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: organize, sanayi bölgelerinde (oSB) yer

alan parselleriıı tamamen Veya kısmen
bedelsiz olarak tahsis edilmesi ük.

organize sanayi bölgelerinde (oSB) yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edİlİnesiuygulaması 3l Aralık 2024'e kadar uzatılmıştır. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'deyayımlanarak yürürlüğe gifmiş olup ekte sunulmaktaclır.
Buna göre, oSB'lerdeki yatırımların' üretinı ve istihclamın artırılnrasının sağlanmast amaclyla buralarda yeralan parsellerin tamamen Veya kısn'ıen bedelsiz olarak tahsis edilmesine irikan Veren uygulama,3i Aralık
2024' e kadar sürecektir.
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Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurmanızı rica ederim.
Saygılarımla,

rı:eı7a
Mustafa SARAÇöZ
Genel Sekreter
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organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin tanıhmgn VsYtı 'kısnıcn bcdclsiıolarak tahsisi hakkınd*ki l4/5i2al8 ıariüli r,e 20 l8/ll'l73 sa}'ılı İ}ııktıııl;ır Kı"ırulıı Kıırannıııeki Kararda değişiklik yapılma.sına dair ekli Kararın ytrrur_Itiğ";;;;;;,r'n,,. {5(ı2 sayılıorganize Sanayi Bölgeleri Kanrıııurrıuı ek 3 üncü ınacidesi gereğince kartır ıcrilıııişıir. t.
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MADDıı'_ 
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I}lADDı';2- Aynı Kararııı 3 üncü maclctesincle yer atan "L}ilinı. Siııılıri rc lckntı[ıl-iiBakanı" ibaresi '.Sanayi ve 'I'ekn<ıleiji Bakanı'' şcklincic j*şii.iinr;;;;."'. ' ı(ııı.l"!'

MADI}E 3_ Bu Karar yayımı ıarihiııde yürürliiğc girer.
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