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  

Ahmet KÖSEN 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

Dünyada teknolojik gelişme ve inovasyon kapasitesindeki artış ve son zamanlarda 

Endüstri 4.0’ın tartışıldığı bir dönemde ülkemizin sanayileşme politikalarının 

hızlandırılmasına özel önem verilmektedir. Bölgesel gelişme ve sanayileşme açısından 

Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin 

kurulması ve başarılı çalışmalar yapmaları, yerel ve ulusal kalkınma sürecine olumlu 

katkı yapacaktır. OSB’lerin kuruluşu Dünyada 1800’lü yıllarda sanayileşme hareketleri 

ile başlamış olup, Türkiye’de ise 1960’lı yıllarda kurulmaya başlayan OSB’lerin sayısı 

269’a ve istihdam hacmi 1.300.000 kişiye ulaşmış ve toplam sanayi üretimi içinde 

OSB’nin payında artış olmuştur. Türkiye’de sanayiinin gelişmesi, ülke içinde rekabetin 

artması ile küresel ekonomide rekabet gücünün maksimum düzeye çıkarılabilmesi için 

OSB’nin kuruluş ve yönetim sorunlarına çözüm bulunması ve sanayi işletmelerinin 

hızla uygun OSB içinde toplanmalarının vergi ve diğer araçlarla teşvik edilmesine 

gereksinim bulunmaktadır.  

5462 Sayılı Kanuna göre OSB; müteşebbis heyetin veya genel kurulun vereceği karar 

üzerine yönetim kurulunun başvurusu üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 

verilen kamu yararı kararı ve sınırları belirlenmiş yetki çerçevesinde kamulaştırma 

işlemleri yaptırabilen bir özel hukuk tüzel kişiliğidir. Bölgelerin kuruluş alanı içinde 

mülkiyet problemlerinin kısa sürede çözülerek altyapı ve üst yapı çalışmalarının 

tamamlanmasını müteakip sanayicinin hızla yatırım yapabileceği arsaların tahsisi veya 

satışının yapılması mümkün olacaktır. Bu çalışmada; literatür çalışması, mevzuat ve 

uygulama sürecine ilişkin raporlar ve idari kayıtlar ile seçilmiş OSB Bölge 

Müdürlüklerine uygulanan anketin sonuçlarının birlikte kullanılmasına dayalı olarak 

OSB’nin arazi edinimi, mülkiyet yapısı, kamu yararı kararının alınması ve onanması ile 

kamulaştırma iş ve işlemlerinde karşılaşılan sorunlar, kamulaştırma işleminin 

tamamlanmasından sonraki sorunlar ve imar uygulamaları ve arsa tahsisi işlemlerinin 

analizi yapılmıştır. Bakanlığın kamu yararı kararı vermesi ile altyapı ve üstyapı 

yatırımları ile ilgili kredi sağlama dışında kamulaştırma işlemlerinden kaynaklanan 

sorunlarla ilgili 4562 Sayılı Kanunda hüküm bulunmadığı ve OSB sınırları içinde 

kamulaştırılan taşınmazların OSB’nin terkin edilmesi halinde nasıl değerlendirileceği ile 

ilgili de mevzuatta yeterli düzenlemelerin olmadığı görülmektedir.  
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OSB’nin kuruluş yerlerinin seçilmesinden sonra bölge sınırları içinde kalan Hazine 

arazilerinin bedelsiz veya harca esas değer üzerinden ve diğer taşınmazların ise 2942 

sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması zorunlu olmaktadır. 

Bölge sınırları içindeki arazilerin kamu yararı ve kamulaştırma kararı OSB müteşebbis 

heyetinin talebi üzerinde Bakanlık tarafından verilmekte, bütün kamulaştırma hazırlık 

işlemleri OSB Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmakta ve daha sonra satın alma yoluyla 

kamulaştırma ile bedel tespiti ve tescil davası aşamasında OSB Bölge Müdürlüğü ile 

Belediye, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı veya İl Özel İdaresi gibi 

kamu kurumlarından biri arasında yapılacak anlaşma çerçevesinde kamulaştırma 

işlemlerinin söz konusu kamu kurumu tarafından yürütülmesi zorunluluğu 

bulunmaktadır. OSB adına kamulaştırma yapacak idare tarafından 2942 Sayılı Kanuna 

göre oluşturulacak kıymet takdiri ve uzlaşma komisyonlarında OSB yönetiminden en az 

bir üyenin görevlendirilmesini istemesi ve süresi içinde görevlendirmenin yapılamaması 

hâlinde, ilgili idare tarafından komisyon üyelerinin tamamının kendi bünyesinden 

seçilmesi yoluna gidilmektedir. OSB sınırları içindeki arazinin mülkiyetinin edinilmesi 

için yapılan masraflar ile arazi bedelini ödeme yükümlülüğü ise OSB tüzel kişiliğine ait 

bulunmaktadır.   

Araştırma sonuçlarına göre 4562 sayılı OSB Kanunu çerçevesinde kuruluş yeri seçimi 

ve kamulaştırma işlemlerinin yeniden düzenlenmesi, arazi edinimi ve kamulaştırma 

çalışmalarının uzun zaman ve yüksek maliyetle tamamlanmasının sanayi yatırımlarını 

geciktirmesi veya engellemesinin önüne geçilmesi ve arazi edinimi, kamulaştırma ve 

imar işlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmesi ve maliyetinin OSB 

müteşebbis heyeti tarafından karşılanması ve OSB yönetiminin yeterli kaynağının 

olmaması halinde, Bakanlık tarafından uzun vadeli kredi verilmesi veya Bölge 

Müdürlüğünün borçlandırılmasının sağlanması ve borçların kapatılmasına kadar arazi 

mülkiyetinin OSB Bölge Müdürlüğüne devrinin yapılmaması ve OSB’de altyapı 

yatırımları, inşai faaliyetler, arsa satışı veya tahsis ile doluluk oranlarının sürekli olarak 

Bakanlık tarafından izlenmesi ve değerlendirilmesi zorunlu görülmektedir. OSB’nin 

kuruluşu, arazi edinimi, imar ve arsa üretimi, altyapı yatırımları, arsa tahsisi ve satışı, 

ruhsat işlemleri, hizmetlerin fiyatlandırılması ve sağlık bandı tesisi ile bölge içindeki 

kamusal alanların yönetimi konularının gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 

uzmanlarının sorumluluk alanına girdiği ve OSB Bölge Müdürlüklerinde yönetici ve 

çalışan olarak mutlaka gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının istihdam 

edilmesinin başarılı bölge yönetimi için zorunlu olduğunun vurgulanması 

gerekmektedir.   

Şubat 2017, 73 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Organize Sanayi Bölgeleri, kuruluş yeri seçimi, arazi 

edinimi, kamulaştırma işlemleri ve başlıca uygulama sorunları.  
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ABSTRACT 

Term Project 

AN EVALUATION OF LAND ACQUISITION AND EXPROPRIATION 

PRACTICES IN ORGANIZED INDUSTRIAL ZONES  

Ahmet KÖSEN 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

 

Advisor: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

In a period when technological developments and innovation capacities, and more 

recently, Industry 4.0 is being discussed around the world, special importance is given 

to accelerate the industrialization policies of Turkey. Establishment and successful 

operation of Organized Industrial Zones, Industrial Parks, and Technology 

Development Zones will make a positive contribution to the local and national 

development process. The number of Organized Industrial Zones (OIZs) in Turkey has 

reached to 269 and total employment in these zones to 1.3 million people and it is 

noteworthy that the share of OIZs in total industrial production is increasing rapidly. In 

order to ensure the development of industry in Turkey, increasing competition in the 

country and maximizing the competitiveness of the country in the global economy, 

there is a need to find solutions to the establishment and management problems of the 

OIZs and to promote the gathering of industrial enterprises in the appropriate OIZs 

expeditiously by tax incentives and other means. 

According to Law No. 5462, an OIZ is a private law legal entity that can have 

expropriation transactions made following the decision of the enterprising committee or 

general assembly and upon the application of the board of directors, within the 

framework of a decision of public interest given by the Ministry of Industry and 

Technology and within the boundaries of the designated authority. By completing the 

infrastructure and superstructure works through solving the property ownership 

problems within the establishment area of industrial zones in a short time, it will be 

possible to allocate or sell lands where investments can be made swiftly by 

industrialists. In this study, based on literature review, legislative and implementation 

process reports and administrative records and the results of a survey applied to selected 

OIZ Regional Directorates, land acquisition by and ownership structures of the OIZs, 

decisions of public benefit and approval, problems encountered in expropriation works 

and operations, problems after completion of expropriation processes and zoning 

applications and land allocation procedures were analyzed. There is no provision in Law 

No. 4562 concerning the problems arising from expropriation transactions, except for 

the decision of the Ministry for public interest and providing loans for infrastructure and 

superstructure investments and there is no regulation in the legislation regarding how 

real estate expropriated within the OIZ will be utilized in case an OIZ is abandoned.  
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After the selection of the establishment sites of the OIZ, the Treasury lands within the 

boundaries of the territory must be expropriated free of charge or based on the paid title 

deed duties and other real estate should be expropriated in accordance with the 

provisions of the Expropriation Law No. 2942. The public interest and expropriation 

decision related to the lands within the territory are given by the Ministry on the request 

of the OIZ enterprising committee and all expropriation preparations are carried out by 

OIZ Regional Directorate. Then, expropriation transactions should be carried out by the 

public institution in the framework of an agreement to be made between the OIZ 

Regional Directorate and one of the public institutions such as the Municipality, 

Governor’s Investment Monitoring and Coordination Office, or Special Provincial 

Administration. In the case that the administrative authority requests the appointment of 

at least one member from the OIZ management in the appraisal and reconciliation 

commissions to be established in accordance with Law No. 2942, and if the 

appointment cannot be made within the granted term, the relevant administration selects 

all members of the commission from within its own body. The expenses for obtaining 

the ownership of lands within the OIZ boundaries and the obligation to pay the land 

values belong to the OIZ legal entity.   

 

According to the results of the survey, procedures related to selection of location of 

establishment and expropriation should be rearranged within the framework of the OIZ 

Law No. 4562; the long-term and high-cost completion of land acquisition and 

expropriation activities should be prevented from delaying or preventing industrial 

investments; land acquisition, expropriation and development works should be carried 

out by the Ministry of Industry and Technology and the related costs should be met by 

the OIZ entrepreneurship committee and if the OIZ management does not have 

sufficient resources, the Ministry should provide long-term loans or the Regional 

Directorate should be charged and land ownerships should not be transferred to the OIZ 

Regional Directorate until the debts are closed; and infrastructure investments, 

construction activities, land sale or allocation and occupancy rates in the OIZ should be 

continuously monitored and evaluated by the Ministry. It should be emphasized that 

establishment of OIZs, land acquisition, zoning and industrial plots production, 

infrastructure investments, land allocation and sale, licensing processes, pricing of 

services and health or security zone establishment, and management of public spaces 

within OIZs fall within the responsibility areas of real estate development and 

management experts and that employing real estate development and management 

specialists in management and staff positions in OIZ Regional Directorates is a must for 

successful zone management.   

February 2017, 73 pages 

Keywords: Organized Industrial Zones, selection of establishment location, land 

acquisition, expropriation processes, and major implementation problems. 
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Birçok ülkede ve Türkiye’de hızla gelişen gayrimenkul geliştirme ve gayrimenkul 

yönetimi konuları başlı başına birer meslek alanı olarak görülmektedir. Lisans eğitimi 

aldığım tarım ekonomisi bilim alanına oldukça yakın konuları kapsayan bu önemli 

dalda yüksek lisans eğitimi almak, halen çalıştığım Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğündeki görevimi başarılı olarak yürütme ve sanayi 

yatırımcılarına rehberlik yapmama önemli ölçüde katkı yapmıştır. Lisansüstü eğitim 

programı boyunca manevi desteğini esirgemeyen, lisansüstü dersler ve uygulama 

çalışmaları ile proje konusunun belirlenmesi ve saha çalışmaları, veri toplama, analiz ve 

raporlamada bana yön veren değerli danışman hocam sayın Prof. Dr. Harun 

TANRIVERMİŞ’e, araştırmam sırasında bilgi birikimi ve tecrübeleri ile beni 

yönlendiren sayın Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ’e, sayın Prof. Dr. Metin ARSLAN’a, sayın 

Doç. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU’na ve sayın Doç. Dr. Erol DEMİR’e, Ankara 

Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Lisansüstü 

Programlarda derslerini aldığım bütün öğretim elemanlarına ve Ankara Üniversitesi 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı çalışanlarına içten teşekkür etmeyi 

bir borç bilirim. Ayrıca Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi 

Anabilim Dalı ile farklı kamu kurumları arasında yapılan protokoller kapsamında 

birlikte lisansüstü eğitim aldığımız ülkemizin bütün illeri ve yabancı ülkelerden 

uzmanlarla güçlü bir ağ kurma fırsatını da lisansüstü eğitim boyunca yakalama 

olanağının sağlanması da başlı başına bir avantaj olmuştur.     
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Müsteşar Yardımcısı Ramazan YILDIRIM’a, çalışmam boyunca bana destek ve 
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1. GİRİŞ 

1.1 Çalışmanın Amacı ve Önemi 

Bölgelerarası dengesizlikler her ülkede değişen biçimlerde etkisini göstermekte ve 

bölgelerarası dengesizlikleri giderebilmek için çeşitli teşvik uygulamalarına 

gidilmektedir. Ancak küreselleşme ile birlikte bölgelerarası dengesizlikleri gidermekten 

ziyade bölgelerarası rekabet avantajı sağlama kavramı öne çıkmıştır. Belirtilen 

çerçevede bölgeler, farklılık yaratarak küresel rekabette avantaj sağlamaya 

çalışmaktadırlar. Açıklanan sürecin bir sonucu olarak sürekli yenilik yaratma, 

yenilikleri uygulama, ar-ge (araştırma ve geliştirme), bilgi ve bilgi teknolojilerinin 

öneminin giderek arttığı görülmektedir (Özer 2008). Değişim sürecinden sanayi 

bölgeleri de etkilenmiş ve sanayi dalının belirli bölgelerde toplanması ve 

geliştirilmesine yönelik sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin kurulması birçok 

ülkede teşvik edilmiştir. Türkiye’de 06.06.1985 tarih ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler 

Kanunu, 12.04.2000 tarih ve 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri, 09.01.2002 tarih ve 

4734 Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi 

Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) ve 26.06.2001 tarih ve 

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu yürürlüğe konulmuş ve belirtilen 

düzenlemelerle özellikle ihracata yönelik sanayileşme, ihracatın artırılması, ithalatın 

ikame edilmesi, ar-ge yapılması, teknoloji geliştirme ve inovasyona yönelik politikalara 

ağırlık verilmesi hedeflenmiştir.   

Küreselleşmeyle birlikte bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmak temel hedef ve 

öncelik olmaktan çıkmış ve bölgelerarası rekabete dayanan bir yapının tesisi 

benimsenmiştir. Bu rekabette bölgelerin potansiyellerine dayanan bir yapıyı tesis ederek 

farklılaşan, bilgi yoğun ve yüksek teknolojinin kullanıldığı yatırımlara ağırlık veren 

bölgeler önem kazanmıştır. Bu süreçte küresel anlamda rekabeti sağlayabilecek olan 

küçük ve orta ölçekli sanayi faaliyetlerinin geliştirilmesi temel öncelik olmuştur. Bu 

çerçevede sanayi ve endüstri bölgelerinin başarısı, sadece kaynaklara fiziksel yakınlık 

yönünden değil, aynı zamanda aktörler arasında sosyal ve kurumsal işbirliğinin tesis 

edebilmesi ile de ölçülebilmektedir (Özer 2008). Belirtilen hedefe ulaşmada başarılı 
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olarak değerlendirilen sanayi ve endüstri bölgeleri, kurumlararası işbirliği ve pazarlama 

konusunda işbirliği kanallarını oluşturmak, üniversiteler ve araştırma ve teknoloji 

transfer merkezleri ile eşgüdümü temin etmek gibi amaçlarına ulaşma için geniş bir 

yelpaze içindeki aktörlerle ortak hareket etmektedir. Endüstri Bölgeleri ve Organize 

Sanayi Bölgeleri (OSB) gibi üretim bölgeleri, dünyada sanayi bölgelerinin giderek 

günümüz gereksinimlerine ve rekabet koşullarına uygun bir yapılanmayı tercih etmeleri 

ve yeni sanayi bölgelerinin de çağdaş ekonomilerde esnek üretim ve dinamik bölgesel 

yapılanma açısından önemli yere ve role sahip bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerin temel 

özelliklerinden biri planlı sanayileşme ve planlı kentleşme olarak tanımlanmakta ve bu 

amaçla OSB kuruluşu da önemli bir yapılanma olarak ele alınmaktadır. Birçok ülkede 

olduğu gibi Türkiye’de de endüstri bölgeleri ve sanayi bölgelerindeki işletmelere 

sağlanan sosyal güvenlik primi, vergi ve harç istisnası, enerji ve diğer araçlarla sağlanan 

destek ile belirli sanayi dallarının geliştirilmesi teşvik edilmektedir. 

Türkiye’nin sanayileşme serüveninde önemli bir kilometre taşı olan OSB’nin kuruluşu 

ve hızlı biçimde geliştirilmesi için yer seçiminin yapılması, yer seçimi ile kesinleştirilen 

sınır içerisinde kalan Hazine, kamu kurum ve kuruluşları ile özel mülkiyete konu 

taşınmazların edinimi, özel mülkiyete tonu taşınmazların kamulaştırılarak OSB adına 

tescil edilmesi, imar planlama ve altyapı yatırımlarının tamamlanması gerekmektedir. 

OSB adına tescil işleminin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’nın özel mülkiyete konu taşınmazlar için vermiş olduğu kamu 

yararı kararı veya irtifak hakkı tesisine istinaden yapılması gereken kamulaştırma iş ve 

işlemlerinin yetki devri yapılarak bir kamu idaresine yaptırılması gerekmekte olup, 

karşılaşılan problemlerin tespiti ile çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak bu 

çalışma yapılmıştır. OSB kuruluşunun yapılması ve hızla işletmeye açılmasının 

önündeki başlıca engel olarak görülen arazi edinimi ve kamulaştırma işlemlerinin 

yeniden düzenlenmesi ve arazi edinim maliyetlerinin rasyonelleştirilmesi, yatırımcının 

hızla yatırım yapmasının önünün açılmasına imkan verecektir. Bu çalışma ile OSB’lerin 

arazi edinimi ve kamulaştırma uygulamalarının aşamaları ve her bir aşamada yaşanan 

sorunların bütün paydaşlar yönünden analizi yapılmış ve mevcut problemlerin asgari 

düzeye çekilebilmesine yönelik çözüm önerileri ortaya konulmuştur.  
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1.2 Çalışmada Kullanılan Veriler ve Değerlendirme Yöntemleri  

Bu çalışma ile OSB’lerdeki mülkiyet edinimi ile ilgili olarak OSB’nin özel hukuk 

tüzelkişiliği olması, kamulaştırma iş ve işlemlerinin yapılmasında karşılaşılan 

problemlerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda sicil 

numarası alarak tüzel kişilik kazanmış olan 296 adet OSB ile ilgili resmi kayıtlar ve 

anket sonuçları birlikte kullanılarak çalışmada analiz ve değerlendirme yapılmıştır. 

OSB’lerden yedi coğrafi bölgede yer alan ve bölgeleri temsil kabiliyetinde olduğu 

belirlenen toplam 30 adet OSB yöneticisi ile anket çalışması yapılarak arazi edinimi ve 

kamulaştırma uygulama sonuçları ile ilgili bilgiler elde edilmiştir. Anket çalışmasındaki 

temel amaç uygulamanın içinde bulunan arazi edinimi sürecinin sorunlarını, bizzat 

yaşayan bölge yöneticilerinden direkt olarak bilgi temin etmek olmuştur. Seçilmiş 

OSB’nin yöneticileri ile anket çalışması yapılarak toplanan veriler ile Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili şubelerinden derlenen bütün verilerin birlikte analizi ve 

değerlendirilmesi yapılmış ve arazi edinim sürecine ilişkin yargı kararları ile önceki 

araştırma sonuçlarından da yararlanılmıştır. Çalışmada Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı kayıtları, seçilmiş OSB yöneticileri ile yapılan anket çalışmasının sonuçları 

ve konu ile ilgili önceki araştırma sonuçları birlikte değerlendirilerek OSB’nin arazi 

edinim politikasının ana hatlarının tespiti ve mevcut problemlerin çözüm yaklaşımları 

katılımcı bir yaklaşımla ortaya konulmuştur.  

1.3 Önceki Çalışmaların Özeti ve Araştırmanın Kapsamı   

OSB ile ilgili sınırlı sayıda lisansüstü tez çalışması ile münferit araştırma yapılmış 

olmasına rağmen, arazi edinimi, kamulaştırma ve değerleme uygulamaları ile ilgili 

konularda yeterince bilimsel çalışmanın olmadığı tespit edilmiştir. Önceki 

çalışmalardan konu ile ilgili olanlarının kısa özetleri aşağıda sunulmuştur:    

Yücel (1987) tarafından yapılan çalışmada; planlama ve arazi kullanımı incelendikten 

sonra beşinci beş yıllık kalkınma planında konuya ilişkin ilke ve politikalar gözden 

geçirilerek yer seçimi teşvik politikaları ve bu politikalar açısından kamu-özel sektör 

ilişkileri incelenmiştir. Çalışmada OSB’lerin hukuki dayanakları, organizasyonu, 
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planlaması ve yatırımların hızlandırılmasına yönelik öneriler de sıralanmıştır. Çalışma 

sonunda Türkiye’deki 25 yıllık OSB geçmişi dikkate alınarak OSB yatırımlarında devlet 

desteğinin düşük kaldığı, her ilde bir OSB kurulması yaklaşımıyla OSB’lerin sağlıklı 

olarak gerçekleştirilemeyeceği vurgulanmıştır.  

Güler’e (1992) göre; organize sanayi yatırım kararının alınmasında söz edilmesi 

gereken esaslar, yer seçimi safhaları ve esasları belirlendikten sonra OSB imar planı 

hazırlaması, onaylanması, OSB arazisinin kamulaştırılması ve OSB altyapı 

yatırımlarının yapılmasına ilişkin hususlar incelenmiştir.  

Altaş’a göre (2014), özel hukuk tüzel kişiliği olan OSB’lerin kamu tüzel kişiliğinin 

tespitinde başvurulan “kanun ile ya da kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulma” ve 

“kamusal yetkilerle donatılmış olma” ölçütlerine göre değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Kuruluş işlemleri anlamında OSB’nin herhangi bir özel hukuk tüzel kişisinden farklı 

olduğu örneklerle gösterilmiş, OSB tüzel kişilerine sağlanan kamu gücü ayrıcalıkları da 

detaylı olarak incelenmiş, kamu tüzel kişisi ve özel hukuk tüzel kişisi ayrımında kanun 

koyucunun iradesinin yorumla değiştirilemeyeceği vurgulanarak OSB’lerin karma 

nitelikte bir tüzel kişilik olarak değerlendirilmesi yönündeki görüşlere yer verilmiştir. 

Çolak (2005) tarafından yapılan çalışmada; OSB’lerin planlı ve dengeli sanayileşmenin 

gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak ortaya çıkmış tüzel kişilikler olduğu, 4562 

sayılı  OSB Kanunu’nda özel hukuk tüzel kişisi olarak tanımlanmış olmasına karşılık 

OSB’lerin hazırlık, kuruluş ve genel kurul toplama hakkını veren yatırımların 

tamamlanması ve işletmeye açılması oranına ulaşılarak ilk genel kurul toplanana kadar 

geçen sürede daha çok bir kamu tüzel kişisi görünümünde oldukları, OSB 

katılımcılarının en az üçte ikisinin yatırımlarını tamamlayıp genel kurul oluşturma 

yeterliliğine sahip olduktan sonra ilk genel kurulda OSB kuruluş protokolünün OSB ana 

sözleşmesi olarak yeniden düzenlenmesi, müteşebbis heyetin görevinin sona ermesi ve 

OSB organlarının katılımcılar tarafından yeniden seçilmesi sonrasında işleyişe Türk 

Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlere ilişkin hükümlerinin uygulanacağının kanun 

koyucu tarafından açıkça ifade edildiği, bu düzenlemelerin, OSB tüzel kişiliğinin ilk 

genel kurul toplantısına kadar kanun koyucu tarafından, özel hukuk tüzel kişisi olarak 
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kabul edilmediğinin kanun hükmüne rağmen açıkça ortaya konulduğu, OSB tüzel 

kişiliğinin iki aşamalı düzenlenerek ilk genel kurula kadar kamu tüzel kişisi, kuruluş 

protokolünün değiştirilip OSB ana sözleşmesi olarak kabul edilmesinden itibaren de 

özel hukuk tüzel kişisi olarak kabul edilmesinin daha yerinde olacağı belirtilerek 

OSB’nin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen kamu yararı kararı 

doğrultusunda kamulaştırma işlemini devam ettirmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı 

savunulmuştur. Burada gerekçe ise yer seçimi sırasında yapılan tespitlerde aynı 

zamanda kamulaştırılacak alanın da tespit edilmesi olarak ifade edilmiştir. Danıştay 1. 

Dairesi’nin E: 2009/1043, K: 2009/1286 sayılı kararı ile OSB yönünden kamu yararının 

gerekli olduğu hallerde kamulaştırma yetkisi devlet ve kamu tüzel kişileri tarafından 

kullanılacağından, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin kamu tüzel kişisine 

ait bir taşınmazın devrini isteyebilmelerinin hukuken mümkün olmadığı belirtilmiştir.  

Şenol’a göre (2010), OSB’lerde revizyon imar planı ile kentsel donatı alanlarının 

miktarının azaltıldığı, mevzuatın belirlediği toplam donatı alanı miktarının, revizyon 

gören 46 adet OSB’nin % 35’inde (16 adet) toplam donatı alanı miktarının 46 adet 

OSB’nin % 41’inde (19 adet) azaltılmış olduğu saptanmıştır. Buna ilave olarak 

çalışmada OSB planları için oldukça önemli olarak kabul edilen sağlık koruma bandı, 

ulaşım ve ağaçlandırılacak veya orman alanlarında da önemli azalışın olduğu tespit 

edilmiştir. Özellikle sağlık koruma bandı alanları adeta rezerv sanayi alanı olarak 

görüldüğü ve sağlık koruma bandı kullanımının 46 adet OSB’nin % 50’si olan 23 adet 

OSB’nde, ulaşım alanlarının ise 46 adet OSB’nin % 54’ü olan 25 adedinde azaltılmış 

olduğu ortaya konulmuştur.  

OSB’nde arazi edinimi ve kamulaştırma süreçlerinin değerlendirilmesi ve özellikle satın 

alma yöntemi ile arazi edinimine yönelik değerleme çalışmaları ile bedel tespiti ve tescil 

davası aşamalarında mahkemece alınan bilirkişi raporlarının incelenmesi ve savunmaya 

esas raporlama hizmetlerinin kapsamı ve etkileri konusu sadece Tanrıvermiş vd. (2011) 

ve Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu (2013) tarafından araştırma konusu yapılmıştır. 

OSB’nde arazi edinimi, imar planlama, arsa üretimi ve arsa satış değerinin tespiti ile 

yatırımcılara tahsis edilen veya mülkiyet devri yapılan arsalar üzerinde inşai 

faaliyetlerin yapılması ve tesislerin sanayi üretimine açılması süreçlerinin sorunları ve 
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uygulamaların değerlendirilmesi ise hemen hemen hiçbir çalışmada ele alınmamış 

olmakla birlikte OSB içinde arsa üretim maliyetinin yüksekliği özellikle sanayi 

yatırımcıları ve karar organları tarafından sıklıkla ileri sürüldüğüne tanık olunmaktadır.   

OSB’nde mülkiyet ediniminde karşılaşılan problemlerin tespiti ile edinilen 

taşınmazların yönetimi bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu çalışma ile OSB’nin 

özel hukuk tüzelkişiliği olarak tanımlanmasından kaynaklanan kamulaştırma iş ve 

işlemlerinde ortaya çıkan problemlerin tespiti ile çözüm önerileri getirilmesi temel amaç 

olmuştur. OSB ve kamulaştırma konusundaki literatür taranmış, her iki kavram ana 

hatları ile irdelenmiştir. Kamulaştırmanın yapılabilmesi, yapılması ve yapıldıktan 

sonraki süreçte ortaya çıkan sorunların açıklığa kavuşturulabilmesi için anket 

uygulaması yapılmıştır. Öncelikle OSB’nin tanımı, amacı ve işlem sırası belirtildikten 

sonra kamulaştırma iş ve işlemleri 4562 Sayılı Kanunun çıkması ile birlikte yasal bir 

zemine kavuşan OSB’lerin özel hukuk tüzel kişilik olarak tanımlanmasının 

kamulaştırma yapabilme veya yaptırabilme noktasında oluşan zorluklar incelenmeye 

çalışılmıştır. Sonuç olarak bu çalışma ile OSB’lerin kurulabilmesi için arazi ediniminin 

önemi OSB’lerin özel hukuk tüzel kişiliğinden kaynaklanan problemler, kamu yararı 

kararı alındıktan sonra yaşanan kamulaştırma iş ve işlemlerini yapacak idarenin 

tespitindeki sorunlar, kamulaştırma safhalarındaki meseleler ile edinilen taşınmazların 

yönetimi incelenmeye çalışılmıştır. 

Araştırma sonuçları beş bölüm olarak sunulmuştur. Çalışmanın önemi, amaçları, 

kapsamı ve sınırlılıkları, araştırma materyali ve analiz yöntemleri ile önceki 

çalışmaların özetleri ve bu çalışmanın farkı giriş bölümünde özet olarak sunulmuştur. 

Türkiye’de OSB’nin gelişimi, mevzuatı, çeşitleri, bölgelere göre OSB dağılımı ve 

ekonomik gelişme ilişkileri, OSB kuruluş işlemleri ve özellikle yer seçim süreçleri, 

arazi edinim yöntemleri, kamulaştırma süreçleri, değerleme çalışmaları ve etkileri, imar 

planı yapımı ve onaylanması, plan tadilatı ve sonuçları, sağlık bandı tesisi ve ortak 

kullanıma konu alanların yönetimi, arsa üretim maliyeti ve satış veya tahsis bedelinin 

tespiti, yatırımcılarına arsa tahsis süreçleri, arazi kontrol süreçleri, altyapı yatırımlarının 

planlanması ve yapımı, proje geliştirme ve yönetimi ve OSB yatırımlarının finansmanı 

gibi konular ikinci bölümde incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde OSB’nde 
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arazi edinimi ve kamulaştırma uygulamalarının ana hatları, planlama çalışmaları ve 

OSB’nde arazi kullanım kararları ve bunların sanayi yatırımları ile ilişkileri ve ayrıca 

OSB’nde gelir analizi ve OSB geliri içinde arsa satışı veya tahsisinden elde edilen 

gelirlerin payının analizine ilişkin araştırma sonuçları irdelenmiştir. Araştırmanın 

dördüncü bölümünde OSB’nde arazi edinimi ve uygulama sonuçlarının hem genel, hem 

de seçilmiş OSB uygulamaları yönlerinden analizi, arazi edinimi ve kamulaştırma 

uygulamalarının sorunlarının analizi ve arazi ediniminin iyileştirilebilmesi için alınması 

gereken önlemlerin ana hatları tartışılmıştır. Araştırmanın genel bulguları ve anket 

sonuçlarına dayalı sorun tanımlama ve başlıca çözüm yolları ise araştırmanın son 

bölümünde sıralanmış ve OSB kuruluşunun arazi edinimi, kamulaştırma ve değerleme 

işlemlerine yönelik politikaların ana hatları ortaya konulmuştur.   
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2. TÜRKİYE’DE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ  

2.1 OSB’nin Tanımı 

15/04/2000 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı OSB 

Kanunun 3’üncü maddesinin (b) bendinde OSB; sanayinin uygun görülen alanlarda 

yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi 

yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden 

yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi 

için sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde 

gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim 

ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli 

sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve 4562 Sayılı Kanun 

hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleri olarak tanımlanmıştır. Bu 

tanım aynı biçimde Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin “tanımlar” 

başlıklı 4’üncü maddesinin (ş) bendinde de geçmektedir (Anonim 2009). 

2.2 OSB’nin Amaçları ve Çalışma Alanları 

4562 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği’nde yer alan tanım ışığında OSB’nin 

amaçları; (i) şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulması, (ii) birbirini tamamlayıcı ve 

birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dâhilinde 

üretim yapmalarıyla, üretimde verimliliğin ve kar artışının sağlanması, (iii) sanayinin az 

gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması, (iv) bölgelerin devlet gözetiminde, kendi 

organlarınca yönetiminin sağlanması, (v) tarım alanlarının sanayide kullanılmasının 

önlenmesi, (vi) müşterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi ve (vii) 

istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlanması olarak özetlenebilmiştir. OSB’nin 

amaçlarının ne ölçüde gerçekleştiğine ilişkin etki değerleme çalışmalarına gereksinim 

olmakla birlikte ulusal düzeyde bu yönde yapılmış bir çalışmanın olmadığı saptanmıştır.   
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2.3 OSB’nin Türleri ve Sınıflandırılması  

4562 Sayılı Kanun ve diğer yasal düzenlemelere göre kurulan ve kurulması mümkün 

olan başlıca OSB türleri ile bunların kapsamları ve özellikleri burada kısaca 

açıklanmıştır:  

2.3.1 Karma OSB 

Farklı sanayi iş kollarında üretim yapan tesislerin bir arada olduğu OSB’ler karma OSB 

olarak tanımlanmaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklandığı üzere mevcut OSB’nin 

çoğunluğunu karma OSB’nin oluşturduğu görülmektedir.  

2.3.2 İhtisas OSB 

Aynı sanayi iş kolunda ve bu iş kolunun alt birimlerinin dahil olduğu OSB’ler ihtisas 

OSB (deri, plastik, kimya, mermer, haddeciler, tekstil boyahaneleri, boya ve vernik, 

gıda, otomotiv yan sanayi, makine ve imalat sanayi OSB’leri) olarak tanımlanmaktadır. 

Türkiye’de yer alan 296 adet OSB’nin 42 adedi ihtisas OSB olarak kurulmuştur. 

2.3.3 Özel OSB 

Özel hukuk kişileri veya gerçek kişilerce kurulması talep edilen ve 4562 sayılı OSB 

Kanunu’nun 26’ncı maddesinde düzenlenen OSB’lerdir. Türkiye’de toplam 2 adet özel 

OSB bulunmaktadır. 

2.3.4 Islah OSB 

Mer’i plana göre 12/04/2011 tarihinden önce yapılaşarak OSB olarak ilan edilmiş ve 

4562 Sayılı Kanunun geçici 8’inci maddesine istinaden kurulan OSB’lerdir. Türkiye’de 

2016 yılsonu itibariyle toplam 10 adet ıslah OSB bulunmaktadır. 
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2.4 Türkiye’deki OSB’nin Gelişiminin Değerlendirilmesi  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre tüzel kişilik kazanmış olan 296 

adet OSB bulunmaktadır. Bunların 42 adedi ihtisas OSB, 2 adedi özel OSB, 10 adedi 

ıslah OSB ve kalan 244 adedi karma OSB olarak kurulmuştur. Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 2016 yılsonu verilerine göre 78.031 hektar büyüklüğündeki alan 

üzerine kurulu ve bunun 44.055 hektarlık kısmı sanayi parseli olarak ayrılmış bulunan 

296 adet OSB sınırları içinde 73.000 adet sanayi parselinin 56.000 adedi sanayiciye 

tahsis ediliş olup, 17.000 adedi yatırımcı beklemektedir. Mevcut durumda OSB’lerde 

47.000 adet tesiste üretim yapılmaktadır. Bu tesislerin istihdama katkısı ise yaklaşık 

1.330.000 kişi olarak belirlenmiştir. Bütün sanayi parsellerinde üretime geçilmesi ile 

birlikte toplam istihdamın 2.000.000 kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

2.4.1 Türkiye’deki OSB’lerin bölgelere göre dağılımı 

Bursa’da 1962 yılında kurulan OSB ile başlayan bölge tesisi çalışmaları günümüzde 

296 adete ulaşmıştır. Mevcut OSB’nin en fazla % 28 oranı ve 83 adet OSB ile Marmara 

Bölgesi’nde kurulmuş olduğu görülmektedir. Marmara Bölgesi’ni 50 adet OSB ve % 

17’lik pay ile İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi izlemektedir. OSB’lerin en az 

22 adet ve % 7,43 payı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve 19 adet OSB ve % 6,42 

oranı ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer aldığı tespit edilmiştir (Şekil 1 ve Şekil 2).  

Bölgelere göre dağılımı ile ekonomik gelişme arasında güçlü bir ilişkinin olduğu 

görülmektedir (Şekil 2.1, Şekil 2.2). Ekonomik gelişme sürecinin nispeten ileri olduğu 

Marmara Bölgesi’nde OSB sayısının da en yüksek olduğu ve bunu İç Anadolu, 

Karadeniz ve Ege Bölgelerinin izlediği görülmektedir. Artan yatırım faaliyetleri ve 

olumlu yatırım iklimi yanında olumlu bölgesel ekonomilerin varlığının da yeni sanayi 

bölgesi tesisine imkan verdiği görülmektedir. Çetin ve Kara (2008) tarafından da 

vurgulandığı üzere bölgesel ekonomiler, fiziksel ve ilişkisel değerlerden oluşan sinerji 

yüklü sistemlerdir. Giderek yoğunlaşan küreselleşme süreci, bu durumu daha fazla 

beslemektedir. Günümüzde bölgeler sadece gelişmiş ekonomilerde değil, aynı zamanda 
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dünyanın az gelişmiş ekonomilerinde de kalkınma sürecinin önemli bir boyutunu 

oluşturmaktadır.  

 

Şekil 2.1. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nden Sicil Alan OSB’lerin Coğrafi Dağılımı 

 

 

Şekil 2.2 Sicil Alan OSB’lerin Coğrafi Bölgelere Göre Yüzdelik Dağılımı 

 

Temel amacı bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik farklılıkları minimize etmek olan 

bölgesel kalkınma politikası geleneksel ve modern anlamda iki kısımda 

değerlendirilebilmektedir. Birincisi, temel ulusal aktörler olarak görülen büyük 

işletmelere yönelik büyük yatırımlar ve ikincisi bölgenin kalkınma potansiyeli olarak 
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düşünülen Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ)’ler ağına beşeri sermaye ve 

yatırımların aktarılmasına dayanmakta ve yenilikler yoluyla bir üretim artığı yaratmaya 

çalışılmaktadır (Çetin ve Kara 2008). 

2.4.2 OSB’lerin bölgelere göre doluluk oranı 

Türkiye’de sanayi yatırımlarının ve dolayısıyla OSB sayısının en fazla olduğu bölge 

olan Marmara Bölgesi’nde doluluk oranı % 78’lik oranla ilk sırada gelmekte olup, bunu 

izleyen İç Anadolu Bölgesi’nde doluluk oranının % 70’ler düzeyinde olması dikkat 

çekicidir. Ege Bölgesi OSB sayısı bakımında Marmara Bölgesi’nden sonra gelmesine 

rağmen, doluluk oranının oldukça düşük düzeyde (% 39’lar seviyesinde)  seyretmekte 

olduğu görülmektedir. Karadeniz Bölgesi ise OSB sayısı ve doluluk oranı yönlerinden 

çok gerilerde yer almaktadır (Şekil 2.3). 

 

Şekil 2.3 OSB’lerde Bölgelere Göre Parsel Doluluk Oranı 

 

2.4.3 İhtisas OSB’lerin bölgelere göre dağılımı 

İleri teknoloji kullanılması gereken ve sanayileşmede ülkenin ufkunu açacak ve yüksek 

katma değer sağlayacak özellikte olan ihtisas OSB’lerin coğrafi bölgelere göre dağılımı 

incelendiğinde, Marmara Bölgesi’nde toplam 19 adet ihtisas OSB’nin yer aldığı ve ülke 

genelinde yaklaşık % 45 oranla en çok ihtisas OSB’nin bu bölgede bulunduğu, Ege 

Bölgesi’nde ise 9 adet ihtisas OSB’nin yer aldığı ve OSB sayısı bakımından ülkenin 
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ikinci en çok ihtisas OSB’nin bu bölgede bulunduğu tespit edilmiştir. Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi ise ihtisas OSB’nin bulunmaması yönüyle dikkat çekmektedir (Şekil 

2.4). 

 

Şekil 2.4 İhtisas OSB’lerin Bölgelere Göre Dağılımı 

2.4.4 İhtisas OSB’lerin bulundukları iller ve faaliyet konuları 

İhtisas OSB’lerin yoğunlaştığı faaliyet kolları ve yer aldıkları illere bakıldığında 

ihtisaslaşmanın 9 adet ihtisas OSB ile en fazla deri sektöründe olduğu, bunu sırasıyla 7 

adet ihtisas OSB ile gıda sektörünün, 5 adet ihtisas OSB ile kimya sektörünün ve 4 adet 

ihtisas OSB ile tekstil sektörünün izlemekte olduğu belirlenmiştir. İl bazında ihtisas 

OSB’lerin dağılımı incelendiğinde ise Kocaeli ilinde 6 adet, Samsun, Yalova ve Bursa 

illerinde 3’er adet ihtisas OSB’nin bulunduğu tespit edilmiştir (Çizelge 2.1).  

Türkiye’de mevcut durumda kurulu bulunan 296 adet OSB’nin coğrafi bölgelere göre 

dağılımı, doluluk oranı ve ihtisas OSB olma durumları incelendiğinde, sanayileşmenin 

yoğun olarak Marmara ve Ege Bölgeleri’nde yoğunlaştığı, bu bölgelerde hem yüksek 

oranda (% 44) OSB’nin kurulmuş olduğu, hem doluluk oranının yüksek (% 62,5) 

seviyede olduğu, hem de ihtisas OSB’lerin yoğun olarak (% 71) bu bölgelerde yer aldığı 

görülmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde terör ve güvenlik sorunlarının 

OSB kurulmasına, doluluk oranı seviyesine ve ihtisas OSB kurulmasına olumsuz etki 

ettiği, Karedeniz Bölgesi’nde ise olumsuz etkinin arazi kıtlığından kaynaklanmakta 
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olduğu belirtilmelidir. İç Anadolu Bölgesi’nde 47 adet OSB ile % 70 doluluk oranının 

bulunması ile ihtisaslaşma oranının Marmara ve Ege Bölgesi’nden sonra Karadeniz 

Bölgesi ile aynı olması dikkat çekicidir.  

Çizelge 2.1 İhtisas OSB’lerin İllere ve Sektörlere Göre Dağılımı 

SIRA İL OSB ADI AÇIKLAMA 

1 Afyon İscehisar Mermer İhtisas  Mermer 

2 Ankara  Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Savunma Sanayi 

3 Ankara  Ankara Dökümcüler İhtisas  Döküm 

4 Antalya  Kumluca Gıda İhtisas  Gıda 

5 Balıkesir Gönen Deri İhtisas  Deri 

6 Balıkesir  Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas  Gıda 

7 Bolu Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Tekstil 

8 Bolu Gerede Deri İhtisas  Deri 

9 Bursa Bursa Deri İhtisas  Deri 

10 Bursa Mustafakemalpaşa-Mermerciler İhtisas  Mermer 

11 Bursa  İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas  Ağaç İşleri 

12 Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Gıda 

13 Denizli Denizli Deri İhtisas  Deri 

14 Diyarbakır Diyarbakır Tekstil İhtisas Tekstil 

15 Isparta Isparta Deri İhtisas  Deri 

16 İstanbul İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Kimya 

17 İstanbul İstanbul Deri Deri 

18 İzmir Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Kimya 

19 İzmir  Menemen (Plastik) İhtisas  Kimya 

20 Kahramanmaraş Kahramanmaraş Tekstil İhtisas Tekstil 

21 Kırıkkale Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas   Savunma Sanayi 

22 Kırklareli Pagder-Aslan Plastikçiler İhtisas Özel Plastik 

23 Kilis Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Tekstil 

24 Kocaeli K.-Gebze V (Kimya) İhtisas  Kimya 

25 Kocaeli Makine İhtisas OSB Makine 

26 Kocaeli K.-Gebze VI (İMES) Makine İhtisas Makine 

27 Kocaeli TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas  Otomotiv 

28 Kocaeli  Kandıra Gıda İhtisas (KGİOSB) Gıda 

29 Kocaeli  Kocaeli-Gebze Kömürcüler İhtisas  Kömür 

30 Malatya Malatya Akçadağ Mermer İhtisas  Mermer 

31 Manisa  Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas  Gıda 

32 Manisa Kula Deri İhtisas  Deri 

33 Niğde Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Deri 

34 Sakarya Kaynarca Mobilya İhtisas Mobilya 

35 Sakarya Sakarya Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Makine 

36 Samsun Samsun-Bafra Karma ve Medikal İhtisas Medikal 

37 Samsun Samsun Gıda İhtisas  Gıda 

38 Samsun  Samsun Havza Tarımsal Ürün İşleme ve Tarım Makineleri İhtisas  Gıda Makine 

39 Tekirdağ Çorlu Deri İhtisas  Deri 

40 Yalova Yalova Kalıp İmalatı İhtisas  Kalıp İmalatı 

41 Yalova Yalova Gemi İhtisas Gemi 

42 Yalova Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas Islah 
Kompozit ve 

Kimya 
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Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde terör olaylarının azalması ve 

güven ortamının sağlanmasından sonra OSB kuruluş taleplerinin artış eğilimine girmesi 

beklenmektedir. Özellikle Marmara Bölgesi’nin OSB sayısı bakımından olarak doyuma 

ulaşılması, ulaşıma yönelik altyapı yatırımlarının artması ile arazi varlığının nispeten 

bol ve edinim maliyetinin göreli olarak düşük düzeyde olması, nitelikli işgücünün fazla 

ve işgücü maliyetinin düşük olması ile coğrafi olarak ülkenin ortasında bulunması gibi 

nedenlerle İç Anadolu Bölgesi’nin OSB kuruluş yeri olarak tercih edilebilirliğinde artış 

gözlenmektedir. Görüldüğü üzere ülke içinde OSB yatırımlarının ekonomik gelişme, 

sosyal yapı ve yatırım ikliminin uygunluğu gibi kriterlerle yakından ilişkili olduğu 

ortaya çıkmaktadır.  

2.5 Kamu Kuruluşları - OSB İlişkileri ve OSB’nin Hukuki Niteliği 

OSB’lerin kurulabilmesi için başvuru işleminin Valilik uygun görüşü ile Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılması, tüzel kişilik alınması gerekmektedir. OSB kuruluş 

aşamasında ve kuruluş sonrası süreçlerinde 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri 

Kanunu ile OSB üzerinde her türlü inceleme yetkisine sahip Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı ile OSB yönetiminin yakın ve yoğun işbirliği yapması gerekmektedir.  

635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname (08/06/2011 tarih ve 27958 mükerrer sayılı R.G)’nin 

9’uncu maddesi ile Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü kurulmuş olup, söz konusu genel 

müdürlüğün görevleri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:  

a) OSB ve endüstri bölgelerinin planlanması ve geliştirilmesine yönelik politika 

oluşturmak, 

b) OSB ve endüstri bölgelerinin; planlanmasına, yer seçimine, imar planlarının 

yapılmasına, kuruluş ve işleyişine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, OSB’nde kamu 

yararı kararı vermek ve endüstri bölgelerinde kamulaştırmaya ilişkin işlemleri yapmak, 

faaliyetlerini denetlemek, 

c) OSB ve endüstri bölgeleri ile ilgili uygulama sonuçlarını izlemek ve bilgi sistemi 

oluşturmak, 



16 
 

ç) OSB ve endüstri bölgelerinin yönetimleri ile personeline yönelik eğitim 

organizasyonları düzenlemek, bölge ve sanayi sitelerinin yurtiçi ve yurtdışında 

tanıtımına ve yatırımcı teminine yönelik çalışmalar yapmak, uygulamalarla ilgili olarak 

diğer ülkelere rehberlik yapmak, 

d) OSB altyapı yatırımları ile bölge müdürlüğü hizmet binası ve sanayi sitelerinin 

altyapı inşaatının tamamını, sanayi sitelerinin üstyapı inşaatının ise yüzde yetmişine 

kadar olan kısmını kredi ile desteklemek, 

e) İşletmelerin rekabet edebilirliğini artırmak için belli bir coğrafyada faaliyet gösteren 

firmaların; üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile iş dünyasına etki eden kurumlarla 

işbirliği içerisinde olduğu kümelenme girişimleri için destek programları hazırlamak, 

hibe vermek ve bu girişimleri izlemek, değerlendirmek ve denetlemek. 

Yukarıda sayılan görevlerden de anlaşılacağı üzere OSB ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı arasında organik bir bağ bulunmaktadır. OSB’lerin kurucu ortaklarının 

arasında İl Özel İdaresi, Belediye, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı gibi 

kamu kurum ve kuruluşlarının olması, OSB ile kamu arasındaki ilişkiyi artırmaktadır. 

Genel kurul yapılıncaya ve hatta genel kurul yapılmış olsa dahi müteşebbis heyetin 

görevine son verilmediği müddetçe OSB’nin kamu ile ilişkisi mecburen devam 

etmektedir. 

2.5.1 OSB’nin hukuki niteliği 

OSB’nin hukuki niteliği 4562 Sayılı Kanunu’nun 5’inci maddesi (a) bendinde “OSB, 

müteşebbis heyetin başvurusu üzerine Bakanlıkça verilen kamu yararı kararı ve sınırları 

belirlenmiş yetki çerçevesinde kamulaştırma işlemleri yaptırabilen bir özel hukuk tüzel 

kişiliği” olarak tanımlanmıştır. Maddenin ilk halinde OSB lehine kamulaştırma yapan 

veya yapılabilen özel hukuk tüzelkişisi olduğu ve Anayasa Mahkemesi’nin E.: 2013/49, 

K.: 2013/125, T:31/10/2013 sayılı Kararı ile bu fıkrada yer alan “…yapabilen veya…” 

ibaresinin iptal edilmesi üzerine sadece OSB lehine kamulaştırma işlemlerinin il 

düzeyinde ilgili kamu idaresi tarafından yapılmasına yönelik yeni düzenleme yürürlüğe 

konulmuştur.  
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20/2/2014 tarih ve 6525 Sayılı Kanunun 21’inci maddesi ile 4562 Sayılı Kanunun 5’inci 

maddesinde yapılan değişiklik sonrası OSB kuruluş alanı içindeki kamulaştırma 

işlemlerinin Valilik, İl Özel İdaresi, Belediye veya Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığına yaptırabilmesi mümkün kılınmış olup, OSB Müteşebbis Heyetinin bu 

kurumlardan biri ile anlaşma yapması ve bütün giderlerini karşılaması koşulu ile arazi 

edinimi ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması mümkün olmaktadır. Bu işlemde 

yaşanan aksaklıların çözümlenmesi için 18/6/2017 tarih ve 7033 Sayılı Kanunun 41’inci 

maddesi ile 4562 Sayılı Kanunun “nitelikleri” başlıklı 5’inci maddesine eklenen son 

fıkra ile “OSB adına kamulaştırma yapacak idare, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 

uyarınca oluşturacağı kıymet takdir ve uzlaşma komisyonlarında OSB’den en az bir 

üyenin görevlendirilmesini ister. Tanınacak süre zarfında görevlendirme yapılmaması 

hâlinde, ilgili idare, komisyon üyelerinin tamamını kendi bünyesinden seçer. Arazinin 

mülkiyetinin edinilmesinde yapılan masraflar ile arazi bedeli ödeme yükümlülüğü OSB 

tüzel kişiliğine aittir” hükmünü amirdir.  

OSB (özel OSB hariç) altyapı, kamulaştırma, genel yönetim giderleri gibi konularda 

Bakanlık tarafından sağlanan kredilerden kullanabilir. Ayrıca OSB ile ilgili plan ve 

projeler bu konudaki yetkili kurum ve kuruluşlar yanında Bakanlığın uygun görüşü ve 

onayına tabidir. OSB sınırları içindeki arazi varlığı, parseller halinde veya işletme 

binaları da yapılmak suretiyle satılabilir veya kiraya verilebilir. OSB’nde yapılan 

faaliyetin niteliğine göre OSB sınırları içinde sağlık koruma bandının tesis edilmesi ve 

çevre yerleşimlere olası risklerin azaltılması ve halk sağlığının korunmasına özen 

gösterilmesi zorunlu tutulmaktadır.  

2.5.2 OSB’lerinin kuruluşu 

2.5.2.1 OSB kuruluş iş ve işlem sırası  

OSB kuruluş aşamaları; (i) başvuru ve yer seçimi, (ii) gözlemsel jeolojik etüt ve seçilen 

yerin kesinleşmesi, (iii) kuruluş, sicil ve tüzelkişilik, (iv) kamu arazilerinin satın 

alınması ve bedelsiz devri, (v) özel mülkiyete konu şahıs arazilerinin rızaen satın 

alınması veya kamulaştırılması, (vi) jeolojik ve jeoteknik etüt, (vii) yatırım programına 
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teklif, (viii) plan ve proje ihalesi, (ix) imar planlarının ve parselasyon planının 

hazırlanması ve onayı, (x) altyapı projelerinin hazırlanması ve onayı, (xi) altyapı inşaatı 

ihalesi, (xii) altyapı inşaatı yapımı ve (xiii) altyapı inşaatı kabulü gibi işlemlerin her bir 

OSB’nin kuruluşunda yapılması gerekmektedir. Araştırma konusu gereği OSB’nin 

kuruluşu ve arazi temini detaylı olarak açıklanmaya çalışılmış olup,  diğer konular 

üzerinde genel bilgiler verilmiştir (Şekil 2.5). 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ OLUŞUM ŞEMASI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

İLK BAŞVURU
OSB 

FİZİBİLİTESİ

VALİLİK OLURU

YEREL 

YÖNETİM

OSB YER 

SEÇİMİ

RESMİ 

KURUMLA

R

BİLİM ,SANAYİ 

VE TEKNOLOJİ 

BAKANLIĞI

0SB TÜZEL 

KİŞİLİĞİ

KURULUŞ 

PROTOKOL

Ü

ORGANLAR

MÜTEŞEBBİS HEYET

YÖNETİM KURULU

DENETİM KURULU

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK KORUMA BANDI

ARITMA TESİSİ ALANI 

SOSYAL DONATILAR

YEŞİL ALANLAR

LOJİSTİK ALAN

TİCARET ALANLARI

SANAYİ İŞLETMELERİ

TEKNİK ALTYAPI

OSB

ARAZİLERİN 

SATIN ALINMASI

KAMU YARARI 

KARARI

ÇALIŞMALAR
İDARİ

•Arsa Tahsis ve satışı

•Kredi kullanımı

•Tek Durak Ofisi

TEKNİK
• İmar Planları
•Altyapı Projeleri
•İhale İşlemleri

 

Şekil 2.5 OSB oluşum şeması  

 

4562 Sayılı Kanunda özel hukuk tüzel kişisi olarak tanımlanmış olmasına karşılık 

OSB’ler, hazırlık, kuruluş ve genel kurul toplama hakkını veren yatırımların 

tamamlanması ve işletmeye açılması oranına ulaşılarak ilk genel kurul toplanana kadar 

geçen sürede daha çok bir kamu tüzel kişisi görünümündedir. OSB’lerin kuruluş 

protokolüne göre faaliyetini sürdürdüğü dönemde sahip olduğu yetkiler, tanınan 

muafiyetler, yönetiminde hakim olan kurum ve kuruluşlar ve tüzel kişilik organlarının 

faaliyetlerine hakim olan ilke ve kuralların yasa koyucu tarafından açıkça belirlenmiş 

olduğu dikkate alındığında bütünüyle bir kamu tüzel kişisi olarak kabul edilebilecektir. 
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OSB katılımcılarının en az üçte ikisinin yatırımlarını tamamlayıp genel kurul oluşturma 

yeterliliğine sahip olduktan sonra ilk genel kurulda, OSB kuruluş protokolünün OSB 

ana sözleşmesi olarak yeniden düzenlenmesi, müteşebbis heyetin görevinin sona ermesi 

ve OSB organlarının katılımcılar tarafından yeniden seçilmesi sonrasında işleyişe 6102 

sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlere ilişkin hükümlerinin uygulanacağı 

yasa koyucu tarafından açıkça ifade edilmiştir. 4562 Sayılı Kanun ve 6102 Sayılı 

Kanun; OSB tüzel kişiliğinin ilk genel kurul toplantısına kadar yasa koyucu tarafından, 

özel hukuk tüzel kişisi olarak kabul edilmediği, yasa hükmüne rağmen, açıkça ortaya 

çıkmaktadır (Çolak 2005). OSB tüzel kişiliğinin ilk genel kurul toplantısında kamu 

kurum ve kuruluşlarının ağırlıklı temsilcilerinden oluşan müteşebbis heyeti feshederek 

kuruluş protokolünü OSB ana sözleşmesi olarak değiştirmesi karşısında, OSB tüzel 

kişiliğinin ilk genel kurul toplantısına kadar kamu tüzel kişiliği görünümünde olduğunu 

kabul etmek gerekir. OSB tüzel kişiliğinin iki aşamalı düzenlenerek; ilk genel kurula 

kadar kamu tüzel kişisi, kuruluş protokolünün değiştirilip OSB ana sözleşmesi olarak 

kabul edilmesinden itibaren de özel hukuk tüzel kişisi olarak kabul edilmesi daha 

yerinde olacaktır. 

2.5.2.2 Başvuru ve yer seçimi 

İlk başvuru işlemi Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 5’inci 

maddesinde belirtildiği üzere yer seçimi talebi, OSB kurmak isteyen gerçek ve tüzel 

kişiler tarafından hazırlanan OSB Bilgilendirme Raporu ile OSB Yer Seçimi 

Yönetmeliği gereğince yapılacak işlemler Valilik uygun görüşü ile birlikte Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılır. 

Yeni bir OSB yer seçimi talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için, il genelindeki 

ihtisas OSB’ler hariç, diğer OSB’lerde bulunan toplam sanayi parsellerinin en az % 

75’inde üretim veya inşaata başlanmış olması gerekmektedir. İlave alan yer seçimi 

talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için, ilave alan talebinde bulunan OSB’de 

toplam sanayi parsellerinin en az % 90’ında üretim veya inşaata başlanmış olması 

koşulu aranmaktadır. Ancak o ilde başka bir OSB’nin bulunmaması halinde bu oran % 

75 olarak uygulanır. 
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İhtisas OSB’lerde yeni bir OSB kurulurken sanayi parsellerinin % 75’inde üretim veya 

inşaata başlanmış olması, ilave alan yer seçiminde ise parsellerin en az % 90’ında 

üretim veya inşaata başlanmış olması gerekmektedir. Ancak, özel OSB’ler ile 

OSB’lerdeki parsellerin kamulaştırma, parselasyon ve tahsis durumları ile talep edilen 

yatırımın/yatırımların alan büyüklüğü gibi hususlar dikkate alınarak Bakanlıkça yapılan 

değerlendirme sonucu uygun görülen projelerde % 75 ve % 90’lık oranlar aranmaz. 

Yer seçiminin sonuçlandırılmasına kadar olan faaliyet, OSB kuruluşuna katılacak 

kurum ve kuruluşlar tarafından Valilik kanalıyla yürütülmektedir. Yer seçim işlemi ise 

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 6’ıncı maddesine göre aşağıdaki 

gibi tamamlanır:  

(i) OSB’lerde yer seçimi 17/01/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğine göre gerçekleştirilecektir.   

(ii) Yer seçimi kesinleşmemiş olan OSB’lerin kuruluş işlemleri Bakanlık tarafından 

yapılmaz.  

(iii) Yer seçiminin kesinleşmesinden sonra, OSB sınırları dışında kalan alanların 

planlanması, Çevre Bakanlığı veya ilgili idareler tarafından en geç bir yıl içinde 

tamamlanır.  

Yer seçimi talebinde önerilen alan bulunması durumunda söz konusu alan için; (i) il 

özel idaresi ve (ii) belediye sınırları veya mücavir alan sınırları içerisinde olması halinde 

ilgili belediyenin, olumlu görüşünün alınması gerekmektedir. 

Yeni bir OSB talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için il genelindeki ihtisas OSB’ler 

hariç, diğer OSB’lerde bulunan toplam sanayi parsellerinin en az % 75’inde üretim veya 

inşaata başlanmış olması şarttır. Ayrıca aynı sektör grubunu içeren ihtisas OSB’lerde de 

bu oran aranır. Ancak özel OSB’ler ile Yatırım Destek ve Tanıtma Ajansı’nın yatırımcı 

temin ettiği projelerde bu oran aranmamaktadır. İlave alan yer seçimi talebinin 

değerlendirmeye alınabilmesi için ise ilave alan talebinde bulunulan OSB’lerde toplam 

sanayi parsellerinin en az % 90’ında üretim veya inşaata başlanmış olması şartının 

yerine getirilmiş olması gerekmektedir.  
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Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinde düzenlenen 

başvuru işlemlerine istinaden bu maddenin 4’üncü fıkrasında “Aynı sektör grubunu 

içeren ihtisas OSB’lerde ikinci ve üçüncü fıkralardaki oranlar aranır. Ancak, Özel 

OSB’ler ile OSB’lerdeki parsellerin kamulaştırma, parselasyon ve tahsis durumları ile 

talep edilen yatırımın/yatırımların alan büyüklüğü gibi hususlar dikkate alınarak, 

Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucu uygun görülen projelerde ikinci ve üçüncü 

fıkralardaki oranlar aranmaz. Yer seçiminin sonuçlandırılmasına kadar olan faaliyet, 

OSB kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşlar tarafından Valilik kanalıyla yürütülür” 

denilerek Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonucu uygun görülen projelerin 

gerçekleştirilebileceği hüküm altına alınmıştır (Anonim 2013). 
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3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İÇİN ARAZİ EDİNİM YÖNTEMLERİ 

VE KAMULAŞTIRMA UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  

3.1 Arazi Edinim Yöntemleri 

OSB yer seçiminin kesinleştirilip, tüzel kişilik alınmasından sonra bu sınırlar içinde 

kalan arazinin edinim işlemlerine başlanması gerekmektedir. Yer seçimi aşamasında 

daha çok mekanın teknik, çevresel ve sosyal yönlerden uygunluğunun yapıldığı, alanın 

mülkiyeti ve maliyeti konusuna hiç yer verilmediği ve zaten ilgili kurum 

temsilcilerinden oluşan yer seçim komisyonunun bu yönde bir inceleme yapmasının da 

mümkün olmadığı dikkate alınırsa, OSB olarak seçilen yerin sınırları içinde Hazine, 

diğer kamu kurumları, gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan 

arazilerin yer alması mümkündür.   

4562 Sayılı Kanuna göre OSB sınırları içinde özel mülkiyeti konu taşınmazların 

bulunması halinde, söz konusu taşınmazların edinimi; rızaen edinim ve kamulaştırma 

yoluyla yapılmaktadır. Bölge içinde Hazine mülkiyeti ve yöntemindeki taşınmazların 

yer alması halinde ise taşınmazların ediniminin; bedelsiz veya harca esas değer 

üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 

taşınmazların ediniminde de benzer yöntemlerin kullanılması gerekecektir. Sonuç 

olarak OSB kuruluşunda yer seçimi kararı sonrasında gereksinim duyulan arsalar, kamu 

ya da özel hukuk kişilerin mülkiyeti altında bulunan taşınmazlardan, 4562 Sayılı OSB 

Kanunu ve 2942 Sayılı Kanun hükümlerine göre karşılanabilmektedir. Aşağıda 

taşınmazların mülkiyetlerine göre edinim yöntemleri genel olarak açıklanmıştır:  

Hazine, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Mülkiyetindeki Taşınmazların Edinimi: 

OSB kuruluş sürecinde yer tespit komisyonunun incelemesi sonrasında seçilen arazinin 

mülkiyetinin hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması durumunda, OSB 

kurulacak il, kalkınmada öncelikli iller kapsamında olursa arsa bedelsiz olarak, diğer 

illerde ise harca esas değeri üzerinden, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 

tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda, bedeli peşin veya taksitle ödenmek üzere 

pazarlık yöntemiyle satılabilmektedir. Hazine mülkiyetinde veya diğer kamu kurum ve 
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kuruluşlarına ait olan taşınmazların OSB tüzel kişiliklerine verilmesi konusunda idare 

destekleyici bir tavır ortaya koymak durumundadır. Çünkü OSB kurulması, ulusal 

kaynakların verimli kullanılması suretiyle planlı kalkınmasının sağlanabilmesi için 

gereksinim duyulan sanayi yatırımlarının özendirilmesi amacına yöneliktir. OSB 

kurulmasında öncelikli olarak kamu yararı gerekçesiyle hareket edilmektedir. Kamu 

yararı gerekçesiyle oluşturulan sanayi yatırım bölgeleri olan OSB konusunda idarenin 

teşvik edici roller üstlenmesi son derece doğaldır. 

OSB Uygulama Yönetmeliğinin 7’nci maddesi birinci fıkrasında belirtildiği üzere yer 

seçiminin Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerden yapılması halinde, 

söz konusu araziler, talep edilmesi ve başkaca bir sakıncası bulunmaması durumunda, 

29/01/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımlar ve İstihdamın Teşviki Kanununun 2’nci 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki illerde OSB’lere bedelsiz 

devredilebilir ve diğer illerde ise 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 

63’üncü maddesinde yer alan harca esas değerleri üzerinden peşin veya taksitle 

ödenmek üzere OSB’lere satılabilecektir. OSB sınırları içinde bulunan kamu 

arazilerinin satın alınması ve bedelsiz devri ile mümkün kılınmıştır. Mera vasfındaki 

arazilerin ve tescil harici taşınmazların tescili ve Hazine adına tescili yapılmadan yer 

seçimi işlemi kesinleştirilememektedir. 

Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların Edinimi: OSB’lere ait yer seçimi, Bakanlığın 

koordinatörlüğünde yer seçimi komisyonunda bulunan ilgili kurum ve kuruluşların 

temsilcilerinin katılımıyla oluşan yer seçimi komisyonu tarafından yürütülen inceleme 

sonuçlarına göre oybirliği ile kararlaştırılmaktadır. Yer tespit komisyonu OSB yeri 

olarak özel mülkiyete konu taşınmazları da seçebilir. Özel mülkiyette bulunan 

taşınmazların OSB yeri olarak seçilmesi durumunda, taşınmazlar rızaen edinim ya da 

kamulaştırma yoluyla OSB tüzel kişiliği mülkiyetine geçirilmektedir.  

OSB tüzel kişiliğinin kuruluş amacı, ulusal kaynakların verimli kullanılmasının 

sağlanması yoluyla planlı sanayi kalkınmasını sağlayarak, kamu yararını 

gerçekleştirmek olduğu için OSB adına kamulaştırma yapılmasında her hangi bir sorun 

bulunmamaktadır. OSB tüzel kişilikleri adına kamulaştırma yapılması sürecinin normal 
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kamulaştırma işlemlerinden farklı olması nedeni ile kamulaştırma sürecinde 

uyuşmazlıklar yaşanmaktadır. 

Özel mülkiyete konu taşınmazların edinimi ise OSB’nin kesinleşen yer seçimi sınırı 

içinde kalan mülkiyeti şahıslara ait taşınmazların edinimi rızaen satın alınarak veya 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen kamu yararı kararı ve buna 

istinaden OSB adına bir kamu idaresi tarafından yapılan kamulaştırma işlemleri ile tesis 

edilebilir. Kamu yararı kararının verilmesi OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 10’uncu 

maddesinin birinci fıkrasına göre yürütülmekte ve onanmaktadır. Kamu yararı kararı; 

OSB’nin tüzel kişilik kazanmasını veya ilave alan yer seçim talebinin Bakanlıkça 

onaylanmasını takiben alınacak müteşebbis heyet/genel kurul kararı, yer seçimi 

kesinleşen alan ile bölgenin gerçekleşebilmesi için zorunlu olan ve Bakanlığın uygun 

gördüğü teknik altyapılarla ilgili alanlar için 1/5000 veya 1/2000 ölçekli mahalli 

kadastro müdürlüğünce onaylı kadastral pafta ve OSB alanı içinde kalan parsellerin 

takyidat durumlarını içeren, parsel listesi ile birlikte yönetim kurulunun başvurusu 

üzerine Bakanlık tarafından verilir. 

OSB’nin özel mülkiyete konu şahıs taşınmazlarını kamulaştırma yoluyla edinebilmesi 

hususunda OSB’lerde kamulaştırma iş ve işlemlerinin nasıl yürütüleceğinin açıklandığı 

4562 Sayılı Kanunun 5’inci maddesinde yapılan değişikliklerin incelenmesi gerekir. 

Bunlar özetle aşağıdaki gibi sıralanabilir:   

 12/04/2000 tarihli 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 5’inci 

maddesinin; “OSB, kamu yararı gerekçesiyle adına kamulaştırma yapılabilen veya 

yaptırılabilen bir özel hukuk tüzel kişiliğidir. Kamu yararı kararı, OSB müteşebbis 

heyetinin başvurusu üzerine Bakanlıkça verilir. Arazinin mülkiyetinin edinilmesinde 

yapılan masraflar ile arazi bedeli ödeme yükümlülüğü OSB tüzel kişiliğine aittir” 

hükmüne amir olduğu görülmektedir, 

04/07/2012 tarihli 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20’nci maddesinde; “OSB, müteşebbis heyetin 

başvurusu üzerine Bakanlıkça verilen kamu yararı kararı ve sınırları belirlenmiş yetki 
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çerçevesinde kamulaştırma işlemleri yapabilen veya yaptırabilen bir özel hukuk tüzel 

kişiliğidir. Arazinin mülkiyetinin edinilmesinde yapılan masraflar ile arazi bedeli ödeme 

yükümlülüğü OSB tüzel kişiliğine aittir” şeklinde düzenleme yapılmıştır.   

OSB’lerin kamulaştırma yetkisi anlamında ciddi bir düzenleme yapılarak, 04/07/2012 

tarihli ve 6353 sayılı Kanun ile OSB’ler adına kamulaştırma yapılabileceğini 

düzenleyen 4562 sayılı Kanunun 5’inci maddesi OSB’lere müteşebbis heyetin 

başvurusu üzerine Bakanlıkça verilen kamu yararı kararı ve sınırları belirlenmiş yetki 

çerçevesinde kamulaştırma işlemleri yapabilme yetkisinin tanınacağı şekilde 

değiştirilmiştir. Bu hüküm uyarınca OSB’ler bizzat kamulaştırma işlemleri yürütmeye 

yetkili hale gelmiştir. Ancak Anayasa Mahkemesi tarafından bu maddenin birinci 

fıkrasında yer alan “…yapabilen veya…” sözcüklerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve 

iptaline karar (Anayasa Mahkemesi, E.: 2013/49, K.: 2013/125, T: 31/10/2013 sayılı 

kararı) verilmiş ve bu karar 28/12/2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır.  

Anılan gerekçeli kararda; Anayasa’nın 35’inci maddesinin birinci fıkrasında, mülkiyet 

hakkının güvenceye bağlandığı, bu hakkın kamu yararı amacıyla ve kanunla 

sınırlandırılabileceği ve kullanılmasının toplum yararına aykırı olamayacağı, özel 

mülkiyete kamulaştırma yoluyla son verilebilmesi için kamulaştırmanın Anayasa’nın 

46’ncı maddesinde öngörülen usuli güvencelere uygun olarak yapılması gerektiği, bu 

madde çerçevesinde kamulaştırmanın ancak Devlet ve kamu tüzel kişileri tarafından 

yapılabileceği belirtilmiştir. Sonuç olarak, bazı kamu gücü ayrıcalıklarıyla donatılmış 

olmasının OSB’nin kamulaştırma yapabilmesi yönünden yeterli olmadığı, Anayasa’nın 

46’ncı maddesi uyarınca kamu tüzel kişiliğine de haiz olmasının zorunlu olduğu, 4562 

Sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin birinci fıkrasında OSB’nin bir özel hukuk tüzel 

kişisi olduğu açıkça kurala bağlandığından, OSB’ye kamulaştırma yetkisi tanınmasının 

Anayasa’da öngörülen güvencelere aykırılık teşkil ettiği belirtilerek itiraz konusu 

kuralın Anayasa’nın 35’nci ve 46’ncı maddelerine aykırılığı nedeniyle iptalinin 

gerektiği açıkça ifade edilmiştir.   
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Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra ise OSB’ler adına kamulaştırma 

yapılabilen özel hukuk tüzel kişisi olarak almış oldukları, kamu yararı kararına istinaden 

müteşebbis heyet veya genel kurulun OSB adına kamulaştırma iş ve işlemlerini 

yaptırabilmek için bir kamu idaresine başvurmaları gerekli olmuştur. Bu amaçla 

4/7/2012 tarih ve 6353 Sayılı Kanunun 20’inci maddesi ile 4562 Sayılı Kanunun 5’inci 

maddesinin birinci fıkrası; “OSB, müteşebbis heyetin veya genel kurulun vereceği karar 

üzerine yönetim kurulunun başvurusu üzerine Bakanlıkça verilen kamu yararı kararı ve 

sınırları belirlenmiş yetki çerçevesinde kamulaştırma işlemleri yaptırabilen bir özel 

hukuk tüzel kişiliğidir. OSB; kamulaştırma işlemlerini Valilik, İl Özel İdaresi, Belediye 

veya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına yaptırabilir” biçiminde yeniden 

düzenlenmiştir.  Ancak bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra da sayılan ve 

özellikle de OSB’lerin kuruluşunda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının, 

kamulaştırma işlemini yapmaktan imtina ettiklerine ilişkin birçok örnek ortaya 

çıkmıştır. Örneğin, Keskin OSB Bölge Müdürlüğünce Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığınca verilen kamu yararı kararına istinaden kamulaştırma iş ve işlemlerinin 

OSB adına yapılabilmesi için 21/01/2011 tarihli ve 2011/02 sayılı kararı ile Kırıkkale İl 

Özel İdaresi’ne talepte bulunmuştur. Kırıkkale İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliği 

05/04/2011 tarihli yazısında özetle aşağıdaki hususları vurgulayarak talebi red etmiştir:  

 OSB’lerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayı ile kurulan, görev ve 

yetkilerini organları olan müteşebbis heyet ve yönetim kurulu ile yerine getiren bir özel 

hukuk tüzel kişisi olduğunu,  

 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 5’inci maddesinde kamu yararı 

gerekçesiyle kamulaştırma yapabileceğini ve bu işlem nedeniyle yapılacak masrafların 

ve arazi bedeli yükümlülüğünün OSB’ye ait olduğunu, 

 22/08/2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi 

Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Kamu Yararı Kararı” başlıklı 10’uncu 

maddesinin 3’üncü bendinde kamulaştırma işlemlerinde; 2942 sayılı Kamulaştırma 

Kanunu hükümlerinin uygulanacağını ve aynı yönetmeliğin “Personel İstihdamı” 

başlıklı 57’inci maddesinin (a) bendinde OSB’de kamulaştırma çalışmaları başladığında 

bölge müdürü, harita mühendisi ve muhasebecinin istihdam edileceğini, 
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 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 3’üncü maddesine göre idarelerin kanunlarla 

yapmakla yükümlü bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi 

için gerekli olan taşınmaz malları, kaynakları ve irtifak haklarına yönelik kamulaştırma 

işlemi yapılabileceğini, aynı kanunun 2’inci maddesinde ise idare kavramının 

açıklanarak, yararına kamulaştırma hak ve yetkisi tanınan kamu tüzel kişilerini kamu 

kurum ve kuruluşlarının gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin idare kelimesi 

kapsamında olduğunu düzenlediğini, 

 OSB’lerin özel hukuk tüzel kişisi olmaları nedeniyle yukarıda belirtilen kanun 

maddeleri gereğince kamulaştırma yetkisinin bulunduğunu, 

 İl özel idarelerinin tabi olduğu 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu’nun  “İl Özel 

İdaresinin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 6’ncı maddesinin son fıkrasına göre “4562 

sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Organize 

Sanayi Bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu kanun kapsamı dışındadır” hükmü 

doğrultusunda il özel idaresinin OSB’lere verilen yetkileri kullanamayacağını, özel 

idarenin OSB için “kamu yararı kararı veren” ve “kamulaştırma kararı veren” idare 

konumunda olamayacağını, belirterek Keskin OSB’nin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nda almış olduğu kamu yararı kararına istinaden adına kamulaştırma işlemi 

yapma talebini reddetmiştir. 

Kamu idarelerinin bu tür itirazlarını giderebilmek maksadıyla 20/02/2014 tarihli ve 

6525 sayılı Kanunla Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanunun 21’inci maddesi ile “OSB, kamulaştırma işlemlerini 

Valilik, İl Özel İdaresi, Belediye veya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 

yaptırabilir.”  hükmü ile bahsi geçen problem çözülmeye çalışılmıştır. 

Belirtilen yasal düzenlemeye rağmen, sayıları fazla olmamakla beraber bazı OSB’nde 

arazi edinimi ve kamulaştırma işlemlerinde sorunların olduğu dikkati çekmektedir. 

Özellikle Yalova Gemi İhtisas OSB’nin kamulaştırma serüveni, OSB’nde arazi 

ediniminin mevzuatta sayılan kamu kurumları tarafından adeta zorlaştırılan bir işlem 

haline dönüşmesi bakımından burada irdelenmesi önemli görülmüştür. Özet olarak; 

Yalova Gemi İhtisas OSB’nin kesinleşen sınırları içerisinde bulunan özel mülkiyete 

konu taşınmazların kamulaştırılabilmesi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında 
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almış olduğu 07.06.2011 tarihli kamu yararı kararına istinaden kamulaştırma iş ve 

işlemlerini 20/02/2014 tarih ve 6525 sayılı Kanunun 21’inci maddesi ile değişik 5 inci 

maddesinde OSB adına kamulaştırma iş ve işlemlerinin yaptırılabileceği kamu idareleri 

olarak Valilik, İl Özel İdaresi, Belediye veya Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı 

gösterildiğinden, Yalova İli Büyükşehir statüsüne sahip olmadığından Yalova İl Özel 

İdaresine,  Çiftlikköy Belediye Başkanlığı ve Yalova Valiliğine OSB adına Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında alınan kamu yararı kararına istinaden kamulaştırma iş 

ve işlemlerinin yaptırılması talebinde bulunulmuştur.  

Çiftlikköy Belediye Başkanlığı, OSB Bölge Müdürlüğü’nün 12/06/2014 tarihli 

başvurusuna aradan 3,5 aylık bir süre geçtikten sonra 01/10/2014 tarihli ve 5018 sayılı 

yazısında;”…..mevcut durumda Belediyenin yoğun iş programı ve bünyesinde yeterli 

seviyede gayrimenkul değerlendirme uzmanı bulunmaması nedeniyle 

tamamlanamamıştır. Komisyon olarak oy birliği ile kamulaştırma sürecinden çekilme 

kararı alınmıştır.”, Yalova Valiliğine 06/11/2014 tarihli ve 2014-01/15 sayılı yazı ile  İl 

Özel İdaresinin kamulaştırma iş ve işlemlerini tesis etmesi talep edilmiş  İl Genel 

Meclisinin 09/01/2015 tarihli ve 20 nolu kararı ile “….yukarıda belirtilen hukuki 

mütalaa ve İl Genel Meclisi kararları göz önünde bulundurularak, İlimiz Çiftlikköy 

İlçesi, … yer almakta olan ve Gemi İhtisas OSB kuruluş yeri olarak belirlenen alanda 

bulunan özel mülkiyete konu taşınmazlardan 1636 ve 1621 nolu parsellerde yer alan 

arazilerin kamulaştırma işlemlerinin Yalova İl Özel İdaresi tarafından yapılmasının 

uygun olmadığı hususu işaretle onaylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.”, Yalova Valiliği 

02/02/2015 tarihli ve 2015-01/01 sayılı yazıya cevaben 13/02/2015 tarihli ve 249 sayılı 

yazısında:”……Valilik bünyesinde kamulaştırmayı yapacak bilgi ve deneyime sahip 

teknik personel bulunmaması sebebiyle uygun görülmemiştir.” Şeklindeki mazeretler ile 

4562 sayılı Kanunda açıkça belirtilen kamu idareleri OSB adına kamulaştırma iş ve 

işlemlerini tesis etmekten imtina etmişlerdir.  

Büyükşehir statüsü kazanan 30 vilayetteki il özel idarelerinin yerine Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlıkları kurulmuştur. Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlıkları yönünden inceleme yapıldığında; 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun’un 28/A maddesine göre “Büyükşehir belediyelerinin 
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bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak 

yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin 

koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada 

yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve 

protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik 

edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak Yatırım 

İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare 

kuruluşları, kaynağını aktarmak şartıyla illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, 

bakım, onarım ve yardım işlerini bu başkanlık aracılığıyla yapabilirler” hükmünü 

amirdir. Aynı maddede; “Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, afet yardım, 

acil çağrı, yatırım izleme, rehberlik ve denetim, strateji ve koordinasyon ile idari 

müdürlükler kurabilir” denilmektedir.  

Maliye Bakanlığı ise “Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, 3152 Sayılı 

Kanuna göre illerde valilikler bünyesinde kurulan idari birimlerdir. “Valilik ve 

Kaymakamlıklar” ise bütçe sınıflandırması açısından İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatı 

olup, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları da Bakanlığın taşra birimi olarak 

bu kurumsal kod altında takip edilecektir.” görüşündedir. Diğer taraftan Yatırım İzleme 

ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve 

Esaslarına Dair Yönetmelik’te, söz konusu idari birimlerin kamulaştırma 

yapabileceklerine ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak bu yetki 4562 Sayılı 

Kanun’da belirtilmiştir. Bu düzenlemelere göre kanun ile kurulan ve İçişleri 

Bakanlığı’nın taşra birimi olarak kabul edilen Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlıklarının kamulaştırma yapmasında bir engel halin bulunmaması gerektiği 

açıktır. Diğer taraftan bu idarelerin, bu tür karar ve işlemlerinde valilik makamından 

onay olmalarının kendi lehlerine olacağı belirtilmelidir. Ancak Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlıkları valilik oluru ile OSB’ler adına kamulaştırma iş ve 

işlemlerini yapabilseler dahi, kurucu ortak olarak bulunacakları OSB’lerde katılım 

paylarının nasıl ödeneceği halen tartışmaya açık bir husus olmayı sürdürmektedir.   
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3.2 OSB’lerde Arazi Edinimi ve Yönetimi Çalışmaları 

3.2.1 Kamulaştırma işlemlerinin değerlendirilmesi  

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından alınan kamu yararı kararı, kamu yararı 

gerekçesiyle kuruluş protokolü hazırlanmış, yer tespiti yapılarak en uygun taşınmazlar 

belirlenmiş ve onaylanarak tüzel kişilik kazanmış OSB’nin, taşınmaz gereksiniminin 

karşılanması amacına yönelik olarak alınmış bir kamulaştırmaya başlama kararı 

niteliğindedir. OSB’lerin tüzel kişilik kazanmaları sürecinde Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı tarafından/kontrolünde gerçekleştirilen işlemlerin bakanlıklarca onaylı özel 

imar planlarına benzetilerek, müteşebbis heyetin başvurusu üzerine alınan kamu yararı 

kararını da kamulaştırmaya başlama kararı olarak yorumlamak daha yerinde olacaktır. 

Aksi takdirde, kamu yararına yönelik bir faaliyet için, yer tespiti yapılıp ve uygun 

taşınmaz belirlendikten sonra kamu yararı kararı alınması tutarsız bir davranış olacaktır. 

Özel hukuk kişilerine ait taşınmazların mülkiyetinin malikin rızası olmaksızın kamu 

yararı gerekçesiyle sonlandırılarak mülkiyetin idareye geçmesi anlamına gelen 

kamulaştırma yöntemi idarenin yerine getirmekle yükümlü olduğu görevlerin 

gerektirdiği taşınmazların sağlanması amacına yönelik olarak kamu gücüne dayanılarak 

kullanılan bir yetkidir. İdarenin kamu gücüne dayanarak gerçekleştirdiği kamulaştırma 

işleminin mülkiyet hakkı üzerindeki etkisi nedeniyle konu, kanuni idare ilkesine uygun 

olarak özel bir kanunda düzenlenmiş ve kamulaştırma yetkisinin kullanılmasında geçerli 

olacak idari usul kuralları ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Kamulaştırma işleminin 

mülkiyet hakkını sonlandırıcı etkisi nedeniyle konu, 05.05.2001 tarih ve 4650 Sayılı 

Kanun ile değişik 1983 tarih ve 2942 Sayılı Kanunda ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş 

ve idarenin kamulaştırma işlemi tesis ederken uyması gereken idari usul kuralları yasa 

koyucu tarafından belirlenmiştir (Tanrıvermiş vd. 2011, Tanrıvermiş ve Aliefendiolu 

2013). 

Özay (2002) tarafından kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının kamulaştırma 

yetkisinin irdelenmesinde, kamulaştırma işleminde temel aşamanın kamu yararı kararı 

verilmesi aşaması olduğunu, kamulaştırma kararı verildikten sonra, aslında bir özel 
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hukuk tüzel kişisi olan meslek kuruluşlarının kamulaştırma yapabilmesinin olanaklı 

olduğunu ifade etmektedir. OSB tüzel kişilerinin kamulaştırma konusunda sahip olduğu 

yetkiler, OSB kuruluş protokolünün ilgili bakanlık tarafından onaylanmasına/onaylı 

özel plan ve projesine göre yürütülecek bir faaliyete bağlı, uygun taşınmazın tespit 

edilmesi ve kamulaştırmaya başlandığı anlamına gelen bir kamu yararı kararı sonrasında 

kullanılan yetkiler olduğundan hukuka uygun bulunmaktadır. 

Kamulaştırma işlemi karma bir işlemdir. İdari ve adli aşama olmak üzere iki aşamadan 

oluşmaktadır. İdari aşamada kamu yararı kararı ve onaylanması, uygun taşınmazın 

tespiti, kamulaştırma kararının verilmesi, takdir ve uzlaşma komisyonları aşamasından 

oluşur. İdari aşamada kamulaştırma işlemi uzlaşmayla sonuçlandırılamadığı takdirde 

idarenin başvurusuyla beraber adli yargı aşaması başlar. Kamulaştırmanın idari 

aşamasında kamu yararı kararının alınması ve onaylanması, uygun taşınmazın tespiti ve 

kamulaştırma kararları önem taşımaktadır. Özel hukuk kişilerinin mülkiyet hakkının 

kamu yararı nedeniyle sınırlandırılması yolu olan kamulaştırma işleminin idari 

aşamasında, mülkiyet hakkının sınırlandırılmasında kamulaştırma yapılmasını 

gerektiren kamu yararı kararının alınması ve bu kamu yararına uygun taşınmazın 

belirlenmesi öne çıkan idari kararlardır. Kamu yararı kararının verilip onaylandıktan ve 

bu yarara en uygun taşınmaz belirlendikten sonra, taşınmazın kamulaştırma bedelinin 

idare tarafından belirlenmesinden sonra kamulaştırma kararı verilerek durumun ilgililere 

tebliğ edilmesi ve uzlaşma yoluyla kamulaştırmanın tamamlanması sürecinde, mülkiyet 

hakkının sonlandırılması açısından belirleyici olan aşamalar, kamu yararı kararının 

alınması, kesinleşmesi ve uygun taşınmazın belirlenmesi aşamalarıdır (Çolak 2005). 

OSB yer tespit komisyonu tarafından seçilen ve özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde 

bulunan taşınmazların kamulaştırılması süreci, normal kamulaştırma sürecinden 

farklılıklar taşımaktadır. Normal kamulaştırmalarla OSB lehine yapılan kamulaştırma 

işlemleri arasındaki temel farklılık; uygun taşınmazın kamu yararı kararı verilmeden 

önce belirlenmiş olmasıdır. OSB lehine yapılan kamulaştırmalarda, kamulaştırılacak 

taşınmazın yer tespit komisyonu kararıyla önceden tespit edilmiş olması dikkate 

alındığında, idarenin kamu yararı kararının kesinleşmesinden sonraki aşamalarda 

gerçekleştirilen işlemlerin mülkiyet hakkı üzerinde açık ve ağır bir sınırlama veya 
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sonlandırma etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenlerle OSB lehine yapılacak kamulaştırma 

işlemlerinde, kamu yararı kararı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verildikten 

sonraki aşamada, OSB tüzel kişiliği, kamulaştırma sürecinin devamı olan işlemleri 

gerçekleştirebilecektir. OSB tüzel kişilerinin, kamulaştırma masraflarını ve 

taşınmazların kamulaştırma bedellerini ödemekle yükümlü oldukları için taşınmazların 

kıymetlerinin takdiri aşamasıyla kamulaştırma işleminin uzlaşmayla sonuçlandırılması 

görüşmelerine aktif olarak katılmaları doğal kabul edilmelidir. 

OSB’nin özel hukuk tüzelkişisi olması ve lehine kamulaştırma yapılmasında bir sakınca 

bulunmamaktadır. 2942 Sayılı Kanunun 2’inci maddesinde idare kavramı; “idare; 

Yararına kamulaştırma hak ve yetkisi tanınan kamu tüzelkişilerini, kamu kurum ve 

kuruluşlarını, gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerini” ifade etmek olup, buna göre özel 

kanunlarda tanımlanan yetki çerçevesinde gerçek kişi ve özel hukuk tüzelkişileri lehine 

kamulaştırma yapılması mümkündür. 4562 Sayılı Kanunun 5’inci maddesinde yer alan 

ve Anayasa Mahkemesi’nin E: 2013/49, K: 2013/125, T:31/10/2013 sayılı kararı ile 

iptal edilen “…yapabilen veya…” ibaresinden önceki dönemde OSB’nin Bakanlık 

tarafından verilen kamu yararı üzerine hem rızaen satın alma, hem de satın alma yoluyla 

kamulaştırma işlemlerin kendi bünyesinde yürütmüştü. Anayasa Mahkemesi’nin iptal 

kararından sonra 4562 Sayılı Kanunun 5’inci maddesi “OSB, kamu yararı gerekçesiyle 

adına kamulaştırma yaptırılabilen bir özel hukuk tüzel kişiliğidir. Kamu yararı kararı, 

OSB müteşebbis heyetinin başvurusu üzerine Bakanlıkça verilir. Arazinin mülkiyetinin 

edinilmesinde yapılan masraflar ile arazi bedeli ödeme yükümlülüğü OSB tüzel 

kişiliğine aittir”  şeklini almış olduğu için 4/7/2012 tarih ve 6353 Sayılı Kanunun 

20’inci maddesi ile 4562 Sayılı Kanunun 5’inci maddesine “OSB; kamulaştırma 

işlemlerini Valilik, İl Özel İdaresi, Belediye veya Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığına yaptırabilir” hükmü eklenmiş, ancak uygulamada bu işlemde de çok çeşitli 

aksaklılar, görev ve yetki tartışmaları ortaya çıkmıştır. 6353 Sayılı Kanunda sayılan 

kamu kurumları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi olduğuna 

göre ve 5018 Sayılı Kanunun 45’inci maddesinde; “Kamu idareleri, taşınmaz satın alma 

veya kamulaştırma işlemlerini yetki devri yoluyla bir başka kamu idaresi eliyle 

yürütebilir” hükmü çerçevesinde yetki devrinin yapılması ile de başka kamu kurumları 

adına kamulaştırma yapılmasının mümkün olduğu gözden kaçırılmaktadır.  
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Son yıllarda OSB adına kamulaştırma yapan kurumlarda kıymet takdiri ve diğer 

işlemlerde önemli sorunların olması üzerine yenide düzenleme yapılması zorunlu 

olmuştur. 18/6/2017 tarih ve 7033 Sayılı Kanunun 41’inci maddesi ile 4562 Sayılı 

Kanunun 5’inci maddesine eklenen ikinci fıkra ile; “OSB adına kamulaştırma yapacak 

idare, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca oluşturacağı kıymet takdir ve uzlaşma 

komisyonlarında OSB’den en az bir üyenin görevlendirilmesini ister. Tanınacak süre 

zarfında görevlendirme yapılmaması hâlinde, ilgili idare, komisyon üyelerinin tamamını 

kendi bünyesinden seçer. Arazinin mülkiyetinin edinilmesinde yapılan masraflar ile 

arazi bedeli ödeme yükümlülüğü OSB tüzel kişiliğine aittir” düzenlemesi yapılmıştır.  

3.2.2 İmar ve parselasyon planlarının yapılması 

İlke olarak OSB olarak seçilen alanın sınırları içinde özel mülkiyete konu parsellerin 

bulunması halinde, söz konusu yerler rızaen satın alınarak veya kamulaştırılarak OSB 

adına iktisap edilmeden, imar uygulaması aşamasına geçilemeyeceği yukarıda 

açıklanmıştır. OSB sınırları içinde minimum parsel büyüklüğü şartı bulunmaktadır. 

Yürürlükte olan yönetmeliğe göre kalkınmada öncelikli yöre kapsamında kalan yerlerde 

bu büyüklük 3.000 m
2
 ve diğer yerlerde ise 5.000 m

2 
olarak belirlenmiştir.  

Düzenleme sınırı içinde kalan kadastral yolların ihdası herhangi bir bedel ödenmeksizin 

OSB adına yapılmaktadır. OSB imar planı hudutları içinde kalan imar yolları ve 

parkların terkin edilmesi gerekmektedir. İdari ve sosyal tesis alanları, fuar alanları, 

eğitim, sağlık gibi ortak yerler ile sağlık koruma bandının OSB adına tescilinin 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. OSB sınırları içindeki ortak kullanım yerlerinin 

tasarrufu ise OSB yönetimine aittir. İmar uygulaması için kesinleşen sınırlar içinde OSB 

mülkiyetine kamulaştırma, rızaen, bedelsiz, harca esas değer veya sanayicilere ait  

taşınmazların geçmesinden sonra imar planlarının yapılması işlemleri OSB Uygulama 

Yönetmeliği’nin 70’inci maddesinde aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:   

 (i) İmar planında, OSB’nin özelliği ve ihtiyaçları göz önüne alınarak Bakanlık 

tarafından çıkarılan OSB İmar Planı Şartnamesine göre sanayi parselleri, ortak kullanım 
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alanları, hizmet ve destek alanları, Sağlık Bakanlığınca belirlenen sağlık koruma bandı 

ve benzerleri ile birlikte arazi kullanım kararları yer alır. 

 (ii) (Değişik: RG-12/8/2010-27670) OSB mülkiyetinde kalan ve ortak kullanım 

alanlarından sayılan zorunlu idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile arıtma tesisi alanı 

ve aktif yeşil alanlar için, toplam bölge büyüklüğünün en az % 8’i kadar alan ayrılır.  

 (iii) Onaylı imar planlarında, OSB mülkiyetinde bulunan ortak kullanım alanlarının, 

toplam bölge büyüklüğünün  %8’inin üstünde olması ve OSB tarafından ihtiyaç 

olmadığının belirtilmesi ve gerekli durumlarda ilgili kurumlar nezdinde belgelenmesi 

halinde; park ve otopark alanları hariç %8’in üstünde kalan donatı alanları OSB’nin 

ihtiyacı doğrultusunda değerlendirilebilir. 

 (iv) OSB’nin imar planlarında, bölge büyüklüğünün %10’unu geçmemek üzere, 

katılımcı veya kiracılara yönelik küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık 

hizmetleri için hizmet ve destek alanları ayrılabilir. Ancak, bu alanlar, ortak kullanım 

alanı olarak değerlendirilmez, imar tadilatına konu edilmesi halinde karşılığı aranmaz, 

3000 m
2
 den küçük parsel oluşturulamaz. Hizmet ve destek alanı olarak ayrılmış küçük 

imalat ve tamirat alanları hariç bu alanlarda KAKS = 1.00 olup aksi bir hüküm 

olmadıkça, h=yükseklik, serbest, minimum yapı yaklaşma mesafesi 10 m olarak 

bırakılır. Küçük imalat ve tamirat alanlarında, minimum 10 m açık çalışma alanı 

ayrılması, bodrum kat hariç 2 kat yüksekliği geçmemesi koşulu ile bölge müdürlüğünce 

onaylanacak genel yerleşim planına göre uygulama yapılır.    

 (v) OSB’lerde, sanayi parsellerinde yapılaşma koşulları, Taban Alanı Katsayısı 

(TAKS) 0.55; Emsal (Kat Alanı Katsayısı) 0.70; yükseklik (h) serbest veya üretim 

teknolojisinin gerektirdiği yükseklik olarak belirlenir. İmar planı yapımı aşamasında; 

genel doğal yapısı veya yapılaşmaya açılamayacak yapı yasaklı alanlardan oluşan 

eşikler nedeniyle bölgenin en fazla % 40’ının sanayi parsellerine ve hizmet ve destek 

alanlarına ayrılabildiği durumlarda TAKS = 0.55, Emsal = 0.75 ve h = serbest olarak 

koşullandırılır. 

 (vi) Mevcut imar planı bulunan OSB’lerde en az ortak kullanım alanlarının plan 

içerisinde sağlanması halinde yapılaşma koşulları, yukarıdaki oranlarla 

değiştirilebilir.      
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 (vii) Yapı emsali belirlenirken bodrumda iskan edilen katların %50 si, asma kat, 

çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların ışıklıklar 

çıktıktan sonraki toplamı hesaplanır......”. 

İmar uygulaması yapım yöntemleri ise aynı Yönetmelik’in 82’inci maddesinde 

aşağıdaki gibi düzenlenmiştir: 

 (i) OSB seçilen alan içinde özel mülkiyete konu alanlar bulunması halinde, söz 

konusu yerler rızaen satın alınarak veya kamulaştırılarak OSB adına iktisap edilmeden, 

imar uygulaması aşamasına geçilemez.   

 (ii) Ancak; 

(a) Yer seçimi ve Bakanlıkça onaylanan imar planı sonucu sanayi alanı niteliği kazanan 

bölge içinde Bakanlık tarafından belirlenen tahsis şartlarını kabul edeceğini taahhüt 

eden ve Yönetmeliğin EK-3 sayılı ekinde yer alan noter tasdikli taahhütnameyi veren 

yatırımcılar olması durumunda, bu yatırımcılara ait taşınmazlar kamulaştırılmadan imar 

uygulamasına dahil edilir. Bu durumda katılımcı,  imar uygulaması sonucu kendisine 

tahsis edilen parsel üzerinde taahhüt ettiği yatırımı gerçekleştirir. Aksi takdirde söz 

konusu parsel OSB tarafından rızaen veya kamulaştırma yolu ile alınarak başka bir 

yatırımcıya tahsis edilir. 

(b) OSB ilanından önce kısmen veya tamamen sanayi alanı olarak planlanmış, proje 

alanı binalı veya binasız arazi veya arsa olarak özel mülkiyete dağılmış, OSB bütçe 

imkanları nedeniyle kamulaştırma işlemi gerçekleştirilemeyen OSB’lerde Bakanlığın ön 

izniyle 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18’inci maddesi uyarınca imar 

uygulaması yapılır.   

 (ii) Kesinleşmiş imar planına uygun olarak, imar planı içine giren arazinin 

düzenlenmesi, özel OSB’lerde ve kamulaştırma işlemlerini tamamlayarak tapuya 

tescilini yaptırmış olan OSB’lerde 3194 sayılı Kanunun 15’inci ve 16’ncı maddeleri 

uyarınca parselasyon niteliğinde ayırma haritaları işlemiyle yapılabilir” şeklinde 

düzenlenmiştir. 
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Türkiye’de mevcut OSB’lerde arazi kullanım kararlarının imar planları ile tespit 

edildiği, ancak daha sonra yapılan revizyonlar veya plan değişikliği yoluyla OSB 

sınırları içinde farklı kullanımlara ayrılmış parsellerin plan işlevlerinde değişikliklerin 

yapıldığı ve özellikle doğal sınırların olduğu yerlerde sağlık koruma bandının 

kaldırıldığı görülmektedir. Arazi kullanım kararlarına göre OSB içinde sanayi amaçlı 

kullanıma ayrılması gereken parsellerin oranının % 60, OSB içinde yollar ve 

otoparkların % 12, sağlık koruma bandının % 10 ve hizmet ve destek alanlarının % 10 

olması gerektiği görülmektedir (Çizelge 3.1). OSB’nde doluluk oranının artış 

göstermesi, sanayicinin yer talebinin artması ve arsa birim değerinin yükselmesine bağlı 

olarak sanayi amaçlı kullanıma ayrılan arazinin payının yükseltilmesine çalışıldığına 

birçok örnekte rastlanmaktadır. 

Çizelge 3.1 Arazi Kullanım Kararları 

Arazi Kullanım Türleri Bölge Alanı İçindeki Payı (%) 

Sanayi 60 

İdari ve Sosyal Tesis Alanı 3 

Teknik Altyapı Alanı 2 

Spor ve Yeşil Alanlar 1 

Arıtma Tesisi 2 

Hizmet ve Destek Alanları 10 

Sağlık Koruma Bandı 10 

Yollar – Otoparklar 12 

Toplam 100 

Kaynak: Sanayi Bakanlığı Verileri (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,  Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, İmar 

Şubesi Müdürlüğünün, bilgi, belge, rapor, talimat ve görüşlerinden yararlanılmıştır.) 

 

3.2.3 Türkiye’de OSB planlarının arazi kullanım kararları 

Türkiye’de 1962 yılından 2010 yılına kadar kuruluşu tamamlanan 262 adet OSB’den en 

büyüğü 2.359 ha arazi varlığına sahip olan Gaziantep OSB ve en küçüğü ise 18,5 ha 

arazisi olan Elazığ Hayvancılık OSB olmuştur. Ortalama OSB büyüklüğü ise 265 hektar 

olarak ölçülmüştür. OSB planlarında ülke geneli (verilerine ulaşılan 200 adet OSB) 
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OSB büyüklüğünün ise ortalama % 57,68’nin sanayi parsellerine ayrılmış olduğu 

saptanmıştır. Ulaşım alanlarının OSB alanı içindeki  payı ortalama % 12,65, arıtma 

tesisinin oranı % 2,11, idari ve sosyal tesis alanının payı % 3.21 büyüklüğünde olduğu 

saptanmıştır. Türkiye’de mevcut 200 adet OSB’nin kentsel donatı alanının toplam OSB 

alanı içindeki payının % 9,55 olduğu tespit edilmiştir (Şenol 2011). 

Örnek olarak alınan Adana Hacı Sabancı OSB’nin toplam 1.509 hektar büyüklüğünde 

arazisiinin % 71’inin sanayiye ayrılmış olduğu, OSB alanının 401 hektarlık kısımının 

kamulaştırma ve 385.559 m
2
’lik kısmının ise harca esas değer üzerinden satın alınmış 

olduğu belirlenmiştir. Kamulaştırılan arazilerin ortalama birim değeri 2 TL/m
2
, 

Hazine’den alınan arazilerin ortalama birim değeri 2,36 TL/m
2
 olduğu ve sanayi 

parselinin yatırımcıya satış bedelinin ise  65-110 TL/m
2
 (ortalama 90 TL/m

2
)
 
aralığında 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca OSB’lerde 2014 yılı fiyatlarına göre alt yapı ve üst yapı 

giderinin 14,50 TL/m
2
 olduğu saptanmıştır. OSB altyapı ve üstyapı giderinin, OSB 

büyüklüğü üzerinden hesaplanması halinde 701.546.199TL kar, altyapı ve üstyapı 

giderinin sanayi amaçlı olarak kullanıma ayrılan alan üzerinden hesaplanması halinde 

ise 767.187.699 TL karın elde edildiği ortaya çıkmaktadır (Çizelge 3.2). 

Çizelge 3.2 Adana Hacı Sabancı OSB Revizyon İmar Planı Arazi Kullanım Kararları  

Planlama Alanı (Ha) 1.509,72 

Parsel Sayısı (Adet) 605 

Kullanım Şekli Sanayi 

Büyüklüğü (Ha) 1.068,78 

Sanayi Alanının Bölge Yüzölçümüne Oran (%) 70,79 

Örnek olarak seçilen Adana Hacı Sabancı OSB alanı 1.509,72 ha olup, bunun % 

70,87’si bedelsiz, % 26,57’si kamulaştırma ve % 2,56’sı harca esas değer üzerinden 

devir alınmıştır (Çizelge 3.2). OSB’nin toplam yüzölçümü üzerinden hesaplama 

yapıldığı zaman, arazi edinim maliyetinin toplam altyapı ve üstyapı maliyeti içindeki 

payının % 12,17 ve sadece sanayi faaliyetlerine ayrılan alan açısından yaklaşıldığı 

zaman arazi edinim maliyetinin toplam altyapı ve üst yapı maliyeti içindeki payının % 

16,52 olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 3.2). Ancak belirlenen oranların yorumlanmasına 

ihtiyatlı davranılması gerekir.  



38 
 

Çizelge 3.2 Adana Hacı Sabancı OSB Revizyon İmar Planı Arazi Kullanım Kararları 

(Devamı)  

ADANA HACI SABANCI OSB 

1- OSB Alanı (m
2
) 15.090.000       

2- Sanayi Parseli Alanı (m
2
) % 70 10.563.000       

3- Kamu Yararı Kararı Verilen Alan (m
2
) 25.405       

  MALİYETLER     GELİR   

1- Altyapı+Üstyapı Gideri (TL) 218.805.000 1- ARSA SATIŞI   

2- Kamulaştırma Gideri:     ALAN (m
2
) 10.563.000 

  Kamulaştırılan Alan (m
2
) 4.010.000   FİYAT (TL/m

2
) 90 

  Kamulaştırma Bedeli (TL/m
2
) 2   GELİR (TL) 950.670.000 

  TOPLAM (2) 8.020.000 2- 
DİĞER GELİRLER 

(TL) 
0 

3- Maliyeden Alınan:     TOPLAM GELİR (TL) 950.670.000 

a) Harca Esas Değer Üzerinden Alınan (m
2
) 385.559       

  Fiyatı (TL) 2,36       

  TOPLAM (3) 909.919       

b) Bedelsiz alınan (m
2
) 0   Rızaen Alınan (m

2
) 10.694.441 

4- Rızaen Satın Alınan (m
2
) 10.694.441       

  Fiyatı (TL) 2       

  TOPLAM (4) 21.388.882       

5- Diğer Kamu Kuruluşlarında Alınan (m2) 0       

  Fiyatı (TL)         

  TOPLAM (5) 0       

  TOPLAM MALİYET (1+2+3+4+5) 249.123.801       

  KAR/ZARAR 701.546.199       

ADANA HACI SABANCI (
*
) 

  OSB Alanı (m
2
) 15.090.000       

  Sanayi Parseli Alanı (m
2
) 10.563.000       

  Kamu Yararı Kararı Verilen Alan (m
2
) 25.405       

  MALİYETLER     GELİR   

1 Altyapı+Üstyapı Gideri (TL) 153.163.500 1- ARSA SATIŞI   

2 Kamulaştırma Gideri:     ALAN (m
2
) 10.563.000 

  Kamulaştırılan Alan (m
2
) 4.010.000   FİYAT (TL/m

2
) 90 

  Kamulaştırma Bedeli (TL/m
2
) 2   GELİR (TL.) 950.670.000 

  TOPLAM (2) 8.020.000 2- DİĞER GELİRLER 0 

3 Maliyeden Alınan:     TOPLAM GELİR 950.670.000 

  Harca Esas Değer Üzerinden Alınan (m
2
) 385.559       

  Fiyatı (TL) 2,36       

  TOPLAM (3) 909.919       

  Bedelsiz alınan (m
2
) 0   Rızaen Alınan (m

2
) 10.694.441 

4 Rızaen Satın Alınan (m
2
) 10.694.441       

  Fiyatı (TL) 2       

  TOPLAM (4) 21.388.882       

5 Diğer Kamu Kuruluşlarında Alınan (m2) 0       

  Fiyatı (TL)         

  TOPLAM (5) 0       

  TOPLAM MALİYET (1+2+3+4+5) 183.482.301       

  KAR/ZARAR 767.187.699       

(
*
) Altyapı ve Üstyapı gideri sanayiye ayrılan parsel üzerinde hesaplanırsa 
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Özellikle arazi ediniminin uzun zaman aldığı ve maliyet tutarlarının ise paranın zaman 

değeri dikkate alınmadan statik bir yaklaşımlar toplandığı gözden uzak tutulmamalıdır. 

Diğer yandan rızaen edinim bedeli ve kamulaştırma bedelinin, harca esas değerden daha 

düşük olduğuna dikkat edilmelidir. OSB için arazi ediniminin yapıldığı dönemde faiz 

oranları ve edinim süresi birlikte dikkate alındığı zaman, arazi edinim maliyetinin ikiye 

katlanması gerektiği tespit edilmiştir. Burada ikinci önemli husus ise hesaplanan kar 

tutarları olup, OSB alanı üzerinden yapılan hesaplamada toplam maliyetin arsa satış 

gelirine oranı % 26,21 ve sanayi alanı üzerinden yapılan hesaplamada is söz konusu 

oran % 19,30 olarak tespit edilmiştir. Bazı OSB’nde arsa satış değerinin yüksek 

belirlendiği ve sanayiden yüksek bedel alınarak gelir sağlandığı iddiaları doğru gibi 

görünse de, maliyet analizi ile arsa satış gelirlerinin toplanmasında zaman unsurunun 

dikkate alınmadığı ve statik olarak hesaplama yapılması nedeni ile fiktif karın ortaya 

çıktığının vurgulanması gerekir.    

İkinci örnek olarak Çankırı Yakınkent OSB incelenmiş olup, OSB’nin alanı 593 hektar 

olmuştur. OSB arazisinin 308 hektarlık kısmı Maliye Hazinesi’nden bedelsiz olarak 

alınmış ve 285 hektarlık kısmı ise 3 TL/m
2
 bedelle kamulaştırılmıştır. OSB arazisinin % 

48,1’i kamulaştırma yoluyla edinilmiştir. OSB alanı içinde sanayi kullanıma ayrılan 

arazinin toplam içindeki payı % 70 olmuştur. OSB’nin yeni kurulması nedeniyle sanayi 

parsellerinin bedelsiz olarak verildiği, alt ve üst yapı için yaklaşık 85.985.000 TL 

tutarında yatırımın yapılmasının gerektiği ve mevcut koşullarda OSB’nin 4.535.000 TL 

tutarında kaynağa ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Bölgenin arazi edinim kararlarına 

ilişkin sonuçlar aşağıda verilmiştir (Çizelge 3.3). 

3.3 OSB’nde Kısmen veya Tamamen Bedelsiz Arsa Tahsisi 

OSB’lerde bulunan boş parsellerle ilgili olarak 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın 

Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un geçici 1’inci 

maddesine göre hazırlanan Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek 

veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmelik, Bakanlar Kurulunca 

15/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır. Yönetmelik ile kalkınmada öncelikli yöreler 

kapsamındaki iller ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı tarafından 2001 yılı için 



40 
 

belirlenen fert başına gayri safi yurt içi hâsıla tutarı 1.500 ABD Doları veya daha az 

olan illerdeki OSB’nin mülkiyetinde bulunan ve tahsis edilmemiş parsellerin, yeni 

yatırımlar için gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz tahsisine ilişkin usul ve esaslar tespit 

edilmiştir. İlgili mevzuat kapsamında toplam 3.036 yatırımcı için arsa tahsisi bedelsiz 

olarak yapılmış olup, söz konusu parsellerin 1.410 adedinde üretime geçilerek toplam 

olarak 61.500 kişilik istihdam artışı sağlanmıştır. 29/3/2011-12/04/2013 tarihleri 

arasında OSB’lerde yatırım yapmak isteyen sanayicilere, en geç üç yıl içinde en az 10 

kişilik istihdam sağlamak üzere üretime geçilmesi şartıyla % 50 ile % 100 arasında 

bedelsiz arsa tahsisi yapılmıştır.  

Çizelge 3.3 Çankırı Yakınkent OSB Arazi Kullanım Kararları  

ÇANKIRI YAKINKENT OSB 

1- OSB Alanı (m
2
) 5.930.000       

2- Sanayi Parseli Alanı (m
2
) % 70 4.151.000       

3- Kamu Yararı Kararı Verilen Alan (m
2
) 25.405       

  MALİYETLER     GELİR   

1- Altyapı+Üstyapı Gideri (TL) 85.985.000 1- ARSA SATIŞI   

2- Kamulaştırma Gideri:     ALAN (m
2
) 4.151.000 

  Kamulaştırılan Alan (m
2
) 2.850.000   FİYAT (TL/m

2
) 0 

  Kamulaştırma Bedeli (TL/m
2
) 3   GELİR (TL) 0 

  TOPLAM (2) 8.550.000 2- DİĞER GELİRLER 0 

3- Maliyeden Alınan:     TOPLAM GELİR 0 

a) 
Harca Esas Değer Üzerinden 

Alınan (m
2
) 

0 
      

  Fiyatı (TL) 0       

  TOPLAM (3) 0       

b) Bedelsiz alınan (m
2
) 3.080.000   Rızaen Alınan (m

2
) 0 

4- Rızaen Satın Alınan (m
2
) 0       

  Fiyatı (TL) 2       

  TOPLAM (4) 0       

5- 
Diğer Kamu Kuruluşlarında Alınan 

(m
2
) 

0       

  Fiyatı (TL)         

  TOPLAM (5) 0       

  
TOPLAM MALİYET 

(1+2+3+4+5) 
94.535.000 

      

  KAR/ZARAR 94.535.000       
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3.4. OSB’nde Gelir Kaynaklarının Değerlendirilmesi  

OSB’lerin gelirlerini; katılma payları, krediler, yönetim aidatları, işletme gelirleri, diğer 

gelirler ve arsa satışı olarak sıralamak mümkündür. OSB’ler için en önemli gelir 

kaynağı ise arsa satışı olarak gerçekleşmektedir. Bölge içinde arsa tahsisleri; müteşebbis 

heyet tarafından yapılır. OSB yönetiminden talep edilen arsa üzerinde yapılacak yatırım 

ile ilgili açıklayıcı belgeler ile başvuru yapan yatırımcının arsa talebi başvurusu 

müteşebbis heyet tarafından değerlendirilmektedir. Taleplerin uygun bulunması halinde, 

tahsis şartları ve tahsis edilen parsel ilgililere yazılı olarak bildirilir. OSB yönetimi 

Bakanlık kredisi kullanmış ise, tahsis edilen veya satışı yapılan parsellerden elde edilen 

gelir ile öncelikle Bakanlık kredisinin geri ödenmesi sağlanır. Buradaki temel amaç; 

Bakanlık kredisinin zamanında ödenmesini sağlamaktır.  

OSB alanı ilan edilerek kesinleşen sınırlar içindeki arsaların yatırım yapmadan ziyade 

spekülasyon amaçlı olarak alınmasını önlemek için OSB yönetimi satışını yaptığı 

arsaların tapu kayıtlarına “vefa hakkı” şerhi koymaktadır. Geri alım (vefa) hakkı ile 

sanayiciye bir gayrimenkulün satılmasında, eski malik olarak OSB yönetimine söz 

konusu arsayı geri satın alma hakkı vermektedir. Bu şerh yatırımcının kuracağını beyan 

ettiği tesisin işletmeye açılmasına kadar devam etmekte olup, süresi içinde arsa üzerinde 

yatırımın yapılarak işletmeye açılmaması halinde, söz konusu şerhin bir gereği olarak 

arsanın tahsis veya satışı iptal edilmekte ve alınan bedel iade edilerek arsa tekrar OSB 

yönetimine geçmektedir. .   

Kalkınmada öncelikli illerde ve fert başına gayri safi yurt içi hasılası 1.500 ABD Doları 

ve daha az olan illerde OSB mülkiyetinde bulunan ve tahsis edilmemiş olan parseller, 

yeni yatırım yapılabilmesi için gerçek ve tüzel kişilere bedelsiz tahsis edilir. Bu 

arsaların bedeli Bakanlıkça verilen kredilerden mahsup edilir. OSB’ne sağlanan teşvik, 

destek, kredi ve muafiyetlerin incelenmesi gerekli olup, sık kullanılanlar aşağıda kısaca 

açıklanmıştır:  
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3.4.1 Bakanlık Kredisi  

Bakanlık yatırım programında yer alan OSB’lerden; kalkınmada öncelikli yörelerde 

bulunanlar ile ileri teknoloji gerektiren ihtisas OSB’lerin arsa, altyapı ve bölge 

müdürlüğü hizmet binası inşaatı ve genel idare giderleri, normal ve gelişmiş yörelerde 

bulunan OSB’lerin altyapı, bölge müdürlüğü hizmet binası inşaatı ve genel idare 

giderleri kredilendirilmektedir. Bu kredi; (i) kalkınmada öncelikli yörelerde % 1 faiz 

oranı ile 5 yılı ödemesiz olmak üzere toplam 15 yıl geri ödemeli, (ii) normal illerde % 2 

faiz oranı ile 3 yıl ödemesiz olmak üzere toplam 13 yıl geri ödemeli, (iii) gelişmiş 

illerde % 3 faiz oranı ile 2 yıl ödemesiz olmak üzere toplam 11 yıl geri ödemeli olarak 

kullandırılmaktadır. Bakanlığın bütçe olanakları sınırlı olduğu için talepte bulunan 

bütün OSB’ne kredi verilememekte ve doğal olarak OSB yönetimi yatırımcılarından 

katkı payı alma ve bankalara borçlanma yoluna gitmek zorunda kalmaktadır.  

3.4.2 Vergi Muafiyetleri 

OSB tüzel kişiliğine bazı vergilerden muafiyet sağlanmıştır. Buna göre; (i) inşaat bitim 

tarihini takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden, (ii) tüketeceği 

elektrik için elektrik ve havagazı tüketim vergisinden, (iii) arsa ve işyeri teslimlerinde 

KDV’den, (iv) bina inşaat ve yapı kullanma izni harcından, (v) kurumlar vergisinden, 

(vi) tevhit ve ifraz işlem harcından ile (vii) merkezi atık su arıtma tesisi işleten bölgeler 

atık su bedelinden muaf tutulmuştur. 18/6/2017 tarihli ve 7033 Sayılı Kanunun 10’uncu 

maddesi ile yapılan değişiklik sonrası “organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, 

endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar” 

bina vergisinden daimi olarak istisna edilmişler ve bina vergisi muafiyeti ile OSB içinde 

faaliyette bulunan işletmelerden fiilen yatırım yapanların dolaylı olarak teşvik edilmesi 

sağlanmıştır. Bununla birlikte bölgelerin atıksu ve katı atık hizmetleri ile toplu taşıma 

gibi hizmetlerinin belediyeler tarafından yürütüldüğü ve OSB’lere sağlanan vergi 

avantajı yoluyla birçok ilçede belediye gelirlerinde önemli ölçüde kayıp ortaya çıktığı 

gözden uzak tutulmamalıdır. 
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4. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ARAZİ EDİNİMİ VE 

KAMULAŞTIRMA UYGULAMALARININ SORUNLARININ ANALİZİ 

4.1 Veri Toplama ve Analiz Yöntemlerinin Değerlendirilmesi  

Araştırmada OSB’nin arazi edinimi ve kamulaştırma uygulamalarının sorunlarının 

analizinde; idari kayıtlar, raporlar, önceki araştırma sonuçları ve seçilmiş OSB’ne 

uygulanan anketin sonuçları kullanılmıştır. OSB’ler ile yapılan anket çalışmasında 

öncelikle tüm OSB’leri inceleme imkanının bulunmaması sebebiyle yedi ayrı coğrafi 

bölgeden seçilmek suretiyle 33 adet OSB Bölge Müdürü ile anket yapılarak veri 

toplanması zorunlu olmuştur. Anket çalışmasında OSB’nin büyüklüğü, kamulaştırılacak 

alan, Maliye Hazinesi’ne ait alan, kamulaştırma için ödenen bedel, Hazine arazisinin ve 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ve bunların elde edilmesinde ödenen 

rayiç bedel veya bedelsiz olarak alınan alanlar, kamulaştırma yapılmasında karşılaşılan 

sorunlar ve çözüm önerileri, kamulaştırma iş ve işlemlerinin hangi kurum ve kuruluşlar 

eliyle yapılmasının daha seri ve pratik olarak yapılabileceği gibi konulara yönelik açık 

uçlu ve çoktan seçmeli sorulara yer verilmiştir.  

Anket soruları OSB bölge müdürleri ile yapılan yüzyüze görüşme ile doldurulmuştur. 

Anket uygulaması bölge müdürlerinin seçilmesinde; OSB’lerin arazi edinimi, 

kamulaştırma ve değerleme sorunları ile birebir bölge müdürlerinin karşılaşmaları ve 

dolayısıyla OSB’ler hakkında en doğru bilgilere ulaşılmasında bu yolun etkili olmasıdır. 

Anket çalışmasında elde edilen sonuçlar ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 

verileri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve doğruluğu teyit edilen sonuçların 

raporlanması yoluna gidilmiştir. Bakanlık’tan sicil almış her OSB fiilen faaliyette 

bulunmadığı için aktif olmayan OSB yöneticilerinin de OSB işleyişi konusunda yeterli 

tecrübeye sahip olmayacakları varsayılarak araştırmanın kapsamı dışında bırakılması 

zorunlu olmuştur. 

4.2 OSB’nin Sınırları İçinde Arazi Kullanımı ve Kamulaştırma Uygulamaları   

“OSB’nin kamulaştırma sürecinde karşılaştığı problemler” ile ilgili tespit yapmak için 

OSB yöneticilerine uygulanan anket ile toplanan veriler analiz edilmiştir. Toplam 33 
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adet seçilmiş OSB’nin yöneticilerinden görüş ve bilgi temin edilmiştir. Yürütülen anket 

çalışmasına katkı sağlayan yöneticilerin sorumlu oldukları OSB’lerin toplam 

yüzölçümlerinin anketin yapıldığı tarihte 33.165.000 m
2
 olduğu ve toplam olarak 1.197 

adet parselden oluştuğu tespit edilmiştir. OSB alanları içerisinde yer alan sanayiye 

ayrılan alanların ise 16.735.800 m
2
 olduğu belirlenmiştir. İncelenen OSB’nde Maliye 

Hazinesi’ne ait olup, OSB Müdürlüğüne devri gerçekleşen alanların toplam 

yüzölçümünün 6.573.676 m
2
 olduğu ve 16.148.224 m

2
 yüzölçümlü alanın ise diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarına ait alanlardan OSB alanlarına devri gerçekleşen alanlar 

olduğu belirlenmiştir.  

Maliye Hazinesi’ne ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan bu alanların OSB 

alanlarının “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği”nin 7’inci maddesi 

çerçevesinde bedelsiz devri veya harca esas değeri üzerinden satın alınma işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Toplam 13 adet organize sanayi bölgesi için toplam 10.340.100 m
2
 

yüzölçümüne sahip alan için kamu yararı kararının alınmış olduğu ve OSB alanlarının 

toplam 10.078.100 m
2
 yüzölçümlü kısmını oluşturan taşınmazların ya rızaen satış 

yoluyla ya da kamu yararı kararı verilmesi suretiyle (kamulaştırma yoluyla) OSB 

mülkiyetine geçmiş olduğu belirlenmiştir. Kamulaştırma yapılan taşınmazların seçilmiş 

OSB’ler için ortalama kamulaştırma birim bedellerinin 13,02 TL/m
2
 olduğu belirlenmiş 

olup, bu taşınmazların imar uygulaması sonrasında organize sanayi bölgeleri 

bünyesinde faaliyet gösterecek olan girişimcilere satış birim bedelinin ise bedelsiz devri 

gerçekleşen OSB’ler hariç olmak üzere ortalama 44,08 TL/m
2
 olarak gerçekleşmiş 

olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak OSB alanı olarak belirlenen alanın sınırları içinde 

imar uygulaması yapıldıktan sonra toplam 16.735.800 m
2
 yüzölçümlü alanın 

girişimcilere satışının gerçekleştiği veya gerçekleşebileceği alanlar olarak belirlenmiş 

olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda yapılan imar uygulaması neticesinde 737.714.064 

TL arsa satış geliri elde edilebileceği saptanmıştır (Çizelge 6).  

Anket yapılan 33 adet OSB’nin büyüklüğü toplam 13.867 hektar olup, bunun % 34’lük 

kısmına tekabül eden 4.778 hektarlık kısmının Maliye Hazinesi ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarından edinildiği saptanmıştır. Anket sonuçlarına göre 296 adet OSB’nden 

seçilen 33 adet OSB’nin imarlı sahasının toplam içindeki payı % 19, sanayiye ayrılan 
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alanın bütün OSB’nin sanayi alanı içindeki payı % 20 ve parsel sayısının bütün 

OSB’nin parsel sayısı içindeki payı % 7 olmuştur (Çizelge 4.1). Görüşülen OSB’nde 

sanayi parsellerinin alanının toplam bölge alanı içindeki payı % 62,21 ve bütün 

OSB’lerinde sanayi alanlarının toplam bölge alanı içindeki payı % 58,85 olmuştur.  

Çizelge 4.1 Anket Çalışması Yapılan OSB’lere İlişkin Bilgiler 

Sıra 

No 
OSB’nin Özelliği 

OSB’nin İmarlı 

Sahası          

(ha) 

OSB’nin Sanayi 

Parseli Alanı               

(ha)                

OSB’nin Toplam 

Parsel Sayısı  

1 Toplam 296 Adet OSB 73.880 43.480 73.286 

2 
Anket Yapılan ve Verisi 

Toplanan 33 Adet OSB  
13.867 8.627 4.977 

 Toplam İçindeki Payı  (%) 19 20 7 

 

4.3 İncelenen OSB’nde Arazi Edinimi ve Kamulaştırma Sorunlarının Analizi  

OSB, ülke kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması sağlanarak, ülke kalkınmasına 

hizmet etmek üzere, idarenin katılımıyla yerleri belirlenen, kurucu heyetinde kamu 

kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının da bulunduğu, 

gerekli altyapı hizmetlerinin idare tarafından gerçekleştirildiği, kredi, muafiyet ve 

teşviklerden yararlanan tüzel kişiliğe sahip sanayi yatırım bölgeleri olarak 

bilinmektedir. OSB kurulmasının hukuki dayanağı hem anayasal boyutta, hem de yasal 

boyutta ortaya çıkmaktadır. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma hedefinin 

gerçekleştirilebilmesi için ülkenin kıt kaynaklarının verimli kullanılmasının taşıdığı 

önem nedeniyle anayasal ve yasal metinlerde OSB kuruluşu konusunda doğrudan ve 

dolaylı hükümler yer almaktadır. Sanayi yatırımlarının olumlu yönlerinin teşviki ve 

olumsuzluklarının giderilmesi gereği konunun anayasal ve yasal düzlemde 

düzenlenmesi sonucunu doğurmuştur. 

Anket uygulanan 33 adet OSB’nden 30 adedinin bölge kuruluşu aşamasında arazi 

edinimi, imar uygulamaları ve sonuçlarına ilişkin sağlıklı bilgi edinilebilmiştir (Çizelge 

4.2). Detaylı verileri elde edilen 30 adet OSB’nin alanı 13.868,27 ha, kamu yararı kararı 

verilen arazi varlığı 5.630,60 ha, imar planı ile sanayi yatırımlarına ayrılan arazi varlığı 
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8.626,51 ha ve parsel sayısı 4.997 adet olmuştur. Toplam OSB alanının % 41’ine yakın 

kısmı için kamu yararı kararının alınmış olduğu ve kalan % 59’luk kısmın ise Hazine ve 

kamu arazileri ile rızaen alınan arazilerden oluştuğu ve kamulaştırma alanı dışındaki 

araziler için kamu yararı kararının alınmadığı dikkati çekmektedir. Yer seçiminin 

kesinleşmesi ve OSB’nin tüzelkişilik kazanmasından sonra Hazine ve diğer kamu 

arazilerinin kamu yararı kararı olmadan devrinin yapılması normal olarak görülmelidir.   

OSB’nde rızaen edinim uygulamasının yoğun olarak tercih edildiği ve bunun temel 

nedeninin kamulaştırma yoluyla arazi ediniminin birçok prosedürünün olması ve zaman 

alması olduğu ileri sürülmektedir. Ancak kamulaştırma yönünden OSB’nin kamu 

tüzelkişisi gibi görülmesi nedeni ile rızaen edinimin ancak 2942 Sayılı Kanunun 8’inci 

maddesindeki satın alma yöntemi olarak uygulanması zorunlu olmalıdır. Bununla 

birlikte kanunda açıkça “rızaen edinimin” ne olduğu ve nasıl uygulanacağı 

açıklanmadığı için hemen her OSB’nde farklı uygulamaların yapıldığı ve bu 

düzenlemenin gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanmalıdır. İnceleme sonuçlarına göre 

30 OSB’nin güncellenmiş arazi edinim maliyeti ile arsa satış değeri arasında 3,34 kat 

farkın olduğu, ortalama sanayi alanının bölge alanına oranının % 62 dolayında olduğu 

dikkate alındığı zaman arsa satış değerinin nispeten yüksek olduğu düşünülse de, arsa 

satış değeri içinde hem arazi edinim maliyeti, hem de altyapı yatırımlarının bedelinin 

olduğunun vurgulanması gerekir (Çizelge 4.2).   

OSB kuruluşunda en uygun yerin tespiti çalışmaları yapılmakta olup, bu kapsamda; 

OSB kurulacak alanın kamu ya da özel hukuk kişilerine ait taşınmazlar olup olmadığı 

konusu dikkate alınmadığı, yer seçimi komisyonunun ilgili kurum temsilcilerinden 

oluştuğu ve belirtilen üyelerin seçilen sahanın mülkiyeti ve arazi edinim bedeli 

konusunda uzmanlıklarının olmadığı görülmektedir.  
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Çizelge 4.2 Anket Çalışması Yapılan OSB’lere İlişkin Bilgiler 

OSB Adı 

Toplam 

Yüzölçümü 

(m
2
) 

Sanayiye 

Ayrılan 

Alan (m
2
) 

Parsel 

Sayısı 

Kamu 

Yararı 

Kararı 

Verilen 

Alan (m
2
) 

Hazineye 

Ait Alan 

(m
2
) 

Diğer Kamu 

Kurum ve 

Kuruluşlarına 

Ait Alan (m
2
) 

Satın 

Alınan 

Alan (m
2
) 

Güncel 

Kamulaştırma 

Birim Bedeli 

(TL/m
2
) 

Sanayi 

Parseli Satış 

Birim Fiyatı 

(TL/m
2
) 

Burdur 2. OSB 960.000 613.400 24 560.000 400.000 0 0 5,46 50 

Şinik Akçaabat 

OSB 
870.000 267.000 48 870.000 0 0 0 27,38 Bedelsiz 

Akşehir OSB 1.150.000 970.600 107 1.150.000 0 0 0 - 22,5 

Sakarya 3. OSB 2.540.000 1.504.000 57 1.820.000 550.000 170.000 0 12,12 14 

Isparta Deri 

İhtisas ve Karma 

OSB 

630.000 267.600 81 380.000 7.254 242.746 0 6,37 173,5 

Afyonkarahisar 

Emirdağ OSB 
1.050.000 524.000 38 0 1.050.000 0 0 - 30 

Türkoğlu OSB 1.280.000 826.200 29 1.030.000 250.000 0 0 22,82 21 

Batman OSB 1.642.000 938.000 97 1.498.100 143.900 0 0 20,38 Bedelsiz 

Malatya 1. OSB 15.240.000 - 511 1.870.000 0 13.370.000 0 - 15,35 

Polatlı OSB 3.700.000 1.322.000 - 350.000 2.172.522 1.177.478 0 5,55 18 

Burdur OSB 903.000 624.000 57 0 0 0 0 - 52,35 

Iğdır OSB 2.000.000 8.391.000 106 0 2.000.000 0 0 - Bedelsiz 

Çankırı Çerkeş 

OSB 
1.200.000 488.000 42 0 0 1.188.000 12.000 4,1 Bedelsiz 

Kocaeli Gebze 

VI. OSB 
3.018.700 1.766.000 294 2.618.700 400.000 0 0 52,45 450 
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Çizelge 4.2 Anket Çalışması Yapılan OSB’lere İlişkin Bilgiler (devamı) 

Adıyaman OSB 2.920.000 1955000 148 850.000 30.000 0 2.040.000 49,86 32,55 

Zonguldak 

Alaplı OSB 
815.000 438500 30 810.600 4.400 0 0 5,32 Bedelsiz 

Karabük OSB 1.130.000 463.000 48 280.000 0 300.000 550.000 - 43 

Samsun Merkez 

OSB 
1.600.000 1.018.000 111 1.590.972 0 9.028 0 - Bedelsiz 

Gaziantep OSB 43.000.000 30.404.500 1423 14.000.000 0 1.100.000 27.900.000 23,41 148,5 

Trabzon Arsin 

OSB 
1.000.000 725.000 103 1.000.000 0 0 0 - 0,6 

Giresun II. OSB 480.000 373.100 58 360.000 10.198 72 109.730 105,56 Bedelsiz 

Kadirli OSB 1.200.000 524.500 64 160.000 840.000 200.000 0 0,56 1,61 

Kahramanmaraş 

OSB 
3.200.000 1.730.300 146 3.000.000 0 0 200000 - 0,7 

Ortaklar OSB 859.500 743.400 34 183.000 639.000 0 37.500 13,45 76,95 

Manisa Turgutlu 

I. OSB 
3.340.000 1.070.000 83 2.220.000 0 0 1.120.000 10,03 45,68 

Konya OSB 23.000.000 16.731.600 644 6.847.000 15.941.559 211.441 0 16,14 111,49 

Kilis OSB 2.254.500 1.635.200 105 1.000.000 27.073 16.525 1.210.902 11,42 Bedelsiz 

Besni OSB 1.150.000 746.200 45 387.600 116.900 133.000 512.500 18,26 18,26 

Ankara Sanayi 

Odası I. OSB 
10.620.000 5.295.000 334 8.620.000 2.000.000 0 0 42,56 191,54 

Çankırı 

Yakınkent OSB 
5.930.000 3.910.000 130 2.850.000 3.078.600 1.400 0 3,76 Bedelsiz 

Ortalama  - - - - - - - 21,76 72,27 

Toplam 138.682.700 86.265.100 4.997 56.305.972 29.661.406 18.119.690 33.692.632 - - 
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OSB kuruluşu için en uygun yer bulunduktan sonra, tespit edilen taşınmazların 

mülkiyetinin OSB adına kazanılması için arazi edinimi ve kamulaştırma çalışmalarına 

başlandığı zaman mülkiyet, bedel ve diğer edinim sorunları ortaya çıkmaktadır. Diğer 

yandan yer seçim komisyonu karara esas olmak üzere alternatif alanların mülkiyet 

yapısı, sanayi bölgesi ve yatırımları için uygunluğu, edinim kolaylığı veya güçlüğü, 

altyapı olanakları ve arazi edinim bedeli gibi konularda gayrimenkul geliştirme ve 

yönetimi uzmanlarında rapor alma ve buna göre karar vermeyi tercih etmemekte ve yer 

seçimine ilişkin düzenlemelerde bu yönde bu yaklaşımın da benimsenmemiş olduğu 

tespit edilmiştir. Bu koşullarda daha önce de vurgulandığı üzere OSB kuruluş yerinde 

arazinin mülkiyeti kamu tüzel kişilerinde olabileceği gibi, gerçek ve özel hukuk 

kişilerinde de olabilmektedir. Arazi mülkiyetine göre edinim yöntemi ve değerleme 

ölçütlerinin farklılık gösterdiği daha önce açıklanmıştır.  

OSB lehine yapılacak kamulaştırmalarla ilgili olarak 4562 Sayılı Kanunda özel bir 

düzenleme yer almamakta, kamulaştırma konusunda 2942 Sayılı Kanun hükümlerinin 

geçerli olacağı hükmü bulunmaktadır. OSB adına kamulaştırma yapılma süreci normal 

kamulaştırma sürecine göre farklılıklar taşımaktadır. Kamulaştırma konusu olan 

taşınmazların henüz OSB tüzel kişiliği oluşmadan belirlenmesi nedeniyle OSB lehine 

yapılacak kamulaştırma süreci farklı yorumlanmakta ve uyuşmazlıklara temel 

oluşturmaktadır. OSB lehine yapılacak kamulaştırmalarda yetki, 2942 Sayılı Kanun 

hükümleri perspektifinde değerlendirme yapıldığında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 

aittir. OSB adına yapılacak kamulaştırmalarda kamu yararı kararı OSB müteşebbis 

heyetinin başvurusu üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından alınır. OSB 

Kanunu hükümlerine göre, OSB’ler adına kamulaştırma yapılan veya yaptırılabilen özel 

hukuk tüzel kişileridir ve kamulaştırma masrafları ile kamulaştırma bedelleri OSB tüzel 

kişiliği tarafından ödenecektir. 

4562 Sayılı Kanunda getirilmiş olan bu düzenleme, OSB tüzel kişiliğini kamulaştırma 

konusunun aktif süjesi haline getirmiştir. Adına kamulaştırma yapılabilen veya 

yaptırılabilen tüzel kişilik denildiğinde, doğrudan ilgili bakanlık tarafından yapılacak 

kamulaştırmaların yanında, bahse konu tüzel kişilerin de ilgili bakanlık tarafından 

alınan kamu yararı kararı doğrultusunda kamulaştırma sürecinin devamını sağlayacak 
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işlemleri gerçekleştirebileceğini anlamak doğru olacaktır. Çünkü OSB Kanununda yer 

alan ve bu çalışmada incelenen yetkiler, ayrıcalıklar ve muafiyetler dikkate alındığında, 

OSB’lerin özel hukuk tüzel kişisi olarak tanımlanmış olmasına rağmen, özel hukuk 

sınırlarını aşan bir konuma sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca, OSB tüzel kişiliği adına 

yapılacak kamulaştırmalar konusunda uygun taşınmazın daha önceden belirlenmiş 

olması durumu dikkate alındığında kamu yararı kararından sonraki aşamaların daha çok 

bir prosedür tamamlama işlemleri dizisi olduğu sonucuna ulaşılacaktır. OSB tüzel 

kişiliğinin yasa koyucu tarafından kamulaştırma bedelini ve masraflarını ödemekle 

yükümlü olması zorunlu olarak kamulaştırma sürecinde yer alması sonucunu 

doğurmaktadır.  

OSB protokolü doğrultusunda müteşebbis heyet tarafından alınan kararlara göre idare 

edilen OSB tüzel kişiliğinin, yer seçimi komisyonu tarafından belirlenen alanın sınırları 

içinde kalan taşınmazlardan rızaen edimini yapılamayanlara ilişkin Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı tarafından verilen kamu yararı kararı doğrultusunda kamulaştırma işleminin 

yapılması hukuka uygun bulunmaktadır. OSB lehine yapılacak kamulaştırma 

işlemlerinde, yer tespiti komisyonu kararı ile uygun taşınmaz kamu yararı kararı 

verilmeden önce saptanmıştır. Tespit edilen taşınmazlarla ilgili olarak, müteşebbis 

heyetin başvurusu üzerine Bakanlık tarafından alınan kamu yararı kararından sonraki 

aşamada, kamulaştırma masrafını ve bedelini ödeyecek olan OSB tüzel kişisinin kıymet 

takdiri ve uzlaşma aşamasında yer almasının hukuka aykırı bir yönü bulunmamaktadır. 

Bunun yanında, OSB kuruluş protokolü doğrultusunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 

koordinasyonu altında müteşebbis heyet temsilcilerinden oluşan yer tespit komisyonu 

tarafından gerçekleştirilen uygun taşınmazların belirlenmesi anlamına gelen yer tespit 

kararından sonra adı geçen bakanlık tarafından alınan kamu yararı kararı nitelik olarak, 

bakanlıklarca onaylı özel plan doğrultusunda yapılacak kamulaştırma işlemlerine 

başlanılması kararına benzerlik göstermektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından kamulaştırmaya ilişkin kararlar sonrasında OSB tüzel kişiliği tarafından 

gerçekleştirilen kamulaştırma sürecinin devamını sağlayan işlemlerde hukuka aykırı bir 

yön bulunmamaktadır (Çolak 2005). 
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OSB sınırları içinde kalan kamu arazileri dışındaki bütün araziler için kamu yararı 

kararı alınması ve hepsi için öncelikle satın alma yoluyla kamulaştırma yapılmalı ve 

bunun başarılı olamaması halinde bedelin tespiti ve tescil davası açılması yoluna 

gidilmelidir. OSB’nde hiçbir kural veya koşula bağlı olmayan rızaen edinim sürecinin 

denetimi yapılamamakta ve yapılan edinim işlemleri de arazi edinimi bakımından kamu 

gücünü kullanma hakkı bulunan bir kuruma uygun düşmemektedir.  

İnceleme sonuçlarına göre OSB’nde arazi edinimi, kamulaştırma, değerleme, imar 

uygulama ve arsa tahsisi veya satışı aşamalarında önemli sorunların yaşandığı anket 

sonuçlarından anlaşılmaktadır. Anket sonuçlarına konularına göre önemli sorun alanları 

aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:  

4.3.1 Kamulaştırma yapacak kurumlardan kaynaklanan problemler  

Mevzuata göre OSB’nin kamulaştırma işlemlerini ilde sınırlı sayıdaki kamu kurumu ile 

işbirliği yaparak tamamlaması zorunludur. Kamulaştırma yetkisinin devrinin yapıldığı 

kurumlardan kaynaklanan temel sorunlar arasında; (i) kamulaştırma işlemlerini 

OSB’lerin yapmaması ve (ii) OSB’nde kamulaştırma yetkisinin olmaması sebebi ile 

belediye, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ev İl Özel İdaresi üzerinde 

yapılan kamulaştırma işlemlerinin 1 yıldan daha fazla zaman alması ve kayıp edilen 

zamanın ekonomik maliyetinin ilgili kamu kurumu tarafından dikkate alınmaması 

olduğu belirtilmiştir.  

4.3.2 Kamulaştırma sürecinde karşılaşılan problemler  

Kamulaştırma yapma yetkisine sahip olan idarelerin birçok hazırlık işlemi yapması 

gerekmekte olup, bu aşamada; (i) taşınmaz maliklerinin bulunamaması, (ii) mera cins 

değişikliğinin uzun sürmesi, (iii) orman arazisi izinlerinin alınmasının uzun zaman 

alması, (iv) OSB içinde kalan verimli tarım arazilerinin tarım dışına çıkarılmasının uzun 

zaman alması, toprak kurulu kararlarının genellikle olumsuz olması veya kurul 

kararlarının iptali için açılan davaların arazi edinimini olumsuz etkilemesi, (v) rızaen 

alımlarda intikal işlemlerinin uzun sürmesi ve (vi) arazilerin bilirkişi kurulu tarafından 
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hesaplanan bedellerinin gerçek piyasa değerinin üzerinde olması ve bilirkişi raporlarının 

genellikle yanlı ve hatalı olması gibi önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır.  

4.3.3 Kamulaştırma bedellerinde karşılaşılan problemler 

Kamulaştırma yoluyla arazi ediminin temel sorunun taşınmaz değerlemesi olduğu ve 

edinim maliyetinin çoğu kez beklenen değer veya piyasa değerinin çok üzerinde olması 

sorunları ile karşıladığına tanık olunmaktadır (Tanrıvermiş vd 2011, Tanrıvermiş ve 

Aliefendioğlu 2013). Anket sonuçlarına göre kamulaştırma bedeline ilişkin öne çıkan 

sorunlar arasında; (i) kamulaştırma bedelinin çok yüksek tutulması, (ii) mahkemece 

seçilen bilirkişilerin farklı değer tespiti yapmaları ve farklı kurulların takdir ettikleri 

değer arasında ve kıymet takdiri komisyonu ile bilirkişi kurullarının takdir ettikleri 

değer arasında birkaç farkın olması ve bunun nedenlerinin rasyonel olarak 

açıklanamaması, (iii) bilirkişilerin kamulaştırılacak arazinin istikbalde sanayi arsasına 

dönüşeceği kabulüne dayalı olarak % 100’ü aşan oranlarda “objektif değer artışı” 

uygulamaları yaparak arazi değerinin 2942 Sayılı Kanun ve bilimsel esaslara aykırı 

şekilde fahiş ölçüde yüksek takdir etme eğiliminde olmaları, (iv) kamulaştırılacak 

taşınmazın arazi vasfında olmasına rağmen, bazı mahkemeler tarafından “şehirleşme 

potansiyeli” taşıması sebebi ile taşınmazın cinsinin arsa olarak alınması ile değerleme 

yaptırılması, (v) Hazine arazilerinin harca esas değer üzerinde devir edilmesi gerektiği 

halde Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün söz konusu arazileri “sanayi arsası emlak 

rayiç bedeli” üzerinde devretmek istemesi nedeni ile OSB yönetimi tarafından 

mahkemeye başvurulması ve arazi ediniminde zaman kaybının olması, (vi) belde 

belediyelerinin emlak beyan değerlerini çok yüksek tutması ve OSB için yüksek vergi 

yükünün doğması ve (vii) OSB alanına yakın olan boru hattı, demiryolu ve özellikle 

hızlı tren ve karayolu gibi projelerde kamulaştırma bedellerinin yüksek olması ve bu 

bedellerin bilirkişi kurullarınca adeta emsal alınması nedeniyle arazi değerinin hatalı 

biçimde yüksek belirlenmesi olduğu tespit edilmiştir.  

4.3.4 Taşınmaz maliklerinden kaynaklanan problemler 

Kamulaştırma sürecinde; kamu kurumları, malikler, meslek örgütleri ve diğer 

paydaşlardan kaynaklanan önemli sorunların olduğu gözlenmektedir. Maliklerden 
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kaynaklanan sorunlar arasında; (i) arazi sahiplerinin OSB alanı içindeki araziyi terk 

etmemek istemeleri, (ii) maliklerin kamulaştırmaya karşı olması, (iii) kamulaştırma 

bedelinin beğenilmemesi veya düşük bulunması, (iv) taşınmaz malikleri tarafından 

intikal yaptırılmaması, (v) hissedarların aralarındaki problemlerin çözülememesi, (vi) 

bazı parsellerde hissedar sayısının çok olması ve paylarının küçük olması, (vii) Hazine 

arazilerinin kullananlar tarafından sahiplenilmesi ve (viii) bazı arsa sahiplerinin OSB’ler 

tarafından yapılan kamulaştırma işlemini idari mahkemelere taşıyarak kamulaştırmanın 

uzun sürmesine sebep olması ve asılsız iddialarla defalarca teftişe neden olması ve bu 

sebeple ortaya çıkan zaman ve işgücü kaybı olduğu ortaya konulmuştur.  

4.3.5 İdareden kaynaklanan problemler 

İdareden kaynaklanan önemli sorunlar arasında; (i) Bakanlıktan istenen ödeneklerde 

aksaklıklar oluşması, (ii) vatandaşlara kamulaştırma bedellerinin zamanında 

ödenememesi, (iii) Bakanlık’ın OSB’lere kredilendirdiği avukatlık ücretinin düşük 

olması sebebiyle (130 TL) avukat bulunamaması ve (iv) davaların takibi görevinin OSB 

müdürüne yüklenmesi olduğu saptanmıştır. 

İdareden kaynaklanan sorunlar arasında OSB yöneticilerinin (müteşebbis heyet, 

yönetim kurulu, denetim kurulu ve bölge müdürü) eğitim düzeyleri; arazi edinim, 

kamulaştırma, imar, arsa satış, hizmetlerin fiyatlanması ve bölge sınırları içinde kalan 

arazinin yönetimi için genellikle uygun bulunmamaktadır. Dağlar (2015) tarafından 

yapılan araştırmanın sonuçlarına göre OSB yöneticilerinin % 67 gibi büyük 

çoğunluğunun lisans mezunu olduğu ve bunu % 14,2 ile lise mezunları, % 13,2 ile 

yüksek lisans, % 2,8 önlisans ve % 2,8 ile ortaokul mezunu olan yöneticilerin izlediğini 

ortaya koymuştur. Araştırma sonuçlarına göre OSB yönetim kademesinde ilkokul 

mezunu yönetici bulunmamaktadır. OSB’de mevcut yönetici profili ile OSB’nin 

kurumsallaşması ile şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumluluk sahibi bir yapılanmayı 

gerçekleştirmesi oldukça güç görünmektedir. Öncelikle OSB’de temel sorun olan arazi 

edinimi, kamulaştırma, imar uygulama, altyapı yatırımları, arsa tahsisi, OSB Bölge 

Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmetlerin fiyatlanması ve OSB alanı içinde arazi 

yönetimi hizmetleri alanında uzmanların bölge yönetimine alınması zorunlu 
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görülmektedir. Bu hizmetlerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının 

sorumluluğu altında olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. OSB’de bölge müdürlüğü 

düzeyinde belirtilen çalışmaların rasyonel olarak yürütülebilmesi için başta Bölge 

Müdürü veya Bölge Müdürü Yardımcısının gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 

konusunda uzmanlığının olması yasal düzenlememelerle zorunlu tutulmalıdır.  

4.3.6 Kamulaştırma davalarından kaynaklanan problemler 

Kamulaştırma aşamasında özellikle acele el koyma ile bedel tespiti ve tescil davası 

aşamasında da önemli sorunların olduğu görülmektedir. Bunlar; (i) bedel tespit 

davalarının uzun sürmesi, (ii) bazen yargıçların kararsız davranışlarının olması ve (iii) 

bilirkişilerin raporlarındaki tutarsızlıkların giderilmesi konusunda yargıçların yeterince 

gayret etmemeleri olarak sıralanabilir.  

4.3.7 Anket sonuçlarının genel değerlendirilmesi  

Türk Hukuk Sisteminde gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri lehine kamulaştırma 

yapılması mümkün olmakla birlikte, arazi edinimi, kamulaştırma, imar ve arsa tahsisi 

gibi kamu düzenini yakından ilgilendiren konularda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün doğrudan işlem yürütmesi yerine sadece kamu 

yararı kararının söz konusu idare tarafından alınması ve kalan bütün işlemlerin OSB 

Bölge Müdürlüğüne bırakılması başlı başına bir sorun olarak görülmektedir. OSB Bölge 

Müdürlüklerine uygulanan anketin sonuçlarına göre; (i) ülke ekonomisinde istihdam, 

üretim ve ihracat gibi sektörlerde lokomotif görevi gören OSB’lerin mülkiyet 

edinimindeki problemlerinin acilen çözümlenmesi, (ii) OSB’lerin en azından ilk genel 

kurul (işletme aşaması) toplantısı yapılıncaya kadar geçen sürede, kamulaştırma 

işlemlerinin kamu görevlilerinden oluşturulan kıymet takdir ve uzlaşma komisyonları 

vasıtasıyla yapılarak mevcut sorunların önüne geçilmesi, (iii) OSB’ler için yer seçimi 

yapılırken azami itina gösterilmesi ve (iv) Hazine arazisi ile kamu kurum ve 

kuruluşlarının arazilerinin düşük fiyatlarla veya bedelsiz olarak alınıp astronomik 

rakamlarla sanayiciye sunulmasının önüne geçilmesi gerektiği belirlenmiştir. 
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5.  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Kısıtlı ulusal kaynakların verimli ve etkin kullanılarak ülkenin ekonomik kalkınmasını 

sağlayacak şekilde yatırıma dönüştürülebilmesi için bir plan çerçevesinde hareket 

edilmesi önemli görülmektedir. 1982 Anayasası kaynakların verimli biçimde 

kullanılması yoluyla ulusal kalkınmanın gerçekleştirilmesi görevini devlete yüklemiştir. 

Devlet planlı kalkınma çalışmaları çerçevesinde ülkenin sanayi yatırımlarını da 

planlayarak ülkenin sanayi açısından kalkınmasını ve sanayi yatırımlarının ülke 

genelinde dengeli dağılımını teşvik edici tedbirleri almakla yükümlüdür. Sanayi ve 

endüstri bölgeleri; planlı ve dengeli sanayileşmenin gerçekleştirilmesi amacına yönelik 

olarak ortaya çıkmış tüzel kişiliklerdir. 

Birçok ülkede ve Türkiye’de bölgesel gelişme farklarının azaltılması ve sanayileşme 

açısından OSB’nin özel önem öneme sahip olduğu bilinmektedir. OSB kuruluşu ve 

faaliyete geçmesi aşamasında temel sorunun arazi edinimi ile ilgili olduğu tespit 

edilmiştir. Bu çalışmada resmi veriler ile anket ile toplanan verilerin birlikte 

kullanılmasına dayalı olarak OSB’nde arazi edinimi, kamulaştırma, imar ve arsa tahsisi 

gibi gayrimenkul geliştirme ve yönetimi ile ilgili konuların hem genel olarak, hem de 

seçilmiş örnek bölgeler özelinde analizi yapılmıştır. Türkiye’de yaklaşık kırk yıllık 

dönemde 296 adet OSB’nin kurulmuş olması, kurulan OSB’lerin birçoğunun faaliyete 

geçmiş olması ve hatta birçok bölgenin ihtisas OSB olarak kurulması, OSB 

yatırımlarının ulaştığı düzeyi göstermekte için yeterli olduğu vurgulanmalıdır. 

OSB’lerin kuruluşundan önceki sanayileşme ile OSB’lerin kurulmasından sonraki 

dönemde sanayinin gelişimi açısından büyük farklılıklar ortaya çıkmıştır.  

OSB’nin kuruluşundan önceki dönemde sanayi işletmelerinin kent içinde ve çevresinde 

gelişigüzel alanlarda kurulduğu, yer seçimine gereken önem verilmediği, OSB’nin 

kuruluşundan sonraki dönemde ise yer seçimine ilişkin birçok kıstasın geliştirildiği ve 

bu kapsamda çevresel etki değerlendirmesi ve sağlık koruma bandı gibi birçok zorlayıcı 

şartın bulunduğu, OSB’ne özgü ayrıcalıklar ve yatırımcılara sunulan altyapı 

kolaylıklarının bulunduğu ve yapılan bütün özendirme araçlarının sanayinin belirlenen 

alanlarda yoğunlaşmasına yönelik olduğu vurgulanmalıdır. Bununla birlikte 4562 Sayılı 
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Kanunda öngörülen “sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, 

kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden 

yararlanmak, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmeleri ve 

geliştirilmelerini” sağlama konusunda OSB’lerin kurulması neticesinde ortaya çıkması 

beklenen sonuçların tam olarak gerçekleştirilemediği ortaya konulmuştur. Diğer bir 

ifade ile OSB’lerin ülke kalkınmasına önemli katkılar sağlamasına rağmen, kuruluş 

amaçları doğrultusunda uygulama sonrası için beklenen etkinliği gerçekleştirmekte 

yetersiz olduğunun, 4562 Sayılı Kanunun irdelenmesinden bile anlaşılmasının mümkün 

olduğu belirtilmelidir.   

Dünyadaki teknolojik gelişmelerin takip edilebilirliğinin sağlanamamasının yanı sıra, 

4562 Sayılı Kanunda öngörülen amaçların tam olarak gerçekleştirilemediği de 

belirtilmelidir. Hatta sanayi alanı kurulmasının uygun olduğu belirlenen alanlarda 

gerçekleştirilmesi gereken yapılanmanın sağlaması konusunda mevcut yasal 

düzenlemelerin yetersiz kaldığı dikkati çekmektedir. Sanayi bölgelerinde yatırımlar 

gerçekleştirilmiş olmasına karşın, mevcut koşullarda OSB alanı dışında sanayileşme 

faaliyetleri hala devam etmektedir. OSB’lerin kentleşmeyi yönlendirme konusunda 

mevcut yasal düzenlemeler yönünden eksik kaldığı açıktır. Diğer yandan OSB’nin 

kentleşmeyi yönlendirdiğine ilişkin yeterli çalışma da bulunmamaktadır. Ayrıca bilgi ve 

bilişim teknolojilerinden yararlanma konusunda OSB’de faaliyette bulunan işletmeler 

ile sanayi bölgeleri dışında konumlanan işletmeler arasında herhangi bir fark veya 

ayrıcalık bulunmadığına dikkat edilmelidir. OSB dahilinde yer alan işletmelerce bilgi ve 

bilişim teknolojilerinin kullanılması ile kullanılmaması arasında herhangi bir avantaj 

olmadığı gibi, OSB içindeki işletmelerin bölge dışında konumlanan işletmelere oranla 

daha avantajlı olmadığı da açıkça ifade edilmelidir. Buna ilave olarak imalat sanayi 

türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmelerini sağlama görevi 

de yerine getirilememiştir. Dolayısıyla OSB’lerde ihtisaslaşmanın gerçekleştirilememiş 

olmasına ilave olarak özellikle ekolojik sanayi bölgelerine altlık oluşturacak bir gelişme 

de sağlanamamıştır. 

OSB’lerin kurulumundan beklenen sonucun elde edilememesinin nedenleri, mevcut 

yasal düzenlemeler ve uygulamalar olarak değerlendirilmektedir. OSB’lerin etkinliğinin 
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artırılabilmesi için mutlaka OSB’lerin kuruluş misyonu ve vizyonu doğrultusunda 

yeniden yasal düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Gerek önceki çalışmaların 

sonuçları, gerekse yapılan anket ve görüşme sonucunda mevcut yasal düzenlemelerin ve 

OSB’nin hukuki statüsünün yeterli olmadığı belirtilmelidir. Kamu hukuku tüzel 

kişilerince kullanılabilecek nitelikte olan OSB yönetim aidatlarının ilam hükmünde 

olması, diğer alacaklarının ise adi alacak olması, özel OSB’lerin lehine istimlak 

yapılamazken, özel hukuk tüzel kişilerinin katılımıyla kurulan OSB’ler lehine 

kamulaştırma yapılabilmesi gibi birçok çarpık düzenleme, OSB’lerin hukuki statüleri 

konusunda çelişkilere neden olmaktadır. Mevcut durumda içeriğinde birçok çelişkilerin 

mevcut olduğu 4562 Sayılı Kanun bakımından, gerek bu kanuna göre çıkarılmış 

yönetmelik ve diğer düzenlemeler bakımından, gerekse OSB’ler ile ilgili diğer yasal 

düzenlemeler bakımından çağın gerekleri ve ülkenin ihtiyaçlarına göre yeniden 

düzenlenmesi gerekmektedir. Ülke ekonomisinde önemli bir gelişim parametresi olarak 

planlı kalkınma ve kentleşmenin sağlanması, bölgesel kalkınmanın yönlendirilmesi 

bakımından önemli bir husus olmakla birlikte, bu bakımdan OSB ile ilgili 

düzenlemelerin yeniden ele alınmasının zorunlu olarak görülmektedir. 

Sonuç olarak gerek mevcut yasal düzenlemedeki çelişkilerin giderilmesi, gerekse 

mevcut yasal düzenlemelerde yer almayan hususların yer alması açısından 4562 Sayılı 

Kanunun yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Özellikle OSB’ne kamu erkini 

kullanma yetkisinin verilmesinde, yeni bir kamu organizasyonu oluşturulmasından 

kaçınılması sıklıkla önerilmektedir. Kurulacak OSB, özel hukuk tüzelkişisi olması, 

ancak bölge ile ilgili işlemlerin yürütülmesinde kamu gücünü kullanabilmesi 

istenmektedir. Bu yetki ise sadece bölge içerisinde ve yatırımcılarla ilgili olmalıdır. 

OSB’nin sadece iş ve işlem yürüten, altyapı yaptıran ve arsa tahsis eden bir kurum 

olarak görülmesi yerine yatırımcıya yol gösteren, destek olan, bilişim, ar-ge, ortak 

laboratuvar gibi alanlarda kar-zarar esasına göre faaliyet gösteren ve bu konularda 

önderlik edecek misyon ile donatılması gerekmektedir. Bununla birlikte OSB yer 

seçimi, arazi edinimi, kamulaştırma ve imar konularının yeniden düzenlenmesi ve 

sanayicilere önemli ölçüde yük getiren mevcut durum yerine arazi edinim işlemlerinin 

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü yoluyla yürütülmesi gündeme getirilmelidir.   
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OSB’lerin tam kapasite ile üretime geçmesi, istihdam artışına destek olabilmesi, planlı 

sanayinin oluşturulabilmesi, bölgeler arası rekabetten küresel rekabete giden yolda 

ülkemizin daha başarılı olabilmesi için yer seçimi kesinleştirilen alanlardaki 

taşınmazların OSB adına tescili bu beklenen gelişmelerin temelini oluşturmasına 

rağmen, OSB’nin kuruluşundan alt ve üst yapısının yapımına kadar etkili olan Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Daire 

Başkanlığının bulunmamasını önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. Bu başkanlık 

OSB’lerin kesinleşen sınırları içerisinde kalan alanlarda yapılacak olan kamulaştırma 

işlemlerinin yapımında ve yol göstermesi bakımından faydalı olacak ve OSB’de 

beklenen maksimum faydanın bir an evvel ortaya çıkabilmesi için elzem olan 

kamulaştırma işlemlerinin daha seri şekilde yapılmasını sağlayabilecektir. OSB’lere 

bilgi akımı ile birlikte mevcut OSB’lerden yurt dışına açılmak isteyen OSB’lerin yurt 

dışındaki faaliyetleri içinde yol gösterici olabilecektir. 

Türkiye’de kamu ve özel kurumlarda altyapı projelerinin geliştirilmesi, kaynak sağlama 

ve proje yönetimi konularından uzman personelin büyük ölçüde eksik olduğu 

bilinmektedir. Uzman kişilerin istihdamı ile yatırımların mümkün olduğu ölçüde düşük 

maliyet ve yüksek verimlilik ile gerçekleştirilmesi ve özellikle uzun ömürlü yatırım 

kararlarının rasyonel olarak verilmesi mümkün olabilecektir. Birçok merkezi kamu 

kurumu ve yerel yönetim birimlerinde arazi edinimi, kamulaştırma, imar ve şehircilik, 

su ve kanalizasyon hizmetleri, ulaşım ve toplu taşıma, kentsel gelişim ve dönüşüm, 

konut ve ticari gayrimenkul geliştirme projeleri ile ilgili diğer alanlarda proje ve kuruluş 

yeri seçimi, proje geliştirme, proje fizibilitesi, proje finansmanı, proje yönetimi ve 

denetimi, izleme –  değerlendirme sistemlerinin kurulması, ileri proje analizleri, 

taşınmaz kiralama, sınırlı ayni hak tesisi ve yapı ekonomisi gibi konularda teorik bilgi, 

uluslararası standartlar ve uygulama deneyimine sahip olan gayrimenkul geliştirme ve 

yönetimi uzmanlarının istihdam edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede 

OSB, endüstri bölgesi ve teknoloji geliştirme bölgelerinde kuruluş yeri seçimi, arazi 

edinimi, imar uygulama ve arsa tahsisi başta olmak üzere gayrimenkul – imar – altyapı 

– finans -  yönetim konularının gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlığı alanına 

girmekte ve bu alanda uzmanlaşmış kişi ve kurumların desteğinin alınması yoluyla 

OSB’lerde kuruluş işlemlerinin hızlandırılması ve başarılı arazi yönetimi çalışmalarının 
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yapılması mümkün görülmektedir. Sanayi bölgelerinin mülkiyeti ve yönetimindeki 

taşınmazların amacı dışında kullanımlarının önüne geçmek, etkin ve verimli kullanım 

şekillerinin tespiti ile bölgenin taşınmaz varlığından elde edebileceği gelirin artırılması 

için mevzuat, teori ve uygulama becerisine sahip olan gayrimenkul geliştirme ve 

yönetimi uzmanlarının başta sanayi ve endüstri bölgeleri olmak üzere ilgili bütün kamu 

ve özel kurumların inşaat, emlak, kamulaştırma ve mali hizmetler gibi birimlerinde 

istihdam edilmesi, taşınmaz yönetiminin etkinliğinin artırılması ve taşınmaz varlığının 

ekonomiye entegrasyonu hedefine ulaşmak için zorunlu görülmektedir.  
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EK-1 Çalışma Kapsamında Yapılan Anket Örneği 

OSB’NİN 

1 Adı  

2 Alanı (ha)  

3 İlave alan ihtiyacı var mı? EVET (    )        HAYIR (    ) 

4 Kamulaştırılan alan (ha) 
 

5 
Maliye Hazinesinde alınan 

alan (ha)            

6 
Kamu kurum ve 

kuruluşlarına ait alan (ha) 
  

7 
Bakanlık kredisi kullanıldı 

mı? 
EVET (   )        HAYIR (   ) 

8 

Kamulaştırma 

işlemlerinde karşılaşılan 

problemler? 

1- 

    2- 

    3- 

    4- 

    5- 

9 
Ortalama kamulaştırma 

bedeli (m
2
/TL) 

  

10 

Hazineden alınan 

arazilerin ortalama değeri 

(m
2
/TL) 

  

12 Altyapı Yaklaşık Maliyeti  

13 
Sanayi parseli ortalama 

satış bedeli (m
2
/TL) 

 

14 
Kamulaştırma işlemini 

kim yaptı? 

A) OSB(….)     

B) BELEDİYE(…..)   

C) İL ÖZEL İDARESİ (….)   

D)DİĞER (….) 

15 
Kamulaştırma işlemini 

kim yapmalıdır? 

A) OSB (….)   

B) BELEDİYE (….)    

C) İL ÖZEL İDARESİ (….)   

D) DİĞER (….)   
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EK-2 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda Sicil Numarası Alan OSB’ler 

TÜZEL KİŞİLİK KAZANAN 296 OSB  

Karma  244   (Bir tanesi özel OSB)  

İhtisas 42 (Bir tanesi özel OSB) 

Islah  10  (Bir tanesi ihtisas OSB) 

TOPLAM  296   

 

S.N İLİ OSB ADI 

MAKAM 

OLURU 

TARİHİ 

MAKAM 

OLURU 

SAYISI 

SİCİL 

NO 

1 Kocaeli Gebze 08.08.2000 472 1 

2 Ankara 
Ankara Sanayi Odası 2.ve 

3. 
11.08.2000 473 2 

3 İstanbul  İstanbul Deri 24.08.2000 48 3 

4 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Bolvadin 22.09.2000 513 4 

5 Ankara Ankara Sanayi Odası I. 02.10.2000 531 5 

6 Tekirdağ Hayrabolu 04.10.2000 539 6 

7 Bursa Bursa 04.10.2000 540 7 

8 İstanbul İstanbul Anadolu Yakası 17.10.2000 548 9 

9 Denizli Denizli 17.10.2000 554 10 

10 Bayburt Bayburt 27.02.2003 18 11 

11 Tekirdağ Çerkezköy 23.10.2000 568 12 

12 İstanbul Birlik 26.10.2000 573 13 

13 Van Van 03.11.2000 576 14 

14 Tunceli Tunceli 03.11.2000 579 15 

15 Gümüşhane Gümüşhane 03.11.2000 578 16 

16 Tokat Zile 15.11.2000 597 17 

17 Iğdır Iğdır 20.11.2000 599 18 

18 İstanbul İstanbul Tuzla 20.11.2000 601 19 

19 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Emirdağ 21.11.2000 602 20 

20 Kastamonu Kastamonu Tosya 23.11.2000 605 21 

21 Konya Seydişehir 23.11.2000 606 22 

22 Mersin Silifke 30.11.2000 611 23 

23 Rize Rize 01.12.2000 614 24 

24 Ağrı Ağrı 01.12.2000 615 25 

25 Samsun Samsun Merkez 01.12.2000 616 26 

26 Samsun Samsun Kavak 01.12.2000 617 27 

27 Denizli  
Denizli Çardak Özdemir 

Sabancı  
04.12.2000 618 28 

28 Kocaeli 
Kocaeli Gebze V (Kimya) 

İhtisas  
05.12.2000 621 29 

29 Manisa  Manisa  07.12.2000 630 30 

30 Konya  Akşehir  11.12.2000 631 31 
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31 Osmaniye  Kadirli 11.12.2000 634 32 

32 Isparta  Isparta Süleyman Demirel  14.12.2000 638 33 

33 Kırıkkale  Kırıkkale I 14.12.2000 639 34 

34 Konya  Konya Ereğli  14.12.2000 640 35 

35 Trabzon  Vakfıkebir (Trabzon)  14.12.2000 641 36 

36 Tekirdağ Çorlu Deri İhtisas 19.12.2000 646 37 

37 Sivas  Sivas Merkez I  22.12.2000 653 38 

38 Sivas  Demirağ  22.12.2000 653 39 

39 Aydın  Söke  22.12.2000 656 40 

40 Konya  Konya  05.01.2001 5 42 

41 Düzce  Düzce  05.01.2001 7 43 

42 Kocaeli  Kocaeli Gebze Plastikçiler  05.01.2001 8 44 

43 Kocaeli  Kocaeli Gebze Güzeller  08.01.2001 2 45 

44 Ankara  Ankara-İvedik  12.01.2001 19 47 

45 Denizli Denizli Deri İhtisas 12.01.2001 20 48 

46 Isparta Isparta Deri İhtisas ve Karma  15.01.2001 21 49 

47 Konya  Çumra  16.01.2001 23 50 

48 Aydın  Aydın  17.01.2001 24 51 

49 Afyonkarahisar  Afyonkarahisar-Dinar  18.01.2001 26 52 

50 Burdur  Burdur-Bucak  19.01.2001 27 53 

51 Balıkesir  Balıkesir  23.01.2001 35 55 

52 Aydın  Aydın ASTİM  25.01.2001 36 56 

53 Balıkesir  Balıkesir II  29.01.2001 38 57 

54 Konya  Beyşehir  29.01.2001 39 58 

55 Karaman  Karaman  29.01.2001 40 59 

56 Muş  Muş  29.01.2001 41 60 

57 Trabzon  Trabzon Arsin  30.01.2001 44 61 

58 İzmir 
Aliağa Kimya İhtisas ve 

Karma 
30.01.2001 45 62 

59 Nevşehir  Nevşehir Acıgöl  30.01.2001 46 63 

60 Aydın  Aydın-Nazilli  02.02.2001 50 64 

61 Tekirdağ  Malkara  06.02.2001 54 65 

62 Kocaeli 
Kocaeli Gebze IV (İMES) 

Makine İhtisas 
06.02.2001 55 66 

63 Şırnak  Şırnak  08.02.2001 56 67 

64 Osmaniye  Osmaniye  12.02.2001 59 68 

65 Tokat  Erbaa  12.02.2001 60 69 

66 İzmir  İzmir Atatürk  12.02.2001 61 70 

67 Aydın  Ortaklar  12.02.2001 62 71 

68 Burdur  Burdur  12.02.2001 63 72 

69 Tokat  Tokat Merkez  16.02.2001 66 73 

70 Manisa  Akhisar  16.02.2001 67 74 

71 Kocaeli 
TOSB Otomotiv Yan 

Sanayi İhtisas 
16.02.2001 68 75 

72 Uşak Uşak Deri (Karma) 19.02.2001 69 76 

73 Erzurum  Erzurum Merkez II 20.02.2001 71 77 

74 Gaziantep  Gaziantep  19.02.2001 70 78 
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75 Bursa Bursa İhtisas Deri 22.04.2001 72 79 

76 Bursa  Mustafakemalpaşa  27.02.2001 75 80 

77 Balıkesir  
Gönen Deri İhtisas ve 

Karma 
02.03.2001 78 81 

78 Ardahan  Ardahan  02.03.2001 79 82 

79 Bilecik  Osmaneli  12.03.2001 80 83 

80 Bilecik  Söğüt  12.03.2001 81 84 

81 Balıkesir  Bandırma  12.03.2001 82 85 

82 Giresun  Giresun  13.03.2001 83 86 

83 Bolu  Gerede Deri İhtisas 14.03.2001 84 87 

84 Bolu  Gerede  14.03.2001 85 88 

85 Kocaeli Makine İhtisas OSB 15.03.2001 86 89 

86 Sinop  Sinop  15.03.2001 87 90 

87 Uşak  Uşak  15.03.2001 88 91 

88 Adıyaman  Adıyaman  16.03.2001 89 92 

89 Isparta  Isparta-Yalvaç  16.03.2001 90 93 

90 Kütahya  Simav  16.03.2001 91 94 

91 Batman  Batman 16.03.2001 92 95 

92 Edime  Edime  19.03.2001 93 96 

93 Bilecik  Bilecik Bozüyük  02.10.2003 282 97 

94 Amasya  Amasya Merzifon  19.03.2001 95 98 

95 Şanlıurfa  Şanlıurfa  21.03.2001 105 99 

96 Bursa 
Mustafakemalpaşa- 

Mermerciler İhtisas 
21.03.2001 106 100 

97 Kayseri  Kayseri Mimarsinan  23.03.2001 10 101 

98 İzmir  Tire  28.03.2001 117 102 

99 Manisa  Salihli  29.03.2001 118 103 

100 Samsun  
Samsun Bafra Karma ve 

Deri İhtisas 
02.04.2001 123 104 

101 Bingöl  Bingöl  02.04.2001 124 105 

102 Kayseri  Kayseri  02.04.2001 26 107 

103 Niğde 
Niğde Bor Karma ve Deri 

İhtisas 
02.04.2001 27 108 

104 Çanakkale  Çanakkale  02.04.2001 28 109 

105 Kırşehir  Kırşehir  02.04.2001 29 110 

106 Bursa  Demirtaş  06.04.2001 151 112 

107 Hatay  Antakya  06.04.2001 155 113 

108 Erzurum  Erzurum Merkez I.  05.04.2001 156 114 

109 Tokat  Niksar  06.04.2001 157 115 

110 Şırnak  Şırnak Cizre  06.04.2001 158 116 

111 Sakarya  Sakarya III 06.04.2001 159 117 

112 Kütahya  Kütahya Tavşanlı  06.04.2001 160 118 

113 Malatya  Malatya Merkez I.  06.04.2001 61 119 

114 Mersin  Mersin Tarsus  09.04.2001 163 120 

115 Bolu  
Bolu Karma ve Tekstil 

İhtisas 
04.04.2001 164 121 

116 Zonguldak  Zonguldak Alaplı  09.04.2001 165 122 
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117 Sinop  Boyabat  09.04.2001 166 123 

118 Kayseri  Kayseri İncesu  10.04.2001 167 124 

119 Niğde  Niğde  10.04.2001 70 125 

120 Amasya  Amasya  17.04.2001 209 126 

121 Manisa  Manisa Turgutlu I.  10.04.2001 174 128 

122 Ordu  Ordu Fatsa  10.04.2001 68 129 

123 Adana  Adana Hacı Sabancı  11.04.2001 175 130 

124 Bilecik  Bilecik I.  12.04.2001 187 131 

125 Malatya  Darende  16.04.2001 192 132 

126 Erzincan  Erzincan  16.04.2001 193 133 

127 Karabük  Karabük  16.04.2001 195 135 

128 Sivas  Sivas Gemerek  16.04.2001 97 136 

129 Tokat  Tokat-Turhal  16.04.2001 196 137 

130 Eskişehir  Eskişehir Sanayi Odası  16.042001 138 138 

131 Diyarbakır  Diyarbakır  16.04.2001 199 139 

132 Kütahya  Kütahya  16.04.2001 200 140 

133 Malatya  Malatya II.  17.04.2001 201 141 

134 Kütahya  Gediz  17.04.2001 202 142 

135 Afyonkarahisar  Afyonkarahisar  17.04.2001 203 143 

136 Kastamonu  Kastamonu  17.04.2001 204 144 

137 Muğla  Milas  17.04.2001 205 145 

138 İzmir  Bergama  17.04.2001 206 146 

139 Çankırı  Çankırı Korgun  17.05.2001 207 147 

140 Hatay  İskenderun  17.04.2001 208 148 

141 Aksaray  Aksaray  17.04.2001 209 149 

142 İstanbul  
İstanbul Tuzla Kimya 

Sanayicileri  
18.04.2001 210 150 

143 Bartın  Bartın Merkez I  20.04.2001 223 151 

144 Sakarya  Sakarya II 20.04.2001 226 154 

145 Ankara  OSTİM  20.04.2001 227 155 

146 Kırıkkale  Keskin  25.04.2001 240 156 

147 Yozgat  Yozgat  24.04.2001 234 157 

148 Adana  Adana Kozan  20.04.2001 235 158 

149 Konya  Konya Birinci    159 

150 Ankara  Polatlı  24.04.2001 239 160 

151 Bilecik  Pazaryeri  24.04.2001 237 161 

152 Bilecik  Bilecik II 24.04.2001 238 162 

153 İzmir  Kınık  26.04.2001 243 163 

154 Çorum  Çorum  26.05.2001 244 164 

155 Afyonkarahisar  Sandıklı  27.04.2001 249 165 

156 Ordu  Ordu    166 

157 Zonguldak  Zonguldak Ereğli  30.04.2001 254 167 

158 Çorum  Çorum Sungurlu  30.04.2001 255 168 

159 Sakarya  Sakarya I 01.05.2001 257 169 

160 İstanbul  İstanbul Dudullu  03.05.2001 265 170 

161 Ankara  Başkent  07.05.2001 274 171 
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162 Afyonkarahisar İncehisar Mermer İhtisas 10.05.2001 286 172 

163 Mardin  Mardin  10.05.2001 288 173 

164 Trabzon  Trabzon Beşikdüzü  10.05.2001 248 174 

165 Siirt  Siirt  18.05.2001 296 175 

166 Çanakkale  Biga  22.05.2001 301 176 

167 Zonguldak  Zonguldak Çaycuma  28.05.2001 305 177 

168 Ankara  Şereflikoçhisar  11.06.2001 315 178 

169 Kars  Kars  11.06.2001 317 180 

170 Bitlis  Bitlis  12.06.2001 320 182 

171 Bursa  Nilüfer  19.06.2001 327 183 

172 Kilis  Kilis  21.06.2001 330 184 

173 Konya  Kulu  03.07.2001 352 186 

174 Bursa  İnegöl  10.07.2001 358 187 

175 Bursa  Uludağ  31.07.2001 385 188 

176 Elazığ  Elazığ  08.08.2001 394 189 

177 Manisa  Kula Deri İhtisas  29.08.2001 410 192 

178 Bolu  Yeniçağa  06.09.2001 417 193 

179 Antalya  Antalya  06.09.2001 420 194 

180 İzmir  Ödemiş  01.10.2001 447 195 

181 İstanbul  İstanbul İkitelli  03.10.2001 452 196 

182 Hatay  Hatay Payas  11.12.2001 550 197 

183 İzmir  Buca Ege  11.02.2002 27 198 

184 Kahramanmaraş  Kahramanmaraş  14.02.2002 32 199 

185 Aydın  Buharkent  25.03.2002 61 200 

186 Kırşehir  Kaman  04.04.2002 77 201 

187 İstanbul  Beylikdüzü  15.04.2002 121 202 

188 İzmir  İzmir Pancar  26.04.2002 175 203 

189 Kocaeli  Kocaeli Gebze Dilovası  22.05.2002 222 204 

190 Erzurum  Oltu  11.06.2002 251 205 

191 İzmir  ITOB  16.07.2002 307 206 

192 Eskişehir  Sivrihisar  16.07.2002 304 207 

193 Gaziantep  Nizip  16.10.2002 435 208 

194 Kırklareli  
Pagder-Aslan Plastikçiler 

İhtisas Özel  
02.12.2002 486 209 

195 Ankara  Anadolu  23.12.2002 504 210 

196 Kocaeli  Kocaeli Arslanbey  01.04.2003 77 211 

197 Kırklareli  Kırklareli  29.04.2003 128 212 

198 Aydın  Çine  11.09.2003 260 214 

199 Yalova  Yalova Kalıp İmalatı İhtisas  11 09.2003 262 215 

200 Bursa  Hasanağa  26.09.2003 276 216 

201 Kocaeli 
Kocaeli-Gebze Kömürcüler 

İhtisas  
22.10.2003 293 217 

202 İzmir  Torbalı  21.04.2004 161 218 

203 İzmir  Menemen Plastik İhtisas  26.04.2004 165 219 

204 Bursa  Kestel  07.05.2004 182 220 

205 Kocaeli  Asım Kibar  10.05.2004 187 221 

206 Kocaeli  Kocaeli Alikahya  04.11.2004 374 224 
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207 Bursa  Yenişehir  17.11.2004 391 225 

208 Uşak  Uşak Karahalil  25.02.2005 70 226 

209 Çankırı  Şabanözü (Çankırı)  26.04.2005 202 227 

210 Çankırı  Çerkeş  05.05.2005 216 228 

211 Amasya  Suluova  17.05.2005 227 229 

212 Adıyaman  Besni  07.06.2005 261 230 

213 Bursa  
TOSAB Bursa Tekstil 

Boyahaneleri İhtisas  
14.06.2005 269 231 

214 Sivas  Şarkışla  21.06.2005 287 232 

215 Şanlıurfa  Şanlıurfa Viranşehir  28.06.2005 291 233 

216 Rize  Rize Ardeşen  05.07.2005 301 234 

217 Düzce  Düzce II.  24.08.2005 368 235 

218 Adıyaman  Adıyaman Gölbaşı  02.12.2005 486 237 

219 Konya  Karapınar  02.12.2005 487 238 

220 Hatay  Hatay Erzin  15.02.2006 33 240 

221 Hatay  Hatay İskenderun II.  15.02.2006 34 241 

222 Çankırı  Kurşunlu Çavundur  17.04.2006 135 242 

223 Kırşehir  Mucur  26.04.2006 147 243 

224 Kütahya  Kütahya Merkez 2.  09.05.2006 169 244 

225 Bursa  
İnegöl Mobilya Ağaç İşleri 

İhtisas  
11.05.2006 174 245 

226 Afyonkarahisar  
Afyonkarahisar Dazkırı 

Dokuma ve Konfeksiyon 
11.05.2006 178 246 

227 Afyonkarahisar  Şuhut  16.01.2007 6 249 

228 Samsun  

Samsun Havza Tarımsal 

Ürün İşleme ve Tarım 

Makinaları İhtisas  

10.04.2007 87 251 

229 Samsun  Samsun Gıda İhtisas  01.12.2000 617 252 

230 Yozgat  Kaleseramik Özel  17.05.2007 154 255 

231 Sakarya  Karasu  02.07.2007 231 256 

232 Adıyaman  Adıyaman Kahta  25.02.2008 79 259 

233 Antalya  Kumluca Gıda İhtisas  24.06.2008 259 260 

234 Afyonkarahisar  Afyonkarahisar Merkez II  14.07.2008 277 261 

235 Ankara  Polatlı Ticaret Odası  15.09.2008 350 262 

236 Trabzon  Şinik (Akçaabat)  25.09.2008 361 263 

237 İzmir  (BAYOSB) Bağyurdu  27.10.2008 379 264 

238 Kahramanmaraş  Elbistan  06.02.2009 33 266 

239 Ankara  Ankara Dökümcüler ihtisas  03.06.2009 176 267 

240 Burdur  Burdur II.  16.10.2009 387 268 

241 Kahramanmaraş  Türkoğlu  19.11.2009 455 269 

242 Sakarya  Ferizli  23.12.2009 512 270 

243 Sakarya  Kaynarca Mobilya İhtisas  08.03.2010 37 271 

244 Kocaeli  Kandıra Gıda İhtisas  06.05.2010 247 272 

245 Balıkesir  
Burhaniye Zeytin ve Zeytin 

Ürünleri İşleme İhtisas  
10.05.2010 251 273 

246 Malatya  
Malatya Akçadağ Mermer 

İhtisas  
01.02.2011 64 274 
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247 Şanlıurfa  Birecik  31.05.2011 324 276 

248 İzmir  İzmir Kemalpaşa  22.11.2011 264 277 

249 Giresun  Giresun 2.  25.04.2012 98 278 

250 Tekirdağ  Velimeşe  30.04.2012 114 279 

251 Tekirdağ  Veliköy  06.06.2012 269 280 

252 Tekirdağ  Muratlı  06.06.2012 270 281 

253 Tekirdağ  Ergene-2  28.06.2012 370 282 

254 Tekirdağ  Ergene-1  01.11.2013 1246 283 

255 Tekirdağ  Türkgücü  28.06.2012 372 284 

256 Manisa  

Akhisar Zeytin ve 

Zeytinyağı ve Türevleri 

İhtisas  

13.10.2012 761 285 

257 Gaziantep  Islahiye  06.11.2012 827 286 

258 Çankırı  Çankırı Yakınkent  05.12.2012 982 287 

259 Tekirdağ  Kapaklı  07.12.2012 993 288 

260 Mardin  Mardin 2  12.03.2013 933 289 

261 Van  Erciş  22.05.2013 532 290 

262 Kırıkkale  
Kırıkkale Silah Sanayi 

İhtisas  
26.03.2013 853 291 

263 Kastamonu  Kastamonu Seydiler  04.09.2013 992 292 

264 Tekirdağ  Yalıboyu  25.09.2013 1088 293 

265 Manisa  Soma  23.12.2013 1587 294 

266 Tekirdağ  Tekirdağ  02.01.2014 1 295 

267 Nevşehir Nevşehir Islah 29.01.2014 90 296 

268 Kırklareli 
Kırklareli Lüleburgaz- 

Büyükkarıştıran Islah 
15.05.2014 601 297 

269 Kırklareli 
Kırklareli Lüleburgaz-

Evrensekiz Islah 
15.05.2014 600 298 

270 Kastamonu  Kastamonu Taşköprü  09.06.2014 715 299 

271 Düzce  Çilimli  24.07.2014 939 300 

272 Yalova 
Taşıt Araçları Yan Sanayi 

İhtisas (TAİOSB)  
31.07.2014 954 301 

273 Bursa  Kayapa Islah  19.08.2014 1032 302 

274 Ankara 
Ankara Uzay ve Havacılık 

İhtisas 
20.01.2015 85 303 

275 Çorum  Osmancık  24.02.2015 179 304 

276 Sakarya 

Sakarya Kaynarca Doğu 

Marmara Makine 

İmalatçıları İhtisas 

27.02.2015 207 305 

277 Bursa  Yenice Islah 21.04.2015 533 306 

278 Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş Tekstil 

İhtisas 
11.05.2015 634 307 

279 Yalova  
Yalova Kompozit ve Kimya 

İhtisas Islah OSB 
03.07.2015 973 308 

280 Bursa  
Bursa Teknoloji OSB 

(BURSA TEKNOSAB)  
14.08.2015 1124 310 

281 Düzce  Düzce Gümüşova  24.08.2015 1163 311 
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282 Bursa  Akçalar Islah 03.12.2015 1588 312 

283 Bursa  Barakfakih Islah 03.12.2015 1589 313 

284 Gaziantep 
Gaziantep Oğuzeli 

Havaalanı Islah 
28.03.2016 348 314 

285 Çankırı  Çankırı Orta  28.04.2016 560 315 

286 Diyarbakır Diyarbakır Tekstil İhtisas  06.05.2016 613 316 

287 Ordu  Ordu 2  16.06.2016 803 317 

288 Adana  Ceyhan  02.08.2016 976 318 

289 Kocaeli  
Kocaeli Dilovası (Köseler) 

Islah  
10.08.2016 1008 319 

290 Şanlıurfa  Siverek  05.09.2016 1094 320 

291 Yozgat  Bozok  23.09.2016 1140 321 

292 Kilis 
Kilis Polateli Şahinbey 

Tekstil İhtisas 
06.10.2016 1192 322 

293 Artvin  Artvin Arhavi  25.10.2016 1275 323 

294 Ordu  Ordu Ünye  17.11.2016 1408 324 

295 Balıkesir  Dursunbey  01.12.2016 1486 325 

296 Çanakkale Ezine Gıda İhtisas 29.12.2016 1613 326 

Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (www.sanayi.gov.tr) 
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