
OSB ALT VE ÜST YAPI TESİSLERİNE PROSES VE DİĞER ATIKLARINDAN 

KAYNAKLI ZARAR VEREN FİRMALARA UYGULANACAK YAPTIRIMLARA 

İLİŞKİN PRENSİPLERİN BELİRLENMESİ 

 

1. OSB katılımcısı firmalardan alt ve üst yapı tesislerine proses ve diğer atıklarından 

kaynaklı zarar verenlerin tespit edilmesi halinde; OSB Yönetimince yapılacak 

tamirat, tadilat, bakım, onarım vb. tüm masraflar tespit edilen katılımcı firmaya 

fatura edilmesine,  

2. OSB Katılımcısı firmaya hizmet vermek amacıyla gelmiş olan her türlü firmaların 

yapmış olduğu iş ve işlemler esnasında OSB’ye ait alt ve üst yapı tesislerine zarar 

vermeleri halinde; OSB Yönetimince yapılacak tamirat, tadilat, bakım, onarım vb. 

tüm masrafların OSB katılımcısı firmaya fatura edilmesine,  

3. OSB Katılımcısı firmalara hizmet veren ve dışarıdan OSB içerisine herhangi bir 

nedenle gelip bölge içerisinde bulunan firmalara ait konteynerlerine atık, çöp vb. 

malzeme attığı tespit edilen firma ve/veya şahıslara 1.540,00 TL/gün+KDV ve 

sahayı temizleme bedeli uygulanarak fatura edilmesine,  

4. Kendi konteyneri olduğu halde başka katılımcı firmaların konteynerlerine çöp veya 

atıklarını attıkları tespit edilen katılımcı firmaya 1.540,00 TL/gün+KDV ve sahayı 

temizleme bedeli uygulanarak fatura edilmesine,  

5. OSB içerisine malzeme getiren araçların OSB’ye ait alanlara veya yollarına dökülen 

her türlü atık ve malzemenin temizlenmesi ve oluşan hasarların giderilmesi gibi 

harcamaların sebebiyet veren araçlara ait firmalara yada sahip/sürücülerine fatura 

edilmesine 

6. OSB içerisindeki yolları trafik uygulamalarından kaçınmak amacıyla kullanan 

araçların tespit edilmesi halinde araç plakalarının ilgili kamu kurumlarına 

bildirilmesine,  

7. OSB sınırlarında ve içerisinde bulunan tel çitlerine, peyzaj alanlarına, aydınlatma 

direklerine, trafik işaretlerine, yön levhalarına, kaldırımlarına, yollarına, 

duraklarına, ağaçlara, kamera sistemlerine, doğal gaz vanalarına ve istasyonlarına, 

OSB yangın hidrantlarına çarpma yoluyla zarar verilmesi, habersiz kazı yapılarak 

yoldaki su hatlarının patlatılması, peyzaj borularına zarar verildiğinin tespit edilmesi 

halinde OSB yönetimince tespit edilen hasar tutarının zarar veren firmalara ya da 

şahıslara fatura edilmesine,  

8. Doğal gaz müşteri istasyonlarına yetkili ve eğitimli olmayan personelce müdahale 

edilmesinin tespit edilmesi halinde; OSB yönetimince tespit edilen hasar tutarının 

zarar veren firmalara yada şahıslara fatura edilmesine, 

Kazı esnasında altyapılara zarar veren firmaların tespit edilmesi halinde; OSB 

Yönetimince yapılacak tamirat, tadilat, bakım, onarım vb. tüm masraflar zarar veren firmaya 

fatura edilmesine karar verilmiştir. 


