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KANUN

SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7033                                                                                                  Kabul Tar�h�: 18/6/2017

MADDE 1 – 2/1/1924 tar�hl� ve 394 sayılı Hafta Tat�l� Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – 10/2/1954 tar�hl� ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddes�n�n (b) fıkrasına “Sağlık

Denetç�ler� ve Sağlık Denetç� Yardımcıları” �bares�nden sonra gelmek üzere “, Ürün Denetmenler� ve Ürün Denetmen
Yardımcıları, Gümrük ve T�caret Denetmenler� ve Gümrük ve T�caret Denetmen Yardımcıları” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 3 – 17/4/1957 tar�hl� ve 6948 sayılı Sanay� S�c�l� Kanununun 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc�
fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“B�r madden�n vasıf, şek�l, hassa veya terk�b�n� mak�ne, c�haz, tezgah, alet veya d�ğer vasıta ve kuvvetler�n
yardımı �le veya sadece el emeğ� �le kısmen veya tamamen değ�şt�rmek veya bu maddeler� �şlemek suret�yle devamlı
ve ser� hal�nde �mal veya �st�hsal eden yerlerle madenler�n çıkarılıp �şlend�ğ� yerler sanay� �şletmes�, buralarda yapılan
�şler sanay� �şler� ve buraları �şletenler sanay�c� sayılır.

Devamlı ve ser� hal�nde tam�rat yapan müesseselerle elektr�k veya sa�r enerj� �st�hsal eden santraller, gem�
�nşaatı g�b� büyük �nşaat yerler� �le b�l�ş�m teknoloj�s� ve yazılım üreten �şletmeler de bu madde şümulüne g�rer.”

MADDE 4 – 6948 sayılı Kanunun 2 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 2 – Sanay� �şletmeler�n�n B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığında tutulacak sanay� s�c�l�ne

kaydett�r�lmes� ve mukab�l�nde alınacak sanay� s�c�l belges�n�n �cabında salah�yetl� memurlara �braz olunması
mecbur�d�r.

Sanay� �şletmeler� üret�m faal�yet�ne başlamadan önce sanay� s�c�l�ne ön kayıt olmak zorundadır. Sanay�
�şletmeler�ne �şyer� açma ve çalışma ruhsatı düzenlemes� �ç�n sanay� s�c�l�ne kaydolduğuna da�r yazı, �şyer� açma ve
çalışma ruhsatı veren �dareler tarafından aranır.

Yen� açılan sanay� �şletmeler�, B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı tarafından tanz�m kılınacak
beyannameler� faal�yete başladıkları tar�hten �t�baren 3 üncü madde uyarınca doldurup �k� ay �ç�nde B�l�m, Sanay� ve
Teknoloj� Bakanlığına elektron�k ortamda göndermekle mükelleft�r.”

MADDE 5 – 6948 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Sanay� s�c�l�nde kaydı olmadığı tesp�t ed�len sanay� �şletmeler�ne 9 uncu maddeye göre müddet�nde sanay�

s�c�l�ne tesc�l ett�rmeyenler �ç�n hükmed�len �dar� para cezası ver�l�r.”
MADDE 6 – 6948 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 3 – Faal�yette olup olmadığına bakılmaksızın sanay� �şletmeler�nden sanay� s�c�l�ne

kaydolmayanlardan bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren b�r yıl �ç�nde sanay� s�c�l�ne kaydolup sanay� s�c�l
belges� alanlar har�ç, bu tar�he kadar kaydolmayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddes� gereğ� sanay� s�c�l�ne
tesc�l ett�rmeyenler �ç�n öngörülen �dar� para cezası uygulanır.

Bu Kanuna göre �şletmes�nde meydana gelen değ�ş�kl�kler�, ver�lmes� gereken beyannameler� ve senel�k
�şletme cetveller�n� bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce süres� �ç�nde vermeyenlere �dar� para cezası
uygulanmaz.”

MADDE 7 – 1/7/1964 tar�hl� ve 488 sayılı Damga Verg�s� Kanununa ekl� (2) sayılı Tablonun “IV-T�car� ve
meden� �şlerle �lg�l� kağıtlar” başlıklı bölümüne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“53. Organ�ze sanay� bölgeler�, serbest bölgeler, endüstr� bölgeler�, teknoloj� gel�şt�rme bölgeler� ve sanay�
s�teler�nde bulunan arsaların tahs�s�ne �l�şk�n olarak düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler.”

MADDE 8 – 2/7/1964 tar�hl� ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (n) bend�
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“n) Organ�ze sanay� bölgeler�, serbest bölgeler, endüstr� bölgeler�, teknoloj� gel�şt�rme bölgeler� ve sanay�
s�teler�nde yer alan gayr�menkuller�n �fraz veya taks�m veya b�rleşt�rme �şlemler�, söz konusu bölgelerde bulunan
arsaların tahs�s� neden�yle şerh� gerekt�ren �şlemler� �le bu arsa ve üzer�ne �nşa ed�len b�naların tahs�s ed�lene dev�r ve
tesc�l� �şlemler� ve c�ns değ�ş�kl�ğ� �şlemler�.”

MADDE 9 – 24/4/1969 tar�hl� ve 1163 sayılı Kooperat�fler Kanununun 45 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına
aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Ancak, usul ve esasları �lg�l� Bakanlıkça yapılacak düzenlemede göster�lmek üzere; kooperat�f üst kuruluşuna ortak
olunması ve genel kurul toplantısının gündem�ne konuyla �lg�l� madde konulması şartıyla, olağan genel kurul
toplantıları en fazla üç hesap dönem�n� kapsayacak şek�lde ve b�rleşt�r�lerek yapılab�l�r.”

MADDE 10 – 29/7/1970 tar�hl� ve 1319 sayılı Emlak Verg�s� Kanununun 4 üncü maddes�n�n (m) fıkrasına
parantez �ç� �bareden sonra gelmek üzere “�le organ�ze sanay� bölgeler�, serbest bölgeler, endüstr� bölgeler�, teknoloj�
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gel�şt�rme bölgeler� ve sanay� s�teler�nde yer alan b�nalar” �bares� eklenm�şt�r.
MADDE 11 – 1319 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n (f) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – 26/5/1981 tar�hl� ve 2464 sayılı Beled�ye Gel�rler� Kanununun 58 �nc� maddes�n�n b�r�nc�

fıkrasında yer alan “Hafta tat�l� ve ulusal” �bares� “Ulusal” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve 14/1/2015 tar�hl� ve 6585 sayılı
Perakende T�caret�n Düzenlemes� Hakkında Kanunun 25 �nc� maddes� yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının
(d) bend�ne aşağıdak� alt bent eklenm�şt�r.

“(4) Yükseköğret�m kurumlarının �ht�saslaşmasına yönel�k çalışmalar yapmak ve bu konuda karar vermek.”
MADDE 14 – 2547 sayılı Kanunun 30 uncu maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Geç�c� 55 �nc� madden�n �k�nc� fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, yaş hadd�n� dolduracakları tar�hten önce

başvurmuş olup sözleşme tar�h� �t�barıyla öğret�m üyes� kadrolarında bulunanlardan yükseköğret�m kurumlarınca
bel�rlenen bölüm ve programlarda görevler�nde kalmalarında fayda görülenler, yükseköğret�m kurumunun tekl�f� ve
Yükseköğret�m Kurulunun onayı �le emekl�l�k yaş hadler�n� doldurdukları tar�hten �t�baren, yetm�ş beş yaşını
geçmemek üzere emekl�l�k veya yaşlılık aylığı bağlanıncaya kadar b�rer yıllık sürelerle sözleşmel� olarak
çalıştırılab�l�rler. Bunlarla, net tutarı, en son bulundukları kadroları �ç�n öngörülmüş olan gösterge, ek gösterge, taban
ve kıdem aylıkları, ün�vers�te ödeneğ�, yükseköğret�m tazm�natı, eğ�t�m öğret�m ödeneğ�, gel�şt�rme ödeneğ�, makam
ve görev tazm�natları ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n ek 9 uncu maddes�nde bel�rlenm�ş olan ek
ödemen�n toplamından �lg�l� mevzuatı uyarınca verg� ve d�ğer kes�nt�ler yapıldıktan sonra kalan net tutarı geçmemek
üzere bel�rlenecek ücret üzer�nden sözleşme yapılır. Bunların s�gortalılık veya �şt�rakç�l�k �l�şk�s� öncek� kadro
unvanları esas alınmak suret�yle devam ett�r�l�r. Öğret�m üyeler�n�n tab� olduğu yasak, ödev ve sorumluluklar �le
d�s�pl�ne �l�şk�n hükümler bu şek�lde çalıştırılanlar hakkında da uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına �l�şk�n usul ve
esaslar Mal�ye Bakanlığının uygun görüşü üzer�ne Yükseköğret�m Kurulu tarafından bel�rlen�r.”

MADDE 15 – 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“l. Organ�ze sanay� bölgeler�nde kurulan meslek yüksekokulları �ç�n öğrenc� başına �lg�l� yükseköğret�m

kurumlarına, Yükseköğret�m Kurulu bütçes�ne bu amaçla tahs�s ed�len ödenekten eğ�t�m desteğ� yapılab�l�r. Eğ�t�m
desteğ�n�n tutarı ve kullanımı �le uygulamaya �l�şk�n usul ve esaslar Mal�ye Bakanlığının uygun görüşü üzer�ne
Yükseköğret�m Kurulu tarafından bel�rlen�r.”

MADDE 16 – 2547 sayılı Kanunun 58 �nc� maddes�n�n (b) fıkrasına aşağıdak� paragraf eklenm�şt�r.
“B�l�msel araştırma projeler�ne �l�şk�n ödenekler�n kullandırılmasında, proje kapsamında görevlend�r�lecek

tezl� yüksek l�sans ve doktora programlarındak� öğrenc�lere 3/3/2004 tar�hl� ve 5102 sayılı Yüksek Öğren�m
Öğrenc�ler�ne Burs, Kred� Ver�lmes�ne İl�şk�n Kanun hükümler�ne tab� olmaksızın bel�rlenecek m�ktarlarda burs
ver�l�r. Bu bursun ver�lmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar bu fıkra uyarınca çıkarılan yönetmel�kle bel�rlen�r.”

MADDE 17 – 2547 sayılı Kanunun 60 ıncı maddes�n�n (a) fıkrasının �k�nc� bend�n�n �k�nc� cümles�
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – 2547 sayılı Kanuna aşağıdak� ek maddeler eklenm�şt�r.
“Teknoloj� transfer of�s�
EK MADDE 32 – Yükseköğret�m kurumları, Ar-Ge ve yen�l�kç�l�kle �lg�l� olarak kamu ve özel sektör �le �ş

b�rl�ğ� yapmak, üret�len b�lg� ve yapılan buluşları f�kr� mülk�yet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya
aktarmak üzere, Yükseköğret�m Kurulundan önceden �z�n almak kaydıyla, yükseköğret�m kurumu yönet�m kurulunun
kararıyla sermaye ş�rket� statüsünde teknoloj� transfer of�s� kurab�l�rler.

Of�s�n kuruluş sermayes�, b�l�msel araştırma projes� kaynaklarından veya döner sermaye gel�rler�nden
karşılanab�l�r.

Of�ste 4857 sayılı Kanuna tab� olarak �şç� statüsünde personel �st�hdam ed�l�r ve 28/7/2016 tar�hl� ve 6735
sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde yabancı uyruklu personel çalıştırılab�l�r.
Of�s faal�yetler�nde h�zmet�ne �ht�yaç duyulan öğret�m elemanları yükseköğret�m kurumlarının �zn� �le sürekl� veya
yarı zamanlı olarak çalıştırılab�l�rler. Yarı zamanlı görev alan öğret�m elemanlarının bu h�zmetler� karşılığı elde
edecekler� gel�rler�, ün�vers�te döner sermaye �şletmes�ne yatırılmak zorunda değ�ld�r. Bunlara kend� yükseköğret�m
kurumlarınca ayrıca ek ödeme yapılmaz. Sürekl� olarak �st�hdam ed�lecek personele kurumlarınca aylıksız �z�n ver�l�r
ve kadroları �le �l�şk�ler� devam eder. Bu şek�lde aylıksız �zne ayrılanlardan, öncek� görevler� sebeb�yle 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� veya geç�c� 4 üncü maddes� kapsamında s�gortalı veyahut
�şt�rakç� sayılanların aylıksız �zne ayrıldığı tar�h� tak�p eden on beş gün �çer�s�nde talepte bulunmaları hâl�nde; aylıksız
�z�nl� sayıldıkları ve buralarda çalıştırıldıkları sürece aynı kapsamdak� s�gortalılık veya �şt�rakç�l�k �l�şk�s� devam eder.
Bu şek�lde aylıksız �zne ayrılanlardan;

a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� kapsamında s�gortalı sayılanlar �ç�n
öncek� kadroları �ç�n tesp�t ed�len s�gorta pr�m�ne esas kazanç unsurları esas alınmak suret�yle �lg�l� aya �l�şk�n olarak
hesaplanacak s�gorta pr�m� çalışan h�sses� �le genel sağlık s�gortası pr�m� çalışan h�sses� tutarı kend�ler�nce, s�gorta
pr�m� �şveren h�sses� �le genel sağlık s�gortası pr�m� �şveren h�sseler� görev yaptıkları �şverenler� tarafından,

b) 5510 sayılı Kanunun geç�c� 4 üncü maddes� kapsamında �şt�rakç� sayılanlar �ç�n öncek� kadroları �ç�n tesp�t
ed�len emekl� keseneğ�ne esas aylık unsurları esas alınmak suret�yle �lg�l� aya �l�şk�n olarak hesaplanacak k�ş� keseneğ�
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kend�ler�nce, kurum karşılıkları �le genel sağlık s�gortası pr�mler�n�n tamamı görev yaptıkları �şverenler� tarafından,
öden�r. Pr�m ödeme yükümlülüğü görevlend�r�ld�kler� �şverene a�tt�r. İlg�l�ler�n bu şek�lde aylıksız �z�nde

geç�rd�kler� süreler öncek� kadro unvanları esas alınmak suret�yle emekl� keseneğ�ne esas aylık unsurlarının veya
s�gorta pr�m�ne esas kazanç unsurlarının tesp�t�nde d�kkate alınır. Bunlara aylıksız �z�n dönem�ndek� söz konusu
çalışma süreler� �ç�n görev yaptıkları �şveren tarafından kıdem tazm�natı ödenmez ve bu süreler emekl� �kram�yes�n�n
hesabında d�kkate alınır.

Of�sler �le bunların yürüttükler� faal�yetler hakkında 8/9/1983 tar�hl� ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
hükümler� uygulanmaz. Of�s�n teşk�l�, görevler�, yönet�m�, yükseköğret�m kurumuyla �l�şk�s� �le çalışma usul ve
esasları ve tasf�yes�ne �l�şk�n hususlar B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı ve Mal�ye Bakanlığının görüşü üzer�ne
Yükseköğret�m Kurulu tarafından çıkarılan yönetmel�kle bel�rlen�r.

Bu Kanunun 36 ncı maddes�n�n bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümler� uygulanmaz.
Ücretl� araştırma �zn�
EK MADDE 33 – Devlet yükseköğret�m kurumlarının öğret�m üyes� kadrosunda f��len altı yıl çalışan öğret�m

üyeler�ne, yurt �ç�nde ve yurt dışında alanıyla �lg�l� Ar-Ge n�tel�ğ�nde çalışmak üzere, fakülte yönet�m kurulunun
görüşü ve h�zmet�n aksamaması �ç�n gerekl� tedb�rler�n alınmış olması kaydıyla �lg�l� ün�vers�te yönet�m kurulu kararı
�le öğret�m üyes�n�n hazırladığı çalışma programı değerlend�r�lerek b�r yıl süreyle ücretl� �z�n ver�leb�l�r. İk�nc� defa
ücretl� �z�n kullanılab�lmes� �ç�n öğret�m üyes�n�n, b�r�nc� �zn�n sona erd�ğ� tar�hten �t�baren asgar� altı yıl süreyle b�r
Devlet yükseköğret�m kurumunda görev yapması gerek�r.

Doktora sonrası araştırmacı �st�hdamı
EK MADDE 34 – Devlet yükseköğret�m kurumlarının uygulama ve araştırma merkezler�nde, araştırma

enst�tüler�nde sadece Ar-Ge faal�yetler�nde bulunmak veya öğret�m üyeler�n�n yürüttükler� Ar-Ge kapsamındak�
projelere yardımcı olmak üzere, doktora �le tıpta, d�ş hek�ml�ğ�nde, eczacılıkta ve veter�ner hek�ml�kte uzmanlık veya
sanatta yeterl�k eğ�t�m� sonrasındak� yed� yıl �çer�s�nde kalmak kaydıyla en fazla üç yıl süre �le g�derler� döner
sermaye gel�rler�nden b�l�msel araştırma projeler� �ç�n ayrılan kaynaktan karşılanmak üzere sözleşmel� olarak doktora
sonrası araştırmacı �st�hdam ed�leb�l�r. Bu kapsamda �st�hdam ed�lecek personel sayısı �lg�l� yükseköğret�m
kurumunun dolu öğret�m elemanı kadrosu sayısının %5’� �le sınırlıdır. Bu madde uyarınca �st�hdam ed�lm�ş olmak,
memurluk veya d�ğer personel �st�hdam şek�ller�nden b�r�ne geç�ş hakkı vermez.

Bunların yükseköğret�m kurumları �t�barıyla dağılımı, sözleşme örneğ�, sözleşme süres�n�n uzatılması ve sona
erd�r�lmes�ne �l�şk�n hususlar �le 40.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı �le çarpımı sonucu bulunacak tutarı
geçmemek üzere ücretler� Yükseköğret�m Kurulu tarafından bel�rlen�r. Bunlara, d�ğer mevzuatta aks�ne hüküm
bulunsa dah�, bu maddede öngörülen ücret dışında herhang� b�r ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu
hususta hüküm konulamaz.

Mal� ve sosyal haklar dışında kalan �st�hdama �l�şk�n d�ğer hususlarda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n
(B) fıkrası kapsamında Ar-Ge proje h�zmetler�ne �l�şk�n poz�syonlarda �st�hdam ed�len personel�n tab� olduğu
hükümler uygulanır.

Yükseköğret�m Kal�te Güvences� S�stem� ve Yükseköğret�m Kal�te Kurulu
EK MADDE 35 – Yükseköğret�m Kal�te Güvences� S�stem�, yükseköğret�m kurumlarının eğ�t�m-öğret�m ve

araştırma faal�yetler� �le �dar� h�zmetler�n�n �ç ve dış kal�te güvences�, akred�tasyon süreçler� ve bağımsız dış
değerlend�rme kurumlarının yetk�lend�r�lmes� süreçler�ne �l�şk�n esasları �çer�r.

Yükseköğret�m kurumlarının eğ�t�m-öğret�m ve araştırma faal�yetler� �le �dar� h�zmetler�n�n kal�te düzeyler�ne
�l�şk�n ulusal ve uluslararası kal�te standartlarına göre değerlend�rmeler yapmak, �ç ve dış kal�te güvences�,
akred�tasyon süreçler� ve bağımsız dış değerlend�rme kurumlarının yetk�lend�r�lmes� süreçler�n� yürütmek üzere �dar�
ve mal� özerkl�ğe sah�p, kamu tüzel k�ş�l�ğ�n� ha�z ve özel bütçel� Yükseköğret�m Kal�te Kurulu kurulmuştur.

Yükseköğret�m Kal�te Kurulu;
a) Yükseköğret�m Kurulu Genel Kurulu tarafından seç�len üç,
b) Ün�vers�telerarası Kurul tarafından seç�len üç,
c) M�llî Eğ�t�m Bakanlığı tarafından seç�len b�r,
ç) Meslek� Yeterl�l�k Kurumunu tems�len b�r,
d) Türk Akred�tasyon Kurumunu tems�len b�r,
e) Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumunu tems�len b�r,
f) Türk�ye Sağlık Enst�tüler� Başkanlığını tems�len b�r,
g) Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�n� tems�len b�r,
ğ) Öğrenc� tems�lc�s� b�r,
üye olmak üzere toplam on üç üyeden oluşur.
Yükseköğret�m Kurulu ve Ün�vers�telerarası Kurul tarafından seç�len üyeler, her b�r�s� farklı yükseköğret�m

kurumlarında görev yapmakta olan, yükseköğret�m�n yapısı, �şley�ş� ve yönet�m� �le kal�te değerlend�rme ve gel�şt�rme
uygulamaları konusunda deney�ml�, yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� yükseköğret�m kurumlarında en az on yıl görev
yapmış, farklı alanlardak� öğret�m üyeler� arasından seç�l�r. M�llî Eğ�t�m Bakanlığı tarafından seç�len üyen�n
yükseköğret�m kurumunda görev yapmakta olan, yükseköğret�m�n yapısı, �şley�ş� ve yönet�m� �le kal�te değerlend�rme
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ve gel�şt�rme uygulamaları konusunda deney�ml�, yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� yükseköğret�m kurumlarında en az
on yıl görev yapmış öğret�m üyes� şartlarını taşıması gerek�r. Öğrenc� tems�lc�s�, Yükseköğret�m Kal�te Kurulu
tarafından bel�rlenecek �lke ve esaslar dâh�l�nde bel�rlen�r. Yükseköğret�m Kal�te Kurulu üyeler�n�n 657 sayılı
Kanunun 48 �nc� maddes� sayılan genel şartları taşıması gerek�r.

Yükseköğret�m Kal�te Kurulu, üyeler� arasından salt çoğunlukla Başkan ve Başkan Yardımcısı seçer.
Yükseköğret�m Kal�te Kurulu üyeler�nden öğrenc� tems�lc�s�n�n görev süres� b�r yıl, d�ğer üyeler�n görev

süres� dört yıldır. İk� dönemden fazla üyel�k yapılamaz.
Yükseköğret�m Kal�te Kurulu üye tam sayısının en az üçte �k� çoğunluğu �le toplanır ve üye tamsayısının salt

çoğunluğu �le karar alır.
Yükseköğret�m Kal�te Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı sürekl� görev yaparlar ve bu görevlerde

bulundukları sürece kurumlarından aylıksız �z�nl� sayılırlar; görev süreler� b�tt�ğ�nde veya süres�nden önce
ayrıldıklarında başka b�r �şleme gerek kalmaksızın görevler�ne ger� dönerler. Görev süreler�n�n b�t�m�n� müteak�p asl�
görevler�ne başladıkları tar�h� tak�p eden ay başından �t�baren asl� kadrolarına �l�şk�n aylıklarını almaya başlarlar.
Yükseköğret�m Kal�te Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı, görevler� süres�nce, Bakanlar Kurulunca ver�lecek
geç�c� görevler dışında herhang� b�r kamu kuruluşunda ve özel kuruluşlarda ücretl� veya ücrets�z çalışamazlar, görev
alamazlar.

Yükseköğret�m Kal�te Kurulunun teşk�latı, Kal�te Kurulu �le Genel Sekreterl�kten oluşur. Genel Sekreterl�k;
kurumsal dış değerlend�rme ve dış değerlend�rme kuruluşları tesc�l b�r�m�, tanıtım ve paydaş �l�şk�ler� b�r�m� ve
yönet�m h�zmetler� b�r�m�nden oluşur.

Yükseköğret�m Kal�te Kurulunun gel�rler� şunlardır:
a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar
b) Faal�yet gel�rler�
c) Her türlü bağış ve yardımlar
ç) D�ğer gel�rler
Genel Sekreterl�k personel� 657 sayılı Kanuna tab�d�r.
Yükseköğret�m Kal�te Kurulu Başkanına Yükseköğret�m Kurulu Başkan Vek�l�, Başkan Yardımcısına

Yükseköğret�m Yürütme Kurulu üyeler�, Genel Sekreter�ne Ün�vers�telerarası Kurul Genel Sekreter� �ç�n mal� ve
sosyal haklar kapsamında öngörülen ödemeler aynı usul ve esaslar çerçeves�nde öden�r. Bunlar, emekl�l�k hakları
bakımından da emsal� olarak bel�rlenen personel �le denk kabul ed�l�r ve emsal� personele yapılan ödemelerden verg�
ve d�ğer yasal kes�nt�lere tab� olmayanlar bu maddeye göre de verg� ve d�ğer kes�nt�lere tab� olmaz. Başkan ve Başkan
Yardımcısı har�ç Yükseköğret�m Kal�te Kurulu üyeler�ne, Yükseköğret�m Genel Kurulu üyeler�ne ödenen tutarda
huzur hakkı aynı usul ve esaslar çerçeves�nde öden�r.

Yükseköğret�m Kurulu Üst Kuruluşları �le yükseköğret�m kurumları kadrolarında bulunan memurlar,
kurumlarının muvafakat� �le Yükseköğret�m Kal�te Kurulu Başkanı tarafından her defasında �k� yılı geçmemek üzere
Yükseköğret�m Kal�te Kurulunda görevlend�r�leb�l�r.

Yükseköğret�m Kal�te Kurulunun çalışma usul ve esasları �le yükseköğret�m kurumlarında kal�te güvence
s�stemler�n�n kurulması, �ç ve dış değerlend�rme süreçler�, yükseköğret�m kurumlarında kurulacak kal�te kom�syonları,
kal�te değerlend�rme tesc�l belges�n�n alınması, Genel Sekreterl�ğ�n çalışma usul ve esasları, Genel Sekreterl�k
bünyes�nde oluşturulacak b�r�mler�n görevler� �le bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n d�ğer hususlar Yükseköğret�m
Kal�te Kurulu tarafından çıkarılan yönetmel�kle bel�rlen�r.

Yükseköğret�m Eğ�t�m Programları Danışma Kurulu
EK MADDE 36 – Yükseköğret�m Programları Danışma Kurulu, yükseköğret�m alanındak� �st�hdam odaklı

pol�t�kaların oluşturulması ve gel�şt�r�lmes� �le buna bağlı yen� açılacak eğ�t�m programları ve kontenjanların
planlanmasına yönel�k süreçlerde görüş ve öner�de bulunmak üzere Yükseköğret�m Kurulu Başkanı başkanlığında,
B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Mal�ye Bakanlığı, M�llî Eğ�t�m Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Sosyal Güvenl�k Kurumu Başkanlığı ve Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�n� tems�len en az genel müdür
sev�yes�nde görevlend�r�lecek yed� üyeden oluşur.

Yükseköğret�m Eğ�t�m Programları Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları �le üyelerde aranacak d�ğer
şartlar, Yükseköğret�m Kurulu tarafından çıkarılan yönetmel�kle bel�rlen�r.

Meslek Yüksekokulları Koord�nasyon Kurulu
EK MADDE 37 – Meslek Yüksekokulları Koord�nasyon Kurulu; Yükseköğret�m Kurulu Başkanı

başkanlığında, meslek yüksekokul müdürler� arasından Ün�vers�telerarası Kurul tarafından seç�len b�r müdür, B�l�m,
Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, M�llî Eğ�t�m Bakanlığı, Meslek� Yeterl�l�k Kurumu �le Türk�ye Odalar ve Borsalar
B�rl�ğ�n� tems�len en az genel müdür sev�yes�nde görevlend�r�len üyelerden oluşur.

Meslek Yüksekokulları Koord�nasyon Kurulu; meslek yüksekokulları ve programların açılmasına yönel�k
standartların bel�rlenmes�, mevcut programların gel�şt�r�lmes�, �zlenmes�, mezunların �st�hdamı �le l�sans tamamlama
süreçler�ne �l�şk�n görüş ve öner�lerde bulunur. Meslek Yüksekokulları Koord�nasyon Kurulunun çalışma usul ve
esasları �le üyelerde aranacak şartlar, Yükseköğret�m Kurulu tarafından çıkarılan yönetmel�kle bel�rlen�r.

Araştırma görevl�s� �st�hdamı
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EK MADDE 38 – Yükseköğret�m kurumları araştırma görevl�s� kadrolarına atamalar, 33 üncü maddede
bel�rt�len usule uygun olarak 50 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend� kapsamında yapılır. Bu kapsamda
atananlardan doktora veya sanatta yeterl�k eğ�t�mler�n� tamamlayanların en fazla %20’s� doktora veya sanatta yeterl�k
eğ�t�m�n� tamamladıkları kurumların senatolarınca bel�rlenen ve Yükseköğret�m Kurulunca onaylanan performansa
dayalı kr�terler çerçeves�nde yardımcı doçent kadrolarına atanab�l�r. Bu kapsamda atanamayanların, doktora veya
sanatta yeterl�k eğ�t�m�n� tamamladıkları kurumların öğret�m üyes� kadrolarına atanab�lmeler� �ç�n en az b�r eğ�t�m-
öğret�m yılı yurt �ç�nde veya yurt dışında farklı b�r yükseköğret�m kurumunda çalışması gerek�r. Bu madde
kapsamında atananlara 35 �nc� maddeye göre yurt �ç�nde başka b�r yükseköğret�m kurumlarındak� doktora veya sanatta
yeterl�k eğ�t�m süreler� �ç�n mecbur� h�zmet yüklenemez.”

MADDE 19 – 2547 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 74 – Yükseköğret�m Kurulu, 1/1/2023 tar�h�ne kadar Devlet yükseköğret�m kurumlarının

l�sans düzey�nde fen ve mühend�sl�k b�l�mler�yle sınırlı olmak üzere, öğrenc�ler�n öğren�mler�n�n son yılında b�r
yarıyılı özel sektör �şletmeler�nde, teknoparklarda, araştırma altyapılarında, Ar-Ge merkezler�nde ya da sanay�
kuruluşlarında uygulamalı eğ�t�mle tamamlamalarını zorunlu kılmaya, uygulamalı eğ�t�m�n zorunlu kılınacağı
bölümler� bel�rl� yükseköğret�m kurumlarıyla ve/veya bel�rl� fakülte ya da bölüm ve programlarla sınırlı tutmaya
yetk�l�d�r.

Uygulamalı eğ�t�mler� süres�nce öğrenc�lere asgar� ücret�n net tutarının %35’� ücret olarak öden�r. Uygulamalı
eğ�t�m ücretler�n� karşılamak üzere �ht�yaç duyulan kaynak, 25/8/1999 tar�hl� ve 4447 sayılı İşs�zl�k S�gortası
Kanununun 53 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasının (B) bend�n�n (h) alt bend� �ç�n ayrılan tutardan Yükseköğret�m
Kurulu hesabına ödenen ve Yükseköğret�m Kurulu bütçes�ne gel�r ve ödenek kayded�lerek �lg�l� yükseköğret�m
kurumlarına aktarılmak suret�yle karşılanır. Aktarılan bu tutar, yükseköğret�m kurumları bütçes�ne gel�r ve ödenek
kayded�lmek suret�yle öğrenc�ler�n hesabına öden�r.

Öğrenc�ler�n uygulamalı eğ�t�m süres�nce s�gorta pr�mler�, 5/6/1986 tar�hl� ve 3308 sayılı Meslek� Eğ�t�m
Kanununun 25 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası hükümler�ne göre karşılanır.

Eğ�t�m�n planlanması, öğrenc�ler�n yerleşt�r�lmes�, tak�b�, kaynağın aktarımı, bütçeleşt�r�lmes� ve kullanımına
�l�şk�n esaslar �le uygulamalı eğ�t�me �l�şk�n d�ğer hususlar, B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenl�k Bakanlığı �le Mal�ye Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğret�m Kurulu tarafından bel�rlen�r.

Bu madde kapsamına g�ren öğrenc�lere aynı uygulamalı eğ�t�m dönem� �ç�n 5/6/1986 tar�hl� ve 3308 sayılı
Meslek� Eğ�t�m Kanununun geç�c� 12 nc� maddes� hükümler� uygulanmaz.”

MADDE 20 – 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddes�n�n (b) fıkrasında yer alan “eğ�t�m-öğret�m süreçler�n�n
sürekl� �y�leşt�r�lmes�ne yönel�k �ç ve dış kal�te güvences� uygulamaları ve” �bares� madde metn�nden çıkarılmıştır.

MADDE 21 – 28/3/1983 tar�hl� 2809 sayılı Yükseköğret�m Kurumları Teşk�latı Kanununa aşağıdak� ek madde
eklenm�şt�r.

“Kapadokya Ün�vers�tes�
EK MADDE 173 – Nevşeh�r’de İlke Eğ�t�m ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğret�m

Kanununun vakıf yükseköğret�m kurumlarına �l�şk�n hükümler�ne tab� olmak üzere, kamu tüzel k�ş�l�ğ�ne sah�p
Kapadokya Ün�vers�tes� adıyla b�r vakıf ün�vers�tes� kurulmuştur.

Bu Ün�vers�te, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Beşer� B�l�mler Fakültes�nden,
b) M�marlık ve Tasarım Fakültes�nden,
c) İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes�nden,
ç) Yabancı D�ller Yüksekokulundan,
d) Sağlık B�l�mler� Yüksekokulundan,
e) Uygulamalı B�l�mler Yüksekokulundan,
f) L�sansüstü Eğ�t�m, Öğret�m ve Araştırma Enst�tüsünden,
g) 3/7/2008 tar�hl� ve 2008/13861 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le kurulmuş bulunan ve bu Kanun �le tüzel

k�ş�l�ğ� sona erd�r�lerek Rektörlüğe bağlanan Kapadokya Meslek Yüksekokulundan,
oluşur.”
MADDE 22 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“Ost�m Tekn�k Ün�vers�tes�
EK MADDE 174 – Ankara’da Ost�m-Ortadoğu Sanay� ve T�caret Merkez� Araştırma, Gel�şt�rme, Eğ�t�m,

Kalkınma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun vakıf yükseköğret�m kurumlarına
�l�şk�n hükümler�ne tab� olmak üzere, kamu tüzel k�ş�l�ğ�ne sah�p Ost�m Tekn�k Ün�vers�tes� adıyla b�r vakıf
ün�vers�tes� kurulmuştur.

Bu Ün�vers�te, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes�nden,
b) Mühend�sl�k Fakültes�nden,
c) M�marlık ve Tasarım Fakültes�nden,
ç) Meslek Yüksekokulundan,



02.03.2021 Başbakanlık Mevzuatı Gel�şt�rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2017/07/20170701-21.htm 6/20

d) Sosyal B�l�mler Enst�tüsünden,
e) Fen B�l�mler� Enst�tüsünden,
oluşur.”
MADDE 23 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“Ankara Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�
EK MADDE 175 – Ankara’da Ankara Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� adıyla yen� b�r ün�vers�te kurulmuştur.
Bu Ün�vers�te;
a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Müz�k B�l�mler� ve Teknoloj�ler� Fakültes�, Müz�k ve Sanat Eğ�t�m�

Fakültes�, İcra Sanatları Fakültes�, Sanat ve Tasarım Fakültes� �le Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulundan,
b) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Güzel Sanatlar Enst�tüsünden,
oluşur.”
MADDE 24 – 2809 sayılı Kanunun 33 üncü maddes�n�n başlığında ve b�r�nc� fıkrasında yer alan “Yüzüncü

Yıl Ün�vers�tes�” �bareler� “Van Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes�” şekl�nde, ek 22 nc� maddes�n�n başlığında ve b�r�nc�
fıkrasında yer alan “Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes�” �bareler� “N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes�” şekl�nde, ek 74
üncü maddes�n�n başlığında ve b�r�nc� fıkrasında yer alan “Acıbadem Ün�vers�tes�” �bareler� “Acıbadem Mehmet Al�
Aydınlar Ün�vers�tes�” şekl�nde, ek 104 üncü maddes�n�n başlığında ve b�r�nc� fıkrasında yer alan “İstanbul
Kemerburgaz Ün�vers�tes�” �bareler� “Altınbaş Ün�vers�tes�” şekl�nde ve ek 132 nc� maddes�n�n başlığında ve b�r�nc�
fıkrasında yer alan “Uluslararası Antalya Ün�vers�tes�” �bareler� “Antalya B�l�m Ün�vers�tes�” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve
Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.

“GEÇİCİ MADDE 49 – Bu maddey� �hdas eden Kanunla tüzel k�ş�l�ğ� sona erd�r�lerek Kapadokya
Ün�vers�tes� Rektörlüğüne bağlanan Kapadokya Meslek Yüksekokulunda halen öğren�mler�n� sürdüren öğrenc�ler ve
öğret�m elemanları �le Kapadokya Meslek Yüksekokulunun mal varlığı adı geçen Ün�vers�teye devred�l�r.

Mevzuatta Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes�ne yapılan atıflar Van Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes�ne, Ömer Hal�sdem�r
Ün�vers�tes�ne yapılan atıflar N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes�ne, Acıbadem Ün�vers�tes�ne yapılan atıflar
Acıbadem Mehmet Al� Aydınlar Ün�vers�tes�ne, İstanbul Kemerburgaz Ün�vers�tes�ne yapılan atıflar Altınbaş
Ün�vers�tes�ne ve Uluslararası Antalya Ün�vers�tes�ne yapılan atıflar Antalya B�l�m Ün�vers�tes�ne yapılmış sayılır.”

MADDE 25 – 7/10/1983 tar�hl� ve 124 sayılı Yükseköğret�m Üst Kuruluşları �le Yükseköğret�m Kurumlarının
İdar� Teşk�latı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 3 üncü maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“B�r�nc� fıkrada bel�rt�len da�re başkanlıklarına �lave olarak sayısı beş� geçmemek üzere Yükseköğret�m
Kurulu Kararı �le da�re başkanlıkları kurulab�l�r. Bu şek�lde kurulan da�re başkanlıklarının görev� Kurul Başkanınca
bel�rlen�r.”

MADDE 26 – 4/12/1984 tar�hl� ve 3093 sayılı Türk�ye Radyo-Telev�zyon Kurumu Gel�rler� Kanununun 1 �nc�
maddes�nde yer alan “c�hazlardan” �bares� “c�hazlar �le görsel ve/veya �ş�tsel yayınları alab�len her türlü c�hazlardan”
şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 27 – 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n;
1) (a) fıkrasında yer alan “üzere;” �bares� “üzere, �lave b�r yazılım veya donanım desteğ� olsun veya olmasın

doğrudan, �nternet üzer�nden veya başka b�r yolla her türlü görsel ve/veya �ş�tsel yayınları alab�len;” şekl�nde
değ�şt�r�lm�ş, fıkranın (5) numaralı bend�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� bentler eklenm�ş, mevcut (6) numaralı
bent (10) numaralı bent olarak aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, aynı fıkranın sonuna aşağıdak� paragraf eklenm�şt�r.

“6. Cep telefonları �ç�n %6,
7. B�lg�sayarlar ve tablet b�lg�sayarlar �ç�n %2,
8. Taşıtlarda yer alan bandrole tab� c�hazların ayrı ayrı tevs�k ed�lememes� hâl�nde, �malatta taşıtın satış

faturasındak� (özel tüket�m verg�s� har�ç) Katma Değer Verg�s� matrahı, �thalatta �se gümrük g�r�ş beyannames�ndek�
(özel tüket�m verg�s� har�ç) Katma Değer Verg�s� matrahı üzer�nden;

a. Kara taşıtları �ç�n  %0,4,
b. D�ğer taşıtlar �ç�n  %0,01,
9. V�deo görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış olan telev�zyon alıcıları (uydu alıcıları,

set üstü medya kutuları dâh�l) �ç�n %10,”
“10. Yukarıda sayılan c�hazların dışında kalan ve görsel ve/veya �ş�tsel yayınları alab�len her türlü c�hazlar �ç�n

%10,”
“Bu Kanundak� c�haz �fades� asl� fonks�yonu farklı olsa dah� dâh�l� tuner, �nternet veya başka b�r yolla �lave b�r

yazılım veya donanım desteğ� olsun veya olmasın her türlü görsel ve/veya �ş�tsel yayınları alab�len c�hazın bütününü
�fade eder.”

2) (c) fıkrasına “satış bedel�n�n” �bares�nden sonra gelmek üzere “(sanay� s�c�l belges�ne sah�p sanay�
�şletmeler�ne yapılan elektr�k enerj�s� satışı har�ç)” �bares� eklenm�şt�r.

3) (d) fıkrasında yer alan “6 numaralı” �bares� “10 numaralı” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 28 – 3093 sayılı Kanunun 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “c�hazın satış bedel� kadar”

�bares� “hesaplanan bandrol ücret�n�n �k� katı tutarında” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkranın �k�nc� cümles�
yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 29 – 3/5/1985 tar�hl� ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�ne
b�r�nc� cümles�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Mekânsal stratej� planları, çevre düzen� planları ve 1/25.000 ölçekl� nazım �mar planlarında; organ�ze sanay� bölges�,
endüstr� bölges�, sanay� s�tes� ve teknoloj� gel�şt�rme bölges�ne �l�şk�n kararların alınması ve bu kararlarda değ�ş�kl�k
yapılması B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığının uygun görüşüne tab�d�r.”

MADDE 30 – 31/10/1985 tar�hl� ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşk�lat ve Görevler� Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamen�n Değ�şt�r�lerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasına
aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Ancak, bu gel�rlerden 6831 sayılı Orman Kanununun mülga 64 üncü ve ek 3 üncü maddeler�, 4122 sayılı M�ll�
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberl�k Kanununun mülga 9 uncu maddes� �le 4629 sayılı Bazı Fonların
Tasf�yes� Hakkında Kanun ve 5217 sayılı Kanunun �lg�l� hükümler�ne göre oduna dayalı orman ürünü satışlarında;
satış bedel� üzer�nden yüzde üç oranına kadar alıcılardan tahs�l ed�len mülga Ağaçlandırma Fonu ve y�ne bu
satışlardan yüzde üç oranında tahs�l ed�len mülga Orman Köylüler�n� Kalkındırma Fonu paylarını ayrı ayrı sıfıra kadar
�nd�rmeye veya yüzde üçü geçmemek üzere bel�rlemeye Bakanlar Kurulu yetk�l�d�r.”

MADDE 31 – 5/6/1986 tar�hl� ve 3308 sayılı Meslek� Eğ�t�m Kanununun 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının
(r) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“r) “Staj”, Yükseköğret�m Kurulunca, yükseköğret�m kurumlarında ver�lmekte olan her düzeydek� alana özgü
olarak bel�rlenen teor�k ve uygulamalı dersler dışında, öğrenc�ler�n öğret�m programlarıyla kazandırılması öngörülen
meslek� b�lg�, becer�, tutum ve davranışlarını gel�şt�rmeler�, sektörü tanımaları, �ş hayatına uyumları, gerçek üret�m ve
h�zmet ortamında yet�şmeler� amacıyla �şletmede yaptıkları meslek� çalışmayı;”

MADDE 32 – 3308 sayılı Kanunun 25 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının dördüncü cümles�ne “ortaöğret�m”
�bares�nden sonra gelmek üzere “öğrenc�ler� �le yükseköğret�m kurumları ve b�r�mler�nde yapan yükseköğret�m”
�bares� eklenm�şt�r.

MADDE 33 – 4/4/1990 tar�hl� ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddes�n�n dördüncü fıkrasına aşağıdak�
bent eklenm�şt�r.

“e) Trabzon ve Zonguldak �ller�nde 24/5/1933 tar�hl� ve 2219 sayılı Husus� Hastaneler Kanunu kapsamında
kalan sağlık tes�sler� har�ç olmak üzere, Sağlık Bakanlığının öner�s� ve Bakanlar Kurulunca alınacak kamu yararı
kararı doğrultusunda kurulacak sağlık tes�sler� ve alternat�f alan bulunmaması durumunda 9/1/2002 tar�hl� ve 4737
sayılı Endüstr� Bölgeler� Kanununa göre kurulan, �şlet�len ve mevcut en �y� tekn�kler� kullanan endüstr� bölgeler�,”

MADDE 34 – 3621 sayılı Kanunun 7 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Bu g�b� yerlerde doldurma veya kurutmayı yapacak �lg�l� �daren�n val�l�ğe �let�len tekl�f�, val�l�k görüşü �le

b�rl�kte Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığına gönder�l�r. Bakanlık, konusuna göre �lg�l� kuruluşların görüşünü de almak
suret�yle tekl�f� �nceler. Uygun bulunması hal�nde �lg�l� �dare tarafından uygulama �mar planı hazırlanır. Bu yerler �ç�n
yapılacak planlar hakkında 3/5/1985 tar�hl� ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümler� uygulanır. Ancak bu planlar Çevre
ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından; 12/3/1982 tar�hl� ve 2634 sayılı Tur�zm� Teşv�k Kanunu kapsamında kalan
alanlardak� planlar, anılan Kanunun 7 nc� maddes�ne göre ve 4737 sayılı Kanun kapsamında kalan alanlardak� planlar
�se anılan Kanunun 4/A, 4/C ve 4/Ç maddeler�ne göre tasd�k ed�l�r. Doldurma ve kurutma �şlemler� yürürlüktek�
mevzuat hükümler�ne göre yapılır. Bu araz�ler Devlet�n hüküm ve tasarrufu altındadır, özel mülk�yet konusu olamaz.”

MADDE 35 – 12/4/1990 tar�hl� ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekl� İşletmeler� Gel�şt�rme ve Destekleme
İdares� Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bentler eklenm�şt�r.

“z) Bu maddede sayılan destekler �ç�n Başkanlıkça bel�rlenen usul ve esaslar doğrultusunda erken ödeme
yapmak.

aa) KOBİ ve g�r�ş�mc�lere yönel�k bel�rlenen destek pol�t�kalarının tasarım süreçler�nde faydalanılmak ve
sunulan h�zmetler�n hızlı, kal�tel�, bas�tleşt�r�lm�ş ve düşük mal�yetl� b�r şek�lde yer�ne get�r�lmes�n� sağlamak üzere,
kamu kurum ve kuruluşları �le gerçek ve tüzel k�ş�lerden �şletme ve g�r�ş�mc�lere a�t bu hususlara �l�şk�n her türlü b�lg�
ve ver�y� almak ve anal�z etmek.”

MADDE 36 – 3624 sayılı Kanunun 14 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�ne “yıllık” �bares�nden
sonra gelmek üzere “saf�” �bares� eklenm�ş, (e) bend�nde yer alan “Türk�ye T�caret, Sanay�, Den�z T�caret Odaları ve
T�caret Borsaları B�rl�ğ�n�n yıllık” �bares� “Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�n�n yıllık saf�” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, (g)
bend� yürürlükten kaldırılmış ve aynı madden�n �k�nc� fıkrasına aşağıdak� cümleler eklenm�şt�r.
“Ödenen a�dat tutarlarının tesp�t�ne �l�şk�n Başkanlıkça bel�rlenen kanıtlayıcı belgeler, �lg�l� kurum ve kuruluşlarca
Başkanlığa gönder�l�r. D�ğer kanunların bu maddeye aykırı hükümler� uygulanmaz. Söz konusu kanıtlayıcı belgeler�
zamanında göndermeyenler hakkında Başkanlıkça bel�rlenen usuller çerçeves�nde on b�n Türk l�rasına kadar �dar� para
cezası uygulanır.”

MADDE 37 – 24/11/1994 tar�hl� ve 4046 sayılı Özelleşt�rme Uygulamaları Hakkında Kanuna aşağıdak� geç�c�
madde eklenm�şt�r.

“GEÇİCİ MADDE 28 – Özelleşt�rme kapsam ve programında bulunan kuruluşlardan bu Kanunun 20 nc�
maddes�n�n (A) bend� gereğ�nce tasf�yes�z �nf�sah suret�yle b�rleşt�r�lenler�n, gerek halen bünyeler�nde çalışmaya
devam etmekte olan, gerekse daha önce �st�fa, emekl�l�k, �ş akd�n�n fesh�, ölüm g�b� sa�r nedenlerle ayrılmış olan
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çalışanlarının bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten öncek� dönemde aylık ve ücretler�nden kes�lmem�ş olmakla
b�rl�kte, b�lahare yargı kararına �st�naden kuruluşlar tarafından ödenm�ş veya ödenecek olan send�ka üyel�k a�datları ve
fa�z�nden doğan alacak tutarları �le yargılamaya �l�şk�n her türlü g�der�n �lg�l�ler�ne rücuundan vazgeç�l�r.”

MADDE 38 – 12/4/2000 tar�hl� ve 4562 sayılı Organ�ze Sanay� Bölgeler� Kanununun 2 nc� maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasında yer alan “üst kuruluşlarının” �bares� “OSB Üst Kuruluşunun” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 39 – 4562 sayılı Kanunun 3 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 3 – Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakanlık: B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığını,
b) F�nansal k�racı: 21/11/2012 tar�hl� ve 6361 sayılı F�nansal K�ralama, Faktor�ng ve F�nansman Ş�rketler�

Kanunu kapsamında f�nansal k�ralamayı kabul eden gerçek veya tüzel k�ş�y�,
c) F�nansal k�ralama ş�rket�: 6361 sayılı Kanun kapsamında kurulan f�nansal k�ralama ş�rketler�n�,
ç) H�zmet ve destek alanları: Küçük �malat ve tam�rat, t�caret, eğ�t�m ve sağlık sektörler�nde katılımcı veya

katılımcının k�racısı olarak faal�yet göster�len alanları,
d) İht�sas OSB: Aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâh�l alt sektörlerde faal�yet gösteren tes�sler�n yer

aldığı OSB’y�,
e) Katılımcı: OSB’lerde, b�r �şletmen�n kurulması �ç�n parsel tahs�s� veya satışı yapılanlar �le mal�k� bulunduğu

parselde üret�mde bulunan veya bulunmayı taahhüt eden ve bu Kanunun amacına uygun faal�yet gösteren gerçek veya
tüzel k�ş� �le f�nansal k�racıyı,

f) K�racı: Katılımcının tes�s�n�, yönetmel�kte bel�rlenen usul ve esaslara uygun b�ç�mde k�ralayan gerçek veya
tüzel k�ş�y�,

g) Onaylı sınır: OSB’n�n faal�yetler� �ç�n zorunlu olan ve Bakanlığın uygun gördüğü, tekn�k altyapılara �l�şk�n
tes�s ve bağlantı hatları �le tekn�k donatı alanlarının yer aldığı, yer seç�m� sonucunda sınırları tasd�k ed�lm�ş OSB
alanları dışındak� OSB alanlarını,

ğ) Ortak kullanım alanları: OSB’n�n amaçlarına uygun şek�lde faal�yet göstermes�n� tem�nen, OSB alanı �ç�nde
planlanan yollar, altyapı ve enerj� hatları ve sağlık koruma bandı har�ç, OSB’n�n mülk�yet ve tasarrufunda bulunan
sosyal, �dar� ve tekn�k altyapı ve h�zmet alanları �le park alanlarını,

h) Organ�ze Sanay� Bölges� (OSB): Sanay�n�n uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık
sanay�leşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmey� yönlend�rmek, kaynakları rasyonel kullanmak, b�lg� ve b�l�ş�m
teknoloj�ler�nden yararlanmak, sanay� türler�n�n bel�rl� b�r plan dâh�l�nde yerleşt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes� amacıyla,
sınırları tasd�k ed�lm�ş araz� parçalarının �mar planlarındak� oranlar dâh�l�nde gerekl� ortak kullanım alanları, h�zmet
ve destek alanları ve teknoloj� gel�şt�rme bölgeler� �le donatılıp planlı b�r şek�lde ve bel�rl� s�stemler dâh�l�nde sanay�
�ç�n tahs�s ed�lmes�yle oluşturulan ve bu Kanun hükümler�ne göre kurulan, planlanan ve �şlet�len, kaynak kullanımında
ver�ml�l�ğ� hedefleyen mal ve h�zmet üret�m bölgeler�n�,

ı) OSB alanı: Yer seç�m� sonucunda sınırları tasd�k ed�lm�ş alanlar �le onaylı sınır kapsamında bel�rlenen
alanların bütününü,

�) OSBÜK: Organ�ze Sanay� Bölgeler� Üst Kuruluşunu,
�fade eder.”
MADDE 40 – 4562 sayılı Kanunun 4 üncü maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Yer seç�m�, kuruluş ve planlama 
MADDE 4 – OSB, yer seç�m�ne �l�şk�n yönetmel�ğe göre uygun görülen yerlerde Bakanlığın onayı �le kurulur.
OSB’lere a�t yer seç�m�, Bakanlığın koord�natörlüğünde �lg�l� kurum ve kuruluşların tems�lc�ler�n�n katılımıyla

oluşan yer seç�m� kom�syonunun yer�nde yaptığı �nceleme sonucunda, varsa üst ölçekl� plan kararları d�kkate alınarak
yapılır. Kom�syonda kararlar oyb�rl�ğ� �le alınır. Oyb�rl�ğ� sağlanamaması durumunda yer seç�m� �le �lg�l� n�ha� karar,
yönetmel�kte bel�rlenen esaslar doğrultusunda Bakanlıkça ver�l�r. Mevzuat gereğ�nce korunması gereken ve sanay�
tes�sler�n�n kurulmasına �z�n ver�lmeyen alanlar OSB yer� olarak �ncelemeye alınmaz.

OSB alanı �ç�nde Haz�ne veya kamu kurum ve kuruluşlarına a�t araz�ler�n bulunması hâl�nde; bu araz�ler, talep
ed�lmes� ve başkaca b�r sakıncası bulunmaması durumunda, 29/1/2004 tar�hl� ve 5084 sayılı Yatırımların ve
İst�hdamın Teşv�k� �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının
(b) bend� kapsamındak� �llerde bedels�z devred�l�r. D�ğer �llerde �se 2/7/1964 tar�hl� ve 492 sayılı Harçlar Kanununun
63 üncü maddes�nde yer alan harca esas değerler� üzer�nden peş�n veya taks�tle ödenmek üzere OSB’lere satılır. Buna
�l�şk�n usul ve esaslar Bakanlık �le Mal�ye Bakanlığınca müştereken bel�rlen�r. Toplu Konut İdares� Başkanlığı
mülk�yet�nde bulunan stok araz�ler �se �lg�l� mevzuatına göre OSB tüzel k�ş�l�ğ�ne tapuda devred�l�rken 29/4/1969
tar�hl� ve 1164 sayılı Arsa Üret�m� ve Değerlend�r�lmes� Hakkında Kanunun 11 �nc� maddes�nde bel�rt�len şerh tapuya
�şlenmez.

Seç�len alanda özel mülk�yette olan araz�ler bulunması hâl�nde bu araz�ler rızaen satın alma veya
kamulaştırma yoluyla �kt�sap ed�l�r. Bu n�tel�kte taşınmazlar hakkında 4/11/1983 tar�hl� ve 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanunu hükümler� uygulanır.

Yer seç�m�n�n kes�nleşmes�nden sonra OSB sınırları dışında kalan alanların planlanması Çevre ve Şeh�rc�l�k
Bakanlığı ve/veya �lg�l� beled�ye tarafından en geç b�r yıl �ç�nde yapılır. Bununla �lg�l� usul ve esaslar Bakanlık ve
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Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığınca müştereken bel�rlen�r. OSB alanı dışındak� �çme ve kullanma suyu, karayolu,
dem�ryolu, elektr�k ve doğalgaz bağlantıları �le �lg�l� �ş ve �şlemler Bakanlığın koord�nasyonunda �lg�l� kurum ve
kuruluşlarca yer�ne get�r�l�r.

Yer seç�m� kes�nleşt�r�len alandak� büyükşeh�r beled�yes�, �l beled�yes�, �lçe beled�yes�, belde beled�yes�,
18/5/2004 tar�hl� ve 5174 sayılı Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� �le Odalar ve Borsalar Kanununa göre kurulan
sanay� odası, yoksa t�caret ve sanay� odası, o da yoksa t�caret odası, �l özel �dares� veya yatırım �zleme ve
koord�nasyon başkanlığı tems�lc�ler� �le alanın h�çb�r beled�ye sınırı �ç�nde olmaması hâl�nde �l beled�yes�, �lçe
beled�yeler� �le bu �lçelerdek� odalar val�l�k uygun görüşüne �st�naden OSB kuruluşunda yer alab�l�r. OSB kuruluşuna
katılan kurum ve kuruluşların tems�lc�ler� ve val� tarafından �mzalanmış kuruluş protokolünün Bakanlıkça
onaylanması ve s�c�le kaydı �le OSB tüzel k�ş�l�k kazanır.

OSB kuruluşunda, altıncı fıkrada bel�rt�len usuller çerçeves�nde bel�rlenen odanın yer alması zorunludur.
İht�sas OSB’lerde konuyla �lg�l� meslek� kuruluşlar ve teşekküller�n tems�lc�ler�, talepler� hâl�nde müteşebb�s

heyete dâh�l ed�l�rler.
Tüzel k�ş�l�k kazanan OSB’lerden, kuruluş tar�h�nden �t�baren altı ay �çer�s�nde kamulaştırma �şlemler�ne

başlayıp, �k� yıl �çer�s�nde uzlaşılamayan tüm parseller �ç�n tesp�t ve tesc�l davası açmayan veya tüm parseller �ç�n
açılan davalar net�ces�nde 2942 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�nde bel�rt�len süreler �çer�s�nde bedel� ödemeyen
OSB’ler�n tüzel k�ş�l�kler�, tasf�ye sürec� başlatılarak Bakanlık tarafından resen terk�n ed�leb�l�r.

OSB alanında Sağlık Bakanlığınca öngörülen sağlık koruma bandı bırakılır.
Ortak kullanım alanları, OSB büyüklüğünün %8’�nden az; h�zmet ve destek alanları �se OSB büyüklüğünün

%10’undan fazla olamaz.
OSB sınırları �çer�s�nde yapılacak �mar ve parselasyon planları ve değ�ş�kl�kler�, OSB tarafından yönetmel�ğe

uygun olarak hazırlanır ve Bakanlıkça onaylanır. Onaylı �mar planları val�l�kçe tesp�t ed�len �lan yerler�nde,
Bakanlığın �nternet sayfasında b�r hafta süre �le �lan ed�l�r. Askı süres�n�n sonunda Bakanlıkça yürürlüğe konulur ve
�lg�l� kurumlara b�lg� �ç�n gönder�l�r. B�r haftalık �lan süres� �ç�nde planlara �t�raz ed�leb�l�r. İt�razlar Bakanlığa veya
val�l�ğe yapılır. Bakanlık �t�razları ve planları on beş gün �çer�s�nde �nceleyerek kes�n karara bağlar.

Katılımcı tarafından OSB’ye başvurulduğu hâlde başvuru tar�h�nden �t�baren üç ay �ç�nde herhang� b�r karara
bağlanmayan �mar ve parselasyon planı ve değ�ş�kl�kler� katılımcının müracaatı hâl�nde Bakanlıkça değerlend�rmeye
alınır. Bakanlık değerlend�rme aşamasında OSB’n�n başvuru hakkındak� görüşünü �ster. OSB başvuru hakkındak�
görüşünü on beş gün �ç�nde Bakanlığa b�ld�rmek zorundadır. Başvuruya konu �mar ve parselasyon planı �le
değ�ş�kl�kler� Bakanlık tarafından uygun bulunması hâl�nde onaylanab�l�r.

Yürürlüğe g�ren �mar plânına göre araz� kullanımı, yapı ve tes�sler�n�n projelend�r�lmes�, �nşası ve kullanımıyla
�lg�l� ruhsat ve �z�nler �le �şyer� açma ve çalışma ruhsatları OSB tarafından ver�l�r ve denetlen�r. İşyer� açma ve çalışma
ruhsatının ver�lmes� sırasında �şyer� açma ve çalışma ruhsatına �l�şk�n harçlar, OSB tarafından tahs�l ed�lerek �lg�l�
beled�ye veya �l özel �dares� hesabına yatırılır.  

OSB tüzel k�ş�l�ğ�, OSB’n�n mevzuata ve �mar planına uygun yapılaşmasından sorumludur. Ruhsatsız veya
ruhsata aykırılığı tesp�t ed�len yapılar hakkında �lg�l� �darece 3/5/1985 tar�hl� ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nc� ve
42 nc� maddeler� çerçeves�nde tes�s ed�len �şlemler �lg�l� OSB ve Bakanlığa b�ld�r�l�r. Yıkım, Bakanlığın tal�matı
üzer�ne val�l�k veya kaymakamlık tarafından yapılır. Yıkım bedel�, yapı sah�b� tarafından karşılanır.

Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar yönetmel�kle bel�rlen�r.”
MADDE 41 – 4562 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına “OSB, müteşebb�s heyet�n”

�bares�nden sonra gelmek üzere “veya genel kurulun vereceğ� karar üzer�ne yönet�m kurulunun” �bares� ve �k�nc�
fıkrasına aşağıdak� cümleler b�r�nc� ve �k�nc� cümleler olarak eklenm�şt�r.

“OSB adına kamulaştırma yapacak �dare, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca oluşturacağı kıymet
takd�r ve uzlaşma kom�syonlarında OSB’den en az b�r üyen�n görevlend�r�lmes�n� �ster. Tanınacak süre zarfında
görevlend�rme yapılmaması hâl�nde, �lg�l� �dare, kom�syon üyeler�n�n tamamını kend� bünyes�nden seçer.”

MADDE 42 – 4562 sayılı Kanunun 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� ve üçüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş ve maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“Müteşebb�s heyet, OSB’n�n kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşların karar organlarınca, organlarında
görevl� olanlardan veya mensupları arasından tesp�t ed�lecek on beş asıl ve on beş yedek üyeden oluşur.”

“Müteşebb�s heyette yer alan üyeler, val� har�ç dört yıl �ç�n seç�l�r ve tems�l ett�kler� kurum ve kuruluşlardak�
görevler� sona erd�ğ�nde üyel�kler� düşer. Üyel�kten düşen veya ayrılan üyen�n yer�ne, tems�l ett�ğ� kurum ve
kuruluşun ön sıradak� yedek üyes� geçer. Katılan üye, yer�ne geçt�ğ� üyeden kalan sürey� tamamlar. Val�, müteşebb�s
heyette bulunması durumunda yedek üye uygulamasından �st�sna tutulur.”

“OSB organlarında görev alanlar, val� har�ç d�ğer OSB’ler�n organlarında görev alamazlar.”
MADDE 43 – 4562 sayılı Kanunun 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Yönet�m kurulu, müteşebb�s heyet�n en az dördü kend� üyeler� arasından olmak üzere seçeceğ� beş asıl, beş

yedek üyeden oluşur. Genel kurula geçen ve müteşebb�s heyet�n sona erd�ğ� OSB’lerde, yönet�m kurulu yönetmel�kle
bel�rlenecek kr�terlere göre en fazla on b�r asıl ve on b�r yedek üyeden oluşur. Yönet�m kurulu üyeler� dört yıl �ç�n
seç�l�r.”
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MADDE 44 – 4562 sayılı Kanunun 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının �k�nc� cümles�nde yer alan “�k�”
�bares� “dört” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 45 – 4562 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan
“müteşebb�s heyet” �bares� “yönet�m kurulu” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 46 – 4562 sayılı Kanunun 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde yer alan “�şt�rak” �bares�
“katılma” olarak değ�şt�r�lm�ş, aynı fıkranın (b) bend�nde yer alan “Arsa tahs�s� yapılan veya satışı yapılan ve OSB’de
faal�yet gösterecek olan ve gösteren katılımcıların” �bares� “Katılımcıların” olarak değ�şt�r�lm�ş; aynı fıkranın (f)
bend�ne “Arsa” �bares�nden sonra gelmek üzere “tahs�s� ve” �bares� eklenm�ş; (j) bend�nde yer alan “cezaları” �bares�
“fa�zler�” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve madden�n sonuna aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“Su, elektr�k ve doğalgaz gel�rler� haczed�lemez ve amacı dışında kullanılamaz.
OSB vermekle yükümlü olduğu h�zmetlerle �lg�l� olarak katılımcılardan bağış adı altında bedel talep edemez.
Katılımcılar hakkında mahkemelerce ver�len �flas erteleme �ht�yat� tedb�r ve �flas erteleme kararları,

katılımcının bu madde uyarınca OSB’ye olan elektr�k, su ve doğalgaz borçlarının �fasını, tak�b�n� ve tahs�l�n�
durdurmaz ve yükümlülükler�n� yer�ne get�rmes�ne engel oluşturmaz.”

MADDE 47 – 4562 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�ne b�r�nc� fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra
eklenm�şt�r.

“OSB’n�n kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşlar, müteşebb�s heyette bulunduracakları her b�r tems�lc� �ç�n
yüz b�n Türk l�rasından az olmamak üzere bel�rleyecekler� meblağı �l özel �dares�, �l özel �dares� bulunmayan �llerde
yatırım �zleme ve koord�nasyon başkanlığı adına açılan banka hesabına yatırırlar. Yüz b�n Türk l�rası olan alt sınır, her
yıl 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununa göre bel�rlenen yen�den değerleme oranında artırılır. Bu şek�lde
�l özel �dares�, �l özel �dares� bulunmayan �llerde yatırım �zleme ve koord�nasyon başkanlığı hesabına yatırılan meblağ,
OSB tüzel k�ş�l�k kazandığında OSB’ye devred�l�r.”

MADDE 48 – 4562 sayılı Kanunun 14 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş,
dördüncü fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�ş ve aynı madden�n beş�nc� fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“OSB’lere faal�yetler� �ç�n gerekl� olan ve Bakanlıkça uygun görülecek projeler �ç�n kred� ver�leb�l�r.”
“Kullandıkları kred�ler �ç�n Bakanlıkça kred� fa�z desteğ� ver�leb�l�r.”

MADDE 49 – 4562 sayılı Kanunun 15 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�ne “Bakanlığa”
�bares�nden sonra gelmek üzere “satışı tak�p eden ayın �lk haftası �çer�s�nde” �bares� eklenm�ş ve aynı maddeye b�r�nc�
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“Parsel b�r�m mal�yet�; altyapısı tamamlanmış ve �şletmeye geçm�ş OSB’n�n muhasebe kayıtlarındak�
kamulaştırma, altyapı �nşaatı, arıtma tes�s� mal�yet�, genel �dare g�derler� ve yatırım �le �lg�l� car� g�derlerden oluşan
toplam yatırım tutarının 213 sayılı Kanun uyarınca bel�rlenen yen�den değerleme oranı �le güncellenerek toplam
sanay� alanına bölünmes�yle hesaplanır. Bulunan b�r�m mal�yet�n�n %25 fazlasını geçmemek üzere parsel b�r�m satış
f�yatı bel�rlen�r. Altyapı yatırımları devam eden OSB’lerde yatırım tutarları ve d�ğer masraflar tahm�n� olarak
hesaplanır ve kalan harcamalar �ç�n taahhütname alınır. Bu şek�lde hesaplanan parsel b�r�m mal�yet� sonrak� yıllar �ç�n
yen�den değerleme oranlarına göre güncellen�r.”

MADDE 50 – 4562 sayılı Kanunun 17 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 17 – Müteşebb�s heyet �le yönet�m ve denet�m kurullarının üyeler�ne, müteşebb�s heyet tarafından

tesp�t ed�len tutarda huzur hakkı ödeneb�l�r. Ödenecek bu huzur hakkının aylık toplam tutarı, her yıl Yüksek Planlama
Kurulunca bel�rlenen kamu �kt�sad� teşebbüsler� ve bağlı ortaklıklarının yönet�m kurulu başkan ve üyeler�ne ödenen
net aylık ücret� aşamaz. Müteşebb�s heyet üyeler�nden kamu personel� olanlara 4/7/2001 tar�hl� ve 631 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamen�n 12 nc� maddes� çerçeves�nde ödeme yapılır.

Genel kurula geçen ve müteşebb�s heyet�n görev�n�n sona erd�ğ� OSB’lerde yönet�m ve denet�m kurulu
üyeler�ne, genel kurul tarafından tesp�t ed�lecek tutarda huzur hakkı ödeneb�l�r.

Huzur hakkı ödemeler� OSB’n�n Bakanlıktan aldığı kred� dışında, kend� kaynaklarından yapılır.
Aynı OSB organlarında b�rden fazla görev� bulunanlara, bu görevler�nden sadece b�r� �ç�n huzur hakkı öden�r.”
MADDE 51 – 4562 sayılı Kanunun 18 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 18 – Arsa tahs�s�, yönetmel�k hükümler�ne göre müteşebb�s heyet�n veya genel kurulun

bel�rleyeceğ� prens�pler çerçeves�nde yönet�m kurulu tarafından yapılır ve Bakanlığa, tahs�s� tak�p eden ayın �lk haftası
�çer�s�nde b�lg� ver�l�r.

Bakanlık gerekl� gördüğü takd�rde, OSB’de yer tahs�s ed�lecekler�n temel vasıfları �le �şt�gal konularını
kuruluş protokolünde bel�rleyeb�l�r.

Katılımcılara tahs�s veya satışı yapılan arsalar h�çb�r şek�lde tahs�s amacı dışında kullanılamaz. Bu arsalar
katılımcılar ve m�rasçıları tarafından borcun tamamı ödenmeden ve tes�s üret�me geçmeden satılamaz, devred�lemez
ve teml�k ed�lemez. Bu husus tapuya şerh ed�l�r. Arsa tahs�s ve satışının ş�rket statüsündek� katılımcılara yapılması
hâl�nde, borcu ödenmeden ve tes�s üret�me geçmeden arsanın satışını ve spekülat�f amaçlı �şlemlerle mülk�yet
hakkının devr�n� önlemeye yönel�k tedb�rler� almakla Bakanlık yetk�l�d�r.

Ancak arsa tahs�s� yapılan f�rmanın tasf�yes� hâl�nde, f�rmanın katılımcı vasfını taşıyan ortağına veya
ortaklarına tahs�s hakkının devr� mümkündür. Bu konudak� �şlemler�n muvazaalı olup olmadığını tetk�kle ve sonucuna
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göre gerekl� tedb�rler� almakla Bakanlık yetk�l�d�r.
Bu husustak� yasaklara aykırılığın mahkemece tesp�t� hâl�nde, arsa k�m�n tasarrufunda olursa olsun tahs�s veya

satış tar�h�ndek� bedel� �le ger� alınarak b�r başka katılımcıya tahs�s ve satışı yapılır.
Tahs�s ed�len arsaların tapuları, katılımcı tarafından tahs�s bedel�n�n tümüyle ödenmes� veya tahs�s bedel�nden

kalan borç �ç�n tem�nat mektubu ver�lmes� ve OSB’n�n kes�n olarak bel�rleyeceğ� arsa bedeller� �le yapılacak d�ğer
yatırımlara �t�razsız olarak katılacağına �l�şk�n noter tasd�kl� taahhütname vermes� koşullarının gerçekleşmes� hâl�nde
tes�s� üret�me geçenlere ger� alım hakkı şerh� konulmadan, tes�s� üret�me geçmeyenlere �se ger� alım hakkı şerh�
konularak ver�l�r.

Katılımcının kend�s�ne tahs�s ed�len parsel üzer�nde gerçekleşt�receğ� sab�t yatırım tutarının en az %50’s�
tutarında bankalar veya kred� kuruluşlarından yatırım kred�s� alması durumunda altıncı fıkrada aranan şartları
sağlayanlarda üret�me geçme şartı aranmaksızın ger� alım hakkı şerh� konulmadan; Bakanlık kred�s� kullanan
OSB’lerde �potekl�, Bakanlık kred�s� kullanmayan OSB’lerde �poteks�z tapu ver�leb�l�r. Katılımcının yönetmel�kte
bel�rlenen süreler �ç�nde üret�me geçmemes� ve kred� sözleşmes�n�n sona ermes� durumunda tahs�s �ç�n ödenen tutar
toplamının tahs�s tar�h�nden sonrak� yıllar �ç�n 213 sayılı Kanun uyarınca açıklanan yen�den değerleme oranlarına göre
güncellenmes� �le elde ed�len tutarın �lg�l�n�n banka hesabına yatırılmasını müteak�p, parsel OSB adına tesc�l ed�l�r. Bu
madden�n uygulanmasına �l�şk�n hususlar yönetmel�kle bel�rlen�r.

Hâl�hazırda ger� alım şerhl� tapusunu alan katılımcılar hakkında yed�nc� fıkra hükümler� kıyasen uygulanab�l�r.
OSB sınırları �çer�s�nde yer alan OSB mülk�yet�nde bulunmayan taşınmazların tamamının tapu kaydına

“Taşınmazın �cra yoluyla satışı dâh�l üçüncü k�ş�lere devr�nde OSB’den uygunluk görüşü alınması zorunludur.” şerh�
konulur. Bu durumda esk� katılımcının verm�ş olduğu taahhütler, yen� alıcı tarafından da aynen kabul ed�lm�ş sayılır.

H�zmet ve destek alanları har�c�nde OSB’lerde yer alan her b�r parselde b�r katılımcı ya da katılımcının
k�racısı üret�m yapab�l�r. 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununda tanımlanan hâk�m ve bağlı ş�rketler
bu hükümden �st�snadır.

OSB’lerde yer alacak sanay� kuruluşlarının müşterek yararlarına yönel�k h�zmet vermek üzere; kamu kurum
ve kuruluşları, kamu kurumu n�tel�ğ�nde meslek kuruluşları �le müteşebb�s heyette tems�l ed�len kurum ve kuruluşlara,
müteşebb�s heyet tarafından, mülk�yet� OSB’de kalmak üzere arsa tahs�s ed�leb�l�r.”

MADDE 52 – 4562 sayılı Kanunun 20 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 20 – OSB’ler�n �ht�yacı olan elektr�k, su, kanal�zasyon, doğalgaz, arıtma tes�s�, yol, haberleşme,

spor tes�sler� g�b� altyapı ve genel h�zmet tes�sler�n� kurma ve �şletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım
ve satışını yapma hakkı sadece OSB’n�n yetk� ve sorumluluğundadır. OSB’ler, Bakanlıktan �z�n almak kaydıyla ayrı
ş�rket kurma şartı aranmaksızın OSB alanı �çer�s�nde öncel�kle kend� �ht�yacı olmak üzere elektr�k üret�m tes�sler�
kurma ve �şletme hakkına sah�pt�r. OSB’dek� katılımcıların elektr�k üret�m tes�sler� kurması ve �şletmes� OSB �zn�ne
tab�d�r.

Atıkların ortak arıtma tes�s�n�n kabul edeb�leceğ� standartlara düşürülmes� amacıyla münfer�den ön arıtma
tes�s� yapılması gerek�r.

OSB’de yer alan kuruluşlar, altyapı �ht�yaçlarını OSB’n�n tes�sler�nden karşılamak zorundadır. OSB’n�n �zn�
olmaksızın altyapı �ht�yaçları başka b�r yerden karşılanamaz ve bu amaçla münfer�den tes�s kurulamaz. Bu kuruluşlar
kend�ler�ne tahs�s ed�len altyapı kullanma hakkını başka kuruluşlara dev�r ve teml�k edemez ve başkalarının
�st�fades�ne tahs�s edemez.

Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n d�ğer hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmel�kle düzenlen�r.”
MADDE 53 – 4562 sayılı Kanunun 21 �nc� maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Muaf�yet ve destekler
MADDE 21 – OSB tüzel k�ş�l�ğ�, bu Kanunun uygulanması �le �lg�l� �şlemlerde her türlü verg�, res�m ve

harçtan muaftır.
OSB katılımcılarının enerj� g�derler�ne da�r düzenlemeler, serbest p�yasa koşulları �le oluşmuş f�yatlara

müdahale ed�lmeks�z�n, Bakanlar Kurulu tarafından yapılır.
Atık su arıtma tes�s� �şleten bölgelerden, beled�yelerce atık su bedel� alınmaz.”
MADDE 54 – 4562 sayılı Kanunun 22 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 22 – OSB’ler�n ve OSBÜK’ün organlarının üyeler� �le personel�, Bakanlığın taleb� üzer�ne her türlü

belge, defter, kayıt ve b�lg�ler� �braz etmek ve örnekler�n� noksansız, �sten�len süre �çer�s�nde ve gerçeğe uygun olarak
vermek, para ve para hükmündek� evrakı göstermek, bunların sayılmasına ve �ncelenmes�ne yardımcı olmak, yazılı
b�lg� talepler�n� karşılamak, denet�mde her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

OSB ve OSBÜK organ üyeler� �le personel�, kend� kusurlarından �ler� gelen zararlardan sorumludurlar. Bunlar,
para ve para hükmündek� evrak ve senetler �le b�lanço, tutanak, rapor, defter ve belgeler üzer�nde �şled�kler� suçlardan
dolayı kamu görevl�s� g�b� cezalandırılırlar.

B�r�nc� fıkrada bel�rt�len yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeyen OSB organ üyeler�nden kamu görevl�s�
olmayanlar �le OSBÜK organ üyeler�, beş b�n Türk l�rası �dar� para cezasıyla, kamu görevl�s� olanlar �lg�l� mevzuat
hükümler�ne göre cezalandırılır. Bu madde kapsamındak� �dar� para cezaları, Bakanlıkça ver�l�r.

Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar yönetmel�kle bel�rlen�r.”
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MADDE 55 – 4562 sayılı Kanunun 23 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 23 – OSB kuruluş protokolü, OSB’n�n oluşumuna katılan kurum veya kuruluşlarca hazırlanır ve

Bakanlıkça onaylanır.
Bakanlık gerekl� gördüğü hâllerde veya ş�kayet üzer�ne OSB’ler�n ve OSBÜK’ün her türlü hesap ve

�şlemler�n� denetlemeye ve tedb�rler almaya yetk�l�d�r.
Bakanlık kanalıyla kred� kullanan bölgeler�n altyapı, sosyal h�zmet tes�sler� ve proje �haleler�nde, �hale

kom�syonu teşk�l ed�lmes� de dâh�l olmak üzere �hale �le �lg�l� bütün �şlemler, Bakanlıkça bel�rlenecek usul ve esaslar
dâh�l�nde OSB yönet�m� tarafından yürütülür ve sonuçlandırılır. İhaleler�n ne şek�lde yapılacağı ve kom�syonların
teşk�l� �le haked�şler�n düzenlenmes� ve onaylanmasıyla �lg�l� hususlar yönetmel�kle düzenlen�r.

Söz konusu kred�den faydalanmayan OSB’lerde �hale �şlemler�n�n yürütülmes� ve sonuçlandırılması
müteşebb�s heyet�n yetk� ve sorumluluğundadır.

OSB ve OSBÜK organ üyeler� �le personel�, Bakanlıkça yapılan denet�m sonucunda ver�len tal�matlara ve bu
Kanunun uygulanmasına �l�şk�n alınan tedb�rlere uymak zorundadır. Görevler�yle �lg�l� suçlamalardan dolayı
haklarında soruşturmaya başlanan OSB ve OSBÜK organ üyeler� �le personel� Bakanlık tarafından tedb�ren üç aya
kadar geç�c� olarak görevden uzaklaştırılab�l�r. Gerekt�ğ�nde bu süre b�r defaya mahsus uzatılab�l�r. Ağır cezayı
gerekt�ren b�r f��lden veya görevler�yle �lg�l� suçlamalardan dolayı hakkında kovuşturmaya başlananlara �l�şk�n olarak
Bakanlık tarafından yargılama sonuçlanıncaya kadar mahkemeden görevden uzaklaştırma kararı �steneb�l�r. Bu madde
kapsamında görevden uzaklaştırılan personel, denet�m sırasında veya denet�m�n tamamlanmasından sonra Bakanlık
kararıyla veya haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar ver�ld�ğ� ya da mahkûm�yetler�ne karar ver�lmed�ğ�
takd�rde, varsa kalan görev süreler�n� tamamlamak üzere görevler�ne dönerler.

Bu Kanunda bel�rt�len görevler�n� Bakanlığın yazılı uyarısına rağmen yer�ne get�rmeyen OSB ve OSBÜK
organ üyeler�n�n görevler�ne son ver�lmes�ne, Bakanlığın �stem� üzer�ne mahkemece karar ver�l�r. Yargılama, bas�t
yargılama usulüne göre yapılır.”

MADDE 56 – 4562 sayılı Kanunun 25 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 25 – OSB’n�n onaylı parselasyon planında yer alan sanay� parseller� �le h�zmet ve destek alanındak�

toplam parseller�n 1/3’ünün �şyer� açma ve çalışma ruhsatı alması hâl�nde, yapı kullanma �zn� almış olan katılımcılar
tems�l ve �lzama yetk�l� b�rer tems�lc�ler�n�n kend� aralarında seçecekler� üyeler vasıtasıyla en geç altı ay �ç�nde
müteşebb�s heyette tems�l ed�l�rler. Bu suretle seç�len üyeler�n sayısı müteşebb�s heyet üye sayısının yarısını geçemez
ve bu aşamada yönet�m kurulu üyeler�n�n en az üçü OSB katılımcıları arasından seç�l�r.

OSB’n�n onaylı parselasyon planında yer alan sanay� parseller� �le h�zmet ve destek alanındak� toplam
parseller�n 1/2’s�n�n �şyer� açma ve çalışma ruhsatı alması hâl�nde, yapı kullanma �zn� almış olan katılımcılar veya
tems�lc�ler�n�n müteşebb�s heyet üyeler� �le b�rl�kte en geç altı ay �ç�nde yapacakları �lk genel kurul toplantısında
müteşebb�s heyet, yönet�m kurulu ve denet�m kurulunun görev� sona erer.

Yapı kullanma �zn� almış olan katılımcıların salt çoğunluğu müteşebb�s heyet�n devam etmes�n� �sted�ğ�
takd�rde müteşebb�s heyet devam eder. Müteşebb�s heyet�n devam etmes� durumunda müteşebb�s heyete katılacak
katılımcıların sayısı müteşebb�s heyet üye sayısının yarısından b�r fazla olur.

Yapı kullanma �zn� almış olan katılımcılar �le müteşebb�s heyet üyeler�n�n b�rl�kte katıldığı genel kurulun �lk
toplantısında, mevcut kuruluş protokolü tüzel k�ş�l�ğ�n ana sözleşmes� olarak değ�şt�r�l�r, kararlar salt çoğunlukla
alınır.

OSB’lerde tutulacak defterler ve genel kurul toplantılarında görevlend�r�lecek Bakanlık tems�lc�s� konularında
OSB mevzuatında hüküm bulunmayan hâllerde 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununun anon�m
ş�rketlere �l�şk�n hükümler� uygulanır.”

MADDE 57 – 4562 sayılı Kanunun 27 nc� maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Organ�ze Sanay� Bölgeler� Üst Kuruluşu �le yönetmel�kler ve düzenlemeler
MADDE 27 – OSBÜK, OSB’ler arası uygulama b�rl�ktel�ğ� ve �şb�rl�ğ�n� sağlamak, dayanışmayı tem�n etmek,

OSB’ler�n sorunlarının çözümüne yönel�k �lg�l� kurum ve kuruluşlar nezd�nde g�r�ş�mde bulunmak ve çalışmalar
yapmak, Bakanlık �le OSB’ler arasında koord�nasyonu sağlamak ve Bakanlıkça ver�len görevler� yer�ne get�rmek
amacıyla kurulan b�r özel hukuk tüzel k�ş�l�ğ�d�r.

OSBÜK’ün organları; genel kurul, yönet�m kurulu, denet�m kurulu ve genel sekreterl�kt�r. Genel sekreter,
OSBÜK Yönet�m Kurulu tarafından atanır ve aynı şek�lde azled�l�r.

Tüzel k�ş�l�k kazanan tüm OSB’ler�n, OSBÜK’e üyel�ğ� ve bel�rlenen a�datı ödemeler� zorunludur.
OSBÜK’ün görev ve yetk�ler�, teşk�latlanma ve �şley�ş�, organları, gel�rler� ve bütçes� �le yönet�m ve

denet�m�ne da�r usul ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmel�kle düzenlen�r.
Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasıyla �lg�l� usul ve esasları yönetmel�k �le bel�rlemeye, mevzuat çerçeves�nde

gerekl� tedb�rler� almaya ve düzenlemeler� yapmaya yetk�l�d�r.”
MADDE 58 – 4562 sayılı Kanuna aşağıdak� ek maddeler eklenm�şt�r.
“Tamamen veya kısmen bedels�z parsel tahs�s�
EK MADDE 3 – Bakanlar Kurulu kararı �le bel�rlenen �l ve �lçelerdek� OSB’lerde yer alan parseller tamamen

veya kısmen bedels�z tahs�s ed�leb�l�r. Buna �l�şk�n uygulamanın süres� Bakanlar Kurulu kararı �le bel�rlen�r.
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Bakanlık kred�s� kullanan OSB’dek� tahs�s ed�lmem�ş parseller, OSB’n�n yetk�l� organlarının karar almaları
hâl�nde en az on k�ş�l�k �st�hdam öngören yatırımlara g�r�şen gerçek veya tüzel k�ş�lere, çıkarılacak yönetmel�kte
bel�rlenen şartları taşımaları kaydıyla, tamamen veya kısmen bedels�z olarak tahs�s ed�leb�l�r. Bu durumda tahs�s
ed�len parsel�n değer�, Bakanlık tarafından OSB’ye ver�len kred� ger� ödemes�nden mahsup ed�l�r. Bu madden�n
yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce gerçek ve tüzel k�ş�lere bedell� olarak tahs�s ed�lm�ş parseller �ç�n ödemeler durdurulur
ve kalan meblağ Bakanlık tarafından OSB’ye ver�len kred� ger� ödemes�nden mahsup ed�l�r. Parseller�n mahsup
�şlemler�ne esas değer�, Bakanlıkça her OSB �ç�n tesp�t ed�lecek yılı metrekare f�yatı üzer�nden hesaplanır.

Bakanlık kred�s� kullanmamış ya da kred� borcunu ödem�ş olan OSB’lerden de yetk�l� organlarının karar
almaları hâl�nde, en az on k�ş�l�k �st�hdam öngören yatırımlara g�r�şen gerçek veya tüzel k�ş�lere, çıkarılacak
yönetmel�kte bel�rlenen şartları taşımaları kaydıyla, tamamen veya kısmen bedels�z olarak parsel tahs�s� yapılab�l�r. Bu
durumda tahs�s ed�len parsel bedel�, OSB tüzel k�ş�l�ğ�ne Bakanlık bütçes�ne bu amaçla konulacak ödenekten öden�r.
Ödemeye esas parsel�n bedel�, Bakanlıkça her OSB �ç�n tesp�t ed�lecek yılı metrekare f�yatı üzer�nden hesaplanır.

Yatırımcının bu madde kapsamında bel�rlenen şartlara uymadığının veya mücb�r sebepler har�ç öngörülen
sürede yatırımın tamamlanmadığının tesp�t� hâl�nde, herhang� b�r yargı kararı aranmaksızın parsel tahs�s� �ptal ed�l�r.
Bu durumda taşınmazın üzer�ndek� tüm yapı ve tes�sler sağlam ve �şler durumda tazm�nat veya bedel ödenmeks�z�n
OSB tüzel k�ş�l�ğ�ne �nt�kal eder, bundan dolayı adına tahs�s yapılan k�ş�ler veya üçüncü k�ş�lerce herhang� b�r hak ve
talepte bulunulamaz. Ancak öngörülen sürede yatırımın en az %50’s�n�n gerçekleşt�r�lmes� hâl�nde yatırımın bedel�,
yen� yatırımcı tarafından öncek� yatırımcıya öden�r. Bu ödeme, organ�ze sanay� bölges� tüzel k�ş�l�ğ�nce sağlanır.
Yukarıda bel�rt�len en az on k�ş�l�k �st�hdam şartı Tarıma Dayalı İht�sas OSB’lerde aranmaz.

Bu madden�n uygulanması �le bedels�z arsa tahs�s ed�lecek yatırımlara �l�şk�n �st�hdam, yatırıma başlama ve
tamamlama süres�, tahs�s ve dev�r �şlemler� �le yatırımın c�ns�, konusu, tutarı, yapıldığı yer, teknoloj� gel�şt�rme
potans�yel� veya kapas�tes� ve benzer� hususlar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmel�kle düzenlen�r.

Yurtdışında OSB kurulması
EK MADDE 4 – OSB tüzel k�ş�l�kler�n�n veya Türk�ye’de yerleş�k ş�rketler�n yetk�l� organlarınca karar

alınması hâl�nde yurtdışında OSB kurulmasına, kurulmuş olanlara ortak olunmasına ve bu OSB’ler�n �şlet�lmes�ne
Bakanlar Kurulunca �z�n ver�leb�l�r.

Yurt dışında kurulan OSB’ler�n kuruluş ve �şlet�lmes�ne ve bu OSB’lerde Türk�ye’de yerleş�k ş�rketlerce
yapılacak yatırımlara yönel�k Devlet yardımlarına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Bakanlar Kurulu yetk�l�d�r.

OSB’ler�n gayr�menkul yatırım ortaklığı kurması
EK MADDE 5 – OSB’ler, 6/12/2012 tar�hl� ve 6362 sayılı Sermaye P�yasası Kanununun 48 �nc� ve 49 uncu

maddeler�ne göre yönet�m ve h�sse çoğunluğu OSB tüzel k�ş�l�ğ�nde olmak ve münhasıran OSB’lerde faal�yet
göstermek şartıyla gayr�menkul yatırım ortaklıkları kurab�l�r.

OSB’ler�n kuracağı gayr�menkul yatırım ortaklıkları, katılımcı hak ve yükümlülükler�ne sah�pt�r. Ancak bu
Kanunun 18 �nc� maddes�nde yer alan kısıtlamalar �le üret�m yapmaktan ve üret�m yapma taahhüdünden muaftır.

Bakanlık, OSB’ler�n kuracağı gayr�menkul yatırım ortaklıklarının üst yapılı veya üst yapısız parsel satışına,
k�ralanmasına ve üst hakkı kurulmasına �l�şk�n tavan bedeller veya prens�pler �le satış, k�ralama ve üst hakkı tes�s
ed�lecek sektörler� bel�rlemeye yetk�l�d�r.

OSB’ler�n kuracağı gayr�menkul yatırım ortaklıklarının ana sözleşmes�, ortaklık yapısı, �şley�ş�, faal�yetler� ve
d�ğer hususlar yönetmel�kle düzenlen�r.”

MADDE 59 – 4562 sayılı Kanunun geç�c� 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının �k�nc� cümles�nde yer alan
“genel kurul ve” �bares� madde metn�nden çıkarılmış ve aynı fıkraya aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.

“OSB’n�n onaylı parselasyon planında yer alan sanay� parseller� �le h�zmet ve destek alanındak� toplam
parseller�n 1/2’s�n�n �şyer� açma ve çalışma ruhsatı alması hâl�nde, en geç altı ay �ç�nde yapılacak �lk genel kurul
toplantısında oda mecl�sler�n�n görev� sona erer.”

MADDE 60 – 4562 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� maddeler eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 13 – Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce mer’� plana göre yapılaşan sanay�

tes�sler�n�n bulunduğu alanlar �ç�n bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren b�r yıl �çer�s�nde yapılan
başvuruların, val�l�kçe uygun görülmes� hâl�nde; hazırlanan gerekçe raporuna �st�naden 3194 sayılı Kanun uyarınca
plan onama yetk�s� bulunan �darelerle alanın özell�kler�ne göre �lg�l� kurumların katılımıyla, val� başkanlığında
oluşturulacak olan ıslah kom�syonunun bel�rled�ğ� ıslah şartları ve süres�n�n Bakanlık tarafından uygun görülmes� �le
söz konusu alanlar OSB olarak değerlend�r�leb�l�r. Bakanlık, OSB yer seç�m� kom�syon üyes� olan kurum ve
kuruluşlardan alacağı görüşler doğrultusunda OSB sınırlarını bel�rler. Bu fıkrada bel�rt�len başvuru süres� Bakanlıkça
yapılacak değerlend�rme net�ces�nde b�r defaya mahsus olmak üzere Bakanlar Kurulunca b�r yıl daha uzatılab�l�r.

Tesp�t ed�len ıslah şartları çerçeves�nde, tüzel k�ş�l�k kazanan OSB’lerde, bu Kanunla get�r�len tüm �mar, �z�n
ve ruhsat yetk�ler�, ıslah çalışmaları tamamlanıncaya kadar genel hükümlere göre yürütülür. Süres� �ç�nde ıslah
şartlarını tamamlamayanlar OSB n�tel�kler�n� kaybederek s�c�lden terk�n ed�l�r.

Bu Kanunun geç�c� 8 �nc� maddes�ne göre başlatılan başvurulardan, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten
�t�baren �k� yıl �çer�s�nde ıslah ed�lerek OSB tüzel k�ş�l�ğ�n� kazanamayanların �şlemler� Bakanlıkça resen sonlandırılır.
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B�r�nc� fıkra uyarınca yapılan başvurulardan, başvuru tar�h�nden �t�baren �k� yıl �çer�s�nde ıslah ed�lerek OSB
tüzel k�ş�l�ğ�n� kazanamayanların �şlemler� Bakanlıkça resen sonlandırılır.

Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmel�kle düzenlen�r.
GEÇİCİ MADDE 14 – Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce tüzel k�ş�l�k kazanan ve h�çb�r taşınmaz

mülk�yet� ed�nmem�ş OSB’lere, kamulaştırma �şlemler�ne başlamaları ve uzlaşılamayan parseller hakkında tesp�t ve
tesc�l davası açmaları �ç�n �k� yıl süre tanınır. Süren�n b�t�m�nde uzlaşılamayan tüm parseller �ç�n tesp�t ve tesc�l davası
açmayan veya tüm parseller �ç�n açılan davalar net�ces�nde 2942 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�nde bel�rt�len süreler
�çer�s�nde bedel� ödemeyen OSB’ler�n tüzel k�ş�l�kler� tasf�ye sürec� başlatılarak Bakanlık tarafından resen terk�n
ed�leb�l�r.

GEÇİCİ MADDE 15 – Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce OSB olarak seç�len alan �ç�nde kalan ve
OSB tarafından katılımcıya devr� gerçekleşt�r�len taşınmazların yatırım yapılmayarak boş kaldığının tesp�t ed�lmes�
hâl�nde taşınmaz mal�k�ne yapı ruhsatını alması ya da OSB’n�n uygun gördüğü yatırımcıya taşınmazı devretmes� �ç�n
bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren b�r yıl süre tanınır. Bu süre �ç�nde taşınmazın OSB’n�n uygun göreceğ�
b�r yatırımcıya devred�lmemes� ya da yapı ruhsatı alınmaması veya yapı ruhsatı alınmış �se yapı ruhsatı tar�h�nden
�t�baren �k� yıl �ç�nde üret�me geç�lmemes� hâller�nde, taşınmaz k�m�n tasarrufunda olursa olsun tahs�s �ç�n ödenen
tutar toplamının tahs�s tar�h�nden sonrak� yıllar �ç�n Mal�ye Bakanlığı tarafından 213 sayılı Kanun uyarınca açıklanan
yen�den değerleme oranlarına göre güncellenmes� �le elde ed�len tutarın �lg�l�n�n banka hesabına yatırılmasını
müteak�p OSB adına tesc�l ed�l�r.

Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce mal�k� bulunduğu taşınmazı OSB olarak seç�len alan �çer�s�nde
kalan ve bu taşınmazı üzer�nde yatırım yapmayarak boş hâlde bulunduran taşınmaz mal�k�ne, yapı ruhsatını alması ya
da OSB’n�n uygun gördüğü yatırımcıya taşınmazı devretmes� �ç�n bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren b�r
yıl süre tanınır. Bu süre �ç�nde taşınmazın OSB’n�n uygun göreceğ� b�r yatırımcıya devred�lmemes� ya da yapı ruhsatı
alınmaması veya yapı ruhsatı alınmış �se yapı ruhsatı tar�h�nden �t�baren �k� yıl �ç�nde üret�me geç�lmemes� hâller�nde
taşınmaz, kamulaştırma yoluyla �kt�sap ed�l�r.

B�r�nc� fıkraya göre OSB adına resen tesc�l ed�len taşınmazlar �le �k�nc� fıkraya göre kamulaştırma yoluyla
�kt�sap ed�len taşınmazlar, öncel�kl� olarak orta yüksek ve yüksek teknoloj�l� yatırımlara tahs�s ed�l�r. Aynı parsel �ç�n
b�rden fazla yatırımcının tahs�s taleb�nde bulunması durumunda teknoloj� yoğunluğu, yatırım tutarı ve �st�hdam oranı
yüksek olan yatırıma öncel�k tanınır, eş�tl�k hâl�nde �se kura yöntem�ne başvurulur.

Bakanlık, OSB tarafından talep ed�lmes� durumunda, b�r�nc� ve �k�nc� fıkraların uygulanması kapsamında
ortaya çıkacak arsa ed�n�m masraflarının tamamına kadar olan kısmını kred�lend�reb�l�r.

GEÇİCİ MADDE 16 – Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce 15 �nc� madde hükümler�ne göre kred�
alacaklısı kuruluşun mülk�yet�ne geçen taşınmazların �k� yıl �çer�s�nde satılamaması veya k�raya ver�lememes�
hâller�nde, OSB’n�n başvurusu üzer�ne �lg�l� mahkeme tarafından bel�rlenecek b�l�rk�ş� mar�fet�yle tesp�t ed�len
taşınmaz bedel� kred� alacaklısı kuruluş hesabına yatırılarak taşınmaz OSB adına tesc�l ed�l�r. Bakanlık, OSB
tarafından talep ed�lmes� durumunda, bu fıkranın uygulanması kapsamında ortaya çıkacak taşınmaza �l�şk�n ed�n�m
masraflarının tamamına kadar olan kısmını kred�lend�reb�l�r.”

MADDE 61 – 18/4/2001 tar�hl� ve 4646 sayılı Doğal Gaz P�yasası Kanununun 4 üncü maddes�n�n dördüncü
fıkrasının (g) bend�ne aşağıdak� alt bent eklenm�şt�r.

“7) Doğal gaz dağıtım ş�rketler�, organ�ze sanay� bölgeler�n�n taleb� ve muvafakat� �le organ�ze sanay�
bölgeler� �ç�n şebeke ve bağlantı hattı yatırımları yaparak organ�ze sanay� bölgeler�nde dağıtım faal�yet�
gerçekleşt�reb�l�r. Bu faal�yetler�n hang� koşullarda yapılab�leceğ�ne �l�şk�n usul ve esaslar, Bakanlık �le B�l�m, Sanay�
ve Teknoloj� Bakanlığının görüşler� alınarak Kurul tarafından bel�rlen�r. Dağıtım ş�rketler�n�n bel�rlenen usul ve
esaslara uygun olarak yapacakları yatırımlar ve �şletme g�derler� tar�feler�nde d�kkate alınır.”

MADDE 62 – 26/6/2001 tar�hl� ve 4691 sayılı Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� Kanununun 3 üncü maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“ee) Temel b�l�mler: Yükseköğret�m kurumlarının matemat�k, f�z�k, k�mya ve b�yoloj� l�sans programlarını,”
MADDE 63 – 4691 sayılı Kanunun 8 �nc� maddes�ne üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra

eklenm�şt�r.
“Temel b�l�mler alanlarında en az l�sans dereces�ne sah�p Ar-Ge personel� �st�hdam eden Teknoloj� Gel�şt�rme

Bölgeler� f�rmalarının, bu personel�n her b�r�ne öded�kler� aylık ücret�n o yıl �ç�n uygulanan asgar� ücret�n aylık brüt
tutarı kadarlık kısmı, �k� yıl süreyle B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı bütçes�ne konulacak ödenekten karşılanır.
Ancak bu kapsamda her b�r Teknoloj� Gel�şt�rme Bölges� f�rmasına sağlanacak destek, �lg�l� ayda Teknoloj� Gel�şt�rme
Bölges� f�rmasında �st�hdam ed�len toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez. Bu destek, Teknoloj� Gel�şt�rme
Bölgeler� yönet�c� ş�rketler�nde �st�hdam ed�len temel b�l�mler mezunu Ar-Ge personel�ne de aynen uygulanır.”

MADDE 64 – 4691 sayılı Kanunun geç�c� 2 nc� maddes�ne b�r�nc� fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak�
fıkra eklenm�şt�r.

“Bölgede faal�yet gösteren gel�r ve kurumlar verg�s� mükellefler�n�n bu kazançlarının gayr� madd� hakların
satılması, devr� veya k�ralanmasından elde ed�lmes� hal�nde, �st�snadan yararlanılmasını, bu hakların �lg�l� mevzuat
çerçeves�nde tesc�l, kayıt veya b�ld�r�m şartına bağlamaya, mükellef�n gayr� madd� hak gel�r� ve varsa bağlı olduğu
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grubun satış hasılatına göre tesc�l şartına bağlı olmaksızın belgelend�rme usulüne tab� tutmaya, �st�snadan yararlanacak
kazancı; bu kazancın elde ed�lmes�ne yönel�k faal�yetler kapsamında gerçekleşt�r�len n�tel�kl� harcamaların toplam
harcamalara oranına �sabet eden kısmı �le sınırlandırmaya, bu oranı toplam harcama tutarını aşmamak üzere yüzde
30’una kadar artırımlı uygulatmaya, n�tel�kl� ve toplam harcamaları tanımlamaya Bakanlar Kurulu, bu kapsamda
uygulamaya �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Mal�ye Bakanlığı �le B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı yetk�l�d�r.”

MADDE 65 – 29/6/2001 tar�hl� ve 4703 sayılı Ürünlere İl�şk�n Tekn�k Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Da�r Kanunun 4 üncü maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r. 

“Yetk�l� kuruluşlar, tekn�k düzenlemeler� �nsan sağlığının, can ve mal güvenl�ğ�n�n, çevren�n, hayvan ve b�tk�
sağlığının veya tüket�c�n�n korunması veya enerj� ver�ml�l�ğ�n�n sağlanması g�b� b�r kamu yararını gözeterek, rekabet�
engellemeyecek şek�lde ve gözett�ğ� amacın ötes�ne geçmeyen, uygun, orantılı, açık ve uygulanab�l�r hükümler
koyarak hazırlar.”

MADDE 66 – 4703 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n dokuzuncu fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Dağıtıcılar, tekn�k düzenlemelerle kend�ler�ne get�r�len yükümlülükler� yer�ne get�rmek zorundadır.”

MADDE 67 – 4703 sayılı Kanunun 7 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Yetk�lend�r�len test, muayene ve/veya belgelend�rme kuruluşunun adı, adres�, uygunluk değerlend�rmes�

yapacağı modüller �le ürünler Kom�syona b�ld�r�l�r. Bu kuruluş, Kom�syon tarafından Avrupa B�rl�ğ� Yen� Yaklaşım
Onaylanmış Kuruluşlar B�lg� S�stem�nde yayımlanması �le onaylanmış kuruluş statüsünü elde eder.”

MADDE 68 – 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Onaylanmış kuruluşların faal�yetler�n�n geç�c� olarak durdurulması veya onaylanmış kuruluş statüsünün

kaldırılmasına �l�şk�n kararlar yetk�l� kuruluş tarafından Kom�syona b�ld�r�l�r ve Avrupa B�rl�ğ� Yen� Yaklaşım
Onaylanmış Kuruluşlar B�lg� S�stem�nde yayımlanır.”

MADDE 69 – 4703 sayılı Kanunun 11 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (d) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş ve üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“d) (a), (b) ve (c) bentler�nde bel�rt�len önlemler ve ürünün �çerd�ğ� r�skler hakkındak� b�lg�ler�n, üret�c�
tarafından etk�l� olacak şek�lde duyurulmasını, üret�c� tarafından yapılan duyuru veya duyuru şekl� uygun bulunmaz
veya yeters�z görülürse, ülke genel�nde dağıtımı yapılan �k� gazete �le ülke genel�nde yayın yapan �k� telev�zyon
kanalında �lanı suret�yle r�sk altındak� k�ş�lere duyurulmasını,”

“İk�nc� fıkrada yer alan hükümler, yetk�l� kuruluş tarafından 4 üncü madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�ld�ğ�
şek�lde hazırlanarak yürürlüğe konulan tekn�k düzenlemede yer alan d�ğer önlemler�n alınmasını engellemez.”

MADDE 70 – 4703 sayılı Kanunun 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Bu Kanunun;
a) 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aykırı hareket eden üret�c�ler hakkında dört b�n Türk l�rasından ell� b�n

Türk l�rasına kadar,
b) 5 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden üret�c�ler hakkında on dokuz b�n Türk l�rasından �k�

yüz ell� b�n Türk l�rasına kadar,
c) 5 �nc� maddes�n�n yed�nc� fıkrasına aykırı hareket eden üret�c�ler hakkında dört b�n Türk l�rasından yetm�ş

beş b�n Türk l�rasına kadar,
d) 5 �nc� maddes�n�n sek�z�nc� fıkrasına aykırı hareket eden üret�c�ler hakkında dört b�n Türk l�rasından y�rm�

beş b�n Türk l�rasına kadar,
e) 5 �nc� maddes�n�n dokuzuncu fıkrasına aykırı hareket eden dağıtıcılar hakkında �k� b�n Türk l�rasından kırk

b�n Türk l�rasına kadar,
f) 5 �nc� maddes�n�n onuncu fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında on b�n Türk l�rasından yetm�ş beş b�n

Türk l�rasına kadar,
g) 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlend�rme kuruluşları �le onaylanmış

kuruluşlar hakkında kırk altı b�n Türk l�rasından yüz on beş b�n Türk l�rasına kadar,
h) 9 uncu maddes�n�n beş�nc� fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlend�rme kuruluşları �le onaylanmış

kuruluşlar hakkında on b�n Türk l�rasından y�rm� beş b�n Türk l�rasına kadar,
�darî para cezası uygulanır.”
MADDE 71 – 4703 sayılı Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“EK MADDE 1 – Yetk�l� kuruluşlar tarafından düzenlenen eğ�t�me katılarak p�yasa gözet�m� ve denet�m�

sert�f�kası almış olan personele, f��len p�yasa gözet�m� ve denet�m� �ç�n görevlend�r�lmeler� hâl�nde 10/2/1954 tar�hl�
ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre hak ett�kler� gündel�kler�n b�r buçuk katı tutarında gündel�k öden�r. Ancak,
6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddes�n�n (b) fıkrasında sayılanlar hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.”

MADDE 72 – 29/6/2001 tar�hl� ve 4708 sayılı Yapı Denet�m� Hakkında Kanunun 5 �nc� maddes�n�n beş�nc�
fıkrasının altıncı cümles�nde yer alan “ve Organ�ze Sanay� Bölgeler�” �bares� “, Organ�ze Sanay� Bölgeler�, Serbest
Bölgeler ve Sanay� S�teler�” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 73 – 4/1/2002 tar�hl� ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (u)
bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
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“u) Yen�l�k, yerl�leşme ve teknoloj� transfer�n� sağlamaya yönel�k sanay� �ş b�rl�ğ� uygulamalarını �çeren mal
ve h�zmet alımları �le yapım �şler�,”

MADDE 74 – 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş, aynı fıkraya (c) bend�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� bent eklenm�ş ve mevcut (d) ve (e) bentler� (e)
ve (f) bentler� olarak teselsül ett�r�lm�şt�r.

“c) Mal alımı �haleler�nde yerl� malı tekl�f eden �stekl�ler leh�ne, %15 oranına kadar f�yat avantajı sağlanab�l�r.
Ancak B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı tarafından �lg�l� kurum ve kuruluşların görüşler� alınarak orta ve yüksek
teknoloj�l� sanay� ürünler� arasından bel�rlenen ve Kurum tarafından �lan ed�len l�stede yer alan malların �haleler�nde,
yerl� malı tekl�f eden �stekl�ler leh�ne %15 oranında f�yat avantajı sağlanması mecbur�d�r. Yerl� yazılım ürünü tekl�f
eden �stekl�ler leh�ne de %15 oranında f�yat avantajı sağlanması mecbur�d�r.”

“d) Yapım �şler�nde kullanılacak mak�ne, malzeme ve ek�pman �le yazılımın tamamının veya bell� b�r kısmının
yerl� malı olması şartı get�r�leb�l�r. Ancak, malzemelere �l�şk�n Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından, mak�nelere ve
ek�pmanlara �l�şk�n B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı tarafından �lg�l� kurum ve kuruluşların görüşler� alınarak orta
düşük, orta yüksek ve yüksek teknoloj�l� mak�ne, malzeme ve ek�pman arasından bel�rlenen, Kurum tarafından �lan
ed�len l�stede yer alan ve �hale konusu �şte kullanılacak mak�ne, malzeme ve ek�pmanın yerl� malı olması şarttır.”

MADDE 75 – 9/1/2002 tar�hl� ve 4737 sayılı Endüstr� Bölgeler� Kanununun 1 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“MADDE 1 – Bu Kanunun amacı endüstr� bölgeler�n�n kurulması, yönet�m ve �şlet�lmes�ne �l�şk�n esasları
düzenlemekt�r.

Bu Kanun, Endüstr� Bölgeler� Koord�nasyon Kurulunun oluşumunu, endüstr� bölgeler�n�n kuruluşu ve �lânını,
yatırım �zn� sürec�n�, teşv�k tedb�rler�n� ve yönet�c� ş�rket�n görev ve yetk�ler�n� bel�rleyen hükümler� kapsar.”

MADDE 76 – 4737 sayılı Kanunun 1/A maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b), (c) ve (g) bentler� aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“a) Bakanlık: B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığını,
b) Endüstr� bölges�: Ülke ekonom�s�n� uluslararası rekabet edeb�l�r b�r yapıya kavuşturmak, teknoloj�

transfer�n� sağlamak, üret�m ve �st�hdamı artırmak, yabancı sermaye g�r�ş�n� hızlandırmak ve özell�kle üret�m
mal�yetler� açısından büyük ölçekl� yatırımlar �ç�n uygun sanay� alanı oluşturmak üzere bu Kanun uyarınca kurulacak
üret�m bölgeler�n�,

c) Katılım payı: Yönet�c� ş�rket� tarafından bölgen�n yönet�lmes� ve �şlet�lmes� �ç�n gereken harcamaları
karşılamak üzere bölgede faal�yette bulunan yatırımcılardan alınacak bedel�,”

“g) Yönet�c� ş�rket: Bu Kanuna uygun ve anon�m ş�rket olarak kurulan, bölgen�n yönet�m� ve �şlet�lmes�nden
sorumlu ş�rket�,”

MADDE 77 – 4737 sayılı Kanunun 3 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 3 – Bakanlık, kurum ve kuruluşların veya yönet�c� ş�rket�n başvurusuna �st�naden veya resen yer

seç�m� yapmak suret�yle endüstr� bölgeler�n�n kurulması öner�s�nde bulunab�l�r. Bakanlığın öner�s� üzer�ne Kurulca
bel�rlenen yerlerde, Bakanlar Kurulunca endüstr� bölgeler�n�n kurulmasına �z�n ver�leb�l�r. Kurul kararının Bakanlar
Kuruluna sunulmasından önce yönet�c� ş�rket�n kurulmuş olması zorunludur. Endüstr� bölgeler�n�n kurulmasına �l�şk�n
Bakanlar Kurulu kararları Resmî Gazetede yayımlanır. Endüstr� bölges� olarak bel�rlenen alanlar h�çb�r şek�lde başka
amaçlarla kullanılamaz. Bu husus tapu kütüğüne şerh ed�l�r.

Endüstr� bölges� olarak �lân ed�len alanlardak� araz�ler kamulaştırılarak Haz�ne adına tesc�l ed�l�r ve Mal�ye
Bakanlığı tarafından endüstr� bölges� olarak kullanılmak üzere Bakanlığa tahs�s� yapılır.

Endüstr� bölgeler�n�n kurulması �ç�n gerekl� kamulaştırma bedel� ve altyapı �le �lg�l� g�derler Bakanlık
bütçes�ne bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır.

Bakanlıkça uygun görülmes� hâl�nde kamulaştırma bedel� ve altyapı �le �lg�l� g�derler yönet�c� ş�rket tarafından
da karşılanab�l�r. Bu şek�lde yapılan kamulaştırmalarda 4 üncü madden�n �k�nc� fıkrasına göre �şlem yapılır.

Haz�ne araz�ler�n�n tesc�l� ve bu araz�ler üzer�nde �rt�fak hakkı tes�s �şlemler�ne �l�şk�n belgelere a�t l�ste ve
l�steyle �lg�l� açıklamalar Bakanlıkça Sayıştay’a altı aylık dönemler hâl�nde gönder�l�r.

Endüstr� bölgeler�n�n yönet�m� ve �şlet�lmes�, yönet�c� ş�rket tarafından yürütülür.
Bölge sınırları �çer�s�nde tek b�r yatırımcı var �se yatırımcı f�rma yönet�c� ş�rket olarak kabul ed�l�r.
Endüstr� bölges�ndek� yatırım faal�yetler�, bölgen�n sevk ve �dares� �le �lg�l� �ş ve �şlemler, Bakanlığın

denet�m�ne tab�d�r.
Münfer�t yatırım yer� ve özel endüstr� bölgeler�n�n kuruluş ve �lan süreçler� ayrıca düzenlen�r.”
MADDE 78 – 4737 sayılı Kanunun 3/A maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 3/A – Endüstr� bölgeler�nde yatırım yapmak �steyen yerl� ve yabancı gerçek ve tüzel k�ş�ler�n

Bakanlığa başvurusu üzer�ne, ön yer tahs�s� yapılır. Ancak altyapı �le �lg�l� g�derler�n yönet�c� ş�rket tarafından
karşılandığı endüstr� bölgeler�nde yer alacak yatırımcılar, ön yer tahs�s� �ç�n yönet�c� ş�rkete başvurur. Yönetmel�kte
düzenlenen esaslar çerçeves�nde yönet�c� ş�rket tarafından bel�rlenen yatırımcılara, Bakanlıkça ön yer tahs�s� yapılır.

ÇED mevzuatına tab� faal�yetlerden “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekl� Değ�ld�r” kararı ver�lerek
yatırımı kabul ed�len faal�yetler hakkında gerekl� �z�n, onay ve ruhsatlar ver�lmeden önce başvuruda bulunan
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yatırımcının yatırımda kullanacağı sab�t yatırım tutarının b�nde beş�n� geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca bel�rlenen
oran dâh�l�nde hesaplanan tutarı, Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırması zorunludur. Bakanlık
Merkez Saymanlığınca tahs�l ed�len bu tutar bütçeye gel�r kayded�l�r. Bu tutar özel endüstr� bölgeler�ndek�
yatırımcılardan alınmaz.

 Yönet�c� ş�rket veya yatırımcı tarafından hazırlattırılacak �mar plânları, alt yapı ve üst yapı projeler� ve
bunlarla �lg�l� ruhsat ve �z�nler �le �şyer� açma ve çalışma ruhsatları Bakanlık onayı ve denet�m�ne tab�d�r. “ÇED
Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekl� Değ�ld�r” kararı ver�len faal�yetler hakkında, �lg�l� kurumlarca başkaca h�çb�r
�şleme gerek kalmaksızın on beş gün �ç�nde gerekl� d�ğer tüm ruhsat, �z�n ve onaylar ver�l�r. Yönet�c� ş�rket ve
yatırımcılar, her türlü ruhsat ve �z�nlere �l�şk�n harçlardan muaftır.

Yatırımcının bu maddede düzenlenen yükümlülükler�n� yer�ne get�rmes�n� tak�ben, Bakanlığın uygun görüşü
üzer�ne yatırımcı leh�ne �rt�fak hakkı tes�s ed�l�r veya kullanma �zn� ver�l�r.

Atık su arıtma tes�s� �şleten endüstr� bölgeler�nden, beled�yelerce atık su bedel� alınmaz.”
MADDE 79 – 4737 sayılı Kanuna 4/C maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� 4/Ç ve 4/D maddeler�

eklenm�şt�r.
“Özel endüstr� bölgeler�
MADDE 4/Ç – Üzer�nde kurulu sanay� tes�s� bulunan, araz� alanı yüz ell� b�n metrekareden büyük, kurulduğu

dönemde geçerl� olan �mar plânları uyarınca gerekl� �z�nler� alarak faal�yete geçm�ş ve yen� yapılacak yatırım yer� �ç�n
en az ell� b�n metrekare tevs� �mkânı sağlayan alanlar veya üzer�nde kurulu sanay� tes�s� bulunmayan, �k� yüz b�n
metrekareden büyük alanlar gerçek ya da tüzel k�ş�ler�n başvurusu, Kurulun uygun görüşü ve Bakanlığın tekl�f�
üzer�ne Bakanlar Kurulunca özel endüstr� bölges� olarak �lan ed�l�r.

Özel endüstr� bölges� �lan ed�lecek alanlarda;
a) Gerçekleşt�rme süres� beş yılı geçmemek üzere 213 sayılı Kanun uyarınca Mal�ye Bakanlığınca bel�rlenen

yen�den değerleme oranına göre güncellenmek kaydıyla en az dört yüz m�lyon Türk l�rası tutarında yen� yatırım
taahhüdünde bulunulması,

b) Başvuru sah�b� gerçek veya tüzel k�ş�ler�n, öner�len alanın en az %51’�n�n mülk�yet�ne ve/veya varsa
süreler� �le sınırlı olmak kaydıyla �rt�fak hakkına veya kullanma �zn�ne sah�p olması,

c) Yen� yatırıma �l�şk�n “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekl� Değ�ld�r” kararının alınmış olması,
şartları aranır.
Özel endüstr� bölges� �lan ed�lecek alanlarda yatırıma başlanmış ancak tamamlanmamış olan yatırımlar da yen�

yatırım olarak değerlend�r�lerek taahhüt kapsamına alınır.
Özel endüstr� bölges� olarak �lan ed�len alanlar h�çb�r şek�lde başka amaçlarla kullanılamaz. Bu husus tapu

kütüğüne şerh ed�l�r.
Özel endüstr� bölges� olarak �lan ed�len alanlarda başvuru sah�b�n�n mülk�yet�nde olanlar dışında özel

mülk�yete konu araz�ler bulunması hâl�nde, bu araz�ler�n Bakanlıkça kamulaştırılmasının ardından Haz�ne adına tesc�l�
yapılır. Yatırımcı leh�ne, bu Kanunun 3 üncü ve 4 üncü madde hükümler� de d�kkate alınarak bedell� ve/veya bedels�z
olarak Mal�ye Bakanlığınca �rt�fak hakkı tes�s ed�l�r veya kullanma �zn� ver�l�r. Özel endüstr� bölges� �lanından önce
yatırımcı leh�ne �rt�fak hakkı tes�s ed�lm�ş olan Haz�neye a�t veya Devlet�n hüküm veya tasarrufu altında bulunan
taşınmazlar üzer�ndek� �rt�fak hakları korunarak, endüstr� bölgeler�ne sağlanan teşv�kler çerçeves�nde �rt�fak hakkı
bedeller� yatırımcı leh�ne rev�ze ed�l�r.

Bölgen�n yönet�m� ve �şlet�lmes� �le bunlara �l�şk�n g�derlerden başvuru sah�b� gerçek ya da tüzel k�ş�ler
sorumlu olur.

Özel endüstr� bölges� olarak �lan ed�len alan sınırları �çer�s�nde kalan, başvuru sah�b�n�n mülk�yet�ndek�
araz�ler parseller hâl�nde veya �şletme b�naları da yapılmak suret�yle satılab�l�r veya k�raya ver�leb�l�r.

İrt�fak hakkı tes�s ed�len ve/veya kullanma �zn� ver�len araz�ler, Mal�ye Bakanlığının dev�r ve alt k�ralamaya
yönel�k düzenlemeler� çerçeves�nde ve her türlü sorumluluk kend�s�ne a�t olmak üzere başvuru sah�b� tarafından d�ğer
yatırımcılara devred�leb�l�r veya k�ralanab�l�r.

Tes�s ed�len �rt�fak hakkı ve/veya ver�len kullanma �zn�, başvuru sah�b�n�n taleb� ve Bakanlığın uygun görüşü
doğrultusunda yatırımın devam etmes� şartı �le Mal�ye Bakanlığı tarafından bel�rlenen koşullarla yen�leneb�l�r.

Yen� yapılacak olan yatırımlarda özel endüstr� bölgeler�n�n �mar plânları �le bölge �ç�ndek� parsel �fraz, tevh�d,
terk, �hdas ve benzer� �mar uygulaması �şlemler� başvuru sah�b� tarafından hazırlanarak Bakanlıkça onaylanır. Daha
önce �mar plânı onaylanmış olan yerlerde �se gerekl� görülmes� hâl�nde mevcut plândan gelen haklar saklı kalmak
kaydıyla Bakanlıkça �mar plânları yen�den hazırlattırılıp onaylanab�l�r.

Özel endüstr� bölges� �lan ed�len alanlarda yer alan ve daha önce �z�n, onay ve ruhsatları alınmış yatırımların
tüm �z�n, onay ve ruhsatları geçerl�l�ğ�n� korur. Başvuru sah�b� veya d�ğer yatırımcılar tarafından hazırlattırılan alt yapı
ve üst yapı projeler� ve bunlarla �lg�l� ruhsat ve �z�nler �le �şyer� açma ve çalışma ruhsatları Bakanlık onayı ve
denet�m�ne tab�d�r. ÇED dâh�l yen� alınacak �z�n, onay ve ruhsatlar �lg�l� kurumlar tarafından en geç üç ay �çer�s�nde
sonuçlandırılır. Özel endüstr� bölgeler� �çer�s�nde yer alacak yatırımcılar Bakanlık tarafından onaylanan ruhsat ve
�z�nlere �l�şk�n harçlardan muaftır.
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Ver�len beş yıllık taahhüt süres� �çer�s�nde yatırımın gerçekleşmemes� durumunda gec�kmen�n gerekçeler�
Kurulca değerlend�r�l�r ve gerek�rse bu süre b�r defaya mahsus olmak üzere b�r yıl uzatılab�l�r. Ver�len ek süre
�çer�s�nde taahhüdün gerçekleşmemes� hâl�nde Kurulun uygun görüşü ve Bakanlığın tekl�f� üzer�ne Bakanlar
Kurulunca özel endüstr� bölges�n�n kaldırılmasına karar ver�leb�l�r.

Özel endüstr� bölgeler�nde uygulanacak teşv�kler, d�ğer endüstr� bölgeler�nde uygulanan teşv�klere �l�şk�n usul
ve esaslara tab�d�r. Bu bölgelere �l�şk�n olarak Bakanlar Kurulunca ek teşv�kler bel�rleneb�l�r.

Yönet�c� ş�rket
MADDE 4/D – Bölgen�n yönet�m� ve �şletmes�nden sorumlu yönet�c� ş�rkete, Türk�ye Odalar ve Borsalar

B�rl�ğ�ne bağlı odalar, yerel yönet�mler, bankalar ve f�nans kurumları, bölgede sına� faal�yet yürüten yerl� ve yabancı
özel hukuk tüzel k�ş�ler�, konuyla �lg�l� vakıf, kooperat�f ve dernekler, �lg�l� kamu kuruluşları ve �hracatçı b�rl�kler�
kurucu ya da sonradan ortak olab�l�rler. Yabancı özel hukuk tüzel k�ş�ler� 5/6/2003 tar�hl� ve 4875 sayılı Doğrudan
Yabancı Yatırımlar Kanunu ve �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde yönet�c� ş�rkete �şt�rak edeb�l�r.

Kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerde başvuru sah�b� tarafından; Bakanlıkça resen yapılan çalışmalarda �se
endüstr� bölges�n�n kurulacağı �l sınırları �ç�ndek� varsa sanay� odaları, yoksa t�caret ve sanay� odası tarafından
yönet�c� ş�rket kurulur.

Bölgedek� yönet�c� ş�rket�n faal�yet ve uygulamaları Bakanlık tarafından denetlen�r.
Bakanlık, bölgede bu Kanunda bel�rt�len amacın dışında faal�yet gösteren yönet�c� ş�rket� uyarır ve bel�rl� b�r

süre vererek amacına uygun faal�yette bulunulmasını �ster. Bu süren�n sonunda, yönet�c� ş�rket�n amacı doğrultusunda
faal�yet göstermed�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� durumunda, Bakanlık görevl� mahkemeye başvurarak mevcut yönet�c� ş�rket�n
yönet�m kurulu üyeler�n�n görevler�n�n sona erd�r�lmes�n�, ş�rket�n yönet�m� �ç�n kayyım tay�n ed�lmes�n� ve yönet�c�
ş�rket�n tasf�yes�n� �ster. Mahkemece yönet�c� ş�rket�n tasf�yes�ne karar ver�lmes� hâl�nde, ş�rket ve yönet�c�ler�n hak ve
yükümlülükler� �le sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla yen� b�r yönet�c� ş�rket kurulur.

Bölgen�n yönet�lmes� ve �şlet�lmes�nden kaynaklanan g�derler, bölge faal�yete geçene kadar kurucu ortakların
yönet�c� ş�rkete taahhüt ett�kler� sermaye payları ve bölgen�n faal�yete geçmes�n� tak�ben yatırımcılardan alınacak
katılım payları �le karşılanır.

Katılım payları yönetmel�kle bel�rlenen esaslar çerçeves�nde yönet�c� ş�rket tarafından bel�rlen�r ve Bakanlıkça
onaylanır. Bakanlık, gerekl� görmes� hâl�nde endüstr� bölgeler�ndek� katılım payı üst l�m�tler�n� bel�rlemeye yetk�l�d�r.

Altyapıya yönel�k g�derler�n yönet�c� ş�rket tarafından karşılandığı endüstr� bölgeler�ndek�, �mar plânı ve
parselasyon plânları ve değ�ş�kl�kler� �le alt yapı �le �lg�l� etüd, har�ta, plân ve projeler yönet�c� ş�rketçe hazırlanır ve
Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe g�rer.

Yönet�c� ş�rket, kend�s�ne ve bölge �çer�s�nde yer alan yatırımcıların faal�yetler�ne �l�şk�n ver�ler� Bakanlığa
b�ld�rmekle yükümlüdür.

Yönet�c� ş�rket, her yılın sonunda kend�s�n�n ve bölge �çer�s�nde yer alan yatırımcıların gerçekleşt�rd�ğ�
faal�yetler�n etk� değerlend�rmes�n� yapar ve bu konuda düzenlenen raporun b�r örneğ�n� Bakanlığa gönder�r.

Yönet�c� ş�rket, her türlü hesap ve �şlemler�n� yıllık olarak müteak�p yılın ocak ayında ve gerekl� görülen
hâllerde her zaman yem�nl� mal� müşav�re �ncelet�r. Yem�nl� mal� müşav�r, düzenled�ğ� denet�m raporunun b�rer
örneğ�n� yönet�c� ş�rkete ve Bakanlığa eşzamanlı olarak gönder�r.

Yönet�c� ş�rket�n görev ve sorumlulukları, teşk�l�, bütçes�n�n hazırlanması, gel�rler� ve personel alımına �l�şk�n
hususlar �le d�ğer hususlar yönetmel�kle düzenlen�r.”

MADDE 80 – 4737 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 4 – Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce �lan ed�len endüstr� bölgeler�, en geç b�r

yıl �ç�nde bu Kanun hükümler�ne uygun hâle get�r�l�r. Mevcut endüstr� bölgeler�n�n �şletme müdürlükler� yönet�c�
ş�rket�n kurulduğu tar�he kadar görevler�n� sürdürürler.”

MADDE 81 – 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanununun ek� (II) sayılı
cetvel�n “A) Yükseköğret�m Kurulu, Ün�vers�teler ve Yüksek Teknoloj� Enst�tüler�” bölümünün 29 ve 49 uncu sırası
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve bölüme aşağıdak� sıralar eklenm�şt�r.

“29) Van Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes�”
“49) N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes�”
“114) Yükseköğret�m Kal�te Kurulu
115) Ankara Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�”
MADDE 82 – 3/6/2011 tar�hl� ve 635 sayılı B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler�

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“c) Organ�ze sanay� bölges�, endüstr� bölges�, teknoloj� gel�şt�rme bölges�, serbest bölge ve sanay� s�teler� �ç�n
uygun alanları bel�rlemek ve bu alanlardan uygun görülenler�n altyapılarını yapmak, mekânsal stratej� planları, çevre
düzen� planları ve 1/25.000 ölçekl� nazım �mar planlarında sanay� alanlarına �l�şk�n görüş vermek, organ�ze sanay�
bölgeler�, endüstr� bölgeler�n�n planlanmasına, kuruluşuna, yapılaşmasına ve �şley�ş�ne �l�şk�n mevzuatla ver�len
görevler� yapmak, organ�ze sanay� bölgeler�n�n faal�yetler� �ç�n gerekl� olan ve Bakanlıkça uygun görülecek projeler�n
tamamına kadar olan kısmını, sanay� s�teler�n�n altyapılarının tamamını ve üstyapı tes�sler�n�n yüzde yetm�şe kadar
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olan kısmını, yerleş�m alanları �ç�nde kalmış sanay� s�teler�n�n taşınması �ç�n sanay� s�tes� yapı kooperat�fler�nce, �l
özel �dareler�nce, büyükşeh�r beled�yeler�nce veya beled�yelerce yapılacak sanay� s�teler�n�n �dar� ve sosyal tes�s
b�naları, arsa bedeller�, mülk�yet�n ed�n�lmes� masrafları �le altyapı ve üstyapı yatırımlarının tamamına kadar olan
kısmını m�marlık ve mühend�sl�k h�zmetler� dah�l kred� �le desteklemek, �şletmeler�n rekabet edeb�l�rl�ğ�n� artırmak
amacıyla kümelenme g�r�ş�mler�ne a�t pol�t�kalar gel�şt�rmek ve uygulamak, kümelere h�be desteğ� sağlamak,
uygulama sonuçlarını �zlemek ve değerlend�rmek, yerleş�m alanları �çer�s�nde bulunan sanay� s�teler�n�n ve sanay�
�şletmeler�n�n yerleş�m alanı dışına taşınmasına ve planlı sanay� alanları dışında faal�yet gösteren sanay� �şletmeler�n�n
planlı sanay� alanlarına taşınmasına yönel�k faal�yetler� yürütmek, taşınma masraflarını kred� �le desteklemek,
organ�ze sanay� bölgeler�ne �ç ve dış kaynaklardan kullanacakları kred�ler �ç�n bel�rled�ğ� m�ktarlarda kred� fa�z
desteğ� vermek, destekleme şart ve n�tel�kler�n� bel�rlemek ve denetlemek.”

MADDE 83 – 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) ve (d)
bentler� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“b) Organ�ze sanay� bölges�, endüstr� bölges�, teknoloj� gel�şt�rme bölges�, serbest bölge ve sanay� s�teler� �ç�n
uygun alanları bel�rlemek ve bu alanlardan uygun görülenler�n altyapılarını yapmak, mekânsal stratej� planları, çevre
düzen� planları ve 1/25.000 ölçekl� nazım �mar planlarında sanay� alanlarına �l�şk�n görüş vermek, organ�ze sanay�
bölgeler�, endüstr� bölgeler�n�n; planlanmasına, yer seç�m�ne, �mar planlarının yapılmasına, yapılaşmasına, kuruluş ve
�şley�ş�ne �l�şk�n mevzuatla ver�len �ş ve �şlemler� yürütmek, organ�ze sanay� bölgeler�nde kamu yararı kararı vermek
ve endüstr� bölgeler�nde kamulaştırmaya �l�şk�n �şlemler� yapmak, faal�yetler�n� denetlemek, yerleş�m alanları
�çer�s�nde bulunan sanay� s�teler�n�n ve sanay� �şletmeler�n�n yerleş�m alanı dışına taşınmasına ve planlı sanay� alanları
dışında faal�yet gösteren sanay� �şletmeler�n�n planlı sanay� alanlarına taşınmasına yönel�k faal�yetler� yürütmek ve
taşınma masraflarını kred� �le desteklemek.”

“d) Organ�ze sanay� bölgeler�n�n faal�yetler� �ç�n gerekl� olan ve Bakanlıkça uygun görülecek projeler�n
tamamına kadar olan kısmını, sanay� s�teler�n�n altyapılarının tamamını ve üstyapı tes�sler�n�n yüzde yetm�şe kadar
olan kısmını, yerleş�m alanları �çer�s�nde kalmış sanay� s�teler�n�n taşınması �ç�n sanay� s�tes� yapı kooperat�fler�nce, �l
özel �dareler�nce, büyükşeh�r beled�yeler�nce veya beled�yelerce yapılacak sanay� s�teler�n�n �dar� ve sosyal tes�s
b�naları, arsa bedeller�, mülk�yet�n ed�n�lmes� masrafları �le altyapı ve üstyapı yatırımlarının tamamına kadar olan
kısmını m�marlık ve mühend�sl�k h�zmetler� dah�l kred� �le desteklemek, organ�ze sanay� bölgeler�ne �ç ve dış
kaynaklardan kullanacakları kred�ler �ç�n kred� fa�z desteğ� vermek, destekleme şart ve n�tel�kler�n� bel�rlemek ve
denetlemek.”

MADDE 84 – 26/9/2011 tar�hl� ve 655 sayılı Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme Bakanlığının Teşk�lat ve
Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 15 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“MADDE 15 – (1) Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün görevler� şunlardır:
a) Devletçe yaptırılacak dem�ryolları, loj�st�k köy, merkez veya üsler, l�manlar, barınaklar, kıyı yapıları, hava

meydanlarının plan ve projeler�n� hazırlamak veya hazırlatmak ve onaylamak.
b) (a) bend�nde bel�rt�len ulaştırma altyapılarının �nşaatını yapmak ve/veya yaptırmak, yapımı tamamlananları

�lg�l� kuruluşlara devretmek.
c) (a) bend�nde bel�rt�len ulaştırma altyapıları �le sanay� s�teler�, fabr�kalar, raf�ner�ler, endüstr�yel tes�sler,

organ�ze sanay� bölgeler�, endüstr� bölgeler�, teknoloj� gel�şt�rme bölgeler�, maden ocakları, sanay� kuruluşları ve
benzer� tes�sler�n dem�ryolları �le bağlantısını sağlamak üzere �lt�sak hatlarını yapmak ve/veya yaptırmak gerekl�
görülmes� hâl�nde karayolu bağlantılarını tes�s etmek ve/veya ett�rmek.

ç) Kamu kurum ve/veya kuruluşları, özel sektör ve/veya tüzel k�ş�ler tarafından tamamlanan veya devam
edenler de dâh�l olmak üzere (a), (b) ve (c) bentler�nde bel�rt�len ulaştırma altyapılarının �nşaatı ve �şletmes�n�n
sağlanması amacıyla Kamu-Özel İşb�rl�ğ� (KÖİ)  modeller� gel�şt�rerek esaslarını bel�rlemek, proje bazında gerekl�
görüldüğü hâllerde özel sektör gerçek ve tüzel k�ş�lerle müzakerelerde bulunmak, katkı payları bel�rlemek, taahhüt
vermek ve almak, k�ralamak, k�raya vermek, �şletmek, �şlett�rmek, garant�ler almak ve vermek, özel sektörün
katılımını sağlamak, ortaklık tes�s etmek.

d) Kamu kurum ve kuruluşları, beled�yeler, �l özel �dareler�, gerçek ve tüzel k�ş�lerce yaptırılacak (a) bend�nde
yazılı ulaştırma altyapılarının proje ve şartnameler�n� �ncelemek veya �ncelett�rmek ve onaylamak.

e) Kamu kurum ve kuruluşları, beled�yeler, �l özel �dareler�n�n telefer�k, f�n�küler, monoray, metro ve şeh�r �ç�
raylı ulaşım s�stem� kurma talepler�n� değerlend�rmek ve uygun olanlarını Bakanlar Kurulunun �zn�ne sunmak.

f) Kamu kurum ve kuruluşları, beled�yeler ve �l özel �dareler� tarafından yaptırılacak telefer�k, f�n�küler,
monoray, metro ve şeh�r �ç� raylı ulaşım s�stemler�n�n proje ve şartnameler�n� �ncelemek veya �ncelett�rmek ve
onaylamak.

g) (a) bend�nde yazılı ulaştırma altyapıları �le telefer�k, f�n�küler, monoray, metro ve şeh�r �ç� raylı ulaşım
s�stemler�n�n standartlarını ve bunlarla �lg�l� b�r�m f�yatları bel�rlemek.

ğ) Bakanlar Kurulunca yapımının üstlen�lmes�ne karar ver�len telefer�k, f�n�küler, monoray, metro ve şeh�r �ç�
raylı ulaşım s�stemler� ve bunlarla �lg�l� tes�sler�n �lg�l� kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yaparak plan, proje ve programlarını
hazırlamak, hazırlatmak, �ncelemek, �ncelett�rmek ve bunları yapmak veya yaptırmak.
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h) Den�z altından ulaşımı ve haberleşmey� sağlayıcı altyapı projeler�n� yapım ve �şlet�m modeller� de
gel�şt�rerek planlamak, bu altyapılarla �lg�l� proje ve şartnameler� hazırlamak, hazırlatmak, �ncelemek, �ncelett�rmek ve
onaylamak, yapmak veya yaptırmak, yapımı tamamlananları �lg�l� kuruluşlara devretmek ve �şletme esaslarını
bel�rlemek.

ı) Den�zler�, göller�, neh�rler� b�rb�r�ne bağlayarak suyolu �şlev� görecek kanal ve benzer� altyapı projeler�n�
yapım ve �şlet�m modeller� de gel�şt�rerek planlamak, bu altyapılarla �lg�l� proje ve şartnameler� hazırlamak,
hazırlatmak, �ncelemek, �ncelett�rmek ve onaylamak, yapmak veya yaptırmak, yapımı tamamlananları �lg�l�
kuruluşlara devretmek ve �şletme esaslarını bel�rlemek.

�) Denet�m yapmak veya yaptırmak amacıyla gerekl� her türlü f�z�k� ve tekn�k altyapı ve tes�sler� kurmak,
kurdurmak, �şletmek, �şlett�rmek ve bunları denetlemek.

j) Bakan tarafından ver�len benzer� görevler� yapmak.
(2) B�r�nc� fıkranın (ğ) bend� kapsamındak� telefer�k, f�n�küler, monoray, metro ve şeh�r �ç� raylı ulaşım

s�stemler�n�n Bakanlıkça yapımının tamamlanmasından sonra, Bakanlık bağlı, �lg�l� veya �l�şk�l� kuruluşları dışında b�r
kuruluşa mülk�yet�n�n mal�yet bedel� üzer�nden devr� Haz�ne Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak düzenlenecek
protokoller �le gerçekleşt�r�l�r. Devralan kuruluş, merkez� yönet�m bütçes�nden karşılanan proje mal�yetler�n�n �fa
ed�ld�ğ� tar�he kadar, devred�len projeden sağlanan tüm brüt gel�rler� Haz�ne Müsteşarlığınca bel�rlenen hesaba aktarır.
Bu hasılatın protokolle tesp�t ed�len oran esas alınarak bel�rlenen tutarı, hesabın bulunduğu banka tarafından Haz�ne
Müsteşarlığı hesaplarına aktarılır. Söz konusu oranı bel�rlemeye Bakanlar Kurulu yetk�l�d�r. Devralan kuruluşun
beled�ye bağlı �dares�, beled�ye bağlı �dares�n�n ve/veya beled�yen�n sermayes�n�n %50’s�nden fazlasına sah�p olduğu
ş�rket olması hâl�nde ve herhang� b�r sebeple faal�yetler�n�n sonlandırılması hâl�nde, bu fıkra kapsamında �lg�l� kuruluş
tarafından yer�ne get�r�lmes� gereken tüm yükümlülükler �lg�l� beled�ye tarafından üstlen�lm�ş sayılır.”

MADDE 85 – 20/6/2012 tar�hl� ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanununun;
a) 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde yer alan “10’dan az” �bares� “50’den az” şekl�nde,
b) 15 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasında yer alan “10’dan az” �bares� “50’den az” şekl�nde,
c) 30 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n (6) numaralı alt bend�nde yer alan “10’dan az” �bares�

“50’den az” şekl�nde,
değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 86 – 6331 sayılı Kanunun 38 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fırkasının (a) bend�n�n (1) numaralı alt

bend�nde yer alan “1/7/2017” �bares� “1/7/2020” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 87 – 14/3/2013 tar�hl� ve 6446 sayılı Elektr�k P�yasası Kanununun 13 üncü maddes�ne aşağıdak�

fıkra eklenm�şt�r.
“(7) Islah kom�syonunun bel�rled�ğ� ıslah şartlarını yer�ne get�ren ve B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı

tarafından tüzel k�ş�l�k ver�len organ�ze sanay� bölgeler�, bulundukları bölgelerdek� �şletme hakkı dev�r sözleşmes�
süres� sona erene kadar dağıtım l�sansı başvurusunda bulunamazlar. Islahtan dönüşen organ�ze sanay� bölgeler�
tarafından tes�s ed�len ve bedels�z olarak veya sembol�k bedelle devred�len dağıtım tes�sler�n�n mülk�yet�, �şletme
hakkı dev�r sözleşmes� süres� sonunda �lg�l� organ�ze sanay� bölges�ne bedels�z veya sembol�k bedelle devred�l�r.”

MADDE 88 – a) Bu Kanuna ekl� (1) sayılı l�stede yer alan kadrolar �hdas ed�lerek 13/12/1983 tar�hl� ve 190
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n ek� (I) sayılı cetvel�n Yükseköğret�m
Kuruluna a�t bölümüne, (2) sayılı l�stede yer alan kadrolar �hdas ed�lerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n
ek� (I) sayılı cetvele Yükseköğret�m Kal�te Kurulu bölümü olarak ve ekl� (3) sayılı l�stede yer alan kadrolar �hdas
ed�lerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n ek� (I) sayılı cetvele Ankara Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� bölümü
olarak eklenm�şt�r.

b) Ekl� (4) sayılı l�stede yer alan öğret�m elemanlarına a�t kadrolar �hdas ed�lerek 2/9/1983 tar�hl� ve 78 sayılı
Yükseköğret�m Kurumları Öğret�m Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı
cetvellere Ankara Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� bölümü olarak eklenm�şt�r.

MADDE 89 – Bu Kanunun;
a) 18 �nc� maddes�yle 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununa eklenen ek 38 �nc� madde �le 36 ncı maddes�

1/1/2018 tar�h�nde,
b) D�ğer maddeler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
MADDE 90 – Bu Kanun hükümler�n� Bakanlar Kurulu yürütür.

30/6/2017
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