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Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını
sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını
önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları
rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden
yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde
yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik
edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar
dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları
ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık
alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı
bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis
edilmesiyle oluşturulan ve 4562 sayılı Organize Sanayi
Bölgeleri Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve
hizmet üretim bölgeleri Organize Sanayi Bölgesi olarak
tanımlanmaktadır.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
hükümlerine göre, Organize Sanayi Bölgelerinde,
bir işletmenin kurulması için parsel tahsisi veya satışı
yapılanlar ile maliki bulunduğu parselde üretimde
bulunan veya bulunmayı taahhüt eden ve Organize
Sanayi Bölgeleri Kanunu’ nun amacına uygun faaliyet
gösteren gerçek ve tüzel kişi ‘Katılımcı’ olarak ifade
edilmektedir. Katılımcının tesisini, yönetmelikte
belirlenen esas ve usullere uygun biçimde kiralayan
gerçek veya tüzel kişinin ise, ‘Kiracı’ sıfatını taşıyacağı
belirtilmektedir.
Türk mevzuatına göre, Organize Sanayi Bölgelerinde
kiralamanın esasları, 22.08.2009 tarihli, 27327 sayılı
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
ile belirlenmiştir. İşbu Yönetmelik, 03.06.2011 tarihli
ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ nın
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 2. ve 9. maddeleri ile 12.04.2000 tarihli
ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’ nun

27. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Yönetmeliğin
amacı, organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı
ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Organize Sanayi Bölgeleri’ nde kiralamaya ilişkin
düzenlemeler de belirttiğimiz Yönetmelik kapsamında
yer almaktadır.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE
KATILIMCININ
TESİSİNİ
KİRALAMA
ŞARTLARI NELERDİR?

Organize Sanayi Bölgelerinin bulunduğu alanlar
çeşitli parsellere ayrılmaktadır. Eğer tesisin bulunduğu
parsel, sanayi parseli ise, burada sadece imalat/üretim
(aynı zamanda paketleme, depolama) faaliyetinde
bulunabilmekte ve sadece, tesisin bağımsız bölüm
oluşturmadan bir bütün halinde kiraya verilebilmesi
söz konusu olabilmektedir, yani alt kiralama
yapılamamaktadır.
Bazı bölgelerde ticaret parseli de ayrılması söz
konusu olabilmektedir. Bu halde, ayrıca ve spesifik
olarak paketleme ve depolama da yapabileceği gibi,
ayrı bağımsız bölümler oluşturularak da kiralama
yapılabilmesi söz konusu olabilmektedir.
KİRALAMANIN YAPILABİLMESİ
GEREKENLER NELERDİR?

İÇİN

Kiralanacak tesisin tapusunun alınmış olması,
katılımcının Organize Sanayi Bölgesi’ ne karşı vadesi
geçmiş hiç bir borcunun bulunmaması, Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’ nca, kiralamanın
mevzuat çerçevesinde usul ve esaslara uygun olduğuna
ilişkin karar alınması, Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği hükümlerine tabi olan projeler için ‘ÇED
Olumlu Kararı’ veya ‘ÇED Gerekli Değildir Kararı’ nın
eklenmesi olarak belirlenmiştir.
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The term “Organized Industrial Zones” is defined as the
goods and service production zones, which are formed
by allocating the land parcels, the borders of which are
approved, for the industry in a planned manner and
within the framework of certain systems by equipping
such parcels with the necessary administrative, social,
and technical infrastructure areas and repair, trade,
education, and health areas as well as technology
development regions within the ratios included in
zoning plans and which are operated in compliance
with the provisions of the Organized Industrial Zones
Law No. 4562 in order to ensure that the industry is
structured in approved areas, to prevent unplanned
industrialization and environmental problems, to guide
urbanization, to utilize resources rationally, to benefit
from information and informatics technologies, and
to ensure that the types of industries are placed and
developed within the framework of a certain plan.

No. 4562. The aim of the Regulations is to govern
the procedures and principles for establishment,
building and operation of industrial zones. And the
arrangements regarding letting in Organized Industrial
Zones are included in the same Regulations.

As per the Organized Industrial Zones Law No. 4562,
real persons or legal entities to whom parcels are
allocated or sold for the establishment of an enterprise
and those who make or undertake to make production
on the parcels owned by them and operate in line with
the purpose of the Law are defined as “Participants”
and those who rent the facility of the participant
in compliance with the procedures and principles
determined in the Regulation are defined as “Tenants”.

In some zones, commercial parcels may be allocated
as well. Such parcels may be used specifically for
packaging and storage or sublet after establishment of
independent sections.

Principles of letting in Industrial Zones are defined in
the Governing Regulations for Industrial Zones dated
08/22/2009 No. 27327 that has been prepared on the
basis of Articles 2 and 9 of the Legislative Decree on
Organization and Duties of the Ministry of Science,
Industry and Technology dated 06/03/2011 No. 635
and Article 27 of the Organized Industrial Zones Law

WHAT ARE THE CONDITIONS OF
LETTING THE FACILITIES BY THE
PARTICIPANTS
IN
ORGANIZED
INDUSTRIAL ZONES?

Lands allocated to Organized Industrial Zones are
divided into various types of parcels. If a parcel on
which the facilities take place is an industrial parcel,
only manufacturing/production (and packaging and
storage as well) activities are allowed therein and the
facility can be let as a whole without establishing any
independent sections. In other words, subletting is not
permitted.

WHAT ARE THE PROCEDURES FOR
RENTING?

Title deed of the facility should have been obtained, the
Participant should not owe any overdue amount to the
Organized Industrial Zone, the Board of Directors of
the Organized Industrial Zone should make a decision
that renting of the facilities conforms to legislative
procedures and principles and the “Document of EIA
Positive” or “Document of EIA Not Necessary” should
be attached for the projects subject to the provisions of
the Regulations on Environmental Impact Assessment.
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KİRALAMA HALİNDE KİRAYA VEREN VE
KİRACIDAN İSTENECEKLER NELERDİR?

Kiralayandan; yeni tarihli tapu tescil belgesi, tüzel
kişilerden söz konusu tesisin kiraya verilmesine ilişkin
yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı, firma
yetkililerine ait imza sirküleri, yapılacak kira sözleşmesi
örneği, tesisin sanayi parselinde bulunması halinde,
bağımsız bölüm oluşturmadan bir bütün halinde kiraya
verileceğine dair beyan istenecektir.
Kiracıdan ise; ticaret sicili memurluğundan onaylı
faaliyet belgesi, tüzel kişilerden söz konusu tesisin
kiralanmasına ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar
kurulu kararı, firma yetkililerine ait imza sirküleri,
yapılacak faaliyeti açıklayan bilgi ve belgeler, Organize
Sanayi Bölgesi tarafından hazırlanan ve kurulacak
tesisin elektrik, su, doğal gaz, çalışan sayısı, atıkları ve
atık özellikleri vs. bilgilerini gösterir firma yetkililerince
imzalı bilgi formu, yapılacak kira sözleşmesi örneği,
Organize Sanayi Bölgesi mevzuatı ile Organize Sanayi
Bölgesi iç talimatname ve sözleşmelerine uygun
faaliyet gösterileceğine dair noter tasdikli taahhütname
istenecektir.
USULÜNE UYGUN KİRALAMA
YAPILMAMASININ SONUCU NEDİR?

Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere uygun
biçimde kiralama yapılmaması durumunda kiralamayı
yapanın yasa gereği, ‘Kiracı’ sıfatı oluşmayacaktır.
OSB Yönetim Kurulu’nca, kiralamanın mevzuat
çerçevesinde usul ve esaslara uygun olduğuna ilişkin
karar alınması kiralamanın biçimsel koşulu olup, bu
karar olmadığı sürece işlem yok hükmündedir, kesin
hükümsüzdür.
Kiralamaya konu tesis sanayi parselinde yer alıyor
ise, kiralama tesisin bütününe ilişkin olabilir. Bölümler
halinde kiralama söz konusu olamayacaktır. Katılımcı/
Malik tesisin bir kısmında kalıp kalan kısmını kiracıya
kullandıramayacaktır, tesisin tümünün kullanımını
kiracıya devretmelidir. Katılımcı/Malik ve Kiracı
arasındaki sözleşmede, tüm tesise ilişkin alt kiralama
yapma ve/veya sözleşmenin devri yetkisi verilebilir, bu
halde tesisi tümüyle alt kiracı veya sözleşmeyi devralan
kullanacaktır. Dolayısıyla, bu hallere aykırı kiralamalarda

alt kiralama yetkisi içeren bir maddenin de yokluğundan
veya kesin hükümsüzlüğünden ya da buna dayalı
sözleşme yapıldığında işbu alt kiralama sözleşmesinin
de yokluğundan veya kesin hükümsüzlüğünden
bahsedilecektir.
Katılımcı/Malik’ in tesisin bir kısmında kalıp kalan kısmını
kiracıya kullandırmasında da, gerek Organize Sanayi
Bölgesi yönetimi, gerekse Kiraya Veren/Malik/Katılımcı
sözleşmenin yok hükmünde olduğundan bahisle,
sözleşme sonunu beklemeden, kiracının tahliyesini
sağlayabilecektir. Kiracı da süre sonunu beklemeden
herhangi bir zamanda bu sebeple kiralanan yeri tahliye
edebilecektir.
Bu tür usule veya mevzuata uygun olmayan sözleşmelere
yukarıda izah edilen hukuki gerekçelerle Organize
Sanayi Bölgeleri tarafından onay verilmeyecektir.
Sözleşmenin hükümsüzlüğü halinde, sözleşme sanki
hiç yapılmamış gibi hüküm doğuracağından, gerek
Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, gerekse Kiraya
Veren/Malik/Katılımcı ve gerekse Alt Kiralamayı yapan,
sözleşmenin yok hükmünde olduğundan bahisle,
sözleşme sonunu beklemeden, alt kiracının tahliyesini
sağlayabilecektir. Alt kiralamayı yapan da, süre sonunu
beklemeden herhangi bir zamanda bu sebeple
kiralanan yeri tahliye edebilecektir.
Kiraya Veren sözleşmeye uygun davranıp malı kiraya
uygun kullandırmışsa, Kiracı/Alt Kiracı da bunu bu şekilde
kullandıktan sonra sözleşmenin hükümsüzlüğünü ileri
sürüyorsa, kendisinden ödeme talep etmek bir ihtimal
söz konusu olabilirse de, kanunun emredici hükmünü
bilip de uygulamamayı Hakim Türk Medeni Kanunu
madde. 2 uyarınca hakkın kötüye kullanılması kabul
etmeyeceğinden, bu, zor bir ihtimaldir.
Katılımcı’nın/Alt Kiralamayı Yapanın ‘Çık’ ihtarından
sonra karşı taraf bakımından haksız işgal söz konusu
olabilir. Fakat, sözleşme geçersiz de olsa, ‘Çık’ ihtarını
almadıkça, haksız zilyet olarak kabul edilemeyecektir.
Oysa, zilyetlik başlangıçta rızaen bırakıldığından,
Hakimin bu nedenle, doğrudan bir ecrimisil kararı
vermesi söz konusu olmaz; ancak belki kıyasen buna
hükmedebilir. Zor bir ihtimaldir.
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WHICH DOCUMENTS ARE REQUESTED
FROM THE LESSOR AND THE TENANT
FOR LETTING AND RENTING?

From the lessor: Newly dated land registration
certificate; decision of the Board of Directors or
General Assembly for letting of the facilities, if a legal
person lessor; specimen signatures of the signatories;
a copy of the rental contract; the lessors statement
that the facilities shall be let as a whole without
establishing any independent section if situated on
an industrial parcel.
From the Tenant; Good standing certificate attested
by a trade registry office; decision of the Board
of Directors or General Assembly for renting of
the facilities, if a legal person tenant; specimen
signatures of the signatories; documents evidencing
the activities to be carried out; an information sheet
prepared by the Organized Industrial Zone about the
utilities (e.g. electricity, water, natural gas, number of
employees, wastes and characteristics of wastes, etc.);
a copy of the rental contract; a written and notarized
undertaking stating that the relevant legislation and
internal regulations and agreements of the Organized
Industrial Zone shall be complied with.
WHAT ARE THE OUTCOMES OF UNDUE
LETTING AND RENTING?

The title of a “Tenant” shall not emanate in case of undue
letting or renting as per the applicable legislation.
A decision taken by the Board of Directors of OSB to
confirm compliance of the letting process with the
legislative procedures and principles is a requirement
as to form. The transaction of letting shall be deemed
null and void unless the said decision is taken.
Letting may cover the entire facilities if situated on an
industrial parcel. Letting of sections is not allowed. The
Participant/Owner may not occupy a specific section
of the facilities and let the Tenant use the remaining
sections; the entire facilities should be transferred to
the use of the Tenant. The Tenant may be entitled to
sublet and/or transfer the contract by the Participant/
Owner in which case the entire facilities may be used
by the sub-tenant or the transferee. Therefore, the

absence of a subletting clause or a contract allowing
subletting or nullity of the rental contract may be
claimed.
In case the Participant/Owner uses some sections of
the facilities and sublets the remaining sections, the
management of the Organized Industrial Zone and/or
the Lessor/Participant/Owner may cause the Tenant
to discharge the facilities before expiration date of the
rental contract on the grounds of nullity and the Tenant
shall be entitled to discharge the rented facilities any
time before such expiration date for the same reason.
Rental contracts inconsistent with the procedures
and the legislation should not be consented by the
Organized Industrial Zones for the reasons mentioned
above.
Since nullity of a contract shall render it as if it has never
been enacted, the management of the Organized
Industrial Zone and/or the Lessor/Participant/Owner
or the Sub-lessor may cause the Tenant to discharge
the facilities before expiration date of the rental
contract on the grounds of nullity and the Sub-tenant
shall be entitled to discharge the rented facilities any
time before such expiration date for the same reason.
It is a slight chance to claim any payment from
the Tenant/Sub-tenant by the Lessor who made
the facilities used by such Tenant/Sub-tenant in
accordance with the rental contract since the judge
in charge shall not consider being aware of but not
applying an imperative provision of the law as an abuse
of a right pursuant to Article 2 of the Turkish Civil Code.
The Tenant’s/Sub-tenant’s not discharging the facilities
following its receipt of a notification to do so as served
by the Participant/Sub-lessor may be considered as an
unlawful occupation. However, no unlawful occupation
comes into question unless the “Discharge” notification
is received even when the contract is null and void.
But since the occupation is ended consentingly at the
beginning, the judge would not decide for an adequate
pay directly but may make his/her decision possibly but
not likely by analogy.
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Kiralanan için yapılan masraflar bir zenginleşme yaratmış
ise; o halde sebepsiz zenginleşme hükümlerince
bunların değeri talep edebilir. Yahut bu masraflara
konu olan mallar, taşınmaza zarar vermeksizin sökülüp
alınabilecek durumdaysa alınabilir.
Ayrıca, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Organize
Sanayi Bölgeleri tarafından verilmekte ve
denetlenmektedir. Yukarıda anılan şekilde usulüne
uygun yapılmış ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi
tarafından onay verilen bir sözleşme yok ise, bu
işyerine Organize Sanayi Bölgesi tarafından ruhsat da
verilmeyecektir. Ruhsat alınmadan işyerinin açılması
veya çalıştırılması ise yasaya aykırıdır. Ruhsatsız işyerinin
çalıştırılması halinde, işyerinin kapatılması müeyyidesi
ile karşı karşıya kalınacaktır. Ayrıca, idari para cezası
ile karşı karşıya kalınabilecek, aykırı hareket şayet suç
oluşturuyor ise, cezai soruşturma da başlatılabilecektir.
Organize Sanayi Bölgesi tarafından onay verilmeden
üçüncü kişilerin kullanımına tahsis edilen tesislere,
elektrik, su ve doğalgaz dahil hiçbir hizmet
verilmeyecektir.
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If the expenses made for the rented property caused
enrichment, then the costs incurred for this purpose
may be claimed on the grounds of unjust enrichment
or, any equipment assembled in the rented property
after signing of the rental agreement may be removed
without harming the property.
Furthermore, Business Licenses are granted and
controlled by the Organized Industrial Zones. In
the absence of a rental contract duly enacted as
mentioned above and approved by the management
of the Organized Industrial Zone, no business license
shall be issued and granted by that Organized Industrial
Zone. Any workplace operated without a business
license shall be closed and red tagged. In addition,
administrative fines or, if infringement in question
constitutes an offense, criminal proceedings may apply.
No utilities including electricity, water, natural gas, etc.
shall be provided to facilities that are allocated to the
use of third persons without obtaining the consent of
the Organized Industrial Zone.
CONCLUSION

SONUÇ

Organize Sanayi Bölgelerinde kiracılık ilişkisi, yukarıda
bahsedildiği üzere, belli koşulların sağlanması halinde
ve ayrıca kurum onayı ile kurulabilmektedir. Bu
koşullar sağlanmadığı sürece, fiiliyatta kiracılık ilişkileri
kurulduğu gözlemlenmekte ise de, hukuken haklı
bir altyapıya sahip olunmadığından, akdedilen kira
sözleşmelerinin bir anlamı olamamaktadır. Hukuken
yok hükmünde sayılan bir ilişkide, tarafların farklı ticari
çıkarlarının zedelenmesi riski her zaman mevcuttur. Bu
sebeple, kiralama yapılmadan önce, kiralanacak tesisin
hangi parselde yer aldığı, bu parselde yapılabilecek
faaliyetin sınırları, Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi’
nin kurulmak istenen kiracılık ilişkisine onay vermesi
hususları araştırılmalı ve yasaya ve usule uygunluk
sağlandığından emin olunmalıdır.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE KİRACILIK İLİŞKİSİ: ŞARTLAR, ALT KİRALAMA VE GEÇERSİZLİK SORUNU

A Tenancy relationship in an Organized Industrial
Zone may be established upon satisfaction of specific
conditions defined above and the further consent
of such Organized Industrial Zone. Despite the
existence of a number of tenancies established without
satisfying the applicable conditions in practice, the
rental contracts enacted thereunder with no legal
infrastructure remain invalid in legal terms. And the
parties of such contracts are exposed to the risk of
commercial damages as those contracts are deemed
null and void. Therefore, the parcel of the property to
be rented and the extent of activities allowed on such
parcel and whether the management of the Organized
Industrial Zone permits establishment of the planned
tenancy should be checked prior to execution of a
rental contract including consistency of such tenancy
with the applicable legislation.
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