
 

TAPU VERME  

 

Organize Sanayi Bölgemiz  
BAKANLIK KREDİSİ KULLANMAYAN ve KENDİ İMKANLARI İLE KURULAN  

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİDİR.  

Genel Bilgi ;  

18.06.2017 tarihinde kabul edilerek 01.07.2017 traih ve 30111 Sayılı Resmi Gazatede 
yayımlanarak yürürlüğe gire Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla 
Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’nun 
Madde 8 İLE yapılan değişiklikle 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu 

maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“n) Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve 

sanayi sitelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu 

bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa 

edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ve cins değişikliği işlemleri.” 

Madde gereği ; OSB TÜZEL KİŞİLİĞİ TARAFINDAN KATILIMCIYA MÜLKİYET 
DEVİRLERİNDEKİ TAPU HARÇLARI DAİMİ OLARAK MUAF TUTULMUŞTUR.  

Tapu vermede Uygulama Yönetmeliğinin 58.maddesi uygulanır. 

1) OSB’lerde, sanayi parseli tahsisi yapılan katılımcılardan; 

a) Tahsis bedelini defaten ödeyenlere veya tahsis bedelinden kalan borcu için teminat 
mektubunu, 

b) OSB’nin kesin olarak belirleyeceği arsa bedelleri ile yapılacak diğer yatırımlara 
itirazsız olarak katılacağını belirten noter tasdikli taahhütnamesini, 

OSB’ye verenlerden; 43 üncü maddenin birinci fıkrasında aranan şartı sağlayan ve işyeri açma 
ve çalışma ruhsatı alarak tesisi üretime geçenlere geri alım hakkı şerhi konulmadan, yapı 
kullanma izni alması şartı ile tesisi üretime geçmeyenlere ise geri alım hakkı şerhi konularak, 
ipoteksiz tapuları verilir. 

2) Kendisine tahsis edilen parsel üzerinde gerçekleştireceği sabit yatırım tutarının en az %50’si 
tutarında bankalar veya kredi kuruluşlarından yatırım kredisi alan katılımcılara, bu durumu 
banka ile aralarında imzalanan kredi sözleşmesi ile belgelemeleri, tahsis bedelini defaten 
ödemeleri veya tahsis bedelinden kalan borcu için teminat mektubunu, OSB’nin kesin olarak 
belirleyeceği arsa bedelleri ile yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağını belirten 
noter tasdikli taahhütnamesini OSB’ye vermeleri ve 43 üncü maddenin birinci fıkrasında aranan 
şartı sağladıklarını projeleri ile belgelemeleri durumunda üretime geçme şartı aranmaksızın geri 
alım hakkı şerhi konulmadan tapuları verilebilir.  


