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Sanayi dünyasının Sanayi dünyasının 
üniversitesinde üniversitesinde 
mezuniyet sevincimezuniyet sevinci

OSTİM Teknik 
Üniversitesi Meslek 

Yüksek Okulunda 
mezuniyet sevinci. 12 

programda 364 öğrenci, 
Ankara Haydar Aliyev 
Parkı’nda düzenlenen 

törenle geleceğe 
uğurlandı. 

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDE GELENEK SÜRDÜ: USTALAR MEZUNLARA ŞED KUŞATTI

BU sene ikinci mezunlarımızı 
veriyoruz. Gençlerimizi aile-
lerimizden emanet olarak al-
dık. Etkin, yetkin, bilgi ve be-
cerisi yüksek olan değerli aka-
demisyen hocalarımız ve idari 
personelimizle, sizden aldığı-
mız emanetleri, olabildiğince 
gayret göstererek, üstümüze 
düşen sorumlulukları yerine 
getirerek bugün tekrar size ve 
geleceklerine emanet olarak 
sizlere göndermiş oluyoruz.  
Görevimiz burada bitmiyor; 
mezun ettiğimiz gençleri bı-
rakmak istemiyoruz. Kurum-
larımız, bölgemiz, uzunca bir 

geçmişi olan kurumsal yapıla-
rımız ve bütün başlıklarımız-
la; OSTİM OSB, OSTİM Vakfı, 
kümelenmelerimizle beraber 
biz onlara ev sahipliği ve hami-
lik yapmaya devam edeceğimi-
zi ailelerimize ve gençlerimize 
beyan etmek istiyorum. Bu ku-
rumlar yaşadığı sürece burala-
ra gelip gidebilirsiniz, her tür-
lü sorununuzu kurumlarımız-
la paylaşabilirsiniz. Bu görevi 
yapmaya, sizlerle birlikte bu 
yolu yürümeye devam etmek 
istediğimizi bir kere daha hu-
zurlarınızda beyan etmek isti-
yorum. 

DÜNE kadar öğren-
ciydiniz bugün mes-
lektaşımız oldunuz. 
Şuna eminim ki siz-
ler, üniversitemiz-
de kendinizden ön-
ce diğerlerini öne 
almayı, diğerkamlık yapma-
yı, fedakarlık etmeyi, insanlığa 
faydalı olmayı temel değer ola-
rak benimsediniz. Bu yüzden 
sizleri mezun olmanız dışında, 
dünyaya katkı yapmaya hazır 
olduğunuz için özellikle tebrik 
ediyorum.

Üniversitemiz, dünyanın di-
ğer üniversitelerinden fark-
lı olarak ‘yetkinlik bazlı’ eğitim 
vermeyi kendisine temel al-
mıştır. Yetkinlik bazlı eğitimin 
dört ana unsuru var. Bunlardan 

birincisi; bilgi. Bilgi-
yi, içinde çalışacağı-
nız kurumlara, toplu-
ma faydalı olabilmeniz 
için beceriyle harman-
lamanız gerekiyor. Bu 
yüzden sizleri ikinci 

döneminizden itibaren bizim-
le birlikte yetiştiren kahraman 
şirketlerimize gönderdik. 

Bu dört yetkinlik; Ahilik dedi-
ğimiz, Anadolu topraklarından 
dünyaya hediye olarak yayılan 
medeniyetin birer unsurudur. 
Ahiliğin de kadim unsurları 
ve değerleri vardır. Biz bunla-
rı kendi eğitimimizde size dört 
yetkinlik unsuruna çevirerek, 
sizleri bu şekilde yetiştirmeye 
çalıştık.  OSTİM Teknik’li oldu-
ğunuzu asla unutmayın! 

Üniversitenin tarihinde ikinci mezunlar 
olarak kayda geçen öğrencilerin 

sevincine; ailelerinin yanı sıra onlara 
eğitim hayatında destek veren 

sanayiciler ve çeşitli üniversitelerden 
akademisyenler de ortak oldu. 

Mezunlar arasında dereceye 
giren öğrencilere, OSTIM Teknik 

Üniversitesinin Ahilik geleneğinden 
devralarak yaşattığı şed kuşatıldı. 

Prof. Dr. Murat Yülek / OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü

Orhan Aydın / OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

OSTİM Teknik’li olduğunuzu unutmayın!

Hamilik yapmaya devam edeceğiz

Prof. Dr. Murat Yülek

Dünya beni 
bekliyor

Şirketimi 
kurdum

Girişimciliği 
aşıladı

Geleceği 
görmek 
için avantaj 
sağladı

Fatma Zehra Şener 
Lojistik 

Tarık Taşçı 
E-Ticaret ve Pazarlama  

Orkun Taşkın 
E-Ticaret ve Pazarlama  

Sude Güler 
Mekatronik

Bu üniversiteden 
mezun olduğum 
için çok mutluyum. Kendimi 
çok yeterli hissediyorum. 
Üniversitemi çok seviyorum. 
Mükemmel bir eğitim verdiklerine 
inanıyorum.  Bizi nitelikli olarak 
yetiştirdiler. Dünya beni bekliyor.

İki yıllık zorlu bir 
süreçte bize destek 
olan çok sayıda hocamız oldu. 
OSTİM Teknik Üniversitesi, 
girişimcilik üzerine özel olarak 
hazırlanmış bir eğitim kurumu. 
Dolayısıyla bize girişimciliği çok 
daha iyi aşıladı ve bu süreçte kendi 
şirketimi kurdum. 

Üniversitemiz, 
üçüncü nesil 
üniversite olarak sektörle birlikte 
bize araştırmayı, geliştirmeyi, 
girişimciliği aşıladı. İki yıllık süre 
sonunda kendi şirketimi kurdum 
ve kendi işimi yapıyorum. 

İki yıl boyunca çok emek 
verdim. Özellikle bu bölümde 
bir kadının da yeri olduğunu 
göstermek istedim ve dereceyle 
bitirdim. Üniversitemizin 
sanayinin içinde olmasıönemli 
bir kriter. Geleceği daha iyi 
görme adına çok büyük bir 
avantaj sağladı. Dünya beni 
bekliyor.
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FONUN tanıtımına yönelik düzenlenen toplantıya; Anka-
ra Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, OSTİM Yöne-
tim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, MÜSİAD Ankara Başka-
nı Hasan Fehmi Yılmaz, OSTİM Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Sıtkı Öztuna, OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arı-
cı, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ünsal Sığrı, Albaraka Portföy Yönetim A.Ş. Genel Müdürü 
Muhammed Emin Özer, OSTİM Yatırım A.Ş. Genel Müdü-
rü Abdullah Çörtü, sanayiciler ve basın mensupları katıldı. 

KOBİ’lere destek vermek için kuruldu
OSTİM Yatırım A.Ş. ve Fon hakkında bilgiler veren Genel 

Müdür Abdullah Çörtü, şunları kaydetti: “Başta OSTİM ol-
mak üzere KOBİ’lerimizin katma değerini, rekabet gücünü 
ve iş hacmini artırıcı projeler üretiyoruz. Yönetim Kurulu-
muz KOBİ’lere destek vermek için Girişim Sermayesi Ya-
tırım Fonu kurmaya; bu alanda da konusunda uzman daha 
önce birçok fonu büyütmüş yönetmiş Albaraka Portföy Yö-
netim A.Ş. ile iş birliği yapmaya karar verdi.” 

“Fonu layık olduğu yerlere ulaştıracağız”
Albaraka Portföy A.Ş. Genel Müdürü Emin Özel, şirket 

olarak bünyelerinde 16 tane Girişim Sermayesi Yatırım Fo-
nunun bulunduğunu, kendilerini en çok heyecanlandıra-
nın OSTİM GSYF olduğunu vurguladı. Özel, “Burası öyle 
bir ekosistem ki üniversitesi, teknoparkı, halka açık yatırım 
şirketi olan OSB’si olan inanılmaz bir büyüklük. Fonun bü-
yüklüğünü OSTİM'in layık olduğu yerlere ulaştıracağız.” 
dedi.

“Firmalarımız için güzel sonuçlar olacak”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM, 

birçok kurum ve kuruluş oluşturduğunu belirtti. Aydın, 
“Bunlar hep birbirini tamamlayıcı, puzzlenin parçaları gi-
bi. Fonu, Albaraka Portföy gibi kurumsal bir firmayla hayata 
geçirmiş olmak bizim için gerçekten çok güzel bir sonuç ol-
du. Kendilerine bizimle birlikte bu yolculuğa çıktıkları için 
çok teşekkür ediyoruz. Bu işe gönlümüzü koyarak çaba sarf 
edeceğiz, katkı sağlayacağız.” dedi.

OSTİM GSYF teknoloji yoğun şirketlere odaklandı 
OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. ile Albaraka Portföy Yönetim A.Ş., teknoloji yoğun şirketleri odağına alan, OSTİM Girişim Sermayesi Yatırım 
Fonu’nu (OSTİM GSYF) kurdu. Ankara ve OSTİM ekosistemini harekete geçirecek fon, yatırım ihtiyacı olan tüm girişimcilerin başvurularını bekliyor.

Yerli üretim, yüksek 
teknoloji ve küresel 
marka. Bilişim sektörünü 
bu üç fazda başarıya 
ulaştırabilirsek Türkiye, 
hem cari açığını 
kapatmada hem de 
ihracatta büyük bir 
mesafe katedecek.

OSTİM'İ ZİYARET EDEN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU:

5G'ye azami ölçüde yerli 
ve milli şebeke ürünlerini 
kullanarak geçeceğiz
OSTİM’i ziyaret eden ve Haberleşme 
Teknolojileri Kümelenmesi 
firmalarıyla bir araya gelen Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
5G ve ötesi teknolojilere yönelik kritik 
bileşenlerin millileştirilmesinin temel 
öncelikleri olduğunu belirterek, "5G'ye 
azami ölçüde yerli ve milli şebeke 
ürünlerini kullanarak geçeceğiz." dedi.

Haberleşme Teknolojile-
ri Kümelenmesi (HTK) 
5G Faz 2 Bilgilendirme 

Toplantısı, OSTİM Konferans Sa-
lonu'nda gerçekleştirildi.  5G baz 
istasyonu için ilk fazda 8 katman-
lı radyo ünitesi geliştirilmiş iken 
sonraki fazlarda 64 katmanlı rad-
yo ürünleri geliştireceklerini kay-
deden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Karaismailoğlu, “Böylece, piyasa-
da bulunan yabancı tedarikçilerin 
ürünlerine muadil olarak piyasa-
ya, yerli ve millî 5G ürün arz edece-

ğiz.” ifadelerini kullandı. Uçtan Uca 
Yerli ve Millî 5G Haberleşme Şe-
bekesi Projesi’nin sonraki fazlarını 
desteklemesine yönelik çalışmala-
ra devam ettiklerini bildiren, bil-
gi teknolojileri sektörünün gelece-
ğini 3 başlık altında ele aldıklarını 
belirten Adil Karaismailoğlu, "Yerli 
üretim, yüksek teknoloji ve küresel 
marka. Bilişim sektörünü bu üç faz-
da başarıya ulaştırabilirsek Türki-
ye, hem cari açığını kapatmada hem 
de ihracatta büyük bir mesafe kate-
decek.” dedi.

Fon, OSTİM ekosistemini oluşturan; 6.500 firma, 
kümelenmeler, OSTİM Teknik Üniversitesi, Ostim Teknopark 
ve OSTİM’in entegratör kuruluşlarıyla ekosistemin tüm 
taraflarını bir araya getirerek ülke ekonomisine önemli 
katkılar sunmayı hedefliyor. OSTİM GSYF, büyüme ve 
katma değer üretme potansiyeli olan şirketlere yatırım 
yapacak. KOBİ’lerin dijital dönüşümüne yönelik faaliyet 
gösteren teknoloji şirketlerini de destekleyecek olan fon, 
OSTİM ekosistemindeki KOBİ’lerin yeni teknolojilerle 
rekabetçiliklerinin güçlendirilmesi hedefiyle yatırımlar 
gerçekleştirecek. OSTİM GSYF, bu potansiyele ortak olmak 
isteyen nitelikli tüm yatırımcılara da açık. Fon, sağladığı vergi 
avantajları yanında teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet 
gösteren firmalar ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin 7263 
sayılı kanun ile hak kazandıkları istisna üzerinden yatırım 
yapma zorunluluklarını da yerine getirmeleri için alternatif 
bir yatırım aracı görevi görmektedir. 

OSTİM GSYF

ASO Başkanı Özdebir: Önemli bir fırsat
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, OSTIM GSYF’nin Ankara 
ve OSTIM için çok hayırlı olacağına inandığını ifade etti. Özdebir, “Bu, 
bizim bilemediğimiz, denemediğimiz, dünyada çok fazla kullanılan 
finansman yöntemlerinin en değerlilerinden bir tanesi. Yeni fikirleri ve 
işleri olan firmaların gerçekten sıçrayıp büyüyebilecekleri, kendilerini 
düze çıkartabilecekleri önemli bir fırsat.” değerlendirmesinde bulundu.

Yerli üretimde HTK önemli bir pozisyona ulaştı
ELEKTRONİK haberleşme sektörün-
de yerli ve milli üretim ekosistemi geliş-
tirmek için 2017’de HTK'yi kurdukları-
nı, kümenin o günden bugüne yerli üre-
tim ekosistemi için önemli bir pozisyona 
ulaştığını belirten Karaismailoğlu, bili-
şimle ilgili her türlü yatırımı, stratejik 
olarak planladıklarını söyledi. 

HTK firmalarıyla Uçtan Uca Yerli ve 

Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’ni 
geliştirdiklerini anımsatan Bakan Kara-
ismailoğlu, “Yerli ve milli üretim çalış-
malarının en önemli ayaklarından biri 
ülkemizin en önemli teknoloji firmaları-
nın görev aldığı projemizin ilk fazı Mart 
2021’de tamamlandı. 5G baz istasyonu 
için ilk fazda 8 katmanlı radyo ünitesi ge-
liştirilmiş iken sonraki fazlarda 64 kat-

manlı radyo ürünleri geliştireceğiz. Böy-
lece piyasada bulunan yabancı tedarikçi-
lerin ürünlerine muadil olarak piyasaya, 
yerli ve milli 5G ürün arz edeceğiz. Pro-
jenin sonraki fazlarının desteklemesine 
yönelik çalışmalar devam ediyor. Ülke-
mizde 5G’ye azami ölçüde yerli ve mil-
li şebeke ürünlerini kullanarak geçece-
ğiz.” dedi.

OSTİM Teknopark Prota Teknoloji Üre-
tim Atölyesi Prototipleme ve Ticarileş-
tirme Programı çağrısı açıldı. Programın 
hedefi, katma değerli ürün ve teknoloji-
lerin gelişimini sağlamak, özgün ve nite-
likli girişimciliği özendirmek, karlılık ve 

verimlilikle birlikte firmaların ulusla-
rarası rekabet güçlerini artırmak.  Çağrı, 
31.07.2022 tarihine kadar açık. Başvuru-
lar: https://pro-ta.com.tr/ web sitesinden 
yapılabilir. Sosyal medya hesaplarından 
Prota’nın tüm duyurular takip edilebilir. 

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, 
sektöründe Rusya ve Türkiye arasındaki iş 
birliklerinin geliştirilmesi için adımlar atı-
yor. Küme Yönetim Kurulu Başkanı Fatin 
Dağçınar, Uluslararası Kazan 2022 Ekono-
mi Zirvesi’nde; Rusya Müf-
tüleri Konseyi Sağlık Ko-
mitesi, Rusya Federasyonu 

Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Hizmetleri Mü-
dürleri Başkanı ve Moskova Uluslararası 
Tıp Kümelenmesi ile iş birliği protokolleri 
imzaladı. Fatin Dağçınar, "Tataristan, Rus-
ya pazarına girişte yurt dışından gelen yatı-

rımlara birçok kolaylık sağlan-
ması açısından pazara giriş ka-
pısı olarak kullanılabilir." dedi.

Ostim Teknopark 
Prota’dan Prototipleme  
ve Ticarileştirme Programı

 ostimteknoparkprota  OstimProta Ostim Teknopark Prota

Medikal sanayicileri Rusya’da 
iş birliği ağını genişletiyor



OSTİM heyeti, Bulgaristan programında 
Bulgarian Chamber Of Commerce and Industry 
(BCCI) Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev 
sahipliğinde ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Türkiye 
Sofya Ticaret Müşaviri Sinem Taştan ve BULTİŞAD Koordi-

natörü Emrah Sazak'ın 
koordinasyonunda yü-
rütülen programda, Bul-
gar ve Türk iş insanları 
iki ülke arasındaki tica-
ret hacminin geliştiril-
mesine katkı sağlamak-
tan gurur duyacaklarını 
ifade ettiler.
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1992 yılında Bosna Hersek için OSTİM 
tarafından düzenlenen destek kampanyası 
karşılığında Bosna Hersek Tuzla Belediyesi 

tarafından OSTİM'e Teşekkür Belgesi 
verilmişti. Tam 30 yıl sonra OSTİM Yönetim 

Kurulu Başkanı Orhan Aydın başkanlığındaki 
OSTİM heyeti Bosna Hersek Tuzla Büyükşehir Belediye Başkanı Jasmin 

Imamovic'i ziyaret ederek kardeşlik ve dayanışma ruhunu tazeledi. 
Duygulu anların yaşandığı ziyarette, Tuzla Büyükşehir Belediyesi ve 

OSTİM arasında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda anlaşıldı. "Beni çok 
duygulandırdınız ve mutlu ettiniz." diyen Başkan Imamovic, 1992 yılında 

Tuzla Belediyesinde Genel Sekreter olarak görev yaptığını ve OSTİM'e 
verilen teşekkür belgesini, Belediye Başkan Yardımcısının yerine 

vekaleten kendisinin imzaladığını kaydetti.

Akademisyen, üretici, girişimci ve yatı-
rımcılardan oluşan OSTİM heyeti, Bul-
garistan ve Bosna Hersek’te; akademik, 

teknolojik ve ticari iş birlikleri konularında ka-
mu ve özel sektör kuruluşları ile görüşmeler ger-
çekleştirdi. Heyet, Bosna Hersek’te düzenlenen 
Uluslararası 11. Saraybosna İş Forumuna katıl-
dı. Forumun, Pandemi Sonrası Ekonomik Fır-
satlar başlıklı ilk paneli OSTİM Teknik Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek'in mode-
ratörlüğünde gerçekleştirildi. OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın panelde konuşma-
cı olarak yer aldı.  OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü 
tarafından organize edilen programda, Türkiye 
Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği ve Bul-
gar-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİ-
ŞAD) koordinasyonunda Sofya Teknik Üniver-
sitesi ve Sofya Techpark ziyaret edilerek akade-

mik ve teknolojik iş birliği fırsatları görüşüldü. 

Ziyaretin ilk durağı Sofya Üniversitesi
İlk olarak Sofya Teknik Üniversitesi'nde ağır-

lanan heyet, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ros-
sen Radonov, Uluslararası Değişim ve Entegras-
yon Müdürü Prof. Dr. Ivan Yatchev ve Bilgisayar 
Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ogni-
an Nakov ile akademik ve idari yöneticiler tara-

fından karşılandı. Prof. Yatchev ve Prof. Nakov, 
Sofya Teknik Üniversitesi ve iş birliği potansi-
yelleri hakkında bilgi verdi. Heyet ayrıca üniver-
sitenin Mekatronik Sistemler Tasarım, Sanal ve 
Fiziki Uygulama Laboratuvarında da inceleme-
lerde bulundu. Sofia Techpark Yönetim Kurulu 
Başkanı Kiril Petkov ve yönetim kurulu üyeleri-
ne yapılan ziyarette de Ostim Teknopark ile or-
tak projelere açık olunduğu mesajı verildi. 

Bosna Hersek’te OSTİM Teknik 
Üniversitesinin de destekleyicileri 
arasında olduğu Uluslararası 
11. Saraybosna İş Forumu'nda 
küresel ticari gelişmeler 
değerlendirildi. Forumun ilk 
etkinliği olan Pandemi Sonrası 
Ekonomik Fırsatlar başlıklı panel, 
OSTİM Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Murat 
Yülek'in moderatörlüğünde 
gerçekleştirildi. Panelde konuşan, 
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, OSTİM olarak 
Bosna Hersek’te eşleştirilecekleri 
bir üniversite, bir teknopark 
ve bir sanayi bölgesi ile bilgi ve 
tecrübeleri paylaşmaya hazır 
olduklarını söyledi. Aydın, “Bu 
başlıklarda sınırsız çalışma ve 
çaba gösterme taahhüdünde 
bulunuyoruz.” dedi.

OSTİM, tarih ve 
coğrafyadan doğan 
sorumluluk bilinciyle 
dost ve kardeş ülkelerle 
iş birliklerini artıracak 
temaslara devam ediyor. 
Geçtiğimiz yıl Orta 
Asya’da Kazakistan, 
Kırgızistan ve 
Özbekistan’da önemli 
görüşmeler gerçekleştiren 
OSTİM, bu yıl da 
Bulgaristan ve Bosna 
Hersek’i ziyaret etti. 

OSTİM, gönül 
coğrafyalarında
iş birliklerini artırıyor

'Ticari potansiyelimiz en  
üst seviyede kullanılmalı'

'Bulgaristan önemli fırsat'

SANAYİNİN  
KALBİ OSTİM'İN

DOST VE KARDEŞ 
ÜLKELERLE 

TEMASLARI DEVAM 
EDİYOR

Pandemi sonrası ilk sektörel 
ticaret heyeti OSTİM’den

Simeonov: 7.700 
şirket ve kamu 
kurumlarımızla 
bilgileriniz 
paylaşılacak

BCCI Başkanı Tsvetan Simeonov, 
pandemiden sonra Türkiye’den 
Bulgaristan’ı ziyaret eden ilk sektö-
rel ticaret heyeti olarak OSTIM’i 
ağırlamaktan duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi. Simeonov, “7.700 
şirket ve kamu kurumlarımızla 
bilgilerinizi paylaşacağız.” dedi. 
Simeonov, Türk firmalarının 
Bulgaristan’daki firmalarla imza-
layacakları ticari sözleşmelere, 
uyuşmazlıkların BCCI Tahkim Mah-
kemesinde çözüleceğini belirten 
ifadeyi eklemelerini tavsiye etti. 
BCCI Başkanı, ticari uyuşmazlıklar-
da tahkim mahkesinin süreci 1 yıl 
içerisinde sonuçlandırabildiğini, 
diğer mahkemelerde bu sürelerin 5 
yılı aştığını kaydetti. 

BULTİŞAD Başkanı Burhan Nemutlu 
da, “Ticari potansiyelimiz en üst 
seviyede kullanılmalı. Bağımsız bir 
kurum olarak kendimizi; ikili ilişkilerde 
güveni sağlamak ve iki ülke arasında 
güvenli yollar inşa etmekle sorumlu 
görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Sofya Ticaret Müşaviri Sinem Taştan, Avrupa Birliği pazarı 
için ülkenin önemine işaret ederek, “Bulgaristan, Türk firmalarına 
Bulgaristan’ın çok daha ötesinde bir dünya sunuyor. Komşu ülkeler 
olarak birbirimizden her şey alıp satabiliriz." değerlendirmesini yaptı. 

BULTİŞAD Başkanı Burhan Nemutlu:

Bosna’da sınırsız 
çalışma taahhüdü

AYDIN: 
BULGARISTAN’A 

ILGININ DAHA DA 
ARTMASI IÇIN ÇALIŞACAĞIZ

OSTIM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, komşu iki ülkenin aka-

demisyen ve iş insanlarının geliştireceği iş birliklerinin kazanımlarına 

işaret etti. Aydın, “Bulgaristan keşfedilmesi gereken bir ülke. Türkiye’ye 

yakın, hem tarih hem coğrafya olarak da gönül 

coğrafyamızın içinde olması gereken bir 

yer. Ülkeye daha fazla ilgi ve alaka 

oluşturulması için sanayicilerimizi 

teşvik edeceğiz. Avrupa Birliği’ne 

iş yapmak isteyen firmala-

rımızın ilgilerini artırmak 

için Bulgaristan Ticaret 

Müşavirliğimizle çalı-

şacağız.” mesajını 
verdi. 

'Ortaklaşa rekabet yapmaya hazırız'
Aydın: “Iş ve inşaat makineleri, medikal, yenilenebilir enerji ve çevre  
teknolojileri, havacılık, kauçuk teknolojileri, raylı sistemler ve haberleşme 
teknolojilerini kapsayan kümelenme çalışmalarımızla Bosna Hersek’teki  
muhataplarımızla iş birliği güç birliğine, ortaklaşa rekabet yapmaya hazırız.”

OSTİM heyeti Bosna 
Hersek’in bağımsızlık 
mücadelesinin lideri ve 
ülkenin ilk Cumhurbaşkanı 
merhum Aliya 
İzzetbegoviç’in kabrini 
ziyaret etti. Bilge Kral olarak 
da anılan Begoviç’in mezar 
taşındaki “Yüce Allah'a 
yemin olsun ki bir daha 
köle olmayacağız.” mesajı 
inancın ve adanmışlığın 
bir işareti olarak zihinlere 
nakşediliyor. 

TÜRKİYE Cumhuriyeti Bulgaristan Bü-
yükelçilik konutundaki programda, ülke 
hakkında bilgiler veren Büyükelçilik Müs-
teşarı Erman Topçu, Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 
Sofya’da 1913-1915 yılları arasında askeri 
ataşe olarak görev yaptığını hatırlattı. Top-
çu, Atatürk’ün görevi esnasında kullandığı 
odanın ve eşyalarının hatıra olarak sergilen-
diğini belirtti. Erman Topçu, Büyükelçilik 
konutunun Osmanlı’dan Türkiye Cumhuri-
yeti’ne devrolan yurt dışındaki 3 gayrimen-
kulden biri olduğunu da kaydetti. 

Türk Büyükelçiliği 
konutunda davet

Teknoparklar arası iş birliği 
niyet protokolü imzalandı

Sofia Techpark Yönetim Kurulu Başkanı Vassil Karaivanov 
ve Techpark Müdürü Todor Mladenov, OSTİM’i ziyaret etti. 
Teknoparklar arası iş birliklerini geliştirmeye hazır olduklarını 
kaydeden Sofia Techpark yöneticileri, Ostim Teknopark A.Ş. 
ile iş birliği iyi niyet protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında 
Ostim Teknopark firmalarının Bulgaristan ve Avrupa 
Birliği’ndeki irtibat noktası Sofia Techpark olurken aynı 
şekilde Bulgaristan’daki teknoloji şirketlerinin Türkiye ve 
Ankara’daki irtibat noktası da Ostim Teknopark olacak.  

Forumun ikinci gününde 
OSTİM heyeti, Bosna Hersek iş 
dünyası temsilcileriyle ikili  
iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

TUZLA- OSTİM  
KARDEŞLİĞİ 30 YAŞINDA



'Doğrudan etkileşim imkanı sunduk' Firmalarımız ürünlerini dünyaya pazarlıyor

OSTİM, şehrimizin ve ülkemizin yüz akı

Ankara'ya ve ülkemize hayırlı olsun

İş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz

Yeni nesil pazarlama tekniği

7/24 ürünlere ulaşılabiliyor

Markalaşmaya katkı sunacak

Cengaverlerin yetiştiği merkez

OSTIM

TÜRKİYE’DE İLK KEZ BİR OSB TARAFINDAN DÜZENLENDİ

OSTİM OSB EXPO 2022 
yeni pazarlara kapı açtı

OSTİM OSB olarak globalpiyasa.com iş birliği ve altyapı-
sı ile Türkiye’de ilk kez bir OSB’nin gerçekleştirdiği sanal 
fuarın açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Düzenle-
diğimiz sanal fuar ile firmalara doğrudan etkileşim im-
kanı sunuyoruz. Sektörlere göre dağılım gösteren, blok 
altyapısı ve düzenlediğimiz salonlarla, firma stantlarına 
erişimi kolaylaştırıyoruz.

OSTİM OSB olarak firmalarımı-
zın dış ticaretinin artırılması için 
ciddi bir program takip ediyoruz. 
T.C. Ticaret Bakanlığı URGE pro-
jeleri kapsamında dünyanın he-
men hemen bütün ülkelerine fir-
malarımızı, ürünlerimizi tanıtma 
ve taşıma imkanımız oldu. Pande-
mi ile yeni dünyalar, yeni teknoloji-
ler keşfettik. Artık birebir, yüz yüze 
görüşmenin dışında dijital ortam-
da da birtakım ticari faaliyetlerin 
artmış olması bizim bu alanda ya-

pacağımız çalışmalara ilham kay-
nağı oldu. Daha önceden bu ortam-
da yaptığımız pek çok aktiviteye ek 
olarak da OSTİM EXPO 2022 Sa-
nal Fuarı’nın yapılmasını bir gö-
rev olarak kendimize aldık. Bütün 
amacımız firmalarımızın nitelik-
lerini artırarak hiç ihracat yapma-
yanı ihracat yapar hale getirmek, 
mevcut ihracatçıların potansiyeli-
ni ve kapasitesini artırmak, adet ve 
kalite olarak bütün dünyaya ürün-
lerimizi satabilir hale gelmek.

TÜRKİYE’NİN en önemli Orga-
nize Sanayi Bölgelerinden OSTİM 
tarafından gerçekleştirilen bu fu-
ar, dünyadaki değişime hızla adap-
te olduğumuzun en güzel göster-
gesi. Hem Başkentimiz hem de ül-

kemiz için çok önemli bir organize 
sanayi bölgesi. İş birliği, güç birli-
ği ve ortaklaşa rekabet düsturuy-
la faaliyet gösteren OSTİM, şeh-
rimizin de ülkemizin de yüz akı bir 
merkez.

OSTİM EXPO'22 Sanal Fua-
rı’nın Ankara’ya ve ülkemize ha-
yırlı olmasını diliyorum. Anka-
ra’nın böyle bir fuara ev sahipliği 
yapmasından da büyük bir mut-
luluk duyduğumu ifade etmek is-
tiyorum. Son dönemde sanayi 

sektörünün öncülüğünde ihracat 
rakamlarında önemli başarıla-
ra imza atmaya devam ediyoruz. 
İhracat ve üretim potansiyelinin 
artmasından bu tür organizas-
yonların çok önemli katkılar sağ-
ladığını biliyoruz.  

PANDEMİYLE beraber iş yapma 
kültürümüz ve şartlarımız değiş-
ti. Bu çerçevede biz de 2020 yılın-
da, pazara girişte dijital faaliyet-
lerin desteklenmesine ilişkin bir 
karar çıkardık. 2020 yılından bu 
yana bu karar çerçevesinde ge-
rek sanal fuarları gerekse heyet-

lerimiz destekliyoruz. OSTİM’le 
ve kümelenmelerdeki değerli katı-
lımcılarımızla çok yakinen çalışı-
yoruz. Onlarla iş birliği yapmaktan 
memnuniyet duyuyoruz. Hem An-
kara’mızın hem ülkemizin ihracat 
rakamları çok iyi seviyelerde. Bu-
na da çok seviniyoruz.

BİLGİ teknolojisi ve dijital pazarlama teknikleri her gün 
daha önemli hale gelmekte. Yeni nesil pazarlama teknik-
lerinden biri olan sanal ticaret fuarları da iş dünyasın-
da giderek popüler hale gelmekte ve firmalarımızın da 
müşterileriyle ticari ilişki kurmalarını sağlamaktadır. 
OSTİM EXPO Sanal Fuarı’nı çok önemsiyor ve kıymetli 
buluyorum.

SANAL fuarın bize getireceği en büyük yarar; sadece ih-
racat yapabilen firmalarımız değil daha önce ihracat yap-
mamış olan firmalarımızın da ürünlerinin buradan pa-
zarlanabilecek olması ve 7/24 dünyadan müşterilerin bu 
ürünlere ulaşım sağlayabilmeleri. Bunlar bizim için çok 
önemli. Sadece bu ürünlerin satışı değil aynı zamanda 
OSTİM’deki diğer firmaların da görünürlüğünün de or-
taya çıkacağına inanıyoruz. Bu şekilde bir sinerjinin de 
ortaya çıkacağına inanıyoruz.  

SANAL Fuar, üretime, istihdama, dolayısıyla ülkemiz 
ekonomisine ve firmalarımızın markalaşmasına önem-
li katkı sunacaktır. Biz sanayicilerin dış ticaret hacmini 
artıracağına, belki ihracat yapmayan arkadaşlarımızın 
ihracatla tanışmasına, yeni ortaklıkların başlamasına 
vesile olacağına inandığımız etkinlik, zaten alanında bir 
dünya markası olan OSTİM’de yeni fırsatların, yeni yatı-
rımların da kapısını aralayacaktır.

OSTİM, Ankara’daki 13 OSB’nin kuluçka merkezi, Tür-
kiye’de cengaverlerin yetiştiği yer. Kümelenmeler başta 
olmak üzere 17 ana sektörde, 139 farklı iş kolunda üret-
meye devam ediyoruz. Pandemi sürecinde OSB’lerin ne 
kadar önemli olduğunu, bunun yanında da OSTİM’in ne 
kadar cengaver üreticilerinin olduğunu hep beraber gör-
dük. Türkiye’nin üretimden başka çaresinin olmadığını, 
özellikle imalat sanayinin, Türkiye’nin çıkarının en bü-
yük anahtarı olduğunu hep beraber öğrendik.

ARUS rüzgarı 
İtalya'da esti

SAMPA tedarikçi 
ağını geliştirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'a ziyaret

ANADOLU Raylı Ulaşım Sistemleri 
Kümelenmesi (ARUS), STARS ve EXXTRA 
COSME projeleri kapsamında, İtalya Carrara'da 
ClusterXchange etkinliğinde Teknopark 
İstanbul ve beraberinde beş firma ile birlikte 
ülkemizi temsil etti. Blockchain sağlayıcısı 
Apuana firması ev sahipliğinde, DITECFER 
Kümelenmesi organizasyonunda The Italian 
Sea Group-The Village'de düzenlenen 
etkinlikte, 10 Avrupa ülkesinden 100’e 
yakın katılımcı yer aldı. ClusterXchange’de; 
siber güvenlik, blockchain, multimodal 
lojistik gibi ileri teknolojilerin demiryolu 
sektörüne uygulaması ile ilgili örnekler ve 
bu teknolojilerin üye firmalara aktarılması 
konusunda çalışmalar yapıldı. Carrara şehrinde 
bulunan mermer ocaklarını ziyaret eden grup, 
ocaktan limana kadar olan 
süreçte blockchain ve 
multimodal lojistik 
uygulamasını yerinde 
inceledi.

İŞ ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) 
KOSGEB’in Tedarikçi Geliştirme Programı 
kapsamında SAMPA Otomotiv Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. ikili iş görüşmeleri etkinliği 
düzenledi. OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü 
Konferans Salonunda gerçekleştirilen 
etkinliğe, KOSGEB Başkanı Hasan Basri 
Kurt, KOSGEB Başkan Yardımcısı Recep 
Kılınç, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, SAMPA Yönetim Kurulu Üyesi Bülent 
Üstündağ, İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayşe Saraçoğlu, KOSGEB Teknoloji, Yenilik 
ve Yerlileştirme Dairesi Başkanı Dr. Mehmet 
Görkem Gürbüz, KOSGEB OSTİM Müdürü 
Hasan Şenel, KOSGEB Sincan Müdürü Ali 
Sevinç, SAMPA satın alma ve tedarikçi 
yetkilileri, KOSGEB uzmanları ve İŞİM üyeleri 
katıldı. 

OSTİM başarı örneği
Programın açılışında konuşan KOSGEB 
Başkanı Hasan Basri Kurt, OSTİM’in çok 
önemli bir başarı örneği olduğunu vurguladı. 
Kurt, “Yerlileştirme programımız ile amacımız, 
tedarikçi geliştirmede Türk yaklaşımını 
oluşturmak. SAMPA, Türkiye’nin yüz akı 
firmalarından biri. Katma değerli işler yapıyor. 
Ürünleri OSTİM’li firmalarla örtüşüyor.” dedi.

KOSGEB büyük katkı sağladı
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 
OSTİM OSB, OSTİM Vakfı, Ostim Teknopark, 
OSTİM Teknik Üniversitesi, kümelenmeler 
ve destekleyici kuruluşlarla doğan büyük 
bir ekosistem olduğunu vurguladı. Aydın, 
“Birbirini destekleyen, büyüten, katma değer 
oluşturan bu yapıyı biz OSTİM ekosistemi 
olarak tanımlıyoruz.” dedi. Kuruluşundan 
itibaren KOSGEB’in OSTİM’de bulunan 
işletmelere çok büyük katkılar sağladığını 
dile getiren Aydın, KOSGEB Başkanı ve 
yöneticilerine teşekkür etti. Satın alma ve Ar-
Ge yetkililerinden oluşan SAMPA temsilcileri; 
çelik döküm, sıcak dövme, bağlantı 
elemanları, talaşlı işlem üretim parçaları, 
azdırma, diş taşlama, savunma, kauçuk, 
plastik enjeksiyon başlıklarından OSTİM 
firmalarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.  

İş ve İnşaat Makineleri 
Kümelenmesi (İŞİM) Yönetim 
Kurulu, T.C. Sanayi ve  
Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank'ı ziyaret etti. İŞİM 
Yönetimi, Bakan Varank’a 
sektörel ve Kümelenme 
Destek Programı hakkındaki 
taleplerini aktardı. Destek 
programı hakkındaki 
çalışmalarının devam  
ettiğini kaydeden Bakan 
Varank, sanayicilerin her 
zaman destekçisi  
olduklarını vurguladı. 

RAKAMLARLA 
OSTİM EXPO 
2022

2.523

57

293

83

Ayşe Saraçoğlu / İş ve İnşaat Makineleri 
Kümelenmesi (İŞİM) Yönetim Kurulu Başkanı

Fatih Dağçınar / OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı:

Türkiye’de bir OSB tarafından ilk 
kez düzenlenen OSTİM Expo 2022 
Sanal Fuarı’na 300’den fazla firma 
katıldı. OSTİM Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğünün Globalpiyasa.com iş 
birliğiyle düzenlediği etkinlikteki 
3.934 ziyaretin 2.523’ü ürün ziyareti 
şeklinde istatistiklere yansıdı.  Yeni 
pazarlara kapı aralayan OSTİM Expo 
2022 için hazırlanan expoostim.com  
adresi ilgililerin kullanımına  
sürekli olarak açık kalacak. 

Adem Arıcı / OSTİM OSB Bölge Müdürü Orhan Aydın / OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı

Gürsel Baran / Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Erbülent Kurşun / T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür YardımcısıLevent Çamur / ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Süleyman Ekinci / OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

 Web Site Ziyareti

Ürün Ziyareti

 WhatsApp Paylaşımı 

Mesaj

 Görüşme (cevap verilen)

Telefon Numarasına Bakma

Nurettin Özdebir / Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

OSTİM Başkanı Aydın, Bakan Varank’a 1977 yılında Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı tarafından yayınlanan Ağır Sanayi kitabını takdim etti. 

OSTİM Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Aydın, OSTİM OSB 
Bölge Müdürü Adem Arıcı ve Os-
tim Teknopark A.Ş. Genel Mü-
dürü Dr. Derya Çağlar, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank ve Bakan Yardımcısı Hasan 
Büyükdede’yi ziyaret etti. OS-
TİM’de yürütülen projeler hak-
kında Bakan Varank’a bilgi veren 
Aydın, Ostim Teknopark’ın ka-
pasite genişletme çalışmalarını 
sürdürdüğünü anlattı.

302

803

OSTIM EXPO 2022’de; iş ve inşaat makineleri, savunma ve havacılık, medikal sanayi, yenilenebilir enerji ve çevre 
teknolojileri, raylı ulaşım sistemleri, haberleşme teknolojileri ve kauçuk teknolojileri alanları başta olmak üzere 17 
ana sektörde faaliyet gösteren 300’den fazla firmaya firmalara ürün ve faaliyet alanlarını anlatma fırsatı sunuldu. 
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