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1.GİRİŞ  

Sanayi tesislerinin Organize Sanayi Bölgeleri’ne taşınması ya da ISLAH OSB statüsü 

kazanması ile ilgili gündem tazeliğini koruyor. ISLAH OSB statüsü kazanmayı bekleyen sanayi 

tesisleri olmakla birlikte bu durumdan habersiz olan sanayici sayısı da azımsanmayacak 

düzeyde. Yakın gündemin muhtelif siyasi olaylarla meşgul olması yasama ve yürütme 

organlarının konuyla ilgilenme potansiyellerini azaltıyor. Bu durumda aktif bir role bürünmesi 

gereken kurumlar da elbette Sivil Toplum Kuruluşları. Geçtiğimiz günlerde hazırlanmış rapora 

ek olarak, yeni söylemleri ve konu zeminine mutabık gelişmeler ek bir rapor haline getirildi. 

Raporun muhtevasını oluşturan haber ve makaleler, asıl metinleriyle raporun sonunda yer 

almaktadır.  

 

2. ISLAH OSB KONUSUNDA YENİ GELİŞMELER 

2.1 Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarının görüşleri 

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sedat Namal, AB standartlarına göre ihracat 

yapan firmaların Organize Sanayi Bölgesi içinde olması gerektiğini 2015’te bu uygulamanın 

başlayacağını söyleyerek, Karabük’teki firmaları uyardı. 

Namal bu konuyla ilgili TSO tarafından bir bilgilendirme toplantısı düzenleyeceklerini de 

ifade etti. Böylece ISLAH OSB ile ilgili STK’larda yavaş yavaş bilgi düzeyinde hareketlenmeler 

başladı. 

Sanayi bölgesi olduklarını da ekleyen Namal; bu konunun Karabük İhracatı için hayati 

önem arz ettiğine dikkat çekti. 

  

2.2  STK’ların atmış olduğu yeni adımlar (HASİAD) 

Hadımköy Arnavutköy Sanayici ve İşadamları Derneği Hadımköy Sanayi Bölgesi’nin OSB 

olması yönünde çalışmalarının son halini anlatmak için İstanbul Valisi H. Avni Mutlu’yu 

ziyaret etti. HASİAD Başkanı Hüseyin Bozdağ ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Mutlu’yu 

bilgilendirerek konuyla ilgili destek istedi. 

HASİAD Başkanı Bozdağ 20 Aralık’ta yapmış oldukları ziyarette, Vali Avni Mutlu’ya 

taleplerini aktararak, OSB olmak için bölgedeki arazi ve arsa sahiplerinin toplam alanın 

1/33’üne denk gelecek oranda talebini şart koşan yasanın revize edilmesi gerektiğini ifade 

etti.  

Vali Hüseyin Avni Mutlu da: “sanayicilerin ülke ekonomisi ve kalkınması açısından çok 

önemli olduğunu ve sorunlarının giderilmesi gerektiğini ifade ederek, Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı ile bu konuyla alakalı neler yapılabileceği hususunda bir toplantı 

gerçekleştireceklerini de söyledi. 
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2.3 Bir Islah OSB Vaka Analizi Orhangazi OSB 

2 yıl öncesinde Bursa’da ISLAH OSB kurulması için çalışma başlatmıştır. Bu çalışma 

Orhangazi’yi de kapsamaktadır. Bu çalışma için Orhangazi TSO ve Kaymakamlık bir çalışma 

başlatmıştı. ISLAH OSB statüsü alabilmenin en kritik şartı o bölgede yer alan bütün sanayi 

kuruluşlarının Islah OSB için onay vermesinin gerekmesiydi. Yalnız bazı sanayi kuruluşları 

onay vermedi. Haliyle de uygulama hayata geçmedi. 2015’te hayata geçecek muhtemel bir 

ihracat yasağı bölge ihracatına onulmaz bir yara açacak. Bu durumdan mağdur olacakların 

vebalini ise Islah OSB’ye onay vermeyen Sanayi kuruluşları çekecek. 

 

2.4 Kanundaki Çelişkileri İçeren Bir Makale 

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sait 

Turfanda Islah OSB yasası ile ilgili paradoksları gün yüzüne çıkardı. 

2015’e kadar Sanayi Bölgesine taşınmanız veya Islah OSB statüsü almanız gerekiyor. 

Fakat mevcut yasanın geçerliliği Nisan 2012’de sona erdiği için sanayicilerin eli kolu 

bağlanıyor. İkinci bir paradoks da, başvurunun Valiliklere yapılmak zorunda olmasıdır. Oysaki 

yer yönetimin Islah OSB ile ilgili inisiyatif alması pek mümkün değildir. Çünkü mülki idare 

sanayi ve ticari işleyiş hakkında yeterli bir yapıya sahip değildir.  

Bu yüzden buradaki başvurunun ya OSB yönetimlerine, ya da işleyişe katkı sağlayacak 

STK’lar ile Valilik’e yapılmalıdır. Burada da STK’ların inisiyatif alması gerekmektedir. Bu 

paradoksun diğer tarafında da, üst düzey teşvik ve istisnaların sanayicilere aktarılamamasıdır. 

Çünkü Valilik bu tarz yapılanmalarda pasif rol oynar, yani başvuru gelirse değerlendirir, 

gelmediği takdirde takipçisi olmaz.  

 

3.SONUÇ 

 

İncelenen dört başlık altında Islah OSB ile ilgili yeni gelişmelerin analizi yapılmıştır. Islah 

OSB yasası bir kaçış değil kurtuluştur. Sanayi ve Ticaret Odalarının temel işlevi yaşanabilecek 

mağduriyetleri önceden fark edip gerekli önlemleri alarak proaktif bir yönetim stratejisini 

benimseyen bir yapı oluşturmaktır. 

İhracatın her geçen gün önem kazandığı, cari açıktan sıcak paranın ülkeye akışına kadar 

bütün ekonomik dinamikleri etkileyen bir eşik olan ihracat eşiğinin daha yukarılara 

taşınabilmesi için ticarete engel olacak bütün engeller ortadan kaldırılmalıdır. 

Söz konusu durumda büyük risk alan sanayicilerin yanında, siyasi irade de üzerine düşen 

vazifenin takipçisi olmalı ve bir nevi sırtından büyük itibarlar ve vergiler kazandığı sanayicinin 

derdiyle ilgilenmelidir. 


