
ARSA TAHSİS ÖN ŞARTLARI 
 

Brüt Arazi Bedeli     :  85 TL/m2 

 

Terkleri Yapılmış Net Arsa Bedeli  : 140 TL/m2 

Altyapı Katılım Bedeli    : 240 TL/m2 

Sosyal Donatı/Yaşam Alanı Yapıları Bedeli : 110 TL/m2 

Toplam Parsel Ön Tahsis Maliyeti  : 490 TL/m2 (140TL/m2+240TL/m2+110TL/m2) 

 

OSB Yönetmeliği 56. maddesinden gelen hükmün uygulanması sonucu parsel birim 

maliyetinin %25 fazlasını geçmemek üzere belirlenen, 

  

Ocak 2021 tarihli Parsel Ön Tahsis Peşin Bedeli: 610 TL/m2  

 

Vadeli parsel tahsislerinde OSB Yönetmeliği 57. maddesindeki 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinde belirtilen oranlarda vade 

farkı uygulanır. 

 

Parsel Tahsis Ön Koşulları: 

 

• Talebin somut bir üretim talebi dışında kiralama amaçlı olmaması, 

• Yapılacak tahsislerde esas üretim niteliğinin yüksek teknoloji seviyesinde olması,  

• Ar-Ge departmanı bulunması veya Ar-Ge faaliyetlerinde bulunması,  

• Üretilen ürünün kg birim değerinin Türkiye ortalamasının üzerinde veya üzerine 

çıkacak potansiyelde olması,  

• İhracat yapan ve/veya ihracat potansiyeli olan bir firma olması, 

• Makine İhtisas OSB kapsamında aşağıdaki listede belirtilen NACE kodlarında üretim 

yapması,  
 

Nace Rev2  

Kodu  
 Tanımı 

22.21 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı 

22.29 
Diğer plastik ürünlerin imalatı tüm alt başlıkları (sadece 22.29.05, 22.29.06, 

22.29.90 kodları) 

23.12 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (sadece 23.12.02 ve 23.12.03 kodları)  

24.3 
Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünlerin imalatı (sadece 24.31.01, 

24.32.01, 24.33.01, 24.34.01) 

24.42.21 
Alüminyum bar, çubuk, tel ve profil, tüp, boru ve bağlantı parçaları imalatı 

(alaşımdan olanlar dahil) 

24.43.07 Çinko bar, çubuk, profil, tel vb. imalatı (alaşımdan olanlar dahil)  

24.44.04 
Bakırın çekilmesi ve haddelenmesi ile tüp, boru, bunların bağlantı elemanları, bar, 

çubuk, tel ve profil imalatı  

25 
Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat imalatı hariç) ve tüm alt 

başlıkları  

26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve tüm alt başlıkları 

27 
Elektrikli teçhizat imalatı ve tüm alt başlıkları (akümülatör ve pil imalatı kodları 

hariç) 

28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine- ekipman imalatı ve tüm alt başlıkları 

29 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı (sadece 29.31.04-29.31.05) 

30.11 Yüzen yapıların inşası (sadece 30.11.05, 30.11.06 ve 30.11.07 kodları) 

30.12 Şişirilebilir motorlu/motorsuz botların imalatı (sadece 30.12.03) 

30.2 Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı 

30.3 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı  

30.92 Bisiklet ve engelli aracı imalatı 

30.99.01 Mekanik hareket ettirici tertibatı bulunmayan araçların imalatı 

31.01.02 Laboratuvarlar ve teknik bürolar için tezgahların ve mobilyaların imalatı 

31.01.03 Mağazalar için tezgah, banko, vitrin, raf, çekmeceli dolap vb. özel mobilya imalatı 

31.09.02 Sandalyelerin, koltukların, vb. döşenmesi gibi tamamlayıcı işlerin yapılması 

31.09.03 Dikiş makinesi, TV, bilgisayar, vb. için dolap, sehpa, vb. mobilyaların imalatı 

 


