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Savunma Sanayii Başkanlığı ve Ticaret 
Bakanlığı destekleri ile OSTİM Savunma ve 
Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından 
düzenlenen Savunma ve Havacılıkta 
Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICCDA) 
etkinliği ATO Congresium'da gerçekleşti. 
Sektörün global aktörlerini, ana yüklenici 
kurum ve kuruluşlarını KOBİ'lerle 
buluşturan etkinlikte 50’den fazla ülkeden 
gelen, alanında dünya devlerinin de yer 
aldığı firmalar, ICDDA boyunca KOBİ’lerle 
ikili iş görüşmelerine imza attı. 
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7.500

Sektör KOBİ’lere çok  
önemli fırsatlar sunuyor

Türkiye dünyada söz sahibi

ICDDA çok kıymetli bir arayüz

İHA'nın Kalaşnikof'unu yapan Türkiye 

ETKİNLİK kapsamında 50'den fazla ülkeden katılımcılarla KO-
Bİ'ler ve ana sanayi firmalar arasında yeni iş birliktelikleri kurul-
masını amaçladıklarını belirten Ertuğ, şu hususları aktardı: “Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli katkı 
payı yüzde 70’leri aşarken ihracatta kat edilen mesafe ve potansi-
yel gelecek adına umut vadetmektedir. Yakın geçmişe kadar savun-
ma sanayiine yönelik neredeyse her şeyi ithal eden Türkiye, artık 
olgunluk dönemine girmiştir. Sektör KOBİ’lerine çok önemli fırsat 
ve imkanlar sunmaktadır.”

ALTIN çağını yaşayan sektörün, yüksek ihracat 
kilogram değeriyle katma değerli ihracat konusunda da önemli bir 
katkı sağladığına dikkat çeken Baran, “Sektörde mühendisinden 
işçisine yaklaşık 45 bin kişi istihdam ediliyor. Dünyada söz sahibi 
olan ülkelerden biri konumundayız. Bunun giderek daha da iyile-
şeceğini daha ileri konumda olacağımıza inanıyorum." dedi.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın 
savunma ve havacılık sanayisine katkı veren 300'den fazla firma-
yı buluşturan OSSA'ya ev sahipliği yapmaktan, yol arkadaşlığı et-
mekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Aydın şunları söy-
ledi: “OSSA’nın yaptığı bu faaliyetler Ankara’mız için çok değerli. 
Ankara’nın bu etkinliğe sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. 
Bu sahipliği de görüyoruz; özellikle Savunma Sanayii Başkanlı-
ğımız etkinliğimizi her zaman destekliyor. Aynı zamanda Tica-
ret Bakanlığımız bu etkinliği uluslararası bir etkinlik olarak des-
tekliyor. Ankara Ticaret Odası ve Ankara Sanayi Odası her zaman 
yanımızda. 50’nin üzerinde yabancı ülkeden gelen firmalarımız 
bizim için çok kıymetli. Onların tedarik sisteminde KOBİ’lerimi-
zin, firmalarımızın olması konusunda ICDDA’in çok kıymetli bir 
ara yüz olduğunu düşünüyoruz."

TÜRKİYE'NİN savunma ve havacılıkta adeta 
devrim gerçekleştirdiğini söyleyen Aydın, bu alandaki dışa ba-
ğımlılığın yüzde 20'lere düştüğünü belirtti. Ahmet Aydın, "Ülke-
miz artık savunma ve havacılık sanayisi alanında kazandığı kabili-
yetler doğrultusunda sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın 
ötesinde geleceğini teknolojilerine yatırım yapmakta. Savunma 
sanayisinde geliştirdiğimiz imkan ve kabiliyetleri dost ve mütte-
fiklerimizle paylaşmaktan da memnuniyet duyuyoruz." dedi.

KALAŞNİKOF'UN dünyanın en gelişmiş ya da 
pahalı silahı olmadığını ama çok pratik, kullanış-
lı ve edinilmesinin çok kolay bir silah olmasıyla 
öne çıktığını dile getiren Demirel, şöyle konuştu: 
"Türk savunma sanayiinin dünya savunma sana-
yiine getirdiği farklılık buradan kaynaklanıyor. 
İHA'lar yeni değil, belki 10 yıllardır var. Fakat İHA'nın Kalaşni-
kof'unu yapan Türkiye oldu. Bana kalırsa Türk savunma sanayisi-
nin dünya savunma sanayisi içerisinde bu kadar hızlı yükselmesi ve 
ayrışmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. "

Ahmet Mithat Ertuğ / OSSA Yönetim Kurulu

Gürsel Baran / Ankara Ticaret Odası Başkanı

Orhan Aydın / OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı

Serdar Demirel / Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı

ICDDA önemli katkı sağladı
"TÜRKİYE, savunma ve havacılık sektöründe küresel bir oyun-
cu haline geldi. ICDDA, nitelikli organizasyon yapısı, tesis ettiği 
güçlü ağ ile birlikte savunma ve havacılıkta elde edilen ulusal ba-
şarının önemli katkı verenlerinden olmuştur."

Ziya Altunyaldız / TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,  
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı 

Her katılımda yeni iş 
imkanları bulduk

Yeni firmalarla irtibat 
kurmayı başardık

Yeni fırsatları görüştük

Görüşmeler çok olumlu

ICDDA farkındalığı artırdı

Teknoloji transferi ve 
iş birliği fırsatı yarattı

Bizim için önemli kazanımdı

Bir sonraki etkinliği 
dört gözle bekliyoruz

Ankara başlangıç noktası

Görüşmeleri işe çevireceğiz

Sezgin Kaya 
Kaleli Şaft ve Esen Grup Havacılık Şirket Müdürü

Zeynep Koser 
Döksan Isıl İşlem Pazarlama ve Satış Direktörü

Engin Yılmaz 
3EN Savunma Havacılık İş Geliştirme Mühendisi

Ulaş Tutan 
Volt Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı

Zahirah Shaik Dawood 
Malezya CRTM Firma Yetkilisi

Jiri Stefl 
Çekya Optokon Firma Yetkilisi

Azfar Kamal 
Pakistan RCCI Yetkilisi

Maya Malkanova 
Bulgaristan Samel 90 Firma Yetkilisi

Corneliu Vişoianu 
Romanya Temsilcisi

Sven Moller 
Almanya Aucotec AG Firma Yetkilisi

ICDDA bizler için çok özel. Etkinliğe üçüncü kez 
katılıyoruz. Her katılımımızda firmamız yeni 
iş imkanları buluyor. ICDDA’i bir fırsat olarak 
görüyor, değerlendirmek için elimizden geleni 
yapıyoruz. Dünya devleriyle görüşmeler yaptık. 
Biz OSTİM’de 60 kişilik bir firmayız; böyle bir 
firmanın büyük markalarla normal şartlarda 
görüşme yapması zor. Bu imkanı bize sağladığı 
için OSTİM’e ve OSSA’ya minnettarız.

BU yıl ilk kez katıldık ICDDA’e. OSSA’nın 
düzenlediği bu etkinlik sayesinde daha önce 
onaylı tedarikçisi olamadığımız firmalarla 
irtibat kurmayı başardık. Yurt dışından gelen 
diğer büyük firmalarla çalışmak için de ön 
görüşmeleri yaptık. Verimli bir etkinlik oldu. 
Birebir görüşmeler de çok faydalı. Sunumlar  
bizim için çok  etkili oldu.

B2B etkinlikler yapabilme ve özellikle yurt 
dışından gelen katılımcılara kendimizi tanıtma 
fırsatımız oldu. Yeni projeler, yeni fırsatlarla 
ilgili görüştük. Görüştüğümüz yabancı 
kurum ve şirket temsilcileri savunma sanayi 
alanındaki kabiliyetlerimizi yakından tanıdılar. 
Dost ülkelerle yeni ve faydalı projeler ortaya 
çıkacak gibi görünüyor.

ICDDA’de B2B faaliyetleri ve yabancı heyetlerle 
yaptığımız görüşmeler olumlu geçti. Daha 
önce bir araya gelemediğimiz firmalarla burada 
konuşabilme, karşılıklı olarak birçok projeyi 
gözden geçirebilme imkanımız oldu.

ICDDA, Türk havacılık sanayisinin genel 
görünümünü anlamak ve farkındalığımızı 
artırmak adına çok faydalı oldu. Bu organizasyon, 
birçok alt yüklenici firmayla da bir araya 
gelebilme fırsatını sundu.

ICDDA hem Türkiye’den hem de dünyanın birçok 
ülkesinden firmalarla bir araya gelme imkanı 
sundu. Önemsediğimiz konuların başında gelen 
teknoloji transferi ve bu bağlamda iş birlikleri 
konularını görüşebilmemiz için fırsat yarattı.

DÜNYANIN birçok ülkesinden etkinliğe katılan 
firmalarla iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdik. 
ICDDA’e katılmak önemli bir kazanım oldu.

ETKİNLİK bizim için çok verimli geçti. Bir sonraki 
ICDDA'de yer almayı dört gözle bekliyoruz.

ETKİNLİK bizim için çok faydalı oldu. Artık 
somut iş birliklerine başlamanın zamanı. Ankara, 
bu iş birliklerinin başlangıç noktası olacaktır.

ETKİNLİK boyunca yaklaşık 40 adet ikili iş 
görüşmesi gerçekleştirdik. Birçok firmayla, farklı 
konuda iş birliği yapabileceğimizi gördük. Yakın 
zamanda görüşmeleri işe çevireceğiz.

Dışa bağımlılık yüzde 20'ye düştü

Ahmet Aydın / TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı 

ICDDA 2022’de de uluslararası alanda Türk savunma sanayiinin başarılarını katlayacak yeni iş birliklerine imza 
atıldı. Pek çok uluslararası katılımcı, OSSA üyeleriyle yaptıkları ikili iş birliği görüşmelerini resmileştirerek,  

iş birliği ve temsilcilik anlaşmaları imzaladı. ICDDA boyunca 20 iş birliği anlaşması kayda geçti.

EMGE Elektro Mekanik Gereçler Endüstrisi A.Ş.,  
Fransız Adr Alcen firmasıyla servo motorların Türkiye’de 

üretilmesi konusunda anlaşma imzaladı. 

ICDDA’de kendine has 
ihtiyaçları ve fırsatları olan 
hedef ülkelerin ortaya 
çıkarılması, savunma ve 
havacılık sektörlerinde 
potansiyel iş birliği 
imkanlarının somut adımlara 
dönüştürülmesi amacıyla ikili 
iş görüşmeleri, konferanslar 
ve seminerler düzenlendi.

Küçükpazarlı Havacılık ve Uzay firması, Italyan 
Umbria Aerospace Systems'la (UAS) stratejik  

iş birliği anlaşması imzaladı.  

OSTİM TV yeni içeriklerle yayında
OSTİM TV yeni içeriklerle yayında
İZLEMEK İÇİN KAREKODU OKUTABİLİRSİNİZ...
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Tatar'dan OSTİM'e mesaj
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

(KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 
OSTİM’in sanayi birikimine işaret 

ederek, “Bazı hafif sanayi ürünlerinin, 
oluşturduğumuz ve oluşturacağımız 

sanayi bölgelerinde üretilmesini 
hedefliyoruz. Bunun için sizlerin 

tecrübeleri çok önemli.” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 
OSTİM Teknik Üniversitesi tarafın-
dan düzenlenen fahri doktora törenine 
katılmak üzere OSTİM'e geldi. OSTİM  
OSB’de Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, yönetim kurulu üyeleri, kümelen-
me başkanları ve sanayicilerle bir araya 
gelen Tatar, “KKTC’de tarım, turizm ve 
inşaat sektöründe bir gelişim oldu. Sana-
yide de potansiyel var. Bazı hafif sanayi 
ürünlerinin oluşturduğumuz ve oluştu-
racağımız sanayi bölgelerinde üretilme-

sini hedefliyoruz. Önemli olan Kıbrıs’ı-
mızda refahı, ekonomik katma değeri 
sağlayabilmek. Bunun için sizlerin tec-
rübeleri bizler için çok önemli.” dedi.

"Emirlerinize amadeyiz”
Bölge hakkında Tatar’a bilgiler akta-

ran OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın, KKTC için her türlü bilgi ve 
tecrübe aktarımında bulunacaklarını 
belirterek, “Emirlerinize amadeyiz” me-
sajı verdi.

KKTC Cumhurbaşka-
nı daha sonra OSTİM 
Teknopark A.Ş. Tur-
kuaz Bina’da faaliyet 
gösteren firmalarda 
incelemelerde buluna-
rak üretim ve ihracat 
faaliyetleri hakkında bilgiler 
aldı. Ersin Tatar, programının 
son kısmında OSTİM Teknik 
Üniversitesi tarafından dü-

zenlenen fahri dokto-
ra törenine katıldı. Ta-
tar’a fahri doktora be-
ratı OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı, OS-
TİM Teknik Üniversi-
tesi Mütevelli Heyeti 

Başkanı Orhan Aydın ve OS-
TİM Teknik Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Murat Yülek ta-
rafından takdim edildi.

'Her Türk hayatında bir kez 
olsun Kıbrıs'ı ziyaret etmeli'

Tatar, fahri doktora töreninde 
“Kıbrıs Türkü’nün Ada’da Varoluş 
Mücadelesi ve Doğu Akdeniz’deki 
Haklarımız” konulu konferans 
verdi. "Sayın Cumhurbaşkanımıza, 
Sayın Rektörümüze, OSTİM 
Teknik Üniversitesi Mütevelli 
Heyetine böyle bir kararı aldıkları, 
böyle bir onurla beni anladıkları 
için yürekten teşekkür ediyorum." 
diyerek sözlerine başlayan Ersin 
Tatar, "Fahri doktora unvanı 
ile Kuzey Kıbrıs Türk milletine 
verilen önem ve bizlerin yaptığı 
çalışmaların ne kadar değerli 
ve kıymetli olduğunun ifade 

edilmesi benim için elbette 
büyük bir gurur, büyük bir 
övünç kaynağıdır.” dedi. Kıbrıs’ın 
Osmanlı egemenliğine girişi ve 
Kıbrıs tarihine değinen Tatar, 
“Her Türk hayatında bir kez olsun 
Kıbrıs'ı ziyaret etmelidir. Türkiye 
Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti arasındaki bağları 
daha da güçlendirmek, yeni 
neslin, gençlerin birbirlerini daha 
iyi tanımaları, ideolojik ve kültür 
olarak aynı milletin soyundan 
gelen insanlarımızın kaynaşması 
için büyük çaba sarf ediyoruz.” 
vurgusunu yaptı.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı ve OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın:

OSTİM Teknik Üniversitesi 
toplumda fazlasıyla karşılık buldu

Orhan Aydın, OSTİM Teknik Üniversitesinin tamamen, halka mal olmuş, alın teriyle, 
insanların ürettikleri ve ödedikleriyle oluşmuş bir yapı olduğunu belirterek, “Bizden 
sonraki nesillere daha iyi bir dünya, daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir OSTİM’i 
bırakmak üzere sizlerle beraber bu yolculuğa çıktık. OSTİM Teknik Üniversitesi bizim 
öngörümüzden de fazla toplumda karşılık bulmuş, mesafe kat etmiş durumda.” dedi.

OSTiMTECH’de ilk dersi TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil verdi:
Tasarım, imalat ve yazılım yapamıyorsanız diploma yetmez

OSTİM Teknik Üniversitesi 
hiçbir şahsın, şirketin 
değil. Tamamen, halka 
mal olmuş, alın teriyle, 
insanların ürettikleri  
ve ödedikleriyle  
oluşmuş bir yapıdır.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel 
Kotil öğrencilere, TUSAŞ’ın projeleri-
ni anlattı. TUSAŞ’ta 5500 mühendisin 
çalıştığını ve yeni mühendislere de ih-
tiyaç duyduklarını vurgulayan Kotil, 
öğrenciler şu mesajları verdi: “Türki-
ye’den gitmeyin, burada çok işimiz var. 
Dünya değişti, OSTİM’de yolunu açtı. 
Üniversiteyi bundan sonra siz geliş-
tirecek ve birinci sıralara taşıyacak-
sınız. Boşa çalışmayacaksınız, sonuç 
alana kadar üzerine gideceksiniz, gi-
derseniz üniversitenizi birinci sırada 
görürsünüz.”

OSTİM Teknik Üniversitesinde göre-
ve başlayan akademisyenlere yönelik 
olarak 2022-2023 Akademik Oryan-

tasyon Programı düzenlendi. OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı ve OSTİM Teknik Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, koope-
ratif olarak Türk sanayisine katılan OSTİM’in 
başlangıcından günümüze kadarki gelişimini 
aktardı. Aydın, “OSTİM, 1967 yılında bir koo-
peratif olarak başlayan Türkiye’de benzeri ol-
mayan bir organizasyonu gerçekleştirmiş va-
ziyette.” dedi.

"6 üniversite ile ortaklığımız var"
Aydın, şöyle devam etti: “Burası diğer üniver-

sitelerden faklı bir üniversite. OSTİM olarak 
Ankara’daki 22 üniversitenin 22’si ile iş birlik-
lerimiz, Ostim Teknopark’ta 6 tane üniversite 

ile ortaklığımız var. Üniversitelerimizi sanayi-
ye taşıma, onlarla iş birliği yapma konusunda 
iştahlı bir organizasyonuz. OSTİM Teknik Üni-
versitesinin tasarımı da bu bölgeye ait bir tasa-
rım olmakla beraber sadece Ankara ile sınırlı 
olmayan; kendimizi gönül coğrafyasından so-
rumlu hisseden bir yapıya da sahibiz. Üniversi-
te bizim için çok değerli. Vakfımızda hedef ola-
rak koyduğumuz amacımızı da böylece gerçek-
leştirmiş oluyoruz. Buranın en önemli özelliği 
şudur; burası hiçbir şahsın, şirketin değil. Ta-
mamen, halka mal olmuş, alın teriyle, insanla-
rın ürettikleri ve ödedikleriyle oluşmuş bir yapı. 
OSTİM Teknik Üniversitesi bizim öngörümüz-
den de fazla toplumda karşılık bulmuş durum-
da, mesafe kat etmiş durumda. Yeni dönemin 
hayırlı olmasını diliyorum. Aramıza katılan 
akademisyenlerimize hoş geldiniz diyorum.”

'En üst altyapıyı ve 
kaynakları sağlamaya 
özen gösteriyoruz'

'Küçük sermayelerle 
başarılan büyük işlerin 
markasıdır OSTİM'

OSTİM Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Murat 
Yülek, tüm akademisyenlere 
her alanda, en üst altyapıyı 
ve kaynakları sağlamaya 
çalıştıklarını kaydetti. Dünya 
üniversitelerinin yüzde 
99’unun an itibarıyla 2. nesil üniversite 
olarak tanımlanabileceğini belirten Yülek, 
şunları söyledi: “Dünyada, 3. nesil üniversite 
olma hedefini koyan, bu yolda çalışan bazı 
üniversiteler var. 3. nesil üniversiteyi burada 
sıfırdan kurmaya çalıştığımız için daha avantajlı 
olduğumuzu söyleyebiliriz. Bizler OSTİM 
Teknik Üniversitesi olarak sürekli değişen 
bu dünyanın farkındayız. OSTİM Teknik 
Üniversitesi, kuruluş itibarıyla Türkiye’nin 
en genç üniversitelerinden. Genç olmamızın 
getirdiği avantaj; kalıpları kabul etmememiz, 
kendi kalıplarımızı, kendi yollarımızı, kendi  
yönlerimizi oluşturmaya çalışmamız. Bu 
alandaki enerjimiz; kendimize güvenimizdir."

OSTİM Vakfı Müdürü Gülnaz 
Karaosmanoğlu, OSTİM 
markasına ilişkin bilgiler 
aktardı. Karaosmanoğlu, 
“Temsil ettiğimiz marka, bir 
büyük sermaye grubunun 
markası değil. Küçük 
sermayelerin bir araya gelerek büyük işler 
başardığı bir sistemin markası. OSTİM, Ankara 
sanayisinin çalışkan çocuğudur. 7 büyük sektör 
ve onların alt sektörlerine bir dokunuşta 
ulaşmış olursunuz. Geleceğe bakan tarafımız 
ve geleceği gören ve bize istikamet gösterecek 
olan en büyük aracımız üniversite.” dedi.

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek:

OSTİM Vakfı Müdürü Gülnaz Karaosmanoğlu:

OSTİM Teknik Üni-
versitesi 2022-2023 
Eğitim-Öğretim Yılı 
Akademik Açılış Tö-
reni’nde ilk dersi TU-
SAŞ Genel Müdürü 
Prof. Dr. Temel Ko-
til verdi. Öğrencilere 
diplomalarının değer-
li olduğunu söyleyen 
Kotil, “Diplomalarınız 
değerlidir ama bildik-
leriniz daha da değer-
lidir; tasarım, imalat, 
yazılım yapamıyorsa-
nız diploma yeterli ol-
maz.” dedi. 

'Türkiye'de çok işimiz var'

firmalarını ziyaret etti

Oryantasyon programında fakültelerde görev 
yapan akademisyenler arasında 1.000 puan 
üzerinde akademik performans puanı bulu-
nan, yayın, eğitim, idari işler, tanıtım ve proje 
gibi beş temel alanda üstün başarı gösteren 
personele ödülleri takdim edildi.



ANKARA Vali 
Yardımcısı Turan 
Yılmaz, “Ankara 
Valiliği olarak 
tüm kurum ve 
kuruluşlarımızla 
teknik ve 
kurumsal kapasitemizi en üst seviyede 
ilimizin sanayicisinin, OSB yönetimlerinin 
ilgisine, desteğine sunma yönünde her 
zaman hazır olduğumuzu belirtmek 
istiyorum. İerleyen dönemde de insan 
kaynağını geliştirerek geleceğe nasıl 
hazırlarız noktasında her türlü projeyi de 
yapmaya hazırız. Valilik olarak her zaman 
sanayicimizin yanındayız.” dedi.

ANKARA 
Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri 
Dr. Cahit Çelik, 
proje hazırlık 
sürecinde ihracat 
yapma kapasitesi 
en büyük olan OSB’leri incelediklerini 
kaydetti. Çelik, OSTİM, Başkent ve İvedik 
OSB ile birlikte Ankara Sanayi Odası 
ve Ankara Ticaret Odası’nın da paydaş 
olduğu 5 adet Dış Ticaret İstihbarat 
Merkezi kurmaya karar verdik. Dış 
Ticaret İstihbarat Merkezleri Ankara’nın 
ihracatının artmasına ciddi anlamda katkı 
sağlayacak.” görüşünü paylaştı.

ANKARA 
Vali Yardımcısı 
Abdullah Dölek 
de OSTİM Dış 
Ticaret İstihbarat 
Merkezi ile ilgili 
şu görüşlere 
yer verdi: “Bu güzelliğe şahit olmaktan 
dolayı gurur duyuyorum. Bu merkezimiz 
hayırlı, uğurlu olsun. Ankara Valiliğine 
değişik ülkelerin büyükelçileri geldiğinde, 
görüşmeler esnasında genellikle gündeme 
gelen konulardan bir tanesi de OSTİM’dir; 
dünya burayı takip ediyor ve biliyor. 
Gücümüzün farkında olalım. Sizler bizim 
gururumuzsunuz."

Protokol öncesi, OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem 
Arıcı, OSTİM Teknik Üniversitesi TTO Müdürü  
Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Topal ve OSTİM OSB 
İmar ve Altyapı Müdürü Volkan Han, Özbekistan’da 
OSB alanında incelemelerde bulunmuşlardı.

Yarım asrı aşan sanayi geçmişiyle ülke-
mizin köklü markalarından olan OS-
TİM, tecrübelerini ata yurduna ta-

şıyarak dost ve kardeş ülke Özbekistan’ın sa-
nayileşme çabalarına destek verecek. OSTİM 
OSB ile Ohangaron Tech Industrial arasında 
“Plan-Proje, Sürekli Danışmanlık ve Bakır Sek-
törü Fizibilite Raporu Hazırlanması” başlığı al-
tında sözleşme imzalandı. Sözleşmeyle birlik-
te; Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te, ülkenin sosyo-eko-
nomik yapısına uygun olarak bir iş modeli oluşturulması, 
bu çalışmanın neticesinde orta vadede Taşkent için doğru 
bir kalkınma modeli önerisi sunulması, katma değerli ba-
kır ürünleri üretilmesine yönelik fizibilite çalışmalarının 
yapılması, bu modele göre sanayi bölgesinin imar planları 
ve altyapı projelerinin hazırlanması ve OSB mevzuat ça-
lışmasının yürütülmesi işleri gerçekleştirilecek.

Sözleşmeye ilişkin çevrimiçi düzenlenen imza törenine, 
OSTİM adına OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ay-
dın, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Ertuğ, OS-
TİM OSB Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Alkan, OSTİM 
OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, OSTİM Dış İlişkiler Koor-
dinatörü Hamza Akca, birim müdürleri ve küme koordina-
törleri ile OSTİM Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer 

Ofisi Müdür Dr. Öğr. Gör. Gökhan Topal; Ohangaron Tech  
Industrial adına Genel Müdürü Jamshid Khidoyatov,  
Ohangaron Tech Industrial yöneticileri ve Özbekistan 
Ekonomik Kalkınma Bakanlığı temsilcisi katıldı.

“Çalışmayı yaygınlaştırmak istiyoruz”
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, törenin açılı-

şında sözleşme sürecine ilişkin bilgiler aktardı. Bir süre 
önce gerçekleştirdikleri Özbekistan seyahati kapsamında 
protokolün detaylarına ilişkin yerinde incelemelerde bu-
lunduklarını ve ihtiyaçları tespit ettiklerini kaydeden Arı-
cı, “Birlikte çalışmaya başladıktan sonra çok güzel işler ve 
projeler yapacağız. Bundan sonra da sadece o bölgede kal-
mak istemiyoruz; birlikte yaptığımız bu çalışmayı yaygın-
laştırmak istiyoruz.” dedi.

DUNYA 03 CMYK

OSTIM

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 
sözleşmenin gönülleri bağlayan bir nitelik taşıdığına 
işaret etti. Aydın, şu düşünceleri paylaştı: “Bir süredir 
üzerinde çalıştığımız ve arkadaşlarımızın yerinde ince-
lediği, bizim de daha önceden gittiğimiz Özbekistan’da 
bu güzel projenin hayata geçmesi bizim için değerli. 
Kurumlarımız arasındaki bu iş birliğinin hayırlı olmasını 
Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Bu protokol, sadece 
ekonomik karşılığı olan bir protokol değil; aynı zaman-
da gönüllerimizi de birbirine bağlayacak, kurumlarımız 
arasındaki ilişkileri geliştirecek ve Özbek dostlarımızla 
daha farklı alanlara taşımak için bir başlangıç olacak. Biz 
bu işe, bütün ekibimizle yüreğimizi koyarak güzel bir iş 
çıkarma niyetiyle protokolü imzalıyoruz.” Aydın, proto-
kolle birlikte başlayan çalışmalarda, OSTİM kümelen-
meleri, Ostim Teknopark ve OSTİM Teknik Üniversitesi-
nin de önemli görevler yapacağını vurguladı.

OSTİM’in tecrübesi 
Özbekistan’a taşınıyor

OSTİM DTİM, işletmelerin yurt dışı pazarlarda 
rekabetçi konuma yükselmeleri, zamanında, doğru 
ve sağlam pozisyon almaları için çalışarak, firmaları 
sistemli şekilde küresel pazarlara açmayı planlıyor.  
Törenin açılışında DTİM Koordinatörü Esma Akyüz 
tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumun 
ardından kürsüye gelen OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, OSTİM’in, geçmişi 55 yıla da-
yanan bir sanayi bölgesi olduğunu belirterek, “Küçük 
sanayi sitesi olarak hayatımıza başladık. Burası An-
kara’nın sanayileşmesine imza atan bir bölge.” dedi.

"Birçok araç, gereç, donanım burada üretiliyor"
Aydın, zaman içerisinde bölgenin gelişimine, “Şu 

anda bu bölgede yapılan ürün, uçağa 
da, uyduya da, tanka da, insansız ha-
va aracına da takılıyor. Türkiye’de 
konuşulan tüm bu üst düzey araç 
gereç, donanım; bindiğiniz uçaktan, 
insanların yedek parçasına kadar 
her şeyin burada yapıldığını söy-
leyebiliyoruz.” ifadeleriyle 
dikkat çekti.

Aydın: 'Bu proje için 
ekibimizle yüreğimizi 
ortaya koyuyoruz'

Yarım asrı aşan 
sanayi geçmişiyle 

ülkemizin köklü 
markalarından olan 

OSTİM, tecrübelerini 
ata yurduna taşıyarak 

dost ve kardeş 
ülke Özbekistan’ın 

sanayileşme 
çabalarına destek 

verecek. OSTİM OSB 
ile Ohangaron Tech 
Industrial arasında 

“Plan-Proje, Sürekli 
Danışmanlık ve Bakır 

Sektörü Fizibilite 
Raporu Hazırlanması” 

başlığı altında 
sözleşme imzalandı.

OSTİM Dış Ticaret İstihbarat Merkezi hizmete açıldı
Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü çatısı altında hayata geçirilen OSTİM Dış Ticaret İstihbarat Merkezi (DTİM) törenle hizmete açıldı. 

'Dünya firmalarının  
burada yapılan üretime,  
KOBİ’lerimize ihtiyacı var'

BU üretimlerin tek başına yeterli olmadığının altını 
çizen Başkan Aydın, ihracatın önemine vurgu yap-
tı. Orhan Aydın şunları söyledi: “Yaptığımız ürün-
leri yurt dışına satabiliyor olmamız, firmaların ni-
teliklerini, kabiliyetlerini, üretimlerini yurt dışına 
taşıyabiliyor olmamız lazım. Biz buna çok kafa yo-
ran bir bölgeyiz. Yıllardır bunun hep içindeyiz. Sek-
törel Dış Ticaret Şirketi yapılanmasından itibaren 
bu bölgedeki firmaları nasıl rekabetçi yaparız, na-
sıl bunları yurt dışına açarız, nasıl ürünlerini bütün 
dünyaya satarız konularına kafa yoran bir grubuz.  
OSTİM’de 7 tane kümelenmeye ev sahipliği yapa-
rak, onların UR-GE projelerini geliştirerek şu anda 
dünyanın her yerinde rekabet edebilecek KOBİ top-
luluğu oluşturduk. Dünya firmalarının burada yapı-
lan üretime, KOBİ’lerimize ihtiyacı var. Dünyanın 
her yerine üretim yapabiliyoruz; bu ortam oluşmuş 
vaziyette.” 

TİCARET Bakanlığı İhracat Genel 
Müdür Yardımcısı Mustafa İlker Özden, 
Türkiye’nin ihracatının çok önemli bir 
noktada olduğunu ifade ederek bu yıl 
için 250 milyar dolar seviyesine işaret 
etti. belirtti. Özden, “Bununla birlikte 
orta ve ileri teknoloji ihracatımızın, 
genel ihracatımız içindeki payının hızla 

artırılması 
gerekiyor. 
Bunun için de 
OSTİM’in de 
başını çektiği 
bazı önemli 
projeler, burada 
bahsedilen 
kümelenme 
projeleri, önemli 

komponentler, uydu parçalarından, 
yüksek hızlı tren parçalarına kadar çok 
önemli işler yapıldı. Bu örneklerin artması 
gerekiyor. Bakanlık olarak bize verilen 
yetki kapsamında gerekli çalışmaları 
sürdürüyoruz. OSTİM son derece aktif; 
gerek UR-GE sistematiğinde gerek 
yurt dışı pazarlama faaliyetlerinde çok 
ciddi başarılara imza atmış bir iş birliği 
kuruluşu.” ifadelerini kullandı.

'Orta ve ileri teknoloji 
ihracatının payı genel 
ihracat içinde artmalı'

'Bu merkezler  
Ankara ihracatına  
ciddi katkı sağlayacak'

'Dünyanın yakından 
takip ettiği OSTİM 
bizim gururumuzdur'

'Valilik olarak her 
zaman sanayicimizin 
yanında olacağız'

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 
ile Özbekistan’ın Taşkent Bölgesi 

Chirchik Belediyesi arasında; Chirchik 
Şehrinde Kurulması Planlanan 

Organize Sanayi Bölgelerinin 
Geliştirilmesi ve İşletilmesine 

İlişkin İş birliği ve İyiniyet Çerçeve 
Protokolü imzalandı. Protokolü, 

OSTİM adına Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, Chirchik Belediyesi 

adına Belediye Başkanı Davron 
Xidoyatov imzaladı.

Ohangaron Tech Industrial adına sözleşmeyi imzalayan Genel Müdür 
Jamshid Khidoyatov, iş birliğinin sözleşme aşamasına gelmesinin kendileri 
için çok önemli olduğunu belirterek, “İnşallah bu başlangıç olacak. İki 
ülkenin iş birliğine katkı vermesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

CHIRCHIK 
BELEDİYESİ'YLE DE  

PROTOKOL 
İMZALANDI



UMMAN Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik 
Bakanı H.E. Qais Mohamed Al Yousef, Umman 
Başbakanlık yetkilileri, OSB yöneticileri, finans 
sektörü temsilcileri ve iş insanlarıyla birlikte 
OSTİM'i ziyaret etti. Bakan Al Yousef, “Beş ana 

sektörde iş birliği yapmamız 
önem arz ediyor. Bu 
sektörler; endüstri, turizm, 
gıda, hayvancılık, lojistik ve 
altyapı yatırımları. Umman’ı 
ön plana çıkaran petrokimya 

ve petrol ürünleri ve diğer endüstriyel 
ürünlerle alakalı çalışmalarımız var. Endüstri 
yatırımlarında Umman’da son dönemde ciddi 
devlet teşvikleri bulunuyor.” dedi.
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Diploma ve ustalık belgesiyle 
mezun oldular

'OSTİM, istihdamda her 
zaman gayret sahibi'

Ulusal iş insanı adayları 
OSTİM’i ziyaret etti

Ertürk: OSTİM'le çok iş 
yapmayı planlıyoruz

'Rusya’nın ihtiyaç duyduğu 
ürün ve teknolojileriniz var'

Bauma 2022’de Türk firmaları öne çıktı

OSTİM, 'Geleceğini Arayan Cizre Çalıştayı'na katıldı

OSTİM ENERJİK  
EIF Fuarı'na  
katıldı

Medikal sanayicileri 
4. URGE projesine 
28 firma ile katıldı

RUSYA Federasyonu Ekonomik Kalkınma 
Bakanlığı tarafından sürdürülen Ulusal İş 
insanı Yetiştirme Programından 25 kişilik iş 
insanı ve Rusya Federasyonu Kamu Yönetin 
Üniversitesi’nden akademisyenler OSTİM’i 
ziyaret etti. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın OSTİM’de 6.500’den fazla işletme 
olduğunu belirterek, konuk iş insanlarının 
beklentilerine uygun bir sanayi bölgesi niteliği 
taşıdıklarını ifade etti. Rusya’nın önemli bir 
ticaret bölgesi olduğuna işaret eden Aydın, 
“OSTİM, Ankara’da iş insanı yetiştiren, kuluçka 
merkezi bir bölgedir. Buradan yetişen iş 
insanları Ankara’da diğer sanayi bölgelerinin 
kuruluşuna öncülük etmişlerdir.” dedi.

KIZILAY Etki Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. 
Genel Müdürü Dr. Hakan Ertürk, OSTİM Teknik 
Üniversitesi, Ostim Teknopark A.Ş. ve OSTİM 
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile ilgili 
bilgiler aldı. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 
etki yatırımları yoluyla katkı sağlamayı 
hedeflediklerini anlatan Ertürk, OSTİM’in iş 
birliği potansiyeline dikkat çekerek, “OSTİM'le 
çok iş yapacağımızı düşünüyorum.” dedi.

RUSYA Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri 
Aydar Gaşigullin, OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın ve OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi yönetimi ile bir araya geldi. 
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesinin 
gelişimini de yakından izlediklerini anlatan 
Gaşigullin, “Hastaneler, medikal üretim ve 
sağlık turizmi alanlarında Türkiye'nin gelişimi 
son yıllarda ivmelenerek öne çıktı. Sağlık 
gelecektir ve olmazsa olmazdır. Rusya’nın 
ihtiyaç duyduğu ürün ve teknolojileriniz var. 
Diğer yandan Rusya'nın da Türk üreticileriyle 
paylaşabileceği teknolojileri var.” dedi.

Umman 5 sektörde 
iş birliği hedefliyor

'Dün hayal edilemeyecek 
şeyler bugün yapılıyor'

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 
TESK Genel Başkan Vekilleri Burhan Aksak ve 
Fevzi Apaydın’la birlikte OSTİM’i ziyaret etti. 
OSTİM’i “Çok güzel bir eser oldu.” sözleriyle 
tanımlayan Palandöken, şu görüşleri paylaştı: 
“Düne kadar hayal edilemeyecek şeyler bugün 
yapılıyor. OSTİM Teknik Üniversitesi; amacına 
uygun bir üniversite. Bu üniversite; mesleki 
yeterliliği geliştirecek, teknik bir üniversite. 
Artık sıfırdan makine yapacak, işletecek, 
fabrika kuracak, istihdam sağlayacak bir yer. 
OSTİM bizim paydaşımız. Hem TESK hem 
OSTİM bir arada ortak projelerle hem ülkemize, 
milletimize hem de camiamıza yararlı olacak.”

OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 
CNC ve Elektrik-Elektronik alanında Meslek Edindirme 
Kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler mezun oldu.

SEKTÖRÜNDE dünyanın en önemli etkinliklerinden Bauma Fuarı 
bu yıl 33. kez düzenlendi. Almanya’da gerçekleştirilen etkinlikte, 
OSTİM’li sanayiciler de yer aldı. Üretim gücüyle dünya pazarların-
daki sıralamasını giderek yükselten Türkiye, Bauma 2022’nin 3. 
büyük katılımcı ülkesi oldu.  OSTİM Yatırım A.Ş.’nin OSP depart-
manıyla stantlı katıldığı fuarda; İş ve İnşaat Makineleri Kümelen-
mesi (İŞİM) ve OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi üyeleri 
de ürün ve hizmetlerini tanıttı. İŞİM, Ticaret Bakanlığı tarafından 
desteklenen 4. UR-GE Projesi kapsamında 21 firma ile fuarı ziya-
ret etti. OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesinden 11 firma 
da 3. UR-GE Projesi faaliyeti kapsamında Bauma’da bulundu.

15. EIF Dünya Enerji Kong-
resi ve Fuarı, 12-14 Ekim 
tarihleri arasında İstanbul 
Fuar Merkezi’nde gerçek-
leşti. Dünyada ve Türkiye’de 
enerji üretimine ilişkin çok 
çeşitli sektör, akademis-
yen, yatırımcı ve sivil top-
lum örgütlerinin katıldığı 
fuarda OSTİM Yenilenebilir 
Enerji ve Çevre Teknolojile-
ri Kümelenmesi de (OSTİM 
ENERJİK) stantlı katıla-
rak enerji sektöründeki OS-
TİM firmalarını temsil etti.  
OSTİM ENERJİK Yönetim 
Kurulu Başkanı Yaşar Çelik, 
etkinlik kapsamında gerçek-
leştirilen Yeşil Hidrojen pa-
nelinin oturum başkanlığını 
yaptı. Atıktan Enerji Üreti-
mi paneline de konuşmacı 
olarak katılan Çelik, küme-
lenmenin çalışmaları hak-
kında bilgi verdi.

OSTİM Medikal Sanayi Kü-
melenmesinin Ticaret Ba-
kanlığı 4. URGE projesi, 28 
firmanın katılımıyla başla-
dı. İhtiyaç Analizi faaliye-
tiyle ilk adımı atılacak olan 
projenin açılışında konuşan 
OSTİM Medikal Sanayi Kü-
melenmesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Fatin Dağçınar, “Kü-
me olarak  projelerimizi, ih-
tiyaç analizinde belirtilmiş 
ikili iş görüşmeleri, yurt dışı 
ticari seyahatleri, eğitimleri 
hep birlikte firmaların ihti-
yacına göre belirliyoruz. Bu-
radaki en önemli husus
hepimizin katılımcı olması-
dır. OSTİM OSB yönetimine 
de kümelenme çalışmaları-
mıza verdiği destekten dolayı 
teşekkür ediyorum.” dedi.

OSB Mesleki Eğitim Merkezle-
ri Projesi kapsamında sanayi-
de ihtiyaç duyulan nitelikli iş 

gücünü karşılamak üzere OSTİM Or-
ganize Sanayi Bölge Müdürlüğü koor-
dinasyonunda OSTİM Şehit Alper Zor 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 
Elektrik-Elektronik alanında; Yenima-
halle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi'nde de CNC ala-
nında Meslek Edindirme Kursu’na ka-
tılan öğrenciler başarıyla mezun oldu.

“Örnek bir model oldu”
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem 

Arıcı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı arasında imza-

lanan mesleki ve teknik eğitimde iş bir-
liği protokolü sonrasında hızlıca çalış-
malara başladıklarını kaydetti.

Arıcı, OSTİM’de yürütülen çalışma-
ları şu şekilde anlattı: “Sanayicilerimi-
zin CNC ve Elektrik-Elektronik alan-
larında nitelikli personel ihtiyacı için 
çalışmalara başladık. Firmaları ve kur-
siyerleri eşleştirdik. 22 kursiyerimiz 
1 gün okulda 5 gün de atölyede eğitim 
alarak Meslek Edindirme Kursu’n-
dan mezun oldular. Mesleki eğitimin 
işin başında alınmasını hayal ediyor-
duk. Bizim için de örnek bir model oldu. 
Bundan sonrası için programın çerçe-
vesini genişleterek bu sayıları artırma-
yı hedefliyoruz.”

OSTİM ve İvedik Organize Sanayi Bölgelerine dikkat 
çeken Veli Karakuş, “Meslek liselerimiz donanımlı atölye-
leriyle, öğretmenleriyle hazır bir şekilde öğrencilerimizi 
bekliyor. En önemlisi de bu meslek liselerinden mezun 
olacak öğrencilerimizin istihdamla buluşması Yenima-
halle’de sağlanacak bir ortam. OSTİM Yöneticilerimiz, 
öğrencilerin istihdam edilmesi noktasında her zaman 
gayret sahibi. İnşallah bu çalışmalar artarak devam eder. 
İş yeri sahiplerimize teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimi-
zin de ülkemize güzel şekilde hizmet edeceğine inancım 
tam.” değerlendirmesini yaptı. 

Yenimahalle 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Veli 
Karakuş, 
Yenimahalle’de 
çalışmaktan gurur 
duyduğunu ve 
çok güzel işlerin 
yapılacağına 
inandığını söyledi. 

ARUS üyeleri yurt dışı 
pazarların aranan markası
Uluslararası Raylı Sistemler Fuarı InnoTrans bu yıl Sürdürülebilirlik ve 
Hareketlilik temasıyla Almanya’da gerçekleştirildi. Türkiye’den Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı seviyesinde katılımın olduğu fuarda Anadolu Raylı Ulaşım 
Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) 65 üyesiyle yerli ve milli üretimin gücünü sergiledi.

İnovasyon ödüllü, bataryasıyla İnovasyon ödüllü, bataryasıyla 
70 km menzil yapan ve bu 70 km menzil yapan ve bu 
eşsiz özelliğiyle dünya rekoru eşsiz özelliğiyle dünya rekoru 
kıran Bozankaya tramvayı, kıran Bozankaya tramvayı, 
fuarda büyük ilgi gördü.fuarda büyük ilgi gördü.

ARUS Koordinatörü Dr. İlhami 
Pektaş, tüm üyelerinin fuar esnasında 
çok sayıda sipariş aldıklarını kaydetti. 
Pektaş, InnoTrans 2022 ile ilgili şu iz-
lenimleri paylaştı: 

“Türkiye en fazla katılım sağlayan 
ülkeler kategorisinde ilk 10 içerinde 
yerini aldı. ARUS önderliğinde ülke-
mizde 2012 yılında başlatılan raylı 
sistemlerde yerli ve milli üretim ha-
reketi ile raylı sistem araç, vagon, par-
ça ve altyapı firmalarımızın yerlilik 
oranları %70 ile %100 seviyesine yük-
seldi. Birçok raylı sistem komponent 
ve kritik parçanın Avrupa standart-
larında üretimi Türkiye’de yapılabi-
lecek duruma geldi. Şu an itibarıyla 
birçok firmamız raylı sistem araçları, 
vagon, yedek parça üretimleri ile dün-
ya çapında tedarikçi ve ihracatçı se-
viyeye geldi. Avrupa standartlarında 
imalat kabiliyetimiz ve raylı sistem-
ler alanındaki 
teknoloji gelişi-
mi Türkiye’nin 
pazar potansi-
yelini her geçen 
gün artırıyor."

ARUS Koordinatörü Dr. 
İlhami Pektaş, "2020 
yılında ülkemizde ithal 
edilen vagonlara tip 
onayının verilmemesi 
ile başlayan fırsatı iyi 
değerlendiren vagon 
üreticilerimiz gerek 
yurt içi ve gerekse yurt 
dışı pazarında aranır 
duruma geldi” dedi.

Türkiye, Bauma 2022’nin 3. büyük katılımcı ülkesi oldu. Almanya’da OSTİM’in 
üretim gücünü; İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi, Kauçuk Teknolojileri 
Kümelenmesi ve OSTİM Yatırım A.Ş. sektördeki departmanı OSP ile temsil etti. 

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın, OSTİM Yönetim Kurulu Üye-
si Behzat Zeydan ve OSTİM Teknik Üni-
versitesi Ahi Evran Anadolu Müteşeb-
bisliği Araştırma Merkezi Müdürü Dr. 
Öğr. Üyesi Hacı Bayram Bulgurlu; Ciz-

re Ticaret ve Sanayi Odası ile İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi iş birliği ile 
Cizre'de düzenlenen "Geleceğini Arayan 
Cizre Çalıştayı"na katıldı. OSTİM heye-
ti, çalışma gruplarında kalkınma konu-
sunda bilgi ve tecrübelerini paylaştı.
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