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BAŞYAZI

Bizler Üretmeye Devam Ettikçe Dönecek Çarklar 
ve Çarklar Döndükçe Sarılacak Ülkemizdeki Yaralar 

Birlikten doğan kuvvetle ülkemizin yaşadığı 
kaotik ortamın sarsıntısını biraz olsun hafif-
letebildiğimiz bugünlerde sanayicimizin çok 
daha fazla motivasyona ihtiyacı var. Üretme-
nin, emek vermenin, layık olmanın ve hep-
sinden de önemlisi liyakat esasına uygun iş 
gücüne dayalı üretim yapabilmenin önemini 
maalesef acı tecrübelerle bir kez daha yaşa-
dık. Karşımıza çıkan manzara her ne kadar 
bizlere birlik duygumuzu yansıtabilmemiz 
bakımından gurur verici olsa da, ülke olarak 
bu süreçten yara aldığımız gerçeğini göz ardı 
edemeyiz.

Şimdi sanayici olarak bize düşen en önem-
li görev ülkesini seven her yurttaşın yapması 
gerektiği gibi işimize sahip çıkmaktır. Bizler 
üretmeye devam ettikçe dönecek bu çarklar 
ve bu çarklar döndükçe sarılacak ülkemizdeki 
yaralar. İşimize, üretimimize her zamankin-
den daha çok bağlanmamız gerektiği bugün-
lerde devlet yetkililerinden de bizlerle daha 

çok iletişim halinde olmalarını, bizlere moral 
ve motivasyon desteği vermelerini bekliyoruz.

Özellikle sanayici KOBİ’lerimizden ge-
len öneriler doğrultusunda karşılaştığımız en 
önemli başlık motivasyonun düşük olması. 
Bizler görevimizin bilincinde olan üreticileriz 
ve yöneticilerimizi saha da çok daha etkin 
olarak görmek istiyoruz.

Her zaman bilgiye önem veren yönetim 
anlayışımızla sanayicilerimize verdiğimiz bil-
gilendirme seminerlerinin yanı sıra, bilgiyi 
KOBİ’lerimize birebir götürmeye başladık. 
Her ay periyodik olarak üç firma ziyareti ger-
çekleştirmeyi planladığımız Ankara Kalkınma 
Ajansı Yatırım Destek Ofisi ile ilk ziyaretleri-
mizi Özsoy Torna, Teknoklas ve El-Fa Metal’e 
gerçekleştirdik. Firmalarımızın makine par-
kurlarını ve üretimlerini yerinde gözlemlediği-
miz bu ziyaretlerimizde Kalkınma Ajansı des-
tekleri ve firmalarımızın beklentilerine de yer 
verildi. Bundan sonraki ziyaretlerimizi de yine 
siz değerli sanayicilerimizin yönlendirmeleri 
ile yapmaya gayret göstereceğiz.

Yine sanayicimizin sesinin daha geniş plat-
formlarda çok daha etkili çıkabilmesi için ba-
sınla çalışmalara başladık. Sesimizi daha gür 
çıkarabilmek adına sanayicilerimizin öncelik-
lerinden başlayarak bölgemizin, sektörlerimi-
zin müşterek sorunlarına çözüm aramaktayız. 

ORSİAD hız kesmeden siz sanayici dostla-
rımızın ticari faaliyetlerine katkıda bulunmaya 
devam etmektedir. Bizler görevi devraldığımız 
Haziran ayından bu yana siz değerli sanayi-
ci dostlarımızın da görüşlerini alarak temsi-
li ziyaretlerimize, bilgilendirmelerimize, üye 
faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bizlere layık 
gördüğünüz bu görevde yine bizleri yalnız bı-
rakmadığınız, görüş ve önerilerinizi bizlerle 
paylaşmaya değer gördüğünüz için siz değerli 
üyelerimize teşekkür ederiz.

Saygılarımla
Nedret YENER

ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
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ORSİAD TSE Başkanı Sebahittin KORKMAZ’ı 
Makamında Ziyaret Etti

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici 
İş Adamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİ-
AD) Yönetim Kurulu Başkanı Nedret YENER 
ve Başkan Yardımcısı Bilal GÜNEŞ, Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahit-
tin KORKMAZ’ı makamında ziyaret ettiler.

Gerçekleştirilen ziyarette ORSİAD’ın yap-
tığı işler ile ilgili bilgi alan Başkan KORK-

MAZ: “Önümüzdeki günlerde Standardizas-
yon Bayramı projemiz var. Burada üreticiye 
standardizasyonun önemini anlatarak konu 
ile ilgili üreticinin bilinçlenmesini hedefliyo-
ruz. Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında bi-
zim üreticilerimiz standardizasyona gerekli 
önemi vermediklerini gözlemliyoruz. Sana-
yicimiz konu ile ilgili yeterli bilgiye sahip de-
ğil. Standardizasyon üretilen ürünün pasa-
portudur. Pasaportu olmayan bir ürünü ih-
raç edemez, pazar oluşturamazsınız.” dedi. 

Dünyada üreticilerin hepsinin kendi tek-
noloji trendlerine göre standart getirilme-
si için çaba harcadıklarını ifade eden TSE 
Başkanı KORKMAZ konuşmasını şöyle sür-
dürdü: “Bizim üreticilerimizin de konunun 
önemine vakıf olması ve bu çalışmalarda 
standartlarına, teknolojisine sahip çıkmasını 
bekliyoruz.

 Günümüz şartlarında teknolojik gelişme-
ler göz önünde bulundurulduğunda stan-

ZİYARET



ZİYARET
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dardına hakim olan, üretiminde Dünya’ya 
da hakim oluyor. Pasaportu olmayan hiçbir 

ürün Uluslararası seyahate çıkamıyor. Sana-
yicinin bu konuya çok daha fazla ilgi göster-
mesi gerekli. Ticaretin önündeki engellerin 
kalkması için standardizasyona sanayicileri-

mizin daha fazla sahip çıkması gereklidir.” 
diyerek sözlerini tamamladı.

ORSİAD Başkanı Nedret YENER de yapılan 
ziyarete ilişkin olarak: “Derneğimiz amaçla-
rından biri de Sanayicimizin üretimini Dünya 
pazarına çıkarabilmesi için gerekli tüm işlem-
lerde danışmanlık sağlamaktır. Sanayicimiz 
maalesef bu gibi konularda girişken olamı-
yor. Üretilen ürünün standardını oluşturmak 
konusunda hep çekimser davranıyorlar. 

ORSİAD yeni yönetimi bu konuları ken-
dine öncelikli misyonu olarak belirlemiştir. 
Üye firmalarımızın görüş ve önerilerini de 
alarak hareket ediyor, mümkün olduğun-
ca üyelerimizin sorularına cevap arıyoruz.” 
dedi.

Ziyaret, ORSİAD Başkanı Nedret YENER’in 
TSE Başkanı Sebahittin KORKMAZ’a hediye 
ve çiçek takdimi sonrası toplu fotoğraf çeki-
mi ve iyi dilek temennileri ile son buldu.
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Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı’ndan 
ORSİAD’a Ziyaret

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici 
İş Adamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD)
Yönetim Kurulu Başkanı Nedret YENER, Baş-
kan Yardımcısı Murat TUNCEL ve Sayman 
Mehmet DUMAN,  Kazakistan Yatırım ve Kal-
kınma Bakanlığı Türkiye Temsilcisi Nuriddin 
AMANKUL’u üye firmaları ile buluşturdu.

Kazakistan’a yatırım arayışı için Ankara 
Sanayi Bölgelerini değerlendiren AMANKUL; 
“18 Milyon nüfusu ile Kazakistan kardeş ülke 
Türkiye’den yatırım bekliyor. Türk yatırımcı-
ları hızlı bir şekilde çekmek için Kazakistan 
Cumhuriyeti tarafından danışmanlık ve ya-
tırım hizmeti yapılmaktadır. Türk yatırımcı-
ların vize işlemleri yatırım onayı ile birlikte 
çok hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır. Aynı 
zamanda, Avrasya Birliği’nin tam ortasında 
bulunmamız münasebeti ile Türk yatırımcıla-
ra Kazakistan’da üretim ve ihracat konuların-
da devlet desteklerimiz sağlanmaktadır. Ka-
zakistan toprak büyüklüğü olarak Dünya’nın 
9.ncu büyük ülkesi. Türkiye’den gelmelerini 

istediğimiz yatırımcılara bir Kazak-Türk Or-
ganize Sanayi Bölgesi oluşturuldu. Türk Sa-
nayicilerimizi orada da görmek biz kardeşi-
niz Kazakistan için onur vericidir.” açıklama-
larında bulundu.

ORSİAD’ın bu organizasyonda yer alması-
nın üye sanayicilere artı değer getireceği ka-
naatinde olduklarını belirten ORSİAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Nedret YENER: “Sanayici 
KOBİ’lerimiz açısından pazar araştırması ve 
sektör analizlerinin doğru bir şekilde yapıl-
ması, değerlendirilmesi ile Türk Yatırımcılar 
için iyi bir fırsat olarak görülebilir. 

Bizler ORSİAD üyesi iş adamları olarak 
Kazakistan’a gerçekleştirilecek bir ziyaretle 
Kazakistan Sanayisinin doğru tanımlayacağı-
nı düşünmekteyiz. Önümüzdeki süreçte Sayın 
AMANKUL ile daha fazla iletişim halinde ola-
rak OSTİM Sanayicisine Kazakistan’la yap-
mayı düşündükleri iş birlikleri için bizler de 
üzerimize düşenleri yapacağız.” dedi.
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ORSİAD, Türk Kızılayı İşbirliği ile 
Kan Bağış Kampanyası Düzenledi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş 
Adamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD), Türk 
Kızılayı iş birliği ile Dernek Yönetim Binasında Kan 
Bağışı Kampanyası düzenledi. 

Türk Kızılayı’nın 15 Temmuz’un ardından ‘Va-
tan Sana Kanım Feda’ sloganı ile yürüttüğü kan 
bağış kampanyalarına ORSİAD Derneği de ka-
tılım sağlayarak dernek yönetim binasında bir 
organizasyon gerçekleştirdi. Katılımın ve ilginin 

yoğun olduğu Kan Bağışı Kampanyası için Türk 
Kızılayı Ankara Kan Bağış Merkezi, Kan Bağışı Ka-

zanım Uzmanı Özmen ÜLGER: ‘Kan bağışı, hayat 
kurtarmanın yanı sıra bağışçının kendi sağlığı açı-
sından da yaşamsal önem taşıyor. Kan kaynağı 
yalnızca insan olan ve bağış dışında bir temin yön-
temi bulunmayan bir tedavi aracıdır. Bu nedenle 
kan ve kan ürünlerine ihtiyaç duyan hasta ve hasta 
yakınları için gönüllü ve düzenli kan bağışının ge-

HABER



rekliliği oldukça fazladır. Bugün burada ORSİAD 
ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz bu organizas-

yona ilginin yoğun olduğunu görmek bizler açısın-
dan umut vericidir’ açıklamasında bulundu. Kan 
Bağışı Kampanyasına ev sahipliği yapan ORSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Nedret YENER de yapılan 
organizasyona ilişkin olarak; “Sanayicimizin her 
daim Türk Kızılayının yanında olduğunu görmek 
bizleri de mutlu etmektedir. Özellikle 15 Tem-

muz’dan sonra bölgemizde bu tarz kampanyala-
ra çok daha fazla yer verilmektedir. Türk Kızılayı 
ülkemiz yurttaşlarının her birinin sahip çıkması ge-
reken en önemli kurumların başında gelmelidir. 
Türk Kızılayının ‘Vatan Sana Kanım Feda’ sloganı 
ile yola çıktığı bu kampanya sürecinde destekliyor 
olmaktan dolayı derneğimiz ve üyelerimiz adına 
gururunu yaşıyoruz. Her yıl iki defa organizasyo-
numuzu vatandaşlık görevimiz bilinci ile yerine ge-
tirmeye devam edeceğiz.” dedi.

HABER
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ORSİAD’da 6736 Sayılı Kanun Bilgilendirme 
Toplantısı Gerçekleştirildi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici 
İş Adamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD)’ 
da Konuşmacılığını Duman&Global firma 
yetkilisi ve aynı zamanda ORSİAD Yönetimi 
İcra Kurulu üyesi Mehmet DUMAN’ın yaptığı, 
vergide büyük bir yapılandırma fırsatı olarak 
görülen 6736 sayılı kanun kapsamında üye-
lerimize bilgilendirme toplantısı verildi.

- Kesinleşmiş alacaklar,
- Kesinleşmemiş veya dava safhasında bu-

lunan alacaklar,
- İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulu-

nan vergiler,
- Pişmanlık veya kendiliğinden yapılan be-

yanlar,
- Matrah ve vergi alımına yönelik düzen-

lemeler,
- Stok ve kayıt düzeltmelerine yönelik dü-

zenlemeler,
- Varlık barışına yönelik düzenlemeler
Konu başlıklarına yer verilen bilgilendirme 

toplantımızda yeterli sayıda katılım sağlandı.

Toplantıya ilişkin görüşlerini dile geti-
ren ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nedret 
YENER; “İlginin böylesine büyük olduğu bu 
konuda katılımlarından dolayı sanayici arka-
daşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler bilgi-
nin bir maden olduğunu ve hep birlikte işlen-
diği zaman bu madenin değer kazanacağı 
kanaatindeyiz. Bundan sonra da siz sanayi-
cilerimize katma değer sağlayacak tüm ge-
lişmelerle ilgili bilgilendirme toplantılarımız 
devam edecektir.” açıklamasında bulundu.

Haber
Murat Osman VANLI
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MÜSİAD Ankara Şubesinden ORSİAD’a Ziyaret

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği 
(MÜSİAD) Ankara Şubesi, OSTİM OSB Sa-
nayici İş Adamları ve Yöneticileri Derneği 
(ORSİAD) Yönetim Kurulunu ziyaret etti.

“Ayrılıkta Azap, Birlikte Rahmet Vardır”
ORSİAD’ın yeni yönetimine başarı dilek-

lerini sunan MÜSİAD Ankara Şubesi Başkanı 
İlhan ERDAL: ‘Ankaramız sanayinin de baş-

kenti olmalıdır. Bizler Sivil Toplum Kuruluş-
larımızla bunun için çalışmalıyız. Ankara’nın 
yalnızca ticari değil, sosyal ve kültürel so-
runlarını da dile getirmeli, çözüm üretme-
liyiz. Ankara’nın ortak problemleri üzerine 
birlikte, ortak hareket etmeliyiz. Sonuca 
odaklanmalı, çözüme kavuşturmalıyız. Bunu 
ancak güç birliği içerisinde başarabiliriz. 
Bizler yüksek teknolojiye sahip katma de-
ğerli ürünler üretmeden ilerleme şansımızda 
olamaz. Ankara’ya ticari katkı sağlayacak 
imkanları doğru değerlendirmeliyiz.

Yerli üretimde ofset oranının artması ge-
rekiyor. Bunun için de gerekli verime henüz 
ulaşamadığımız üniversite- sanayi iş birliği 
çarklarının doğru şekilde hareket etmesini 
sağlamalıyız. Bizlerin önceliği ortak plat-
formda bir araya gelebilmek, güç birliğimi-
zi Ankara için de koruyabilmektir. Kolektif 
çalışmanın iyi bir örneğini oluşturarak mar-
kalarımızı gözetip kollamalıyız. “Ayrılıkta 
azap, birlikte rahmet vardır” düsturu ile hep 
birlikte mücadele etmeliyiz. Ortak değerle-

ZİYARET



rimize birlikte sahip çıkabildiğimiz gibi or-
tak sorunlarımıza da birlikte ses çıkarmalı, 
birlikten doğacak kuvvetle önümüzü açma-
lıyız. ORSİAD’ın yeni ve genç yönetiminin 
bu enerjisini Ankaramızın ortak sorunlarına 
çözüm ararken çok faydalı olacağı kanaa-
tindeyiz. Yeni yönetiminizi tebrik eder, sa-
nayimiz ve sanayicilerimiz açısından hayırlı 
olmasını dileriz’ dedi.

Ankara bizim önceliğimizdir.
MÜSİAD Ankara Şubesi Yönetimine nazik 

ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini sunan  
ORSİAD Başkanı Nedret YENER: ‘Ankara’nın 
sanayi kenti olma özelliğinin özellikle ko-
runması gerekiyor. Sanayicimizin yaşadığı 
sorunları ilgili yerlere iletip takibi yapılması 
ve çözümler üzerinde gerekli araştırmaların 
yapılması bizlerin en kilit görevidir. Anka-
ra’nın ticari, sosyal, kültürel tüm sorunları 
için önceliği Ankara olan her platformla te-
maslar halinde olmalıyız. Senlik benlik duy-
gusundan ziyade biz olabilmeli, birlikte ha-
reket kabiliyeti ile çalışmalıyız. Bizler eminiz 

ki Ankara’nın tüm sivil toplum kuruluşları 
bu konuda ellerini taşın altına koyacaklar-
dır. Elimizde bulundurduğumuz bu gücü bu 
yolda etkin bir şekilde kullanmanın tek yolu 
birlik olabilmekten geçiyor. 

Ankara’da, OSTİM’de yeni başarı hika-
yeleri yazmalıyız. Yüksek teknolojili üretim 
dediğimiz zaman işin içersine üniversiteyi 
dahil etmeden ilerleyemeyiz. Bugüne ka-
dar gerekli verimin sağlanamadığı üniver-
site-sanayi işbirliği için gerekli adımların 
ivedilikle tamamlanması gerekmektedir. 
Yalnızca yerli otomotiv değil pek çok sana-
yi ve yan sanayi ürünleri Ankara’da üretimi 
mevcut. Kalite standartlarına erişebilmek 
açısından üniversitelerimizin sanayide daha 
fazla mesai harcamalarına ihtiyaç duymak-
tayız. Gerekli lobi görüşmeleri sağlanmalı, 
üniversiteyi sanayimizin içindeki entegras-
yonunu daha doğru tanımlamalıyız. Bu ve-
sile ile yerli üretim kamu tarafından daha 
çok destekleneceği kanaatindeyiz.’ diyerek 
görüşmeye istinaden düşüncelerini paylaştı.

ZİYARET
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ORSİAD Haber Türk Ankara Temsilcisini Ziyaret Etti

OSTİM OSB Sanayici İş Adamları ve Yö-
neticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu 
Başkanımız Nedret YENER ve Başkan Yar-
dımcımız Bilal GÜNEŞ, Haber Türk Gazetesi 
Ankara Temsilcisi Bülent AYDEMİR’i maka-
mında ziyaret ettiler. 

Ziyarette15 Temmuz gecesi yaşanan, Mil-
li İradeye ve Demokrasimize yapılan ağır 
saldırı hakkında ORSİAD Başkanı Nedret 

YENER: “Ülkemizin en uç sınır noktaların-
dan tutun da TBMM önünde görev yapan 
tüm güvenlik güçlerimizin korumakla mü-
kellef oldukları Meclisimize ve Türkiye Cum-
huriyeti’nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanına 
kastedilen, demokrasimize yapılan bu al-
çakça saldırıyı lanetliyoruz. Bundan sonrası 
için halkımızın birbirlerine daha çok sarılıp, 
yekvücut olarak demokrasiyi savunmaları en 
güzel yoldur, yöntemdir.” dedi.

Haber Türk Gazetesi Ankara Temsilcisi 
Bülent AYDEMİR de “o gece biz tüm kanal-
larımızı ve yayın organlarımızı açık tuttuk. 
Tüm ekibimizle o geceyi tüm halkımıza en 
net şekilde aktarmaya gayret gösterdik. Dar-
benin başarısız olmasında halkın desteğinin 
yanı sıra basının yayınına devam etmesi de 
büyük katkı sağlamıştır.” diyerek sözlerini 
tamamladı.

Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından 
son buldu.

ZİYARET
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ORSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cımız Bilal GÜNEŞ ve Üniversite İş Dünyası 
İş Birliği Platformu (ÜNİBİP) Yönetim Kurulu 
üyeleri ikinci kez rektörlüğe atanan Ankara 
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Erkan 
İBİŞ’e makamında hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. 

Ankaralı sanayici ve işadamları dernek-
leri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 
3 Ekim 2016 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. 
Erkan İbiş’i ziyaret ederek yeniden Rektörlüğe 
atanması nedeniyle kutladı. 

Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) 
Başkanı Veli Sarıtoprak’ın öncülüğünde ger-
çekleşen ziyarete Geri Kazanım Sanayicileri 
Derneği, Girişimciler ve Liderler Derneği, An-
kara Sanayici ve İşadamları Derneği, Akyurt 
Sanayici ve İşadamları Derneği, Beşiktaşlı 
Sanayici İşadamları ve Yatırımcıları Derne-
ği, Genç Girişim Yönetişim Derneği, Ostim 
Sanayici İşadamları Derneği, Tüm Kadın 

Lobisi Derneği, Kadın ve Gençlik Platformu 
Derneği, Türkiye Kanatlı Hayvanlar Derneği, 
İç Anadolu Genç İş Adamları Federasyonu, 

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendika-
sı, Ostim Sanayici İşadamları ve Yöneticiler 
Derneği ile Sanayici Girişimci ve Yatırımcı 
İşadamları Derneği başkan ya da yetkilileri 
katıldı. 

TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, Prof. Dr. 
Erkan İbiş’in ikinci kez Rektörlüğe atanma-

ORSİAD ÜNİBİP İcra Kurulu’na seçildi



sından mutlu olduklarını belirterek, “Sivil 
toplum sizin yanınızda. Üniversitenin kapısını 
sivil topluma, iş dünyasına açtığınız için sa-
ğolun. Fabrikalarımıza, organize sanayi böl-
gelerimize geldiniz. Varlığınız bize güç, kuv-
vet veriyor” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Erkan İbiş de üni-
versite ile iş dünyasının bir araya gelerek or-
tak çalışma yapmasının önemine işaret etti. 

Ortak çalışma yapmanın her zaman kolay 
olmadığını dile getiren Prof. Dr. Erkan İbiş, 
bir araya gelip sohbet etmenin bile işbirliği-
ne önemli katkı sağlayacağını söyledi. Pilav 
yapmanın bile belli bir zaman gerektirdiğini, 
onun da bir demlenme süreci olduğunu belir-
ten Prof. Dr. Erkan İbiş, “Ama biz de aceleci 
milletiz. İstiyoruz ki ‘bugün konuştuk, iş bir-
liğini yapalım, yarın şuraya projeyi koyalım, 
ortak bir ürün üretelim, o ürün de kapış kapış 
satılsın. 

Ertesi gün de soba üretelim’ diyoruz. Tabi 
bu çok mümkün değil. Onun için de bir fikir, 
öneri pazarının oluşması gerekiyor. Herke-
sin de oraya fikrini, önerisini atması, onla-
rın incelenmesi, değerlendirilmesi gerekiyor. 
İşadamlarının çok farklı düşünceleri ve bakış 
açıları oluyor. Onları mutlaka bizimle payla-
şın. Bizim de her türlü fikri sizinle paylaşma-
mız gerekiyor. Çünkü yüzlerce fikirden belki 
de bir tane doğru yakalayıp o yolda gidece-
ğiz ve ülkemize de katkı vereceğiz.” dedi.
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ZİYARET
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Ostim OSB Sanayici İş Adamları ve Yöneticile-
ri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret YENER, Yö-
netim Kurulu ile birlikte Ankara Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Arif ŞAYIK’ı makamında ziyaret 
etti. Gerçekleştirilen ziyarette, önceki dönem-
lerde de Ankara Kalkınma Ajansı ve ORSİAD’ın 
işbirliği içerisinde yaptıkları programlardan 
üyelerinin çok faydalandığını söyleyen ORSİAD 
Başkanı Nedret YENER: ‘Bu dönemde de geç-
miş dönemde yaptıklarımızın çok daha fazlasını 
yapma gayretindeyiz. Sanayicimiz üretmek isti-
yor, katma değer sağlamak istiyor. Özellikle son 

yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 
artık işine daha çok sarılan bir sanayici ile karşı 
karşıyayız. Bizler sanayici KOBİ’lerimizin önünü 
sizlerle açabilir, onları daha ileriye taşıyabiliriz. 
Ankara Kalkınma Ajansı bu konuda her zaman 
derneğimizin yanında, sanayici KOBİ’lerimize 
hizmet etmektedir. Bunun için ayrıca kendilerine 
teşekkür ediyor ve ileriye dönük çok daha iyi işler 
başaracağımızı temenni ediyoruz.’ dedi.

ORSİAD’ın sanayinin içinden bir sivil toplum 
kuruluşu olması münasebeti ile çok daha yakın-
dan takip etme fırsatı bulduklarını dile getiren 
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif 
ŞAYIK, ‘ORSİAD bulunduğu bölgede sanayinin 
içerisinde aktif bir rol üstlenmektedir. Bu açıdan 
teşvikler konusunda asıl ihtiyaç sahipleri ile bizleri 
buluşturmaları anlamında ORSİAD gibi sahada 
olan sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler 
düşmektedir. Bugüne kadar olan çalışmalarımız 
eminim bu dönemden sonra çok daha iyi yer-
lere gelecektir. Sizlerin de söylediği gibi Türkiye 
bu karanlık günleri çalışarak aydınlığa kavuştu-
racaktır. Bu vesile ile Yeni Yönetiminizi tebrik edi-
yor, hayırlı olmasını temenni ediyorum.’ diyerek 
sözlerini tamamladı.

ORSİAD Yöyetim Kurulu, AKA Genel Sekreteri 
Arif ŞAYIK’ı Makamında Ziyaret Etti
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Mustafa Kemal Paşa, Osmanlı Hükümeti tara-
fından, bölgede düzeni sağlaması için Osman-
lı Devleti’nin bir gemisi ile, 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’a gönderildi. Ülkenin çoğu ilinde kong-
reler düzenledi “Tek bir egemenlik var, o da Mil-
li egemenliktir. Ülkeyi, yine ulusun kendi gücü 
kurtaracaktır.” ilkesiyle, yurdun her tarafından 
gelen ulus temsilcileri (milletvekilleri), 23 Nisan 
1920 günü Ankara’da Büyük Millet Meclisi‘nde 
toplandı. Meclis, Mustafa Kemal Paşa’yı ‘Meclis 
Başkanı’ olarak seçti. Mustafa Kemal Paşa’nın 

önderliğinde Büyük Millet Meclisi, Türk Kurtuluş 
Savaşı’nı başlattı. Halk ve düzenli ordular düş-
mana karşı savaş verdiler, omuz omuza müca-
dele ettiler.

Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasını ta-
kiben 1 Kasım 1922’de TBMM saltanatı lağvetti 
Padişah Vahdettin ‘vatan haini’ ilan edildi ve yur-
du terk etti.

24 Temmuz 1923 tarihinde, İsviçre’nin Lozan 
şehrinde, Lozan Üniversitesi’nde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi temsilcileri ile İngiltere, Fransa, İtal-
ya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, 
Portekiz, Belçika, SSCB ve Yugoslavya temsilcileri 
tarafından Lozan Barış Antlaşması imzalanmıştır. 
Bu antlaşma ile, yeni bir devletin temelleri atıl-
mıştır. Fakat, devletin yönetim biçimi henüz be-
lirlenmemiştir. İkinci dönem Büyük Millet Meclisi, 
11 Ağustos 1923’te ilk toplantısını yaptı 13 Ekim 
1923’te Ankara başkent ilan edildi Atatürk; ege-
menliğin ulusa dayandığı bir sistem olan cum-
huriyet yönetiminin ilanı için hazırlıklar yapmaya 
başladı. 28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşla-
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı



rını Çankaya’da yemeğe çağırdı Onlara , “Yarın 
Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.” dedi. 29 Ekim 1923 
günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra 
taslağı hazırlanan “Cumhuriyet” önergesini Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’ne verdi Meclis önergeyi 
kabul etti. Böylece, Türkiye Devleti’nin yönetim 
biçimi “Cumhuriyet” olarak, adı “Türkiye Cum-
huriyeti Devleti” olarak belirlendi. Atatürk, kuru-
lan Türkiye Cumhuriyeti’nin, ilk ‘Cumhurbaşkanı’ 
oldu Cumhuriyet’in ilanı, yurtta sevinç ve coşku 
ile karşılandı.

Cumhuriyet’te Atatürk’ün de söylediği üzere, 
“Egemenlik Kayıtsız Şartsız Ulusundur Ulus, ken-
dini yönetme yetkisini, kendilerine temsil eden 
milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet 
yönetiminde, yurttaşın seçme ve seçilme hakkı 
vardır Seçilen temsilciler, yasaları tasarlar ve yö-
neticileri ulus adına denetler Ulus, seçimle yöne-
ticileri seçebilir.

Bayram kabul edilmesi
29 Ekim 1923’te TBMM, Teşkilât-ı Esasiye Kanu-

nu’nda (1921 Anayasası) yaptığı değişiklikle, devle-

tin yönetim biçimini ‘cumhuriyet’ olarak ilan etti. Bu 
ilan, aynı gece atılan 101 pare top ile kutlandı 1924 
yılında, ‘cumhuriyetin ilanı’ şenliklerle kutlandı.

2 Şubat 1925’de, Hariciye Vekaleti’nce (Dı-
şişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 
29 Ekim’in bayram olması önerildi. Samsun’un 
“Gazi Günü” ya da 19 Mayıs Bayramı, Prof Dr 
Dursun Ali Akbulut, ATATÜRK ARAŞTIRMA MER-
KEZİ DERGİSİ, Sayı 33, Cilt: XI, Kasım 1995 Bu 
öneri metninde “medenî ülkelerden her biri ken-
disi için millî bayram olmak üzere tek bir gün 
kabul etmiştir Her millet bu şekilde belirlediği 
günü, resmî özel gün sayar yalnız o günü ge-
rek ülke içinde, gerek dış temsilciliklerinde millî 
törenle icra eder Yabancılara da kutlattırılması 
gereken, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve milletimi-
zin resmî özel gününü öteki medenî ülkeler gibi 
bir gün olarak belirlemek lâzımdır. O gün ise 
Cumhuriyet’in ilânı günü olan 29 Ekim’den baş-
kası olmamalıdır” dendi Bu teklif Meclis Anaya-
sa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan 
1925’de karara bağlandı 19 Nisan’da bu teklif 
TBMM tarafından kabul edildi.
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OSTİM OSB Sanayici İş Adamları ve Yöneticileri 
Derneği (ORSİAD), Global Tolent Programını üyele-
rine duyurmak ve danışmanlık hizmeti sunmak adı-
na AIESEC Ankara ile bir sözleşme imzaladı. 

ORSİAD Başkanı Nedret YENER, “Bu imzanın 
amaçlarına uygun olarak KOBİ’lere global ticaret 
arenasında rekabet avantajı sağlayacak olan ve 
yeni pazarlara açılmak, var olan Pazarlarda haki-
miyeti artırmak için sunulan sözleşmenin tüm üyele-
rimize katkı sağlaması amaçlanmaktadırbu sebeple 
bu protokolin tüm üyelerimize ve sanayicimize hayır-
lı olmasını diliyorum.” dedi..

Dünya’nın 126 ülkesinde aktif olarak görev alan 
AIESEC, 1963’ten beri Ankara ofisiyle lokale değer 
katmaya çalışıyor. AIESEC “Dünyamızın geleceğinin 

şekillenmesinde pozitif role sahip olunması her genç 
insanın sorumluluğundadır. Bu kapsamda genç bi-
reylerinin potansiyellerini kullanması için şansı ve 
gerekli aracı hak etmesi gerektiğine inanmaktayız.
Gençlere global ve pratik tecrübeler sunarak dünya-
yı farklı açılardan görmelerini amaçlarken, değişime 
açık bireyler olmalarına da katkı sağlamaktayız. Bu 
doğrultuda gelecekleri için doğru adımı atabilmele-
rinin temellerini oluşturmalarına yardımcı oluruz.”
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Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi 
Koordinatörü Muhammet Ali OFLAZ ve Yatırım 
Destek Uzmanı Şeref Furkan CEYLAN, OSTİM 
Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş Adamları 
ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) üye firmaları-
nı fabrikalarında ziyaret etti. 

ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nedret YE-
NER ve Başkan Yardımcısı Bilal GÜNEŞ’in de 
eşlik ettiği firma ziyaretlerinde sanayicinin ih-
tiyaçları sahada yerinde gözlemlendi. Makine 
parkurlarını ve üretim alanlarını bizzat yerinde 
gözlemleyen Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım 

AKA Yatırım Destek Ofisi ORSİAD Üye Firmalarını 
Ziyaret Etti
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Destek Ofis Koordinatörü Muhammed Ali OF-
LAZ, sanayicilere destek amaçlı sunulan pro-
jeleri anlattı, sanayicilerin Ankara Kalkınma 
Ajansından beklentilerini dinledi. 

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan             
ORSİAD Başkanı Nedret YENER: “Bizler sana-
yinin görünmeyen tarafı olarak kalmak iste-
miyoruz. Ankara Sanayisi her geçen gün çok 
daha gurur verici işler yapmakta. Bu gördü-
ğünüz ürünleri düne kadar Avrupa ülkelerin-
den satın alıyorken bugün Avrupa’ya üretim 
yapıyoruz. Bu konuda desteklenmeye, moti-

vasyona çok daha fazla ihtiyacımız olduğu bir 
dönemdeyiz. Sanayicimiz çalışmaktan hiçbir 
zaman vazgeçmedi, yorulmadı. Ülke ekono-
misinin bel kemiğini oluşturan sanayicilerimizi 
sahada tezgâhlarının başında gözlemlemek en 
doğrusu olacaktır. Bu vesile ile tüm yetkilileri-
mizi sanayimizde görmek, üretim aşamalarımı 
yerlerinde gözlemlemeleri için davet ediyoruz. 
Bugün Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Des-
tek Ofisine bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür ediyoruz, bu kıymetli ziyaretlerin fir-
malarımız açısından da önem arz ettiğini mü-
şahade etmekteyiz.” dedi.

ZİYARET



ZİYARET
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Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşa-
damları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Nedret YENR yönetim kurulu 
üyeleri ile birlikte Anadolu Sanayisini Kalkındır-
ma ve Girişimcilik Derneği (ASKANDER) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Zafer EROĞLU’nu maka-
mında ziyaret ettiler.

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcılığı göre-
vine getirilen EROĞLU’nu tebrik eden ORSİAD 
Başkanı Nedret YENER, gerçekleştirilen ziyarete 

ilişkin olarak, ‘Sanayicilerimizin siyaseten temsil 
edilmesi ve bunun sizler gibi sahayı iyi bilen sa-
nayiyi iyi tanıyan isimlerden olması bizler içinde 
son derece memnun edicidir. 15 Temmuz son-
rası sanayi ekonomisini de göz önünde bulun-
duracak olursak bizlerin seslerimizi daha etkili 
duyurabilecek platformlara ihtiyacımız var. Sa-
nayimizdeki nakit sıkıntısı bankaların uyguladığı 
para politikaları ve bunlarla ilgili izlenen yollar 
bizler için her geçen gün zorluk oluşturmakta. 
Bizler bu sıkıntımızı güç birliği oluşturarak ortak 
hareket kabiliyeti ile aşabiliriz.’ dedi.

STK’ların toplu hareket kabiliyetinin en etkili 
uygulanacağı yerin Ankara olması gerektiğini 
vurgulayan ASKANDER Başkanı Zafer EROĞLU; 
Ankara’da güç birliğinin uygulanacağı ve örnek 
olacağı bir il . Bizler burada sesimizi daha güç 
çıkarabilmek için toplu hareket kabiliyetine sa-
hip olmalıyız. ORSİAD yönetimine nazik ziyare-
tinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Gerçekleştirilen ziyaret çekilen hatıra fotoğ-
raflarının ardından son buldu.

ASKANDER’e Hayırlı Olsun Ziyareti



HABER
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Ankara’nın Başkent Oluşu

Atatürk, Nutuk’da da belirttiği gibi He-
yet-i Temsiliye’nin batı illerine, İstanbul’a 
yakın olmasını istiyordu. Erzurum ve Sivas 
Kongrelerini yaparak verilecek mücadelenin 
esaslarını saptayan ve bu direnişi ulusa mal 
eden Mustafa Kemal bazı arkadaşlarının 
onaylamamasına karşın Ankara’ya geldi.

Kurtuluş Savaşı boyunca Ankara’nın oy-
nadığı siyasî ve stratejik rol Atatürk’ün bu 

kararının ne kadar yerinde olduğunu sap-
tamıştır.

27 Aralık 1919 günü Ankara’ya gelen 
Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Dikmen 
sırtlarında çok kalabalık bir heyet tarafından 
büyük gösterilerle karşılanarak şehre gelin-
di. Bütün Ankara ayakta idi. Halkın bu he-
yecanını gören İngiliz, Fransız mümessilleri, 
Paşa’nın yalnız olmadığına, ulusun O’nun 
peşinde yürüyeceğine inanmışlardı. Paşa 
otomobilinden indikten sonra Vilâyet Kona-
ğı’nın kapısı önünde ilk konuşmasını yaptı.

Mustafa Kemal Paşa, bugün de valinin 
oturduğu odada ilin ileri gelenleriyle tanış-
tıktan sonra kendileri için hazırlanmış olan 
Ziraat Okulu binasına yerleşti.

28 Aralık 1919 günü Ankara halkıyla 
yaptığı konuşmada ülkenin siyasî ve askerî 
durumunu anlattı. milletvekillerinden Mec-
lis’te bir “Müdafaa-i Hukuk Grubu” kurul-
masını istedi ve “Anadolu ve Rumeli Müda-

TARİH



faa-i Hukuk Cemiyeti Programını”, “Misak-ı 
Millî” halinde özetledi. 

Ankara’da hazırlanan bu müsvedde prog-
ram, sonradan İstanbul Meclisi’nde “Misak-ı 
Millî” adıyla kabul edilmiş ve yayınlanmıştır. 
Fakat Mustafa Kemal’in tahmin ettiği gibi İs-
tanbul’un işgaliyle bu Meclis’in ömrü sona 
ermiş ve O’nun aldığı önlemlerin en önem-
lisi, olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin 

Ankara’da toplanması kararı olmuştur.

Heyet-i Temsiliye, Ankara halkının millî 
davaya olan inancına duyduğu güvenle Millî 
Mücadele’yi buradan sevk ve idare etmişti.

23 Nisan 1920’de, Türk milletinin gerçek 
temsilcilerinden kurulan Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi Hükümeti de milletin alın yazısına 
idare ve devletin bağımsızlığını koruma sa-
vaşını yine Ankara’da sürdürdü ve sonuçta 
zafer kazanıldı.

9 Ekim 1923 günü Malatya Milletvekili İs-
met İnönü ve on dört arkadaşı, Meclis Baş-
kanlığı’na sundukları bir önergeyle, Anka-
ra’nın yeni devlete başkent yapılmasını iste-
diler. Kurtuluş Savaşı’na başından beri can-
la başla destek olan Anadolu halkı, Ankara 
başkent yapılarak, ödüllendirilmiş olacaktı. 
Bu nedenlerle bazı milletvekillerinin kar-
şı çıkmaları etkili olmamış, öneri, 13 Ekim 
1923’te yasallaşmış ve 16 gün sonra da 29 
Ekim 1923’te Cumhuriyet ilân edilmiştir.

TARİH
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HABER

OSTİM OSB Sanayici İşadamları ve Yönetici-
leri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret YENER, 
ORSİAD Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail ERDOĞAN ve Yönetim Kurulu Üyelerin-
den oluşan heyet, Ankara Kahraman Kazan Be-
lediye Başkanı Sayın Lokman ERTÜRK’ü maka-
mında ziyaret ettiler. ORSİAD üyelerinin geçmiş 
olsun dilekleri iletildi ve ORSİAD üye sanayici 
ve iş adamlarının beklentileri ve önerileri de-
ğerlendirildi. ORSİAD kooperatifi ile ilgili isti-
şarelerin de yapıldığı ziyarette Lokman ERTÜRK 
o geceye ait şunları anlattı: “Cumhurbaşkanı-
mızın çağrısıyla insanlar toplandı. 15 Temmuz 
darbe girişimi sırasında ilçe sakinleriyle birlikte 
FETÖ’cü cuntacıların saldırılarına Kazan hal-
kıyla birlikte göğüs gerdik, 15 Temmuz gecesi 
Akıncı üssünde yaşananları şöyle anlatayım. O 
gece F-16’ları durdurmak için saman ve lastik 
yakarak havayı simsiyah dumanla kapladık, 
F-16’lar hassastır, biraz da bu dumanla görüş 
mesafelerini daraltalım, iniş ve kalkışlarına en-
gel olalım. Kalkan inemesin, inen de kalkama-
sın diyerek o şekilde düşündük Kazan halkını 
omuz omuza mermilerin, savaş uçaklarının ve 

tankların karşısına dikildiği 15 temmuz hain 
saldırısında, 9 şehidimiz oldu, 92 kişinin gazi 
olduğu destansı direnişi gerçekleşti.” Dedi. 15 
Temmuz’un çok haince ve alçakça bir kalkışma 
hareketi olduğunu belirten  Lokman ERTÜRK 
“Rabbim bu ülkeye bir daha böyle bir acı yaşat-
masın.” diyerek sözlerini tamamladı.

Kahraman Kazan Belediyesi ile İstişare Toplantısı

Haber
Murat Osman VANLI
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OSTİM Türkiye’nin Sanayileşmesinde Bir Okuldur

Ankara’nın sanayileşmesi OSTİM’le başladı… 
1967 yılında kendi imkanlarıyla kooperatifleşe-
rek bir araya gelen üreticiler, bugünün büyük 
firmalarını bünyesinden çıkardı. Ankara sana-
yisinin öncüleri, büyükleri OSTİM’den yükseldi. 
Ankara, siyasetin başkenti olmasının yanında sa-
nayinin de başkenti olma yoluna girmiştir. 

Ankara, kamu yönetimi ve bürokrasi şeh-
ri olarak tanımlanan bir yer olarak tanımlanır. 
OSTİM tam da bu noktada çok önemli bir isim, 
bir aktördür. Bölgemizi, Ankara’da sanayileşme 
dönüşümünü sağlayan en önemli duraklardan 
biri olarak gösterebiliriz. OSTİM’in kuruluş sü-
recinin başlangıcı olan 1960’ların sonunu göz 
önüne aldığımızda; Ankara’da, sanayi kapsa-
mında bahsedilebilecek en kayda değer etkinlik, 
otomobil bakım ve tamir faaliyetleriydi. Ankara 
için sanayileşmeyi hayal eden Kurucu Yönetim 
Kurulu Başkanımız Cevat Dündar, şehrin dışın-
da, 3 milyon metrekarelik bir alanda, OSTİM’in 
kurulması için çalıştı. 

OSTİM, 5 milyon metrekarede, 17 ana sektör-
de, 139 iş kolunda, onbinlerce farklı ürün, 5 bin 
200 işletme, 60 bin çalışanıyla bir sanayi kenti-
dir. Bir kalkınma ekosistemi olan OSTİM, çağın 
gereklerine uygun altyapı, işbirliği ve dış tedariğe 
elverişli üstyapı unsurlarıyla rekabetçi ve yenilikçi 
projelerin bir parçası olmak isteyen yatırımcıla-
ra fırsatlar sunmaktadır. Farklı sektörlerde yedek 
parça ve yan sanayi imalatından komple endüst-
riyel tesis kurulumuna kadar çok geniş yelpazede 
faaliyet gösteren, esnek imalat yeteneğine sahip 

işletmeleriyle Türkiye’nin en büyük tedarik mer-
kezidir. Bölgemiz, Ankara’da sanayi olgusunu 
oluşturmuştur. OSTİM’de kurulan ilk firmalardan 
bazıları, işlerini burada büyütmüştür. Bu açıdan 
baktığımızda, Ankara’nın hemen hemen tüm 
sanayi firmalarının bir OSTİM geçmişi vardır. 
OSTİM’in, Ankara’nın, hatta Türkiye’nin sanayi-
leşmesine yönelik bir kuluçka ve okul görevi gör-
düğünü söyleyebiliriz. Kısaca Ankara’yı memur 
şehrinden sanayi şehrine dönüştürdü diyebiliriz. 
OSTİM firmaları, Türkiye’de ve dünyada sektör 
lideri konumunda ana sanayi firmalarına, kamu  
kurumlarına hizmet vermektedir. 

Rekabet için katma değer ve yüksek teknoloji
Yerli üretim, yerli sanayi, KOBİ, kümelenme 

denilince OSTİM akla gelmektedir. Türkiye’nin 
ihtiyaç duyduğu ve dış ticaret açığı verdiği ka-
lemleri yerli üretme konusunda politikalar dahil 
kamuyla işbirliği yaparak ülkenin yönünü yerli ve 
milli üretime çevirmeye, kurumsal olarak farkın-
dalığı artırmaya çalışıyoruz.

Dünya ile rekabette öne çıkmanın ve ülke refa-
hını artırmanın yolu katma değerli, yüksek tekno-
lojili üretimden geçiyor. Tasarım ve mühendislik 
de üzerinde durduğumuz bir başka konu. Hep 
katma değeri yüksek üründen bahsediyoruz. Bu-
nun sözünü etmek kolay; ama nasıl yapacağız? 
Bir paradigma değişimi olması gerekiyor. Bizim 
arayışımızın altında da bu var. Katma değeri yük-
sek ürün için de mühendislik ve tasarım gerekiyor. 
Bir ürünün değeri, nihai ürün kategorisinde ise 
daha yüksek oluyor. Ülke kalkınmasının bize göre 
en kritik noktasını “Yerli ve Milli Üretim” konsepti 
oluşturmaktadır. Bilinmelidir ki; bir ülke kendi ta-
sarımını ve markalarını ortaya koymadıkça dünya 
ekonomisinde söz sahibi olamaz. Bu nedenle OS-
TİM’in önceliklerinin başında bu yaklaşım gelmek-
tedir. Her zaman söylüyoruz; kamu alımları, yerli 
sanayinin gelişmesinde, büyümesinde ve tekno-
lojik hamlelerinde önemli araçlardan biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu amaçla, bölgemizde 
OSTİM Endüstriyel Tasarım ve Mühendislik Mer-
kezi’ni KOBİ’lerimizin hizmetine sunduk. Merkez, 
Türkiye’de benzersiz bir model ile kurgulanmıştır. 
Bünyesinde bulunan dört mühendislik firması, 
dört endüstriyel tasarım firması ve tasarım yöne-
timi hizmeti ile endüstriyel tasarım ihtiyacının tüm 
aşamalarında eksiksiz hizmet verebilmektedir.

MAKALE



MAKALE
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Üniversite-sanayi işbirliği 
OSTİM olarak üniversite-sanayi işbirliğinin 

önemine inanıyoruz. Ankara’daki hemen hemen 
bütün üniversitelerle işbirliği yapmaya çalışıyo-
ruz. Sanayinin geliştirilmesi için stratejik ilerle-
meye çalışıyoruz. Rüzgar tribünü, raylı sistem, 
metro, güneş enerjisi sistemleri gibi alanlarda 
gelişmek, ilerlemek için çaba gösteriyoruz. Aka-
demisyenlerin sahayla buluşması, sanayicinin 
üniversite kapısından içeri girmesini önemsiyor, 
ülkemizin Ar-Ge başta olmak üzere nitelikli ve 
katma değeri yüksek üretim modeline geçişinde 
başat unsurlardan biri olarak görüyoruz. 

Sanayi, mevcut bilginin teknolojiye, teknolo-
jinin de üretime dönüştürülmesidir. Bunlar bir 
zincirin halkalarıdır. Bilgi üniversitelerde üreti-
lir, üretilen bilgi de insanların ihtiyaçlarına göre 
Ar-Ge, Ür-Ge gibi bölümlerde üretilerek gelire 
çevrilir. Biz şu an başkalarının Ar-Ge’lerini üreten 
kısımdayız. Daha çok fason, katma değeri dü-
şük, başkalarının tasarımını yapan yerdeyiz. Bu 
alanda bilgi aktarımını artırmak gerekiyor; bu iş 
de üniversitelere düşüyor.  Türkiye’de olanaklar-
la bilgiyi birleştirmek görevi üniversitelerimizin-
dir. Türkiye’nin ihtiyaçlarıyla üniversitedeki bilgiyi 
ve üretilecek teknolojiyi buluşturursak o zaman 
her şey daha anlamlı hale gelecektir. Enerji, sağ-
lık, ulaştırma gibi birçok alanda ihtiyaçlarını dış 
ülkelerden karşılayan bir ülkeyiz. Bu durumun 
değişmesini bizlere sağlayacak olan da üniver-
sitelerimizdir. İki tarafın birbirleriyle etkileşiminin 
artırılmalıdır. ‘Sanayiye niye gelinsin?’ sorusunun 
cevabı bulunmalıdır. Yeni ürünleri ve katma de-
ğeri, bilimi ve teknolojiyi, bu iki yapıyı bir araya 
getirerek çıkarmalıyız. Kümelenmeleri bunun için 
uyguluyoruz.

Hedef: Temiz Üretim Merkezi
OSTİM’in önemli hedeflerinden biri ‘Temiz 

Üretim Merkezi’ olmaktır. OSTİM’de yeni bir 
sayfa açacağız. Bölgemizi geleceğe taşıyacak 
Revizyon İmar Planı kapsamında; ekonomik, 
teknolojik, ekolojik ve geleceğe teknoloji bölgesi 
olarak sunabileceğimiz bir OSTİM istiyoruz. Yeni 
konseptte enerji verimliliği, temiz üretim ve kendi 
enerjisini üreten binalar olsun istiyoruz. Bunu da 
buradaki firmalara en az yük getirerek bir takım 
teşviklerle desteklerle yaptırmak için yöntemler 

araştırıyoruz. Yeni yapılacak binalar ve eskilerin 
yenilenmesiyle ilgili ayrı çalışmalar yürütüyoruz. 
5 yıllık bir dönüşüm planımız var. Yapılarda çev-
reye duyarlı olmayan malzemeler kesinlikle kul-
lanılmayacak. Binaların çatılarına güneş paneli 
koyma zorunluluğu olacak. Hayal ettiğimiz cep-
he bütünlüğünü yakalamayı hedefliyoruz. 

Ostim Teknopark 
Ostim Teknopark, Türkiye’deki ilk tematik tek-

noparkı olup, temiz teknolojiler alanında faaliyet 
gösteren firmalara öncelik verilmesi hedeflen-
mektedir. Çevreye duyarlı enerji, enerji verimlili-
ği, kaynak verimliliği gibi temiz teknoloji alanın-
da OSTİM OSB’de faaliyet gösteren firmalarla 
Ostim Teknopark’ın ortakları arasında yer alan 6 
üniversite arasında güçlü işbirliği ve sinerji oluş-
turulması ve katma değeri yüksek orta ve yük-
sek teknolojik ürünlerin imalatına yön verilmesi 
amaçlanmaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanunu kapsamında faaliyette bulunmak üzere 
Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
Yönetici A.Ş. 02.12.2014 tarih ve 8706 sayılı 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilerek 
faaliyetine başlamıştır. OSTİM Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 05.02.2014 tarihli Bakanlar Kuru-
lu Kararının 04.04.2014 tarih ve 28962 sayılı 
Resmi Gazete de ilanı ile kurulan Ostim Tekno-
park, Bölgede faaliyet gösteren yaklaşık 16 bin 
işletmeye üniversite-sanayi işbirliği ile teknolojiye 
erişim imkânlarını sunacaktır. Ostim Teknopark 
alanı, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi içerisin-
de toplam 87.640 m²’lik açık alandan oluşmak-
tadır. Sanayi kentinin bütün unsurlarını içinde 
barındıran OSTİM, ulaşım kolaylığı, alternatif 
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finans çevreleri, lojistik hizmetler, sosyal yaşam 
ve sağlık hizmetleri, birçok kamu kurumu temsil-
ciliği ve sivil toplum kuruluşlarıyla Teknopark için 
avantajlar sunmaktadır. Bölgenin imar planları 
onaylanmıştır. Ostim Teknopark’ta ilk etapta 27 
bin metrekarelik Ar-Ge ofisleri, üretim atölyeleri 
ve konferans salonu, kafe/restoran gibi öncelikli 
ihtiyaç duyulacak sosyal alanların da içinde yer 
alacağı bina inşaatına başlamak için gerekli ça-
lışmalar tamamlanmak üzeredir.  Ostim Tekno-
park’ın Türkiye’de kurulan diğer teknoparklardan 
önemli bir farklılığı sanayi bölgesinde kurulan bir 
teknopark olarak Bölge içinde seri üretime de im-
kân sağlayacak olmasıdır. Teknolojinin geliştiril-
mesinin yanı sıra, Ar-Ge çalışmaları sonucu or-
taya çıkacak rekabet gücü yüksek ürünlerin seri 
üretiminin yapılması, sürekliliğin sağlanması ve 
ticarileştirilmesi için her türlü yapılaşma ve destek 
mekanizmaları kısa sürede aktif hale getirilecektir. 
OSTİM OSB’nin geniş sanayi kültürü yelpazesiyle 
sanayi üretiminin yeni teknolojilerle bütünleşerek 
güçlenmesinden oluşacak katma değer yatırımcı-
lara ve şirketlere artı değer yaratacaktır.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin de yer 
aldığı havzada faaliyet gösteren sanayicilerin iş 
tecrübesi, üniversitelerimizin bilgi birikimi oda-
ğında sorunların çözümüne yönelik çalışmalar 
için ülke çapında tüm paydaşların katkılarıyla 
temiz teknoloji alanında ulusal bir referans ve 
hareketlilik merkezi olması hedeflenmektedir. 
OSTİM’li yerli üreticilerin yenilenebilir enerji ve 
çevre teknolojileri sektöründe üretim yetenekle-
ri ve ulusal/uluslararası rekabet gücü ve pazar 
paylarını arttırmak amacıyla sektörün tüm pay-

daşları arasında iş ve güç birliğini artıran kolay-
laştırıcı ve yönlendirici bir platform oluşturmayı 
kendisine misyon edinen OSTİM Yenilenebilir 
Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Der-
neği de Ostim Teknopark’ın ortakları arasında 
yer almaktadır. Bu ortaklık Teknopark’ımızın he-
deflerine ulaşmasında destek olmaktadır. 

Ostim Teknopark’ın Ankara Üniversitesi, Atı-
lım Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Çanka-
ya Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile ortaklığı ve 
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin Ankara baş-
ta olmak üzere Türkiye’deki diğer üniversiteler 
ile olan işbirlikleri sayesinde üniversite ve sanayi 
arasında etkin, nitelikli, gerçekçi ve sonuca ula-
şabilen çalışmaların desteklenmesi, üniversitede-
ki bilimsel potansiyelin sanayiye aktarılarak eko-
nomik değere dönüşmesine katkıda bulunulması 
amaçlanmaktadır. 

Ostim Teknopark olarak en önemli amaçla-
rımızdan bir tanesi en önemli çalışma alanla-
rından dairesel ekonomi, çevreye duyarlı enerji, 
sürdürülebilir çevre yönetimi ile kaynak, mater-
yal ve enerji verimliliğini kapsayan temiz tekno-
loji alanında yerli ve yüksek teknolojik ürünlerin 
üretilmesi ve ticarileşmesine katkı sağlamanın 
yanı sıra, uluslararası pazar payının artırılmasın-
da önemli rol üstlenmektir. Bu nedenle Ankara 
için çok büyük bir fırsat olan, Global Enerji Der-
neği’nce düzenlenen, sektörde söz sahibi enerji 
aktörlerini bir araya getirerek enerjide çevreye 
duyarlı, küresel rekabette etkili teknolojik çözüm-
ler ve ürünlerin tanıtıldığı ve bir araya getirilerek 
sinerji oluşturulduğu 9. Uluslararası Enerji Kong-
resi ve Fuarı (EIF) etkinliğini Ostim Teknopark 
olarak desteklemekteyiz. Türkiye’nin temiz tek-
noloji alanında Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları-
na öncelik vereceği ilk tematik teknoparkı Ostim 
Teknopark, yatırımları için girişimcileri bölgeye 
davet ediyor. Bölgede Ar-Ge ve inovasyon faa-
liyetleri ile teknolojik ürün üretiminde bulunmak 
isteyen girişimci ve şirketlere, yap/kullan/devret, 
gelir paylaşımı, açık alan kiralama, ofis ve la-
boratuvar alanı kiralama gibi değişik seçenekler 
sunulmaktadır. Bölgenin altyapısı üst yapılaşma-
ya hazır olup, sürdürülebilir kampüs ve bina kon-
septine uygun olarak Bölgede yer almak isteyen 
şirketleri Ostim Teknopark’a bekleriz.

MAKALE

Orhan AYDIN
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı



HABER
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10 Kasım

Atatürk’ün ilk hastalık belirtisi 1937 yılında 
ortaya çıktı. 1938 yılı başlarında Yalova’da 
bulunduğu sırada, ciddî olarak hastalandı. 
Buradaki tedavi olumlu sonuç verdi. Fakat ta-
mamen iyileşmeden Ankara’ya yaptığı yorucu 
yolculuk, hastalığının artmasına sebep oldu.

Bu tarihlerde Hatay sorununun gündemde 
olması da onu yormaktaydı. Hasta olması-
na rağmen, Mersin ve Adana’ya geziye çıktı. 
Kızgın güneş altında askerî birliklerimizi tef-
tiş edip tatbikat yaptıran Atatürk, çok yorgun 
düştü. Ülkü edindiği millî dava uğruna kendi 
sağlığını hiçe saydı. Güney seyahati hastalı-
ğının artmasına sebep oldu. 26 Mayıs’ta An-
kara’ya döndükten sonra tedavi ve istirahat 
için İstanbul’a gitti. Doktorlar tarafından, siroz 
hastalığı teşhisi kondu. Deniz havası iyi gel-
diği için, Savarona Yatı’nda bir süre dinlen-
di. Bu durumda bile ülke sorunlarıyla ilgilen-
meye devam etti. İstanbul’a gelen Romanya 
kralı ile görüştü. Bakanlar Kurulu toplantısına 
başkanlık etti. 4 Temmuz 1938’de Hatay Ant-
laşması’nın yürürlüğe girmesi Atatürk’ü çok 

sevindirip moralini düzeltti. Temmuz sonlarına 
kadar Savarona’da kalan Atatürk’ün hastalığı 
ağırlaşınca Dolmabahçe Sarayı’na nakledildi. 
Fakat hastalığı durmadan ilerliyordu. O’nun 
hastalığını duyan Türk halkı, sağlığıyla ilgili 
haberleri heyecanla takip ediyor, bütün kal-
biyle iyileşmesini diliyordu. Hastalığının cid-
diyetini kavrayarak 5 Eylül 1938’de vasiyetini 
yazıp servetinin büyük bir kısmını Türk Tarih 
Kurumu ve Türk Dil Kurumuna bağışladı.

Ekim ayı ortalarında durumu düzelir gibi 
oldu. Fakat, çok arzuladığı hâlde, Ankara’ya 
gelip cumhuriyetin on beşinci yıl dönümü tö-
renlerine katılamadı. 29 Ekim 1938’de kah-
raman Türk Ordusu’na yolladığı mesaj, Baş-
bakan Celâl Bayar tarafından okundu. “Za-
ferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan, 
her zaman zaferlerle beraber medeniyet nur-
larını taşıyan kahraman Türk Ordusu!” sözü 
ile Türk Ordusu’nun önemini belirtmiştir. Yine 
aynı mesajda “Türk vatanının ve Türk’lük ca-
miasının şan ve şerefini, dahilî ve harici her 
türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan 
vazifeni, her an ifaya hazır ve amade olduğu-
na benim ve büyük ulusumuzun tam bir inan 
ve itimadımız vardır” diyerek Türk Ordusu’na 
olan güvenini belirtmiştir.

Atatürk 1 Kasım 1938’de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin açılış töreninde de bulu-
namadı. Hazırladığı açılış nutkunu Başba-
kan Celâl Bayar okudu. Atatürk bu nutkunda 
ülkenin imarı, sağlık hizmetleri ve ekonomi 
konularındaki faaliyetleri açıkladı. Bundan 
başka eğitim ve kültür konularına da temas 
edip gençliğin millî şuurlu ve modern kültürlü 
olarak yetişmesi için İstanbul Üniversitesi’nin 
geliştirilmesi, Ankara Üniversitesi’nin tamam-
lanması ve Van Gölü civarında bir üniversi-
tenin kurulması için çalışmaların yapıldığını 
belirtti. Türk Tarih ve Türk Dil kurumlarının 
çalışmalarından duyduğu memnuniyeti açık-
ladı. Ayrıca Türk gençliğinin kültürde olduğu 
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gibi spor sahasında da idealine ulaştırılması 
için Beden Terbiyesi Kanunu’nun uygulamaya 
konulmasından duyduğu memnuniyeti belirt-
ti. Atatürk, ölümüne kadar memleket mesele-
lerinden bir an olsun uzak kalmamıştı.

Atatürk’ün hastalığı tekrar şiddetlendi. 8 
Kasımda sağlığıyla ilgili raporlar yayımlan-
maya başlandı. Bütün memleketi tekrar derin 
bir üzüntü kapladı. Her Türk’ün kalbi onun 
kurtulması dileğiyle çarpıyordu. Ancak, kur-
tarılması için gösterilen çabalar sonuç verme-
di ve korkulan oldu. Dolmabahçe Sarayı’nda 
10 Kasım 1938 sabahı saat dokuzu beş geçe, 
insan için değişmez kanun, hükmünü uygula-
dı. Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrıldı.

Bu kara haberle, yalnız Türk milleti değil, 
bütün dünya yasa büründü. Büyük, küçük bü-
tün devletler onun cenaze töreninde bulun-
mak üzere temsilciler göndererek, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusuna karşı duydukları 
derin saygıyı belirten mesajlar gönderdiler.16 

Kasım günü Atatürk’ün tabutu, Dolmabahçe 
Sarayı’nın büyük tören salonunda katafalka 
konuldu. Üç gün üç gece, gözü yaşlı bir insan 
seli ulu önderine karşı duyduğu saygı, minnet 
ve bağlılığını ifade etti.

Cenaze namazı 19 Kasım günü Prof. Şe-
rafettin Yaltkaya tarafından kıldırıldı. On iki 
generalin omzunda sarayın dış kapısına çı-
karılan tabut, top arabasına konularak, İs-
tanbul halkının gözyaşları arasında Gülhane 
Parkı’na götürüldü. Buradan bir torpido ile 
Yavuz zırhlısına nakledildi. Büyük Ada açıkla-
rına kadar, donanmamız ve törene katılmak 
için gelmiş olan yabancı gemilerin eşlik ettiği 
Yavuz zırhlısı cenazeyiİzmit’e getirdi. 

Burada Yavuz zırhlısından alınan cenaze, 
özel bir trene kondu. Atalarına son saygı gö-
revlerini yapmak üzere toplanan halkın kal-
binde derin bir üzüntü bırakarak Ankara’ya 
getirilmek üzere hareket edildi. Atatürk’ün 
vefatı üzerine cumhurbaşkanı seçilen İsmet 
İnönü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 
bakanlar, Genelkurmay Başkam, milletvekil-
leri ile ordu ve devlet ileri gelenleri tarafından 
karşılanan cenaze, Türkiye Büyük Mîllet Mec-
lisi önünde hazırlanan katafalka kondu. An-
kara halkı da onun cenazesi önünden saygıy-
la geçerek son görevini yaptı. 21 Kasım 1938 
Pazartesi günü, sivil ve askerî yöneticiler ile 
yabancı devlet temsilcilerinin hazır bulundu-
ğu ve on binlerce insanın katıldığı büyük bir 
tören yapıldı. Daha sonra Atatürk’ün tabutu 
katafalkta alınarak. Etnografya Müzesinde 
hazırlanan geçici kabre kondu.

Türk milleti daha sonra, bu büyük insa-
na lâyık, Ankara Rasattepe’de bir Anıtkabir 
yaptırdı. 10 Kasım 1953’te Etnografya Mü-
zesinden alınan Atatürk’ün naaşı Anıtkabir’e 
getirildi. Burada yurdun her ilinden getirilmiş 
olan vatan topraklan ile hazırlanan ebedî is-
tirahatgâhına yerleştirildi.

meb.gov.tr
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Nallıhan toprakları çağlar boyu; Hititlerin, 
Friglerin, Britanya Krallığının, Pers, İskender, 
Roma ve Bizans İmparatorluklarının hakimiye-
tinde kaldıktan sonra 1071 Malazgirt Zaferiyle 
Türklerin egemenliğine girmiştir. Önce Daniş-
mentlilerin, daha sonra Anadolu Selçuklularının 
idaresinde bulunmuş, Anadolu Selçuklularının 
1308’de yıkılmasıyla Candaroğulları Beyliği sı-
nırları içinde kalmıştır. Orhan Bey zamanında 
ise Osmanlı Beyliği topraklarına katılmıştır. Bu 
fetih sırasında, Oğuz Türklerinin iki boyundan 
Beydilliler ve Eymirlilerin bir kısmı ilçemize gelip 

yerleşmişlerdir. İlçemizde, bu boyların adını ta-
şıyan iki köy vardır. 

1603-1617 yılları arasında Osmanlı pa-
dişahı olan I.Ahmet’in sadrazamı Nasuh Paşa 
başvezir olmadan önce, 1594 yılı sonbaharın-
da Halep’ten İstanbul’a dönerken Konya-An-
kara-Nallıhan-Göynük yolunu, yani bugün 1 
numaralı devlet yolu olarak adlandırılan zama-
nın İstanbul-Bağdat yolunu izler. Yöremizden 
geçerken ilçenin bugün olduğu yerde bir han, 
bir hamam ve bir de cami yaptırır. 1595 ilkba-
harında biten bu yapıları vakfeder. 

O günden sonra bu yerleşim yeri gelişerek 
büyür. Kocahan yapılmadan önce, Nallıhan 
bugünkü yerinde değil, büyük olasılıkla Kaya-
pınar çiftliği yakınındaki şehir kalıntılarının ol-
duğu yerdedir. Kocahan’ın yapımıyla bugünkü 
yerine bir göç olduğu kesindir. Göçten sonraki 
tarihini yaklaşık dört yüz sene olarak söyleyebi-
liriz. Ancak, yer değiştiren ilçenin tarihi daha da 
eskidir. Şimdiki yerleşim yerinin yakınında bu-
lunan eski şehrin ismi Gordium’dur. Gordium 

Kuş Cenneti ve El Sanatları İlçesi Nallıhan 
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şehri Romalıların Bitinya krallarıyla yaptıkları 
savaşlarda tahribata uğrayınca terkedilmiştir. 
Sonraları harap olan eski şehrin yerinde Cleon 
(Kaleon) tarafından yeni bir şehir kurulmuş ve 
ismi de Juliopolis olarak değiştirilmiştir. Juliopo-
lis, eski Gordio Koume’ye verilen isimdir. Son 
Bizans devrinde ismi tekrar değiştirilmiş ve Basi-
leon olmuştur. 

Nallıhan, 16.yy.da Karahisar-ı Naallu na-
hiyesi olarak Hüdavendigar (Bursa) Sancağına 
bağlıyken, 19.yy’ın ilk yarısında Ankara Livası-
na bağlanarak, Korupazarı Naallu ve Karahi-
sar-ı Naallu diye ikiye ayrılmıştır. 19.yy.ın ikinci 
yarısından itibaren yine tek isim altında birleş-
tirilmiştir.

Çağlar boyu değişik isimler verilen ilçenin 
adı en sonunda Nallıhan olmuştur. Nallıhan 
Ankara’nın batısında olup; Doğudan Beypazarı, 
Kuzeybatıdan Göynük, Kuzeyden Mudurnu-Se-
ben, Batıdan Sarıcakaya, Güneyden Eskişehir 
ve Mihallıçcık’la çevrilidir. İl merkezine uzaklığı 
160 km’dir. Dört bir tarafı dağ ve tepelerle çev-
rilidir. Nallıhan Çayının kenarına kurulmuştur. 
Yüzölçümü 1978 km2’dir. Deniz seviyesinden 
yüksekliği ise 625 metredir. Nallıhan’ın iklimi İç 
Anadolu’nun ve Batı Karadeniz ikliminin özellik-
lerini gösterir. İlkbahar, Sonbahar ve Kış ayları 
yağışlı ise de yaz aylarında pek yağış görülmez. 
Kışlar fazla soğuk olmayıp yağışlı geçer. Sakar-
ya Nehri Vadisinde rakım 200-250 m.ye kadar 
düştüğünden burada daha ılımlı bir iklim hü-
küm sürer. 



Nallıhan Dağları çam ormanları ve meşelik-
lerle kaplıdır. Bilhassa kuzeye ve batıya gidildik-
çe orman örtüsü sıklaşır. Doğuda ve Güneyde 
dağ ve tepeler umumiyetle çıplaktır.

Anadolu’ya özgü geleneksel el sanatları ara-
sında önemli bir yeri olan “İpek İğne Oyaları”, 
pahalı araç-gereç gerektirmeden uygulanabilir-

likleri sayesinde ülkenin birçok yöresinin gele-
nek ve göreneklerine damgasını vurmuştur. Sa-
bır, dikkat ve yaratıcılık gerektiren bu özgün el 
sanatı, yalnızca bir kadın giyim kuşamı süsleme 
unsuru değildir; kendi içinde derin anlamlarla 
da yüklüdür. Anadolu kadını, dimağındakileri 
sözlerle iletmektense, el sanatlarıyla sevinçlerini, 
acılarını, kırgınlıklarını, umutlarını anlatmanın 
farklı yollarını bulmuş, kimi zaman espri dolu 
kimi zaman kinayeli mesajlardan oluşan görsel 
bir dil oluşturmuştur.Bu dilin anlamlı duygu ve 
düşüncelerinin zengin örneklerini iğne oyaların-
da bulmaktayız. Örneğin ‘elma oya’ baharı ifa-
de eder. Sevinç ve müjde anlamlarıyla yüklüdür. 
Bebek bekleyen yeni gelinler müjdeyi çevrelerine 
elma çiçeği oyası işleyerek verirler. ‘Kızılcık oya’ 
ise hayatından memnun görünen ancak derdini 
ifade edemeyen kadınları ifade eder.

Nallıhan İlçe Merkezi Ankara- Nallıhan 
arasındaki D-140 karayolu üzerinde yer alır.
Başkent Ankara’ya 167, Bolu İline 100,Eski-
şehir İline 120 ve Sakarya iline 142 Kilometre 
uzaklıktadır.
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yatırım 
teşvik sisteminde yapılan düzenlemeyle ya-
tırıma katkı tutarının yatırım döneminde di-
ğer faaliyetlerden elde edilecek kazançlara 
uygulanacak oranının tüm bölgelerde yüzde 
80’e çıkartıldığını bildirdi.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 
Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Ba-
kanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girdi.

Zeybekci, konuya ilişkin yazılı açıkla-
masında, mevcut yatırım teşvik sisteminin 
etkinliğinin artırılması yönünde önemli dü-
zenlemeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yapılan yeni düzenlemeyle yatırıma kat-
kı tutarının yatırım döneminde diğer faali-
yetlerden elde edilecek kazançlara uygula-
nacak oranını tüm bölgelerde yüzde 80’e 
çıkardıklarını vurgulayan Zeybekci, bu kap-
samda yatırımcıların vergi indirimi deste-
ğinden daha kısa sürede yararlanabilmesini 
sağlanacağını ve desteğin etkinliğinin artırı-
lacağını kaydetti.

Zeybekci, söz konusu düzenlemeyle 31 
Aralık’a kadar başlanılacak yatırımlar için 
halihazırda geçerli olan avantajlı vergi in-
dirimi oranları ile sigorta primi işveren 
hissesi desteği sürelerinin kalıcı olarak uy-
gulanmasını sağlayacaklarını belirterek, 
“Orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında 
yer alan motorlu kara taşıtları, makine ve 
kimyasal madde imalatı gibi daha çok ge-
lişmiş bölgelerde yoğunlaşan, teknolojisi 
görece daha yüksek olan seçilmiş ürünlerin 
üretimine yönelik yatırımları 1, 2 ve 3’üncü 
bölgelerde yer alsalar dahi 4’üncü bölge 
destek oran ve sürelerinden yararlandıraca-
ğız.” ifadelerini kullandı.

Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ
“Yatırım Teşviklerinde Yeni Dönem Başladı”
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Zeybekci’nin verdiği bilgilere göre, yapı-
lan düzenlemeyle yatırım teşviklerine getiri-
len yenilikler şöyle:

Vergi indirimi desteğinin etkinliğinin ar-
tırılmasına ilişkin önemli bir düzenleme uy-
gulamaya konulacak. Mevcut uygulamada, 
yeni yatırımlardan kazanç elde edilmesinin 

zaman alması nedeniyle, işletme dönemin-
de kullanılan vergi indirimi hakkı uzun yıllar 
içerisinde tüketilebiliyor ve bu nedenle des-
teğin reel tutarı azalabiliyor. Yeni düzenle-
meyle yatırıma katkı tutarının yatırım dö-
neminde diğer faaliyetlerden elde edilecek 
kazançlara uygulanacak oranı tüm bölge-
lerde yüzde 80’e çıkartılacak. Böylece yatı-
rımcıların vergi indirimi desteğinden daha 
kısa sürede yararlanabilmesi ve desteğin 
etkinliği artılacak. Ayrıca, yatırımcılar, yatı-
rım döneminde elde ettikleri bu finansman 
imkanını, belgeye konu yatırımlarına kana-
lize ederek yatırımlarını beklenenden daha 
önce faaliyete geçirebilecek.

Yatırımcıların vergi indirimi ve sigorta pri-
mi işveren hissesi desteği açısından yarar-
landıkları yüksek destek oran ve süreler 31 
Aralık 2016 tarihinden sonra başlanılacak 
yatırımlar için düşecekti. Örneğin, vergi indi-
riminde yatırıma katkı oranları bölgeler itiba-
rıyla 5 ila 15 puan arasında düşecek, Sigorta 
Primi İşveren Hissesi Desteği süreleri ise 1. ve 
2. bölgede kalkacak, diğer bölgelerde de 1 
ila 3 yıl arasında azalacaktı. Yapılan düzen-
lemeyle 31 Aralık 2016 tarihine kadar baş-
lanılacak yatırımlar için halihazırda geçerli 
olan avantajlı vergi indirimi oranları ile si-
gorta primi işveren hissesi desteği sürelerinin 
kalıcı olarak uygulanması sağlanacak.

Daha önce OECD teknoloji yoğunluk tanı-
ma göre “yüksek teknolojili” sanayi sınıfında 
yer alan ürünlerinin üretimine yönelik yatı-
rımları öncelikli yatırımlar kapsamına alarak 
5. Bölge desteklerinden yararlandırılmaları 
sağlanmıştı. Bu kez sanayide yapısal dönüşü-
mü sağlayacak ve rekabet gücünü artıracak 
OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre “or-
ta-yüksek teknolojili” sanayi sınıfında yer alan 
motorlu kara taşıtları imalatı, makine imalatı, 
kimyasal madde imalatı gibi daha çok geliş-
miş bölgelerde yoğunlaşan, teknolojisi görece 
daha yüksek olan seçilmiş ürünlerin üretimine 
yönelik yatırımlar 1, 2 ve 3’üncü bölgelerde 
yer alsalar dahi 4’üncü bölge destek oran ve 
sürelerinden yararlandırılacak. 

Bu düzenlemeyle sanayi sektöründeki dü-
şük katma değerli üretim, ithalat ve ihracat 
yapısının dönüştürülmesi yoluyla dünya ti-
caretine uyum sağlayabilen sürdürülebilir 
bir imalat sanayi yapısı, sürdürülebilir cari 
açık ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine 
ulaşılması yönünde katkı sağlayacağı ön-
görülüyor.

Haber
Murat Osman VANLI
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BAKANLIK HABER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, 
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜ-
SİAD tarafından düzenlenen 16. MÜSİAD 
EXPO’nun kapanış yemeği etkinliğine katıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü, KOBİ’lerin desteklenmesine yeni bütçe-
de ciddi kaynak ayırdıklarını belirterek, gele-
cek yıl KOBİ’lere 1 milyar 100 milyon liralık 
destek sağlanacağını söyledi.

Etkinlikte konuşan Bakan Özlü, yeni hükü-
met göreve başlayınca, Bakanlığa çok sayıda 
farklı kurum, kuruluş ve dernekten teknoloji ve 
sanayi alanında öneri ve teklifleri içeren görüş 
geldiğini kaydederek, bunların arasında en 
rasyonel olan görüşlerin MÜSİAD’a ait oldu-
ğunu ifade etti.

MÜSİAD’ın ilgili raporunda rasyonel görüş-
ler ve özel tespitler olduğunu aktaran Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı  Özlü, bu konu 
dernek yetkililerine teşekkür etti. Özlü, hükü-
metlerinin icracı ve reformist olduğunu ifade 
ederek, Ar-Ge Reform Paketi’ni hayata geçir-
diklerini, bu paketin pakete Ar-Ge eko-siste-
minde ciddi bir düzenlemeyi içerdiğini anlat-
tı. KOBİ’lerin desteklenmesine yeni bütçede 
ciddi kaynak ayırdıklarının altını çizen Özlü, 
“2017’de KOBİ’lere 1 milyar 100 milyon li-
ralık destek olacak. Bundan MÜSİAD men-
suplarının da yararlanmalarını istiyoruz.” diye 
konuştu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Tür-
kiye’de 274 adet Ar-Ge merkezi bulunduğunu 
belirterek, “Bakanlık olarak bunların sayısını 
ilk aşamada 500’e ikinci aşamada 1000’e çı-
karmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Özlü, 4. sanayi devrimi için çalış-
malara başladıklarını kaydederek, içinde MÜ-
SİAD’ın da olduğu bir platform oluşturdukla-
rını, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun da 
katılımıyla bu platformda Türkiye’deki sana-
yinin dönüşümü çalışmalarını yürüteceklerini 
bildirdi.

İlerleyen günlerde Patent Kanunu’nu görü-
şecekleri bilgisini veren Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Özlü, “Bütçe Kanunu Meclis’e 
gelmeden Patent Kanunu’nu meclisten geçi-
receğiz.” dedi. Özlü, Türkiye’de son 14 yılda 
teknoparkların arttığını hatırlatarak, haliha-
zırda ülkede 294 OSB olduğunu, buralarda 
1 milyon 640 bin kişinin çalıştığını kaydetti.

Bu OSB’lerin ekonomiye ciddi fayda sağ-
ladığını dile getiren Özlü, sözlerini şöyle ta-
mamladı:“Önümüzdeki dönemde büyük en-
düstri bölgeleri kurmayı hedefliyoruz. Ben 
bilim, teknoloji ve sanayi arasında bağın, 
ilginin daim olmasını hiç kopmamasını arzu 
ederim. Çünkü teknoloji transferi bir noktaya 
kadar mümkündür. Teknolojiye dayalı sanayi 
prensibini çok önemsiyoruz.” 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü 
MÜSİAD Expo Kapanış Oturumunda Konuştu

Haber
Murat Osman VANLI
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Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı’nın her yıl ol-
duğu gibi 2016-2017 öğretim yılında da Mesle-
ki Eğitim Merkezlerinde eğitim gören 1500 (bin 
beş yüz) çırak öğrenciye tam takım halinde el-
bise ve kırtasiye malzemesinin verildiği 29’ncu 
Giysi Dağıtım Töreni Çırak Eğitim ve Öğretim 
Vakfı’nın Eğitim Merkez Binasında gerçekleşti.

07 Kasım 2016 Pazartesi günü yapılan töre-
ne Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi YAŞAR, 
Yenimahalle Müftüsü Rüstem CAN, Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza ALTUNEL, 
Mesleki Tek. Eğt. Daire Bşk. İbrahim ERDOĞAN, 
Ostim OSB Başkanı Orhan AYDIN, Anadolu 
OSB Başkanı H. Kutsi TUNCAY, YOYAV Başkanı 
İbrahim ATEŞ, ORSİAD Başkanı Nedret YENER, 
Osiad Başkanı Ahmet KURT, Oto Sanatkarları 
Odası Başkanı Mustafa ARSLANOĞLU, Kilisliler 
Derneği Başkanı M.Yahya EFE, CHP İl  Başkanı 
Adnan KESKİN, Ostim Mesleki Eğitim Merkezi 
Müdürü Ş. Ali GÜRÜLER ve çok sayıda okul mü-
dürleri, öğretim üyeleri, sanayici ve iş adamları, 
kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğretmenler 
ve çırak öğrenciler katıldılar.  Haber

Murat Osman VANLI

HABER

Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı 
29. Giysi Dağıtım Töreni Gerçekleştirildi
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Verginin tanımı, Anayasamızın Vergi öde-
vi başlıklı 73. Maddesinde; Herkes, kamu gi-
derlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, 
vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün 
adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politika-
sının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve 
benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, 
değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve 
benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisna-
lar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hüküm-
lerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınır-
lar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar 
Kuruluna verilebilir.” şeklinde tanımlanmıştır. 

Verginin asıl amacının kamu giderlerini 
karşılamak olduğu şüphesizdir. Ancak, vergi 
uygulamalarının piyasa yapıcı etkisi de göz 
ardı edilmemelidir. Vatandaşlar büyük feda-
karlıklara katlanarak vergi ödevlerini yeri-
ne getirmektedirler. Bu fedakarlığa katlanan 
mükelleflerin en doğal hakları da toplanan 
vergilerin adaletli bir şekilde toplanıp toplan-
madığından emin olmalarıdır. Vergi mevzuatı 
mükellefe bir takım vergi ödevleri yüklemiş, 
buna karşılık olarak da Maliye idaresine de 
bu vergileri toplama, toplanan vergilerin doğ-
ruluğunu teyit etme ödevini yüklemiştir. 

Maliye bu teyit işlemini vergi incelemeleri 
ile gerçekleştirmektedir. Vergi incelemeleri ya-
pılırken mükellefiyet ödevlerini zamanında ve 
eksiksiz yerine getiren mükelleflerin bir takım 
haklarının olması sosyal devlet anlayışının bir 
gereğidir. Son yıllarda yapılan yasal değişik-
liklerle bu husus ciddi manada ele alınmakta 
ve mükellefin hukukunu güçlendirici düzen-
lemeler yapılmaktadır. Yapılan son düzenle-
meler ile birlikte mükellef haklarını aşağıdaki 
gibi sıralayabiliriz; 

1. Vergi İnceleme Elemanının Kimliğini 
Görme Hakkı: Mükellefler, Vergi Usul Kanu-
nu’nun 136 ncı maddesine göre; vergi ince-
lemesi yapanların kimliğinin işe başlamadan 
evvel kendilerine gösterilmesini isteyebilirler. 

2. İnceleme Konusunu ve Kapsamı-
nı Öğrenme Hakkı: Vergi Usul Kanunu’nun 
140/1 inci maddesine göre; mükellefler vergi 
inceleme elemanlarından incelemenin mevzuu 
hakkında incelemeye başlamadan önce kendi-
lerine açıklama yapılmasını isteyebilirler. 

3. Defter ve Belgelerini İbraz Etmek İçin 
Ek Süre İsteme Hakkı: Vergi Usul Kanununa 
göre; mükellef zor durumda kalması nedeniy-
le defter ve belgelerini istenen sürede ibraz 
edemeyecek durumda ise, ek süre verilmesini 
isteme hakkına sahiptir. 

4. İncelemenin Her Safhasında Bilgi 
Alabilme Hakkı: Mükellef, vergi incelemesi-
nin her safhasında inceleme süreci hakkında 
inceleme elemanından bilgi isteyebilir. 

5. İnceleme Sırasında Müşavir ve/veya 
Avukat Bulundurma Hakkı: Mükellef vergi 
incelemeleri ile ilgili görüşmelere, defter ve 
kayıtlarla ilgili olan yetkili Serbest Muhasebe-
ci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Ye-
minli Mali Müşavirler veya avukatların kendi-
siyle birlikte katılmasını sağlamak ya da ken-
disini temsilen yetkili bir temsilcisini gönder-

Vergi İncelemelerinde Mükellef Hakları

MAKALE
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mek hakkına sahip bulunmaktadır. (Mükellefi 
temsilen gelen kişilerin yasal olarak yetkilen-
dirilmiş olmaları ve temsil belgesinin görüş-
meler başlamadan önce inceleme elemanına 
verilmesi gerekir.) 

6. Vergi İnceleme Tutanaklarına İtiraz 
ve Görüşlerinin Yazılmasını İsteme Hakkı: 
Vergi Usul Kanunu’nun 145 inci maddesine 
göre; mükellefler diledikleri itiraz ve mülaha-
zaların vergi inceleme tutanaklarına kaydedil-
mesini isteyebilirler. 

7. Kayıtların İşlenmesi İçin Ek Süre İs-
teme Hakkı: Vergi Usul Kanunu’nun 146 ncı 
maddesine göre; mükellef arama sonucunda 
el konulan defter ve belgelerin muhafaza al-
tında olması sebebiyle zamanında yapılama-
yan kayıtlarını, defterlerin geri verilmesinden 
sonra 1 aydan az olmamak üzere verilecek 
uygun bir süre içinde yapabilir.

8. İlgililerin Tutanağın İçerdiği Husus-
lardan Haberdar Olma Hakkı: 31/10/2011 
tarih ve 28101 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren Vergi İncelemelerin-
de Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönet-
meliğin 17’nci maddesinin (d) bendinde yer 
alan “Tutanakta belirtilen hususların ilgililer 
tarafından okunduğunu ve doğruluğunun an-
laşıldığını belirten ifade yer alır” düzenlemesi 

uyarınca; ilgililer vergi incelemesi sırasında 
düzenlenen tutanağı okuma, içerdiği husus-
ların doğruluğu, defter kayıtlarına, belgelere 
ve ifadelere uygunluğunu anladıktan sonra 
birlikte (Vergi İncelemesini yapan Yetkili ile) 
imzalama ve dolayısıyla tutanağın içerdiği hu-
suslardan haberdar olma hakkına sahiptir. 

9. Tutanak İmzalanmadan Evvel İsteyen 
Mükellefe İki Gün İnceleme Süresi Veril-
mesi:  İsteyen mükelleflere haklarında ya-
pılmış olan vergi incelemesinde tespit edilen 
maddi unsurları içeren tutanağı imzalamadan 
önce mükellefin incelemesi için iki gün incele-
me hakkına sahiptir. 

10. Tutanaktan Bir Nüsha Alma Hakkı: 
Vergi Usul Kanunu’nun 141’inci maddesinde 
göre; mükellef vergi incelemesi sırasında dü-
zenlenen tutanaklardan bir nüsha almaya ve 
itirazların bulunması halinde bu itirazların tu-
tanağa işlenmesini isteyebilirler. 

11. Mükellefin Rapor Değerlendirme 
Komisyonunca Dinlenmesini İsteme Hak-
kı: Rapor Değerlendirme Komisyonları gerekli 
gördüğü durumlarda ya da talepleri üzerine 
vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar ta-
rafından düzenlenen vergi inceleme rapor-
ları hakkında mükellefi dinleyebilirler. Mü-
kellefler, Rapor Değerlendirme Komisyonları 
tarafından dinlenmek için taleplerini, vergi 
inceleme tutanaklarına kaydedilmesini iste-
yebilecekleri gibi taleplerini içeren bir dilekçe 
ile rapor değerlendirme işlemi bitmeden Grup 
Başkanlıklarına da başvurabilirler. 

12. Rapor Değerlendirme Komisyonuna 
Girmeden Raporun Mükellefe Verilmesini 
İsteme Hakkı: Komisyonda dinlenme talep 
eden mükellefe mükellefe komisyon ile gö-
rüşmeden evvel eleştirilen hususları içeren bir 
özet rapor verilmesi gerekmektedir. Mükellef, 
özet raporu ilgili vergi inceleme elemanından 
talep edebilmektedir. 

MAKALE
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13. Vergi İnceleme Raporunda Mükel-
lefin İtiraz Ve Görüşlerine Yer Verilmesi 
Hakkı: Hakkında vergi incelemesi yapılan 
mükellef için düzenlenen raporda mükellefin 
itiraz ve düşünceleri ayrıntılı olarak yer alması 
sağlanmıştır. 

14. Vergi İncelemesi Sonrası Eleştirile-
cek Bir Husus Bulunmadığında Bu Duru-
mun Mükellefe Yazı İle Bildirilmesi Hakkı: 
Hakkında vergi incelemesi yapılan mükellefin 
incelemesi sonucu eleştirilecek bir hususun 
bulunmaması halinde bu durumun mükellefe 
bir yazı ile bildirilecektir. 

15. Müracaat ve Şikayet Hakkı: 
31/10/2011 tarih ve 28101 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ver-
gi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin “Vergi Müfettişlerinin 
Sorumlulukları” başlıklı 41’inci maddesinin 
(b) bendinde yer alan “Mesleğin gerektirdi-
ği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak 
davranışlarda bulunamazlar” düzenlemesine 
aykırı davranışlara muhatap olan veya bu tip 
davranışlarla karşılaşan ilgililer (mükellef, vb.) 
aşağıda belirtilen yollarla müracaat ve şikayet 
haklarını kulanabilirler: 

1.BİMER’e (Başbakanlık İletişim Merkezi) 
a)Telefonla Başvuru (150) 

b)Mektupla Başvuru 
c)İnternetle Başvuru (www.basbakanlik.

gov.tr) 
d)Şahsen Başvuru 
2.Posta yoluyla Vergi Denetim Kurulu Baş-

kanlığı’na
3.www.vdk.gov.tr adresinden “İhbar ve Şi-

kayet” bölümüne 
4.VİMER’e (Vergi İletişim Merkezi) (444 0 

189)

16. Uzlaşma Hakkı: Mükellef, ikmalen, 
res’en veya idarece tarh edilen vergilerle, bun-
lara ilişkin vergi ziyaı cezalarının (359’uncu 
maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet 
verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen 
ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ce-
zalar hariç) tahakkuk edecek miktarları konu-
sunda, tarhiyat öncesi ya da tarhiyat sonrası 
uzlaşma talebinde bulunabilir.  

17. Dava Açma Hakkı: Mükellefler ve 
kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen 
vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mah-
kemesinde dava açabilirler.

İncelemelerde mükellef hakları, 25 Ekim 
2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 
en son değişiklik ile son halini almıştır. Güç-
lü mükellef haklarının vergi barışı ve gönül-
lü uyumuna katkısı göz ardı edilemeyecek bir 
husustur. Vergi incelemelerinin fonksiyonla-
rından biri de mükellefe öğretici ve eğitici kat-
kısının olmasıdır. Bu nedenle mükellef hakları 
çok kutsaldır. 

Mükellef haklarının daha da güçlendiril-
mesi ümidiyle esen kalın. 

 Her şart ve koşulda “Yola bilinenler ile de-
ğil, Bilenler ile çıkın.” 

Mehmet DUMAN
ORSİAD Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, SMMM

MAKALE
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HUKUK

Yargıda iş yükünün azalması amacıyla faali-
yete geçirilen istinaf mahkemeleri  diğer adı ile 
Bölge Adliye Mahkemeleri  20 Temmuz 2016 
tarihinde faaliyete  başladı. Bu makalemizde, ilk 
derece Mahkemeler tarafından verilecek karar-
ları “ikinci derece mahkeme”  sıfatı ile inceleye-
cek olan hukuk istinaf Mahkemelerinin yargıla-
ma sistemi konusunda özet bilgi verilecektir. 

Arapça kökenli bir sözcük olan istinaf “Ye-
niden başlamak, sözün başlangıcı ve söz başı” 
anlamına gelmektedir. 07.10.2004 tarihli Res-
mi Gazetede yayınlanan 5235 sayılı kanunla 
kuruluş, görev ve yetkileri tanımlanan bu Mah-
kemeler,  ilk derece mahkemeleri ile Yargıtay ve 
Danıştay arasında  görev yapan ara  üst mah-
kemeler olarak görev yapmak üzere kurulmuş-
lardır. Yani, artık yargıda üç aşama bulunmakta 
olup, ilk derece mahkemesi kararından sonra, 
karar önce istinaf denetimine tâbi tutulacak, isti-
naf denetiminden sonra temyiz yolu açıksa tem-
yize başvurulabilecektir. 

İstinaf mahkemeleri  bir temyiz Mahkemesi de-
ğil, ikinci derece yargılama yapan mahkemeler 
olduğundan  Yargıtay ve Danıştay incelemelerin-
dekinin aksine bu  Mahkemelere delil sunulması 
mümkündür. Yani bu Mahkemeler sadece huku-
ka uygunluk denetimi yapmamakta ayrıca somut 
olaya ilişkin olarak sunulan delilleri ve  itirazı de-
ğerlendirebilmekte, sunulacak delilleri tartışmak 

ve değerlendirmek suretiyle yeni bir hüküm ve-
rebilmektedir.  İstinaf Mahkemeleri 20.07.2016 
tarihinden sonra verilecek kararları ikinci derece 
Mahkeme olarak inceleyeceğinden bu tarihten 
önce verilen mahkeme kararlarına karşı istinaf 
yolu kapalıdır. Yine, karar tarihine bakılmaksızın 
bir şekilde Yargıtay incelemesinden geçen karar-
lara karşı da istinaf yolu kapalıdır. 

İstinaf incelemesi,   bir tür temyiz incelemesi 
olarak değerlendirilmekte ise de, bu nitelendir-
me hatalıdır. Zira, istinaf incelemesi temyizden 
farklı olarak kararı hem hukukî hem de maddî 
yönden inceleyen yani uyuşmazlığı yeniden in-
celeyip, belirli durumlarda yeni bir yargılama 
yaparak yeniden karar verebilen bir sistemdir. 

İstinaf Mahkemeleri kendilerine gelen uyuş-
mazlığa ilişkin olarak maddi olayın tespitinde 
hata görürse, yerel mahkemenin verdiği hü-
kümle bağlı olmaksızın davaya yeni baştan ba-
kacak, delil toplayıp, değerlendirebilecek, keşif 
yapabilecek, tanık dinleyecek  ve iki tip karar ve-
rebileceklerdir. İstinaf Mahkemesi, itirazla önü-
ne gelen davada verilen ilk derece Mahkeme 
kararı yanlış  ise ilk derece Mahkeme kararını 
kaldıracak ilk derece Mahkemesi yerine kendi-
si yeni bir karar verecek, buna karşın incelenen 
karar doğru ve kanun yolu başvurusu haksız ise 
itirazı ( istinaf talebini) reddedecektir.  Dolayı-
sıyla istinaf, yeni bir temyiz veya ara bir temyiz 
yolu değil, kendine özgü yeni bir kanun yolu-
dur. İstinafta verilen karara karşı sadece hukuki 
denetim amacıyla temyiz yoluna başvurulabile-
cektir.  Temyiz incelemesinde üst derece Mah-
keme (Yargıtay veya Danıştay) sadece hukukî 
denetimle sınırlı bir inceleme 
yapacak, karar hukuken doğru 
bulunmadığında yeni bir yargı-
lama yapılmaksızın kararı  bo-
zarak tekrar mahkemesine geri 
gönderecek, karar hukuken 
doğru ise kararı onayacaktır. 

Saygılarımla. aygılarımla
  Av. Çiğdem Yıldız

İstinaf Mahkemeleri
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