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OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, Türkiye’de ve dünyanın pek çok 
noktasında, OSTİM’in bir tedarik merkezi 
olarak bilindiğini, sorun çözme ve teknoloji 
merkezi olarak görüldüğünü dile getirdi.

Aydın, “Dünya nereye gidiyorsa, neyi 
konuşuyorsa biz OSTİM’de onu konuşur 

durumdayız. Metaverse ile de  
ilgileniyoruz, iklim değişikliği ile de  

ilgileniyoruz, dijitalleşme ile de ilgileniyoruz 
ve bu ilgimizi artırarak devam etmeye 

çalışıyoruz. OSTİM'i, 
teknolojisi yüksek bir 

bölge haline getirmeyi 
hedefliyoruz.” 

dedi.

OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü, TSE onaylı ISO 10002 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi’ni 
alarak uluslararası standartlardaki yönetim sistemi 
tesciline bir yenisini daha ekledi.

OSTİM OSB’nin 4 projesi 
yatırım programına alındı

İŞİM yerlileştirme atağında

DÜNYA BANKASI STANDARTLARINDA 

Arazi Tipi Güneş Enerjisi 
Santrali Projesi

Sokak Aydınlatmalarının 
LED Teknolojisine 
Dönüşümü Projesi

Trafolar Arası Fiber 
Haberleşme Altyapısı

Bütünleşik Fabrika 
(Tek Fabrika) Projesi

OSTİM OSB bünyesinde 10 yılı aşkın tecrübesiyle 
kamunun ihtiyacı olan araç ve ekipmanları 

yerlileştirmek amacıyla çok sayıda kurumla 
iş birliği çalışmaları yürüten İş ve İnşaat 

Makineleri Kümelenmesi (İŞİM), kurum ve 
şirketlerin üretim süreçlerindeki makinelerin 

yerlileşmesine yönelik faaliyetlerine hız verdi.

Küme, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu (TTK) ve Sumitomo 
Rubber AKO ile üretim 
süreçlerindeki makine ve 
ekipmanların yerli tedariği 
için harekete geçti.

Kırgızistan’a OSSA desteği 

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) ile 
Kırgızistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Kırgızkural Devlet 
Şirketi ve Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerin Gazileri ‘SOYUZ-92’ 
Derneği arasında iş birliği sözleşmesi imzalandı.

OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi 
Turan Şişman, “Sektörlerin bugünkü ve 
gelecekteki durumunu dikkate alarak 
müfredatı geliştiriyoruz. Öğrencilerimiz 2 yıl 
sonra mezun olacağı için bugünden geleceği 
okumak ve okutmak zorundayız.” dedi.

'Sektörlerin ihtiyacına göre 
müfredat geliştiriyoruz'

Turan Şişman

OSTİM OSB’nin kalite 
yaklaşımı taçlandı

OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın

T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı koordinasyonunda 
yürütülen Dünya Bankası 
Finansmanlı Türkiye 
Organize Sanayi Bölgeleri 
Projesi’ne 7 projeyle 
başvuran OSTİM Organize 
Sanayi Bölgesi’nin 4 projesi 
onaylandı. Bu sonuçla, 
toplam proje bütçesinin 
yaklaşık yüzde 10’u ayrılan 
OSTİM OSB, OSB’ler 
arasında ilk sırada yer aldı.

5-10 bin 'G' şok kuvveti 
yerli sistemle ölçülüyor

Türkiye’de ilk olarak OSSA Üyesi BIAS Mühendislik tarafından geliştirildi

OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA) üyesi BİAS 
Mühendislik tarafından Türkiye’de 
ilk defa geliştirilen Piroşok Test 
Sistemi, savunma sistemlerinde 
kullanılan mühimmatların 
patlamalarının cihaz ve ekipmanlar 
üzerindeki etkilerini test 
ediyor. Sistem, 5-10 bin ‘G’ ivme 
mertebesindeki şok etkilerinin test 
ve analizlerini gerçekleştirebiliyor.

Devamı iç sayfada

Devamı iç sayfada

Devamı iç sayfada

Devamı iç sayfada

Devamı iç sayfada

Devamı iç sayfada

Devamı iç sayfada
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OSTİM’in, Türkiye’de ve dünyanın pek çok 
noktasında, bir tedarik merkezi olarak bilin-
diğini, sorun çözme ve teknoloji merkezi ola-
rak görüldüğünü dile getiren Aydın, yurt dı-
şından OSTİM modeli kurulum talebi aldık-
larını kaydetti. 

 
“Türk sanayisinin nabzını tutuyoruz”

Faaliyetlerde OSTİM'le sınırlı kalmadıkla-
rını anlatan Aydın, şunları söyledi: “Kümelen-
meler ve Ostim Teknopark A.Ş. ile 
OSTİM sınırlarını aştık. İş ve inşaat 
makineleri, savunma ve havacılık, 
medikal, enerji, kauçuk teknoloji-
leri, raylı sistemler ve haber-
leşme teknolojileri alanla-
rında bir araya gelen fir-
malarımızın oluşturduğu 
7 kümelenmemizin bir 
kısmı OSTİM’e bir kıs-
mı Ankara’ya bir kısmı 

Orta Anadolu’ya bir kısmı da Türkiye’ye hitap 
ediyor.” 

Her firma ve kümelenmeyle Türk sanayisi-
nin sorunlarını yakından takip edebildikleri-
ni bildiren Orhan Aydın, “Türkiye'nin sanayi 
nabzını tutabiliyoruz. Bu yapımızdan dolayı 
kamunun da dikkatini çekiyoruz.” ifadelerini 
kullandı.  Yurt dışından OSTİM modeli kuru-
lum talebi aldıklarını kaydeden Aydın, “Bu-
güne kadar 22 ülke ile irtibatımız oldu. Bu ül-
kelere OSTİM modeli ile ilgili bilgi ve tecrübe 
paylaşımında bulunduk. 2021 yılında gerçek-
leştirdiğimiz Orta Asya programı ile OSTİM 
Organize Sanayi Bölgesinin, OSTİM Teknik 

Üniversitesinin ve Ostim Teknopark’ın 
faaliyetlerini kardeş ülkelerimizle 

buluşturduk. Kazakistan, Özbekis-
tan ve Kırgızistan’ı kap-
sayan programımızda 
iş birliği ve anlaşmalar 

yaptık.” dedi.

OSTİM ekosistemi ülke sınırlarını aştı
Genel Kurulda delegelere hitap eden OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, küresel markaya dönüşen bölge 
ekosisteminin önemine dikkat çekti. Aydın, yurt dışından OSTİM modeli kurulum talebi aldıklarını kaydetti.

YATIRIM PROGRAMINA 
ALINAN PROJELER

Arazi Tipi Güneş 
Enerjisi Santrali Projesi

Sokak Aydınlatmalarının 
LED Teknolojisine 
Dönüşümü Projesi

Trafolar Arası Fiber 
Haberleşme Altyapısı

Bütünleşik Fabrika 
(Tek Fabrika) Projesi

Proje ile OSTİM OSB 
içerisinde 2 MW kurulu 
güçte, fotovoltaik 
panellerle çalışacak güneş 
enerjisi santrali kurulumu 
gerçekleştirilecek. 
Kurulacak santralin yıllık ortalama üreteceği 
temiz ve yenilenebilir enerji: 3.762.000 kWh

OSTİM OSB sınırlarındaki 
sokak aydınlatmalarının LED 
teknolojilere dönüşümü 
sağlanacak. Yıllık beklenen 
enerji tasarrufu: 12,7500 MW

OSTİM OSB sınırlarında 
yer alan trafo ve dağıtım 
merkezlerinden verilerin hızlı ve 
anlık olarak takibini sağlayacak 
fiber optik haberleşme 
altyapısı kurulacak. OSTİM sanayicisinin 
elektrik kesintilerinden dolayı oluşan start-up 
maliyetindeki 1 yıllık azalış: 759.700 TL. OSTİM 
sanayicisinin elektrik kesintilerinden dolayı oluşan 
katma değer kaybındaki 1 yıllık azalış: 614.000TL

OSTİM OSB bünyesindeki 
sanayicilerin kaynaklarını en 
sürdürülebilir şekilde kullanarak 
bütünleşik bir organizma ve 
yekpare bir imalathane gibi 
ortak zeminde üretim yapabilmesini sağlayacak, 
optimizasyon yazılımı, yazılımı besleyen yapay zeka 
uygulaması ve nesnelerin interneti donanımları 
uygulamaya alınacak.

Başkan Orhan Aydın, OSTİM OSB olarak birinci önceliklerinin firmalar olduğunu söyledi. Aydın 
şöyle konuştu: “Dünya nereye gidiyorsa, neyi konuşuyorsa biz OSTİM’de onu konuşur durumdayız. 
Buradan geri kalamayız. Metaverse ile de ilgileniyoruz, iklim değişikliği ile de ilgileniyoruz, 
dijitalleşme ile de ilgileniyoruz ve bu ilgimizi artırarak devam etmeye çalışıyoruz. Dijitalleşme ile 
ilgili proje yürütüyoruz. OSTİM'i, teknolojisi yüksek bir bölge haline getirmeyi hedefliyoruz.”

DÜNYA BANKASI STANDARTLARINDA
OSTİM OSB’nin 4 projesi 
yatırım programına alındı

Orhan Aydın: 
Önceliğimiz 

firmalarımız

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
koordinasyonunda yürütülen 
Dünya Bankası Finansmanlı 
Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri 
Projesi’ne 7 projeyle başvuran 
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin 
4 projesi onaylandı. Bu sonuçla, 
toplam proje bütçesinin yaklaşık 
yüzde 10’unu alan OSTİM OSB, 
OSB’ler arasında ilk sırada yer aldı.

OSTİM’in, yeşil ve dijital dönüşümle üyele-
rinin uluslararası rekabetçiliğini artıracak 
Dünya Bankası standartlarına göre seçilen 

4 projesi, T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından onayla-
narak yatırım programına alındı. Türkiye genelinde 
34 projenin kabul edildiği programda OSTİM, onay-
lanan 4 projesiyle toplam proje bütçesinin yaklaşık 
yüzde 10’unu alan lider OSB oldu.

OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, üyele-
rinin uluslararası rekabetçiliğini artırmak üzere ge-
liştirdiği ve devam ettirdiği projelere yenilerini ek-
ledi. Üyelerinin yeşil ve dijital dönüşüm süreçleri-
ne katkı sağlayacak ve Türkiye’nin 2053 yılı net sıfır 
emisyon hedefine yönelik 7 projeyle Dünya Bankası 
Finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Pro-

jesi’ne başvuran OSTİM’in 4 projesi T.C. Cumhur-
başkanlığı tarafından onaylanarak yatırım programı-
na alındı. Diğer 3 projenin başvurusu ise gelecek yatı-
rım döneminde değerlendirilmek üzere kabul edildi. 

Dünya Bankası ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı arasında 26 Haziran 2021 tarihinde imzalanan 300 
milyon ABD Doları tutarındaki anlaşma kapsamın-
da projeleri kabul edilen OSB’lerin faaliyetleri, kre-
dilendirilerek desteklenecek. Projeler, yüzde 3 faiz 
oranı ile 3 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 13 yıl 
olarak kredilendirilecek.

Toplam proje bütçesinin yüzde 10’u 
OSTİM, onaylanan 4 projesiyle Türkiye OSB’leri 

arasında en fazla projesi kabul edilen OSB olarak öne 

çıkıyor. Bu sonuçla, toplam proje bütçesinin yakla-
şık yüzde 10’u OSTİM OSB projelerine ayrılmış gö-
rünüyor. 

Sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynak üretimi
OSTİM OSB, yeşil ve dijital dönüşüm prensibi çer-

çevesinde; doğal kaynakların ve toplam yararlı iş po-
tansiyellerinin israf edilmediği, ancak bütünsel ve 
döngüsel bir akış içinde sürekli ve en yüksek oranla 
katma değere dönüştürüldüğü bir ağı oluşturma he-
defini temel aldı. OSTİM OSB, belirlenen ilkeler çer-
çevesinde, üyelerini maksimum sürdürülebilir ve ye-
nilenebilir kaynak yönetimi için doğaya en uygun bi-
çimde entegre bir döngü içinde bir araya getirmeyi 
amaçlıyor.

TOPLAM  
PROJE BÜTÇESİNİN 

YÜZDE 10’U İLE 

OSB’LER ARASINDA  
LİDER

Projelerin sağlayacağı toplam 
sürdürülebilirlik katma değerleri

 Yılda 15.000.000 kwh’ın üstünde 
elektrikten tasarruf sağlanacak.

Yılda yaklaşık 11,000 
ton karbon salımının 
önüne geçilecek.

Yıllık eşdeğer karbon  
tutacak orman alanı ise  
12.815 dönüm olacak.

Yıllık 6.000 ton kömürün 
ürettiği elektriğe eşdeğer 
enerjiden tasarruf edilecek.

Yıllık 5 milyon litre benzin 
eşdeğerinde elektrikten 
tasarruf sağlanacak.

ARUS, AB PROJELERİNE BİR YENİSİNİ EKLEDİ

COSME’de STARS dönemi başladı
COSME Programı kapsamında ‘KOBİ’lerin Tek-

nolojik Adaptasyonu için Stratejik Birliklerin Ku-
rulması’ çağrısında kabul edilen iki projeden biri 
olan STARS projesinde, 9 ülkeden toplam 17 ku-
rum ve kuruluş yer alıyor. Projede Avrupa'dan 10 
demiryolu kümelenmesi şunlar: ARUS-Türkiye, 
DITECFER-İtalya, Berlin Partner-Almanya, Ra-
il.S-Almanya, Move by Railgrup-İspanya, MA-
FEX-İspanya, i-Trans-Fransa, Wallonia-Belçika, 

Rail Alliance-Birleşik Krallık, RCSEE-Sırbistan. 
Projede ayrıca 1 dijital inovasyon merkezi, 5 tek-

noloji merkezi ve Avrupa demiryolu tedarik zinci-
rine tahsis edilecek bir blok zinciri ağı geliştiricisi 
bulunuyor.

Yaklaşık 3 milyon Euro bütçeli projenin süresi 
24 ay ve 30 kuruluş tarafından desteklenen proje-
nin kuruluşları arasında Türkiye’den Ostim Tekno-
park A.Ş., Ankara Sanayi Odası (ASO), TÜBİTAK 
Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), OD-
TÜ Teknopark ve KOSGEB OSTİM yer alıyor. 

Projede, demiryolu tedarik sanayi KOBİ'leri ta-
rafından gelişmiş teknolojilerin alımını artırmak 
için yenilikçi bir yöntem geliştirilecek ve test edi-
lecek. 

Projede, KOBİ’ler Arasında Stratejik Birlikle-
rin Kurulması, Avrupa Kümelenme İşbirliği Plat-
formu ve Hackathon Etkinlikleri ile KOBİ’ler Ara-
sı Köprülerin Kurulması, Sanal B2B Eşleştirme 
Etkinlikleri, Teknik Destek, İş Desteği, Fırsatla-
rın-Zorlukların Belirlenmesi ve İletişim-Yaygın-
laştırma Faaliyetleri gibi başlıklar altında çalışma-
lar gerçekleştirilecek.

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri 
Kümelenmesi (ARUS), başarıyla devam 

eden EXXTRA Projesi’nin (EXcellence 
EXchange and Teaming-up between 

RAilway clusters and ecosystems) 
ardından ikinci AB COSME Projesi 

STARS’a (Strategic Alliances boosting 
Railway SMEs) başladı.



Dr. Turan Şişman, uygulamalı derslerin farkını, 
“Eğitim süresinin son dönemine denk gelen, haftanın 
5 gününün işletmelerde geçirildiği İş Yeri Deneyimi 
adını verdiğimiz ders, aslında bizim öğrencilerimizin 
üç dönem aldıkları teorik + uygulamalı eğitimin ta-
mamının işletmede uygulamaya dönüştürüldüğü bir 
ders. Hamilerin gözetimi ve yönlendirmesinde, iş ve 
işlemlerinin içerisinde yer alacak şekilde ders devam 
ederken işletmeler de öğrencilerimizin ne kadar be-
cerisi olduğunu, hangi alana katkı sağlayacağını ve iş 

ahlakını görüyor ve onları yakından tanıyor ve öğ-
rencilerimize iş teklifinde bulunuyorlar.” sözleriy-
le dile getirdi.

Şişman, yine son döneme denk gelen Sektörel Pro-
je dersiyle de öğrencilerin 3,5 ay boyunca İş Yeri De-
neyimi dersini yürüttükleri işletmelerdeki olası bir 
sorunu ya da olası gelişmeleri dikkate alarak program 
akademisyenleri ile bir proje geliştiriyor olmalarının, 
öğrenciler için kendi yetkinliklerini geliştiren bir ba-
samak olduğunu dile getirdi. 

MESLEK Yüksekokulu programlarının ev-
rensel nitelikte, dünyanın her yerinde geçer-
li meslekleri içerdiğinin altını çizen Şişman, 
“Gençlerimizin yeteneklerini ön plana çıkar-
tacakları, becerilerini keşfedip geliştirecekleri 
alanlarda ve bu doğrultuda eğitim veren üniversi-
telerde eğitim almaları gerekiyor. Bilginin somut ola-
rak ürüne, hizmete dönüşme sürecine biz mesleki eği-
tim süreci diyoruz. Ailelerimiz ve gençlerimiz mesleki 
eğitime daha sıcak baksınlar.” dedi.

Türkiye’nin sanayi içerisinde kurulan ilk 
üniversitesi olan OSTİM Teknik Üniver-
sitesi, Meslek Yüksekokulu bünyesinde 12 

program, 1.000’i aşkın öğrenci ve 50’ye yakın öğre-
tim elemanıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sür-
dürüyor. Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Turan 
Şişman, sanayinin ihtiyaçları ve geleceğe yönelik 
meslekleri içerecek şekilde programları kurgula-
dıklarını kaydetti.  Konuyu büyük bir resim çerçe-
vesinde ele aldıklarını ifade eden Şişman, “Popü-
list yaklaşarak bir üniversite programı açmaktan 
daha öte sanayinin günümüzde ve gelecekte ihti-
yacı olacak teknikerleri ve uzmanları yetiştirme 
anlamında bir bakış açısı oluşturduk.” dedi.

“Staj değil ders!”
Sanayi üniversitesi olmanın avantajını yaşa-

dıklarını ve öğrencilerin uygulamalı eğitimler-
den memnuniyetlerinin üst düzeyde olduğunu 

söyleyen Şişman, işletmelerin de bu eği-
tim metodunu benimsediklerini belirt-

ti. Turan Şişman konuyla ilgili, “Uy-
gulamalı eğitim modeli; 2,5 dönem 

teorik, 1,5 dönem uygulamayı 
içeren 3 ayrımdan oluşuyor. Bu 

derslerin bir kısmı ortak ola-
rak eğitim-öğretim müfreda-
tı oluşturulan, oryantasyon 
ve biraz kariyer planlamayı 
içeren sentez-analiz dersle-
ri. İkinci bileşen derslerimiz, 
uygulamalı mesleki dersler. 

Üçüncü bileşenimiz ise biz-
zat işletmelerde yapılan ders-

ler. Asıl firmalara olan ihti-
yaçlarımız bu üçüncü kısımda, 

işletmelerde geçirilen iş yeri uy-
gulaması ve iş yeri deneyimi ders-

leri. Üçüncü dönem haftanın iki günü, 
dördüncü dönem haftanın beş gününü 

kapsayan dersler. Bunlar staj değil ders!” gö-
rüşünü paylaştı.

İyi bir seviye yakaladıklarını vurgulayan Şiş-
man, OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü ve OSTİM 
Teknik Üniversitesinin ilgili birimleriyle sürdü-
rülebilirliği sağlama adına iş birliği içinde çalış-
tıklarını anımsattı.

“Dinamik müfredat”
Çok dinamik bir müfredatla eğitim-öğretim fa-

aliyetlerini yürüttüklerini belirten Şişman, “Di-
namik müfredattan kastımız şu; ilk olarak gelişen 
teknolojinin hızlı olması, ikincisi de sanayide ihti-
yaçların gerçekten hem çok şekillenmesi hem de 
anlık olması. Müfredatlarımızı sanayicimizden 
aldığımız geri beslemelere göre her dönem revize 
etmeye çalışıyoruz. Üçüncü dönemde yer alan İş 
Yeri Uygulaması dersini kurgularken işletmeler-
den gelen, talep doğrultusunda önceki dönemler-
de haftada bir gün olan bu dersi haftanın iki günü-
ne çıkarttık.” dedi.
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İş makinelerinde dünya markası 
haline gelen HİDROMEK’in Kurucu 
Yönetim Kurulu Başkanı merhum 
Hasan Basri Bozkurt ve Devlet 
Sanayi, İşçi Yatırım Bankası 
(DESİYAP) Genel Müdürlüğü, 
Emlak Katılım Bankası Yönetim 
Kurulu Başkanlığı ve Kamu 
Bankaları Ortak Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na kadar pek çok 
görevde bulunan, OSTİM Vakfı 
Mütevelli Heyeti Üyesi merhum 
Zeki Sayın’ın adları OSTİM Teknik 
Üniversitesinde yaşatılacak.

OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Dr. Öğretim Üyesi Turan Şişman, “Sektörlerin bugünkü 
ve gelecekteki durumunu dikkate alarak müfredatı 
geliştiriyoruz. Öğrencilerimiz 2 yıl sonra mezun olacağı için 
bugünden geleceği okumak ve okutmak zorundayız.” dedi.

'Sektörlerin ihtiyacına göre 
müfredat geliştiriyoruz'

ANKARA Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, 
merhum Hasan Basri Bozkurt’un üniversitenin kuruluş 
aşamasındaki toplantılara bilfiil katıldığını dile getirdi. 
Özdebir, şunları söyledi: “Gerek Zeki abimiz gerek 
Hasan beyin gerek de Sedat hocamın emeklerini zayi 
etmeyecek, vatan aşkıyla vatan evlatlarını yetiştirecek, 
insanlığa hizmet edecek, icat çıkartacak, yeni keşifler 
yapacak, firmaları daha verimli çalıştıracak insanları 
yetiştirir bu üniversite ve onlara olan vefa borcumuzu 
ödeyebiliriz. Eserleri yaşayacak inşallah.”

HIDROMEK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, 
babası Hasan Basri Bozkurt’un OSTIM Teknik Üniversi-
tesinin iyi bir okul olması için gayret gösterdiğini anlattı: 
Bozkurt “Onun için hem kuruluşunda hem mütevellisinde 
görev aldı. Iyi eğitim alanların işlerinde başarılı olacakla-
rına çok inanırdı. Okulumuzda böyle bir okul oldu. Sizlere 
çok teşekkür ederim. Ismini yaşatacaksınız. Çok memnun 
oldum.” dedi. HIDROMEK Genel Müdürü Ahmet Bozkurt 
da babasının isminin OSTIM Teknik Üniversitesinde yer 
almasından dolayı gurur duyduğunu söyledi.

OSTIM Yönetim Kurulu Başkanvekili ve OSTIM Teknik 
Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Sıtkı Öztuna, Hasan 
Basri Bozkurt ve Zeki Sayın’a verdikleri kıymeti dile 
getirerek, “Ikisi de çok özel insanlardı. Hiçbir beklenti 
olmadan OSTIM’e de hizmet verdiler hepsine rahmet 
diliyorum.” ifadelerini kullandı. 

Duayenlerin adı OSTİM Teknik 
Üniversitesinde yaşayacak

OSTİM Teknik Üniversitesi kurucu mütevelli he-
yeti üyeliği yapmış ve alanının duayenleri Hasan Ba-
ri Bozkurt ve Zeki Sayın’ın adları üniversitenin kon-
ferans salonlarına verildi. OSTİM Teknik Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, sadakat ve vefaya 
dikkat çekerek, “Büyüklerimizin, üniversitemize, 
Türkiye’ye katkılarını ve hatıralarını yaşatmak için 
senatomuzda karar alarak, konferans salonlarımıza 
iki kurucu mütevelli heyet üyemizin isimlerini ver-
dik. Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan da OSTİM’e ve ülke-
mize çok büyük faydası olan, yüreği ülkesi için atan 
insanlar. Onun ismini de motor laboratuvarımıza 
verdik.” dedi. 

OSTİM Yönetim Kurulu ve OSTİM Teknik Üni-
versitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, 

üniversitenin kurulum sürecinde Hasan Basri Boz-
kurt ve Zeki Sayın’ın mütevelli heyet içerisinde yer 
almasının manevi değerine dikkat çekti.

“İyilikler sonsuza kadar yaşıyor”
OSTİM Teknik Üniversitesinin kısa sürede geldi-

ği noktadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ay-
dın, “Bu büyüklerimizin yaşamasını istiyoruz. İyi-
likler sonsuza kadar yaşıyor. Sonsuza kadar yaşama-
nın en güzel yolu, arkada güzel insanlar bırakmak, 
güzel hatıraları bırakmak insanları sonsuza kadar 
yaşatıyor. O niyetlerle istiyoruz ki bu büyüklerimi-
zin Üniversitemizde emekleri var, onların sonsuza 
kadar yaşaması bizim için de çok kıymetli.” değer-
lendirmesini yaptı.

Özdebir: Eserleri yaşayacak

'İyi bir okul olmasını istedi'

'İkisi de çok özel insanlardı'

Sektörün bugünkü ve 
gelecekteki durumunu 
dikkate alarak müfredatı 
geliştirdiklerini belirten 
Dr. Turan Şişman, “Sanayi 
üniversitesi olma iddiası; 
sektörün bizzat yaşanıldığı, 
sahanın laboratuvar ya da 
atölye olarak kullanıldığı 
bir bakış açısı 
demektir.” dedi.

Turan Şişman

GÜÇLÜ  
FIRMALARDAN  

‘MARKA DERS’LER
Sanayi üniversitesi olma iddiasının; sektörün bizzat yaşanıldı-

ğı, sahanın laboratuvar ya da atölye olarak kullanıldığı bir bakış 

açısı olduğuna işaret eden Şişman, “TUSAŞ Akademi, TEZMAKSAN 

Akademi ve LENTATEK (Vestel) firmalarının insan kaynakları yöneti-

cileri ile bir araya geldik. Bu firmalar, kendi personellerine mütema-

diyen hizmet içi eğitim veriyorlar. Kendi altyapılarıyla ve ihtiyaçları 

doğrultusunda oluşturdukları bu eğitimleri, OSTIM Teknik Meslek 

Yüksekokulu olarak; öğrencilerimizin sektörün yapısını görmeleri, 

havasını tatmaları için inceledik ve bizimle ilintili olan kısımlarını 

aldık. Sektör ve akademi ile harmanlayıp üniversite seviyesi-

ne uyarlayarak öğrencilerimize faydalı birer ders olarak 

kazandırılması üzerine anlaşma yaptık. Derslerimiz 

başladı. Bunu da Güçlü Firmalardan Marka 

Dersler olarak adlandırdık.” diyor. 

'Öğrenci, akademisyen ve 
hamilerden ortak proje'

'Gençler mesleki eğitime 
daha sıcak baksınlar'
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OSTİM OSB’nin kalite 
yaklaşımı taçlandı

İŞİM, yerlileştirme atağında

OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü, TSE onaylı ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi’ni alarak uluslararası 
standartlardaki yönetim sistemi tesciline bir yenisini daha ekledi. 

Çalışmaları 2021 yılın-
da başlatılan ISO 10002 
Sistemi kapsamında 

iç tetkik yapılarak persone-
le müşteri memnuniyeti ve şi-
kayetleri ele alma prosedürle-
ri ile ilgili farkındalık eğitim-
leri verildi. Ardından Yönetim 
Gözden Geçirme Toplantısı 
yapıldı.  

Tetkikleri başarıyla tamam-
layarak standartla ilgili ge-
reklilikleri sağlayan OSTİM 
OSB Bölge Müdürlüğü’ne, ISO 
10002 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi Belgesi tes-
lim edildi.

ISO 10002, şikayetlerin  
tekrarını önlüyor

ISO 10002 Müşteri Memnu-
niyeti Yönetim Sistemi, üye-
lerden gelecek geri bildirimler 
konusunda nasıl bir yol izlene-
ceğini gösteriyor. Yönetim sis-
temi, şikayetler konusunda ça-
lışanların bilinç ve dikkatlerini 
geliştiriyor. Temel hedefi, müş-
teri memnuniyetini sağlamak 
olan yönetim sistemi ile şika-
yetlerin tekrarı engellenerek 
çözüm olanakları sunuluyor. 
Ayrıca şikayetlerle iyileştirme-
ye açık alanların tespit edilme-
si sağlanıyor.   

OSTIM

OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürü Adem Arıcı, kalite 
yönetim sistemlerine verdikleri önemi dile getirerek, 2005 
yılında TSE onaylı Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk OSB 
olduklarını hatırlattı. OSTİM OSB’nin kamusal ve destekleyici 
hizmetlerini sunarken üyelerini, yüzde yüz memnun edilmesi 
gereken müşteri olarak gördüğünü kaydeden Adem Arıcı, 
“Müşteri odaklı ve paylaşımcı bir OSB’yiz. Tüm hizmetlerimizi 
sunarken yüzde yüz müşteri memnuniyeti sağlamak için 
çalışıyoruz. Bölgemizdeki sanayici ve iş insanlarımızı yıl 
içerisinde düzenlediğimiz istişare ve paylaşım toplantılarıyla 
yönetim süreçlerimize dahil ediyoruz.” diye konuştu.

Arıcı: Yüzde yüz müşteri 
memnuniyeti için çalışıyoruz

OSTİM OSB, 
uluslararası nitelikte 
6 belgeye sahip

OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA) üyesi Bİ-
AS Mühendislik tarafından Tür-
kiye’de ilk defa geliştirilen Piroşok 
Test Sistemi, savunma sistemle-
rinde kullanılan mühimmatların 
patlamalarının cihaz ve ekipman-
lar üzerindeki etkilerini test edi-
yor. Sistem, 5-10 bin g ivme mer-
tebesindeki şok etkilerinin test ve 
analizlerini gerçekleştirebiliyor. 
Tüm hakları BİAS Mühendislik’e 
ait olan test sisteminin, ihtiya-
ca göre daha farklı versiyonları da 
üretilebilir.

Son yıllarda artan yerlilik oran-
ları ve geliştirilen milli kabiliyet-
lerle göz dolduran savunma sana-
yii, yerli tedarikçilerin geliştirdiği 
çözümlerleler de gücüne güç katı-
yor. BİAS Mühendislik tarafından 
Türkiye’de ilk defa geliştirilen 
Piroşok Test Sistemi, ana sa-
vunma sanayii kuruluşları-
nın ihtiyaç duyduğu patla-
yıcı şok etkilerinin testle-
rini yapıyor. Sistem şu 
ana kadar savunma, 
havacılık ve uzay 
sanayide 3 firma-

ya teslim edildi. Diğer savunma sa-
nayii kuruluşlarıyla görüşmeler 
devam ediyor.  

1997 yılında Ankara’da kurulan 
BİAS Mühendislik savunma, hava-
cılık ve otomotiv başta olmak üze-
re birçok sektörden sanayi kurulu-
şuna ileri mühendislik çözümleri 
sunuyor. Kocaeli, İstanbul, İzmir 
ve Ankara’da faaliyetlerine devam 
eden firma, OSTİM’deki fabrika-
sıyla ana savunma sanayii, firma-
larına yakından hizmet veriyor.

Şirket 2 yıllık çalışmanın ar-
dından geliştirdiği ve tüm 

haklarına sahip olduğunu 
Piroşok Test Sistemi ile 
ana savunma sanayii ku-

ruluşlarının bir ihtiya-
cını daha yerli ve 

milli çözümlerle 
karşılamış oldu.

BİAS Mühendislik Savunma ve 
Havacılık Proje Koordinatörü 
Gani Göral, Piroşok Test Sistemini 
anlattı. Göral, patlama sonucunda 
oluşan şokun ekipmanlar ve 
cihazlar üzerindeki etkilerinin test 
edilmesinin savunma sanayiinde 
üst seviyede bir ihtiyaç olduğunu 
anlattı.  Geçmişte Türkiye’de bu 
test sisteminin olmadığına dikkat 
çeken Gani Göral, “Sistemle ilgili 
farklı disiplinlerden mühendislik 
bilgilerinin olması gerekiyordu. 
Bu mühendislik bilgileri BİAS 
Mühendislikte mevcut. Titreşim, 
şok alanında oldukça bilgili bir 
ekibimiz var. Birlikte bu test 
sistemini tasarladık ve nihai 
üründe tasarımı test verileri ile 
doğruladık.” dedi. Test sisteminde 
5-10 bin g mertebelerinde ivme 
değerindeki şokların testlerini 
ve analizlerini yapabildiklerini 
belirten deneyimli mühendis, şu 
bilgileri verdi: “Test sisteminde 
şok uygulayacağımız ekipman 
ve bunun bağlı olduğu bir tabla 
yer çekiminden arınmış olarak 

durmakta. Uygulanmak istenen 
şoka uygun bir merminin yüksek 
hava basıncıyla üst tablaya 
çarptırılması ile üst tablada 
istenilen şok etkisi oluşturuluyor 
ve test edilen ekipmana 
arzu edilen şok uygulanıyor. 
Bahsettiğimiz şok seviyeleri 5-10 
bin g mertebesinde ivme değerine 
sahip ve milisaniyeler seviyesinde 
iletilmekte. Bu tablanın üstüne ne 
tip ekipmanlar koyulabilir? Atış 
komuta kontrol sistemlerinde 
kullanılan ekipmanlar, hedefleme 
ve keşif sistemlerinde kullanılan 
elektro optik ekipmanlar gibi 
yanında patlayıcı çalışacak 
her türlü ekipmanın test ile 
kalifikasyonunda kullanılarak 
sonuçlar alınabilecek bir test 
sistemini yaptık.”
Gani Göral sistemin tüm bilgilerinin 
BİAS Mühendisliğe ait olduğunu 
vurgulayarak, “Bunun getirdiği 
avantajda bu test sistemini 
ihtiyaca göre tasarlayıp daha farklı 
versiyonlarını da yapabilecek 
durumdayız.” dedi.

Gani 
Göral

'Savunma sanayiinde 
üst seviyede bir ihtiyaç'

Türkiye’de ilk olarak OSSA üyesi BİAS 
Mühendislik tarafından geliştirildi

Kırgızistan savunma ihtiyaçlarında 
OSSA ile iş birliği yapacakOSTİM Savunma 

ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA) 

ile Kırgızistan 
Cumhuriyeti Savunma 

Bakanlığı Kırgızkural 
Devlet Şirketi ve 

Kırgızistan Silahlı 
Kuvvetlerin Gazileri 

‘SOYUZ-92’ Derneği 
arasında iş birliği 

sözleşmesi imzalandı.

OSTİM OSB bünyesinde 
10 yılı aşkın tecrübesiyle 
kamunun ihtiyacı olan araç 
ve ekipmanları yerlileştirmek 
amacıyla çok sayıda kurumla 
iş birliği çalışmaları yürüten 
İş ve İnşaat Makineleri 
Kümelenmesi (İŞİM), 
kurum ve şirketlerin üretim 
süreçlerindeki makinelerin 
yerlileşmesine yönelik 
faaliyetlerine hız verdi. 

KÜME, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve 
Sumitomo Rubber AKO ile üretim süreçlerindeki 
makine ve ekipmanların yerli tedariği için hare-
kete geçti. İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi 
(İŞİM) köklü kuruluş Türkiye Taşkömürü Kuru-
mu’nu (TTK) ziyaret ederek, kurumun yerlileştir-
mek istediği ürünleri yerinde inceledi. İŞİM Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ayşe Saraçoğlu, “İŞİM olarak 
tüm üyelerimizle kurumun ihtiyaçlarına çözüm 
bulabiliriz.” dedi.

İŞİM heyeti, Zonguldak'ta temaslarda bulundu
İŞİM, Karaelması ekonomiye kazandıran 

TTK’nin yerlileştirme vizyonuna katkıda bulun-
mak istiyor. Daha önce Eti Maden İşletmeleri ve 
Türkiye Kömür İşletmeleri ile ortak çalışmalar 
gerçekleştiren ve saha ziyareti gerçekleştiren 
İŞİM Yönetim Kurulu ve üye firmalar, TTK Genel 
Müdürlüğü’nün davetlisi olarak Zonguldak’ta te-

maslarda bulundu. Ankaralı sanayiciler, ihtiyaç-
ların yerinde görülmesi amacıyla üyesi 10 firma 
ve OSTİM Teknik Üniversitesi yetkilileri ile bir-
likte TTK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Mü-
dürü Kazım Eroğlu’nu ziyaret etti.  TTK Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazım Eroğlu, 
kurumda yerlileştirme çalışmalarına çok önem 
verdiklerinin belirterek, “Yerli üreticilere kapı-
mız her zaman açık.” dedi. Eroğlu, yerli üreticile-
rin yapacağı tüm prototip çalışmalarda kurumun 
yardımcı olacağını vurguladı. İŞİM Kümelenme-
si Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Saraçoğlu, üye-
lerinin üretim kabiliyetlerini paylaştı. Saraçoğlu 
“İŞİM olarak tüm üyelerimizle kurumun ihtiyaç-
larına çözüm bulabiliriz.” vurgusunu yaptı. İŞİM 
Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Harun Arab 
ise ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade et-
ti. Toplantıda, TTK yetkilileri ve Zonguldak Bü-
lent Ecevit Üniversitesi akademisyenleri de OS-
TİM’e davet edildi. 

Ürünler incelendi
İŞİM heyeti, TTK Genel Müdürlüğündeki top-

lantının ardından Kozlu Taşkömürü İşletme Mü-
essesesi’nde, üretimde kullanılan ve yerlileşti-
rilmesi beklenen ekipmanları yerinde inceledi. 
Ziyaret sırasında birçok ekipmanın yerli olarak 
kullanıldığı, kalanlarının da yerli olarak temin edi-
lebileceği tespit edildi.

Ziyaret programında yapılan görüşmelerde, birçok Ziyaret programında yapılan görüşmelerde, birçok 
ekipmanın yerli olarak kullanıldığı, kalanlarının da ekipmanın yerli olarak kullanıldığı, kalanlarının da 

yerli olarak temin edilebileceği tespit edildi.yerli olarak temin edilebileceği tespit edildi.

İŞİM, Japon lastik üreticisi Sumitomo 
Rubber Industies LTD’nin Türkiye’de 
Abdulkadir Özcan A.Ş. (AKO) 
ortaklığında üretim yapan Sumitomo 
Rubber AKO Lastik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’nin, lastik üretiminde kullanılan 
makine ve ekipman parçalarının 
ülkemizden tedariği konusunda 
KOSGEB öncülüğünde yerlileştirme 
çalışmalarına başladı.  Türkiye’den 
tedarik konusunda yerlileştirme 
açılımı yapan Sumitomo Rubber 
AKO Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
yetkilileri, KOSGEB’in öncülüğünde 
İŞİM’in organizasyonuyla OSTİM’deki 
üreticilerle Ürün Yerlileştirme İkili 
İş Birliği Görüşmeleri gerçekleştirdi. 
Sumitomo Rubber AKO Mühendislik 
Departmanı Genel Müdürü Manasori 
Tamaki, organizasyona katkılarından 
dolayı KOSGEB ve OSTİM Yönetimine 
teşekkür etti. Japon yönetici, lastik 
üretiminde kullanılan yüksek 
hassasiyetli parçaların bazılarının 
Japonya’dan ithal edildiğine dikkat 
çekti. Manasori Tamaki, “Şu an bu 
kapsamda yaşadığımız en büyük 
sorunlardan biri de termin tarihinin, 
Türkiye’ye geliş süresinin uzun 
olması. Bu parçaların Türkiye’de 
yerlileştirilmesi ile birlikte hem teslim 
süresinin kısalması, hem parçaların 
ülke içindeki üretimiyle şirketimiz 
büyük oranda fayda sağlayacak.” dedi.

Japon firmasının 
yeni rotası OSTİM

OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü, ISO 10002 ile 
uluslararası yönetim sistemi belgesini 6’ya çıkardı. 
Kurumun sahip olduğu belgeler şunlar: ISO 9001 
Kalite Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi Belgesi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi Belgesi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi Standardı Belgesi.

OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleş-
tirilen imza töreninde Kırgızkural Devlet şirketi 
ile sözleşmeyi OSSA adına Yönetim Kurulu Üye-
si Mehmet Alkan, Kırgızkural Devlet Şirketi adı-
na Başkan Erkin Osmonov imzaladı.  SOYUZ-92 
Derneği ile yapılan iş birliğinde sözleşmeyi OS-
SA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, SO-

YUZ-92 Derneği adına da Nurjan Sagymbaev 
imzaladı.  Sözleşme ile yaklaşık 300 üyesiyle ça-
lışmalarını yürüten OSSA, Kırgızkural Devlet Şir-
keti ve SOYUZ-92 derneği ile birlikte savunma ve 
havacılık sektörlerinde karşılıklı yarar temelinde 
her türlü bilgi paylaşımı, iş geliştirme, ürün ve hiz-
met tedariği amacıyla projeler geliştirilecek.

Adem Arıcı

5-10 bin 'G' şok 
kuvveti yerli 
sistemle ölçülüyor
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