6.200+
OSTİM'de
faaliyet gösteren
işletme sayısı

YERLI VE MILLI ÜRETIMIN MERKEZI

60.000+
OSTİM'in istihdam sayısı

%65

Firmaların yüzde 65'i; imalat, mühendislik
ve montaj alanında çalışıyor.

www.ostim.org.tr

“Üretmezsek, başımıza
gelebilecekleri pandemi
bize çok net öğretti”
OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı
Orhan Aydın,
üretimin önemine
vurgu yaparak,
“Üretmezsek, başımıza
gelebilecekleri
pandemi bize çok
net öğretti. 2021
yılında; pandemisiz,
israfsız, birbirimizi
kırmadan yaşanabilir
bir ortam oluşturmak
için kendimizden,
kurumumuzdan,
şehrimizden,
ülkemizden
başlayarak bütün
dünyanın yaşanabilir
hale gelmesi için
elimizden gelen
çabaları göstermekle
sorumluyuz.” dedi.
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020’nin Türkiye’de hüzünlü başladığını hatırlatan Aydın, COVID-19 pandemisiyle birlikte üretim dünyasının gelecek kaygısı yaşamaya başladığını ancak kısa sürede toparlanarak
hızlıca işlerini yapmaya devam ettiğini kaydetti.
Bu dönemde, insanın dünyayı yeniden yorumlama
ve kendine dönme ihtiyacı duyduğunu dile getiren
Aydın, “Kendimizden başlayarak, çevremiz, ülkemiz, dünya, kâinat bunları biraz daha fark eder hale
geldik. Bunlardan ders alma konusunda kendimizi
muhasebeye çektik.” dedi.

OSTİM’e baktığımızda Türkiye’yi görebiliyoruz
OSTİM’de üretimin 2020 yılının toplamında
bir düşüş yaşamadığına dikkat çeken Aydın, “OSTİM’de üretim yapanlar açısından baktığımız zaman enerji tüketimlerimizde düşüş olmadı, aksine
artış oldu. OSTİM elektrik tüketim grafiği bizim
nabzımızı çok net gösteriyor. Aynı zamanda OSTİM Teknik Üniversitesinde yapılan bir çalışmada
elektrik tüketim grafiğimiz, Türkiye’nin diğer ekonomik verileri ve göstergeleriyle, sanayi üretimiyle örtüşüyor. Bu durum; pandemiden sanayi sektörünün olumsuz etkilenmediğini gösteriyor.
Üretim için fırsat var, potansiyel var, üretim artarak devam ediyor. Dolayısıyla
OSTİM’e baktığımız zaman Türkiye’yi
de görebiliyoruz bu grafikten.” ifadelerini kullandı.
Pandemi sürecinin aşılmasında firmalara nasıl destek olabilecekleri konusunda arayışa girdiklerini anlatan Orhan Aydın, “Çok önceden
ön görülen, konuşulan;
dijitalleşme, teknolojinin dönüşmesi, verimliliğin artırılması, yeni
pazarlar arama konularında yazıp çizdiğimiz ama hayata geçirmekte ertelediğimiz
konular hızlıca gündemimize geldi.” dedi.
Dış ticaret çıkış
noktası
Salgınla birlikte OSTİM’in, firmaların ve

Orhan Aydın

kümelenmelerin çalışma ve ürünlerinin tanıtımına
ağırlık verdiklerini belirten Aydın, şunları söyledi:
“Dış Ticaret Koordinatörlüğümüzün destekleriyle 22 ülkede görev yapan dış ticaret ataşelerimizle
sanal ortamda ortak toplantılar yaptık. O ülkelerde,
ürünlerimizin, firmalarımızın ne tür imkan ve fırsatları var bunları ticaret ataşelerimizle tartıştık,
çok faydalı toplantılar yaptık. Firmalarımız bunu
ciddi şekilde takip ettiler. Firmalarımızın dışa açılmaları konusunda birtakım eğitimler yaptık. Dış ticaretin bu dönemde önemli bir çıkış noktası olduğuna inanıyoruz. Buna 2021’de de devam edeceğiz.”
Kümelenme faaliyetlerinin de devam ettiğini
aktaran Orhan Aydın, Anadolu Kümeleri İş Birliği
Platformu (AKİP) ile diğer illerdeki kümelenmelerle ortaklaşa faaliyetleri sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Bölge Müdürlüğümüz kesintisiz hizmet sundu
OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü’nün, pandemi sürecinde aralıksız çalıştığını bildiren Aydın, devletin
yaptığı uygulama ve mevzuatları hızlıca firmalarla paylaştıklarını, tedbirlerin ve kısıtlamaların uygulanması konusunda faaliyet gösterdiklerini
kaydetti.
OSTİM’de salgının yaygınlaşmasını önleyici her türlü dezenfeksiyon faaliyetlerini
sürdürdüklerinin altını çizen Orhan Aydın
şu bilgileri verdi: “Sokaklarımızın temizlenmesine, firmalarımızın bilinçlendirilmesine kadar hem internet ortamında hem sosyal medya ortamında
sürekli bilgilendirme çabalarımızı artırdık. Bu çalışmalarımız
sürekli devam ediyor. Bölge
Müdürlüğümüz kesintisiz hizmet sundu. En zor zamanda
da arkadaşlarımız kurumumuza gelerek firmalarımızın
taleplerini karşılamak için
elinden geleni yaptılar. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Burada üretim yapan
firmalarımız, çalışanlarımız ve istihdam üreten herkes bizim için çok değerli ve
çok kıymetli. Onlara yaptığımız her hizmeti ibadet sayıyoruz.”

'Firmalarımız efsane işler yaptı'
Sadece sanayi üretimi değil gıda ve sağlık alanında
da üretimin kritik olduğunu hatırlatan Orhan Aydın, “Üretmezsek başımıza gelebilecekleri pandemi bize çok net öğretti. Sadece burada sanayi üretimi değil, daha önceden anlatmaya çalıştığımız;
tarımın, gıdanın ne kadar stratejik ve kıymetli olduğu, medikal sektörünün ne kadar kritik ve stratejik olduğu pandemide somut bir şekilde ortaya
çıktı. Medikal sektörünü yerlileştirme konusundaki birtakım sorunları yaşayarak gördük.” değerlendirmesini yaptı.
KOBİ’lerin sorunlara çare üretmedeki dinamik
ve hızlı yapısına dikkat çeken Aydın, “Ülkemizin
sağlıkla ilgili sorunlarına çözüm bulmada firmalarımız inanılmaz performans gösterdiler. Ekranda olmasa da arka tarafta firmalarımız efsane işler

yaptılar. Bu kriz zamanında ülkemizi dar boğaza
sokmadan ürünlerini piyasaya arz ederek, ülkemizin sağlık sistemini ayakta tutma konusunda ellerinden geleni yaptılar.” dedi.
COVID-19’la mücadelede ihtiyaçlarla çözümleri
hızlıca bir araya getirmek için OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi’nin yürütücülüğünde OSTİM
Korona Koordinasyon ve Destek Merkezi’ni (KORDEM) faaliyete geçirdiklerini anlatan Aydın, “Bir
paydaş gurubuyla yetenek envanteri oluşturarak;
OSTİM’de, Ankara’da, Türkiye’de medikal ile ilgili
yapılan ürün ve hizmetleri burada sunarak hastanelerimizin, sağlık sistemimizin ihtiyaçlarını; neyi, nerede, ne zaman, nasıl? sorularına cevap verecek şekilde bir etkileşim, bir çözüm merkezi gibi de
faaliyet gösterdik.” ifadelerini kullandı.

“İnsanoğlu
ürettikçe kıymeti
artan bir varlık.
İnsanlar mutluluğa
erişebilmek, kendini
gerçekleştirebilmek
için de üretimin
içinde olmalı.
Üretim yapıyor
olmak insana
değer katıyor.”

'Firmalara teknolojik altyapı'
Bölge ekosisteminin önemli
unsurlarından biri olan Ostim
Teknopark’ın, 7 üniversitenin
ortaklığında farklı bir konumda
olduğunu anımsatan Orhan
Aydın, “Ostim Teknopark’ta
da diğer teknoparklardan
farklı bir uygulama var; Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığımızın
bir projesi olan Ortak Üretim
Atölyesi; örnek bir uygulama.
OSTİM’in firmalarında da
olmayan üst düzey teknolojik
makineler, teçhizatlar burada
olacak. Onlara teknolojik bir
altyapı oluşturmuş olacağız.”

dedi. Ortak Üretim Atölyesi’nin
1000 m2 atölye, 600 m2
ofis alanı ile uygulamalı
araştırma, açık inovasyon, hızlı
prototipleme, prototip üretimi
ve seri imalat konularında
kullanılacağını vurgulayan
Orhan Aydın, “Üniversitede
okuyan öğrencilerimiz
de projelerini burada
yapabilecekler. Aynı zamanda
da halka da açık olacak. Kimin
aklında bir düşüncesi var,
hayata geçirmek istiyor; nasıl
yapabilirim dediği zaman bu
atölyeye gelecek.” dedi.

'Dünyanın yaşanabilir hale
gelmesinden sorumluyuz'
2021 yılına ilişkin beklentileri
de paylaşan Orhan Aydın,
“2020’de yaşadığımız
pandemiden hareketle
bakış açılarımızda, yaşam
şekillerimizde birtakım
iyileştirmeler yapmamız
gerektiğini düşünüyorum.”
dedi. Pandeminin neden
çıktığı sorusunun cevabını
bulmadan, bitirmenin yolunun
bulunamayacağına işaret
eden Aydın, şunları söyledi:
“Çevreye duyarlı davranmalıyız,
israf etmemeliyiz, paylaşım
ekonomisini oluşturmalıyız.

2021 yılında; pandemisiz,
israfsız, birbirimizi kırmadan
yaşanabilir bir ortam
oluşturmak için kendimizden,
kurumumuzdan, şehrimizden,
ülkemizden başlayarak
bütün dünyanın yaşanabilir
hale gelmesi için elimizden
gelen çabaları göstermekle
sorumluyuz. İnsanoğlu ürettikçe
kıymeti artan bir varlık. İnsanlar
mutluluğa erişebilmek, kendini
gerçekleştirebilmek için de
üretimin içinde olmalı. Üretim
yapıyor olmak insana değer
katıyor.”

'Yüksek faiz üretimi zorluyor'
Medikal sektörüne ülkemizin
büyük ihtiyacı olduğunu
anımsatan Aydın, şunları
söyledi: “Üreticiler yurt dışına
satarak yaşamaya çalışıyor.
Kapandık, yandık diyen çok
yok. Çalışmak için bir yolunu
buluyorlar. Şu anda üretici
parasının büyük kısmını faize
ödüyor. Faizin yükselmesi
üretimi zorluyor; rantçıyı
kollayan, üretimi zorlayan
bir şey. Üretim yapan para,
tezgah, hammadde bulacak.
İş makinesi sektöründekiler
cirolarımız, gelirimiz arttı diyor.
İki sebepten diyorlar: ‘İlki;
korsan çalışanlar elendi biz
daha çok çalışmaya başladık.
İkincisi; Avrupa ve Çin'de bizim
pazarımız arttı.’”

Dijitalleşme ve e-ticaret
konusunda bölge olarak ön
aldıklarını ve bunun faydalarını
gördüklerini söyleyen Orhan
Aydın, “Pandemiden önce bin
500 firmamızın ürünlerini
uluslararası platformda
satılabilecek bir ortama
taşımıştık. Yeni fırsatlar oluştu.
Uzaya gönderilen aletlerin
ciddi kısım üreticileri burada.
Uzay çalışmalarının da arka
bahçesi kesinlikle burası. Uydu
parçaları yapılıyor. Orada
ön almak da ülke için çok
kritik. Uzay Ajansı kuruldu.
Burada yaptığımız iş, vericinin
teknolojisi 5G altyapısını
oluşturacak. Dünyada geride
değil ilerideyiz teknolojik
olarak.” Görüşünü paylaştı.

'OSTİM Teknik Üniversitesi,
ekosistemin bütünleştiricisi'
Katma değer üretmenin en önemli kriterinin, bilim ve teknoloji üretiminden geçtiğini kaydeden
Orhan Aydın, OSTİM Teknik Üniversitesinin uygulamalı eğitimiyle, gençlerin okurken, işe dokunarak, uygulayarak hayatın içinde öğrendiklerini
belirtti.
Orhan Aydın, şu noktalara dikkat çekti: “Sanayici ilim üretemez, sanayici teknolojiyi kısmen üretir ama kullanıcısıdır. Asıl olan teknolojinin bir
yerde üretilip sanayiciye verilmesi. Bu ortam da
üniversite. Katma değeri yüksek, inovatif ürünler
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ve firmalarımızın sattığı ürünlerin niteliğinin, kalitesinin artırılması ve yetişmiş insanın oluşması için entelektüel grubun bulunduğu bir kurum
oluşturduk. OSTİM Teknik Üniversitesi, OSTİM
ekosisteminin bütünleştiricisidir. Kurum, Ankara’daki sanayi bölgeleri ve sanayi ekosisteminin
diğer aktörleri ile ele vererek; Türkiye’de konuşulan üniversite-sanayi iş birliğini hayata geçirmek,
endüstri 4.0’ı sanayiye uygulayıp, ülkemizin sanayisini, daha yukarı taşıyacak entelektüel kapasiteyi oluşturmak için kuruldu."
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İş ve İnşaat Makineleri
Kümelenmesi
2007 yılından bu yana faaliyetlerini geliştirerek sürdüren, iş ve inşaat makineleri sektörünün çeşitli alt dallarında ihtisaslaşmış
ve yerli ürün üreten firmadan oluşan ulusal bir kümelenme. İş ve inşaat makineleri
sektöründe Türkiye’de ve dünyada bir merkez olan OSTİM başta olmak üzere ağırlıklı
olarak Ankara’da yer alan üyeleri, ülkemizin
sektörel anlamda ihtiyaçlarını karşılayabilecek potansiyele sahip. İŞİM üyeleri, özellikle
belediyeler başta olmak üzere birçok kamu
ve özel sektörün, konut, kentsel dönüşüm,
ulaşım, lojistik, iletişim, maden, içme suyu,
sulama, enerji projelerinin inşaat, altyapı ve
üstyapı çalışmalarında kullanılan tüm makine ve ekipmanları üretiyor. Ana hedefi; üyelerinin yenilikçi yaklaşımlarını ve iş birliklerini geliştirerek, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerini artırmak ve dünya markası
olmalarını sağlamak.

Anadolu Raylı Ulaşım
Sistemleri Kümelenmesi

OSTİM Medikal Sanayi
Kümelenmesi

“Raylı sistemler milli davamızdır” ilkesiyle yola çıkan, Türkiye’nin ilk bölgesel
olmayan ve tüm Anadolu’yu kapsayan kümelenmesi olarak, ülkemizde raylı ulaşım
sistemlerine yönelik üretim yapan sanayicilerimiz, destekleyici kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte “İş birliği, güç birliği ve
milli marka” inancıyla kuruldu. Ülkemizde tasarımından nihai ürüne kadar yerli ve milli marka raylı ulaşım sistemlerini
üreterek, birer dünya markası haline getirmeyi kendisine
ana hedef
olarak belirleyen küme, Anadolu’nun dört
bir yanından
sektöre gönül
veren üyeleri ile
ülkemizde kamu ve
özel raylı sistem Tasarım,
Üretim, Ar-Ge, test ve belgelendirme kuruluşlarını aynı çatı altında bir araya getirerek iş birliği, güç birliği ve milli markalar
üretme görevini üstlenen sektörün lider
kuruluşu.

2007 yılından bu yana, platform olarak başlayan çalışmalarına 100’e yakın üyesiyle devam ediyor. Küme üyesi firmaların temel
faaliyet alanları: Ambulans ve Acil Ekipmanları, Ameliyathane Donanımları, Anestezi ve Solunum Cihazları, Biyoteknoloji
Ürünleri, Çözüm Ortaklığı, Ar-Ge ve Entegrasyon, Diş Hekimliği Sistemleri, Görüntüleme Sistemleri, Hastane Donanımları, Ortopedik Ürünler ve İmplant Teknolojileri, Laboratuvar Ekipmanları, Medikal
Gaz Sistemleri, Sterilizasyon Cihazları, Tek
Kullanımlık Ürünler, Temiz Oda ve Biyogüvenlik Sistemleri, Terapi Sistemleri, Medikal Kimyasallar ve Soğutma Sistemleri.
Kümelenmenin
temel amacı;
iş birliği, güç
birliği ve ortaklaşa rekabet ile, yerli üretim yapan firmaların
sorunlarına çözüm üretmek, sektörü geliştirmek adına çalışmalar yürütmek, firmaların uluslararası pazarlarda rekabet edilebilirliğini
sağlamak ve onları güçlendirmek, yurtiçi ve
yurtdışı projelerde küme üyeleri ve paydaşlar ile birlikte yer almaktır.

Kuruluş Tarihi: 2012
Üye Sayısı: 170

Kuruluş Tarihi: 2007

Üye Firmaların Çalışan Sayısı: 31.350+

Üye Sayısı: 80+

Tamamlanan UR-GE Projesi: 1

Üye Firmaların Çalışan Sayısı: 1.300+

Devam Eden UR-GE Projesi: 1

Tamamlanan UR-GE Projesi: 2

Devam Eden AB Projesi: 1
• Avrupa Bronz Marka Etiketi’ne sahip

Devam Eden UR-GE Projesi: 1

Kuruluş Tarihi: 2007

• Avrupa ERCI Raylı Sistemler Birliği Üyesi

• Avrupa Bronz Marka Etiketi’ne sahip

Üye Sayısı: 130+

www.anadoluraylisistemler.org

www.medikalkume.com

Üye Firmaların Çalışan Sayısı: 6.000+

OSTİM Savunma ve
Havacılık Kümelenmesi
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin bölgedeki ana sektörler için yaptırdığı
rekabet analizi sonucunda, yüksek rekabet
gücü ile ön plana çıkan, savunma ve havacılık sektörlerinde mal ya da hizmet üreten
KOBİ’lerin bir araya gelerek oluşturdukları ortak hareket sayesinde kuruldu. Ordumuzun ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli
üretimin payını artırmayı, savunma sanayii
KOBİ’lerini ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilir hale getirmeyi, alt sistem, sistem ve platform üreticisi konumuna
taşımayı, artan iş birlikleri ve gelişen yetenekler ile tercih edilen alt tedarikçiler haline gelmeyi, nihai ürünlerle uluslararası pazarlara açılmayı, sektörel ihtisaslaşma ile
bölgesel rekabet avantajı oluşturmayı, akademik çalışmalarla ve üniversitelerle çalışarak KOBİ’lere teknoloji transferi yapmayı,
yetenekleri gelişen alt tedarikçilerle yabancı
rakiplere karşı rekabet avantajı oluşturmayı
hedeflemektedir.
Kuruluş Tarihi: 2007
Üye Sayısı: 270+
Üye Firmaların Çalışan Sayısı: 10.000+
Tamamlanan UR-GE Projesi: 3

Tamamlanan UR-GE Projesi: 3
Devam Eden UR-GE Projesi: 1
• Türkiye’nin İlk AB coSME Projesi tamamlandı.
• Avrupa Bronz Marka Etiketi’ne sahip.
www.isim.org.tr

stratejik
sektörde
kümelenme

OSTİM’de işletmelerin rekabetçiliğinin
artırılması amacıyla stratejik sektörler
çeşitli modellerle desteklenmektedir.
Bölgede üretim ve tasarım
yeteneklerinin gelişmesi amacıyla;
Savunma ve Havacılık, Raylı
Sistemler, Medikal, İş ve İnşaat
Makineleri, Haberleşme
Teknolojileri, Enerji ile
Kauçuk Teknolojileri
alanlarında uzmanlaşma
sağlanmıştır.

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve
Çevre Teknolojileri Kümelenmesi

Bu stratejik sektörlerde oluşturulans 7
farklı başlıktaki kümelenme, bölgenin
tüm Ankara sanayisi başta olmak üzere
ulusal üretim yetenekleriyle de iş birliği
imkânı sunmaktadır. Zaman içinde
faaliyet gösterdikleri sektör içinde
bir bilgi ve tecrübe odağı halini alan
kümelenmeler, yenilikçi ürün
ve projelerin geliştirilmesi
için en verimli iletişim
ve etkileşim ortamı
sağlamaktadır.

Devam Eden UR-GE Projesi: 2
Uluslararası Organizasyonu: Savunma ve
Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA)
• Avrupa Bronz Marka Etiketi’ne sahip
www.ostimsavunma.org - www.icdda.com.tr

Haberleşme Teknolojileri
Kümelenmesi

OSTİM Kauçuk Teknolojileri
Kümelenmesi

Yerli üreticilerin yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri sektöründeki üretim yetenekleri ve ulusal/uluslararası rekabet
gücü ve pazar paylarını artırmak için sektörün tüm paydaşları
arasında iş ve güç birliğini artıran, kolaylaştırıcı ve yönlendirici
bir platform oluşturarak ülkemizin bu dışa bağımlılığını azaltmayı ve OSTİM’i enerji teknolojilerinin üretim merkezi haline
getirmeyi hedefliyor.

Kümelenme, Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde faaliyet
gösteren kauçuk sektöründeki üreticilerle değer zincirinde yer alan firmalar,
üniversiteler, odalar, kamu kurumları,
ilgili sivil toplum örgütleri gibi destekleyici kurumları bir araya getiriyor. Küme, kauçuk sektörünün rekabetçi değer
zincirini ve yenilikçi potansiyelini ortaya koyarak taraflar arasında iletişim,
iş ve güç birliğini artırmak, ortaklaşa
rekabetle yerli üretimin katma değerini
ve sektördeki pazar payını yükselterek
bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda
bulunmayı hedefliyor.
Kuruluş Tarihi: 2013
Üye Sayısı: 61

Haberleşme teknolojileri sektöründeki paydaşları bir araya
getirerek; ortak hareket etmek, ekonomi ve endüstri alanında yerli ve milli kalkınmayı takviye etmek, geliştirmek, sektörün ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası pazarlarda
rekabet edebilmelerini sağlamak, üniversitelerin bu konuda
geliştirdikleri bilgiyi ticarileştirmek, sektörde donanım, yazılım ve malzeme üreticileriyle hizmet sağlayan işletmecilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve global bir marka çıkarmak
amacıyla kurulmuştur.

Kuruluş Tarihi: 2007 Üye Sayısı: 89

Üye Firmaların Çalışan Sayısı: 5.000+

Üye Firmaların Çalışan Sayısı: 2.000+

Tamamlanan UR-GE Projesi: 2

Tamamlanan UR-GE Projesi: 1

Devam Eden UR-GE Projesi: 1

Devam Eden UR-GE Projesi: 1

• Ankara Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği ile ‘Kauçuk

Üye Sayısı: 151

• Avrupa Bronz Marka Etiketi’ne sahip

Atıklarının Geri Dönüştürülerek Ekonomiye Kazandırılması

Üye Firmaların Çalışan Sayısı: 8.000+

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen

Potansiyelinin Araştırılması ve Fizibilite’ Çalışması tamamlandı.

Devam Eden HİSER Projesi: 1

OSTİM Temiz Teknolojiler Kümelenmesi Projesi devam ediyor.

• Avrupa Kauçuk Kümelenmeleri Birliği (TEEPPI) kurucu üyesi.

• Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi (UUYM5G) devam ediyor.

www.ostimenerjik.com

www.kaucukteknolojileri.com

www.htk.org.tr
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Kuruluş Tarihi: 2017

OSTIM

OSB hizmetleri
tek tıkla daha kolay
Pandemi döneAktaş, online hizminde iş süreçlerimetlere yenilerini
nin devamını sağlaeklemeye devam
edeceklerini kayyan online hizmetdetti. Geliştirilen
ler OSTİM’de kalıcı
hale geldi. OSTİM
online ödeme sisOSB Bölge Müdürtemiyle bütün falüğü, vizyoner yöturaların sistem
netim anlayışıyla
üzerinden ödeneüyelerine sunduğu
bileceğini anlatan
hızlı ve kesintisiz
Aktaş, “Aboneler
hizmetleri online
bütün cari eksAdem Arıcı
ortama taşıdı. 6 bin
trelerini görebi200’den fazla firmanın yer aldığı lecek, elektrik ve doğalgaz tükebölgede, pandemi sürecinin ba- tim miktarlarını da takip edebişında hafta sonu kısıtlamaların- lecek. Online hizmetlerin mobil
dan muaf tutulan firmaların izin uygulamalarını da geliştiriyobelgeleri online süreçlerle yü- ruz. Bu sayede elektrik abonelerütülmüştü. Online işlemlerle, rimiz, reaktif tüketimlerini tafirmaların talepleri zaman kay- kip edebilecek ve cezaya düşme
betmeden karşılanırken, pande- durumunu kontrol edebilecek.”
mi şartlarında OSTİM OSB Böl- ifadelerini kullandı.
ge Müdürlüğü’nde oluşabilecek
yoğunlukların önüne geçilerek, İzlenebilir, kesintisiz hizmet
hem çalışanların hem de firma
OSTİM OSB Bölge Müdürü
temsilcilerinin sağlığını koru- Adem Arıcı, üyelere sundukları
maya katkı sunuluyor.
hizmetleri, birlikte yönetim moOSTİM’li firmalar, online iş- deliyle güçlendirmeye devam
lemler sayesinde Bölge Mü- ettiklerini söyledi. Arıcı, şeffaf
dürlüğü’nün sunduğu; elektrik yönetim anlayışıyla faaliyetleve doğalgaz abonelikleri, işyeri rinin, izlenebilir, hızlı ve kesinaçma ve çalışma ruhsatı, gayri- tisiz olması için çalıştıklarını
menkul satış ve banka işlemle- dile getirdi. Hizmet altyapılarırinde borcu yoktur yazısı, e-ar- nı güvenli, teknolojik ve sürdüşiv fatura sorgulama, imar çap rülebilir olması için sürekli geve yol kotu başvuruları ve benze- liştirdiklerini vurgulayan Arıri işlemleri online.ostim.org. cı, “Misyonumuza uygun olarak
tr adresinden tek tıkla yapabi- kaliteli, yenilikçi ve kesintisiz
liyorlar. OSTİM üyeleri aldıkla- hizmetleri sürdürülebilir şekilrı hizmeti, işlem sonrasında cep de sunuyor, bölgemizi daha retelefonlarına gönderilen anket kabetçi kılmak için projeler üresorularıyla değerlendirebiliyor.
tiyoruz. Türk sanayisinin gelişOSTİM OSB Bilgi ve İletişim mesine katkı sağlayan bir sanayi
Teknolojileri Müdürü Mustafa bölgesiyiz.” dedi.

'Gelecek için tek
uzmanlık yeterli değil'
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünsal Sığrı: "Bugün,
sadece kendi uzmanlık alanında derinleşmek yeterli olmuyor."
Günümüz çalışanının ‘Alet- ra ihtiyaç var. Yani tüm çalışanlar
Takım Çantası’nın, teknik-ope- kendisini’ çok yönlü çapraz zenrasyonel yetkinliklerin yanı sıra ginleşme’ için hazır tutmalı.” dedavranışsal-insani yetkinlikler di. 'Geleceğin işgücünün sahip olile de dolu olması gerektiğini be- ması gereken yetkinliklerin nelirten Prof. Dr. Ünsal Sığrı, “Mes- ler olduğu’ konusunda yapılan
lekler yerine, yetkinliklerin ön araştırmaların sonuçlarının keplanda olduğu günümüz iş yaşa- sişim kümesinde öne çıkan başmında, ‘T Tipi insan’ ihtiyacı var; lıkları anlatan Sığrı, şunları sırayani her şeyi biraz bilen, ama bir ladı: “Zor durumlarla baş edebilşeyi çok iyi bilen iş profesyone- me, yaratıcı-yenilikçi düşünme,
li. Bugün, sadece kendi uzman- girişimcilik, birden çok konuda
lık alanında derinleşmek yeterli uzman olma, zihinsel esneklik,
olmuyor. Günümüzün karmaşık adaptasyon-uyum, duygu yönesorunlarının çözümleri, birçok timi ve duygusal zeka, karmaşık
bilim ve uygulama alanının ‘Ke- problemleri kavrama ve çözme,
sişim Alanlarında’ olduğundan, işbirliği ve ekip çalışması yapaçalışan için çok yönlü yetbilme, iletişim ve müzakere,
kinlikler gerekli ve çalışaneleştirel düşünme, merak ve
lar açısından bu kavrama
öğrenme hevesi olma, kon‘Kenar Kuramı’ denmeksantrasyon, dağınık olmate. Artık Endüstri 4.0 bilen
yan düşünme-odaklanma
öğretmene, nesneleve mücadele-ısrarrin internetini bilen
cılık gibi davranışavukata, halkla ilişsal-insani yetkinkiler bilen doktolikler (soft skills)”

OSTİM; ’Uygulamalı Eğitim’
modelini esas alan üniversite
OSTİM Vakfı’nın kurduğu OSTİM Teknik Üniversitesinin ‘Sanayinin Üniversitesi’ olarak üç
yıldır eğitimini sürdürdüğünü
söyleyen Sığrı, “Uygulamalı eğitim modelini esas alan üniversite; öğrenim boyunca öğrencilerini işletmelere yollayan ‘İşyeri
Deneyimi Uygulaması’, öğrencilerin girişimcilik yetkinliklerini
pekiştirmeye yönelik olarak akademik transkript yanında düzenlenen ‘Girişimcilik Karnesi’, öğrencilere Geleceğin İşgücüne Yö-

nelik yetkinliklerini planlı olarak
kazandıran ve ‘çoklu zeka’ yetkinliklerini esas alan ‘Yetkinlik Matrisi’ uygulamalarıyla, iktisadi faaliyetlerde bulunan Türkiye’deki
ilk ve tek öğrenci kooperatifi olma
özelliğini taşıyan ‘OSTIMTECH
Öğrenci Üretim ve Girişim Kooperatifi’ ve 43 farklı ülkeden artan
sayıda uluslararası öğrencileriyle birlikte dönüşen dünyaya ayak
uydurmakta ve sanayinin, toplumun ve ülkenin gelişimine katkı
sunmaya çalışmaktadır.” dedi.

OSTİM Teknik Üniversitesinin fakülte, meslek yüksekokulu ve enstitülerinin; bölüm, program
ve akademik çalışmalarına ilişkin detaylı bilgi www.ostimteknik.edu.tr adresinde yer alıyor.
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Ostim Teknopark’a ilgi
büyük, yatırımlar hızlandı
Ostim Teknopark
Genel Müdürü
Dr. Derya Çağlar,
yüzde yüze
yakın doluluğa
ulaştıklarını
bildirerek, Ostim
Teknopark
Yönetiminin,
2021 yılı için
Ar-Ge Atölye
ve Ofislerinin
yer alacağı yeni
bina yapım
çalışmalarını
başlattığını
belirtti.

O

STİM’de, girişimci ve yatırımcı iklimine destek
veren iki adet teknopark bulunmaktadır. İlki; 2004
yılında kapılarını açan ve sanayide kurulan ilk
teknokent olan ODTÜ Teknokent OSTİM Merkezi; ikincisi
de OSTİM Vakfı’nca kurulan Ostim Teknopark.
Ostim Teknopark, benzerlerinden farklı bir yapıda
faaliyet göstererek Ar-Ge Atölyelerinin de yer aldığı bir
bölgedir. OSTİM’de Turuncu, Turkuaz ve Bronz Bina olmak
üzere 3 yerleşkede faaliyet gösteren Teknopark, kuruluşu
itibariyle 7 üniversitenin ortaklığıyla diğer bölgelerden
ayrılıyor. Ostim Teknopark ortakları arasında OSTİM Vakfı,
OSTİM Teknik Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Çankaya
Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri Kümelenmesi yer almaktadır. Ostim Teknopark Genel Müdürü Dr.
Derya Çağlar, en büyük özelliklerinin Ar-Ge faaliyetlerinin endüstri ile birleştiği
bir bölge olmak diye belirtiyor. Sanayinin içinde bir teknoparkın tercih edilme
nedenlerini anlatan Çağlar, “Firmalar OSTİM’de yer alarak Ar-Ge çalışmalarını
daha hızlı ve verimli bir şekilde ticarileştirebiliyor. Firma kabullerine başlayalı
iki buçuk yıl olan Ostim Teknopark, kısa sürede önemli bir gelişme kaydetti.
Bu da, Teknoparkın bölgemiz için ne kadar gerekli olduğunu göstermektedir.
Şu anda Ostim Teknopark’ta tadilatı biten alanlarda boş yerimiz bulunmuyor;
bu nedenle yeni bina yapım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Ayrıca Turkuaz
Bina’da bir merkez oluşturarak erken aşama girişimcilerin sanayi ile buluşmalarını hızlandıracağımız bir çalışmamızı yakında tamamlayarak, bu alana
girişimci kabulleri ile ilgili bilgilendirmeyi paylaşacağız” dedi.

114 milyon TL Ar-Ge geliri
Ostim Teknopark’ta toplamda 121 Ar-Ge, tasarım ve yazılım firmasının
faaliyet gösterdiğini bildiren Çağlar, 161 Ar-Ge projesinin devam ettiğini, 69
adet Ar-Ge projesinin de tamamlandığını anlattı. Ar-Ge projeleriyle 33 adet

ürünün ortaya çıktığına dikkat çeken Derya Çağlar, “Tüm
bu Ar-Ge çalışmaları kapsamında, firmalar yaklaşık 64
milyon TL Ar-Ge harcaması yaptı, 114 milyon TL Ar-Ge
geliri elde edildi. Toplamda yaklaşık 6 milyon dolar ihracat
yapıldı.” bilgisini verdi.

'Yeni bina çalışmalarımız başladı'
Şubat 2021 itibarı ile doluluk oranı tadilatı biten
alanlarda yüzde 99’a ulaşan Ostim Teknopark’ta, mevcutta
bir kuluçka merkezi faaliyette bulunmaktadır. Bununla
birlikte Turkuaz Bina’da tadilatı devam eden alanların da
bulunduğunu belirten Genel Müdür Çağlar, şu bilgileri
verdi: “Hemen hemen yüzde 100 doluluğa ulaştığımız için hızlıca firmalarımızın ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz Ar-Ge atölye ve ofislerinin yer alacağı
yeni bina çalışmalarını başlatmış bulunmaktayız.”
Teknoparktaki firmaların ağırlıklı olarak; savunma, yazılım, gömülü
yazılım, enerji, elektronik, makine imalatı ve tasarım sektörlerinde faaliyet
gösterdiğini anlatan Çağlar, “OSTİM’in sürdürülebilir sanayi bölgesi olma ve
sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde temiz teknoloji konusunda çekim alanı
olmak için de çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.
Ostim Teknopark’ın kuruluşundan itibaren OSTİM vizyonuna uygun olarak
kuluçka firmalarına öncelik verildiğini dile getiren Derya Çağlar, “Bölgemizde
daha çok Kuluçka Firmasının olması nedeniyle patent ve faydalı model
başvuruları henüz erken aşamadalar. Kuluçka olmayan firmalar ise genellikle
ürün ve üretim yöntemi geliştirme üzerine Ar-Ge çalışmaları yapmaktalar.
Firmalarımız 2020 yılında 4 patent ve 1 faydalı model başvurusunda bulundu.
Yazılım alanında ise 2 telif hakkı alındı. Katma değerli üretim için patent ve
faydalı model oldukça önemli bir role sahip olduğunu düşündüğümüzden
ortak üniversitelerimiz ve özellikle OSTİM Teknik Üniversitesi ile iş birliği
içinde bu sayıların artırılması için firmalarımıza destek olmaya çalışıyoruz.”
değerlendirmesini yaptı.

İşveren ve çalışanı buluşturan adres
OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün 2011 yılında faaliyete geçen Türkiye İş Kurumu’ndan (İŞKUR) onaylı özel
istihdam bürosu OSTİM İstihdam Ofisi, iş arayanlarla personele ihtiyaç duyan
işletmeleri buluşturuyor. Hizmetlerinin
tamamını ücretsiz olarak sunan İstihdam
Ofisi, doğru işe doğru kişiyi yönlendirerek istihdamın sürdürülebilirliğine katkı
veriyor. OSTİM İstihdam Ofisi, bölgede faaliyet gösteren firmalardan gelen personel

taleplerini, elindeki iş arayan havuzundan
en uygun adayları seçerek doğru işe, doğru
kişiyi yönlendiriyor. Global İnsan Kaynakları sistemi iş birliğiyle, iş arayan adayları,

iş gücü arayan firmalarla buluşturan
İstihdam Ofisi, iş ve işçi arayanlara ücretsiz hizmet veriyor. OSTİM’li işletmelerin doğru çalışana ulaşmasında
köprü görevi gören Ofis, her gün güncellenen iş ve eleman ilanları ile iş gücü
arayan firmalara hızlı bir şekilde sonuca ulaşabilme imkanı sağlıyor. OSTİM
İstihdam Ofisi tüm hizmetlerini www.ostimistihdam.com web sayfası üzerinden
online süreçlerle de yürütüyor.

Ekonominin aşısı ihracat

OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen İŞKUR destekli Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme
Programı’nda eğitimlerini tamamlayan ilk uzmanı adayları. Çoğunluğu, çeşitli üniversitelerin dış ticaret bölümlerinden yeni mezun olan
öğrencilerden bir kısmı eğitim sürecinde OSTİM’deki firmaların dış ticaret departmanlarında işe başladı. (Fotoğraf: Aralık 2019)

Firmaların ihracatını artırma odaklı projelere imza atan
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, pandemi dönemini fırsata çevirmek için çalışmalarına hız verdi. Bölge Müdürlüğü
bünyesinde faaliyet gösteren Dış Ticaret Koordinatörlüğü, 2020’de yeni pazarların keşfi amacıyla 22 ülkedeki Ticaret Müşavirleri ile online seminerler gerçekleştirdi. Dış
Ticarette 2021 parolası ise ’Ekonominin Aşısı İhracat’

Dış ticaretin kurumsal paydaşlarından destek
Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, EXİMBANK, OAİB-Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri ve KOSGEB, Ankara Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Odası işbirliği içinde gerçekleştirilen faaliyet ve semineler ile OSTİM
iş dünyasına destek veriyor. Etkinliklere 700’ün üzerinde
firma temsilcisi katıldı.
OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü’nce, kırılan
tedarik zincirlerini ülkemiz firmaları için fırsata dönüştürmek üzere Ticaret Bakanlığı yurt dışı teşkilatı ile Dış

Ticaret Buluşmaları seminerleri düzenleniyor. 2020 yılı 8 aylık süreçte Ticaret Müşavirlikleri ile 22 ülkenin incelendiği etkinliklere 950’nin üzerinde firma temsilcisi
katıldı.

Dış ticaret uzmanları ihracata ivme kazandırdı
OSTİM OSB, 2021 yılına; ekonominin temel kaldıracı olarak nitelendirilen ‘ihracatın artırılması’ amacıyla
‘Ekonominin Aşısı İhracat’ parolası ile başladı. Bu amaçla;
OSTİM firmalarının ihracatçı olma, yeni pazarlar, müşteriler bulma ve ihracatlarını artırma çabalarını destekler
içerikte çalışmalara son hızla devam ediliyor. 2021 yılın ilk
etkinliği, OSTİM iş dünyasının ihtiyaç duyduğu dış ticaret
konusuna hakim insan kaynağının yetiştirilmesi ve yetkinliğinin artırılması amacıyla Dış Ticaret Uzmanı Yetkinlik Geliştirme Programı oldu. Programda 300’den fazla
katılımcıya 21 farklı konuda, 12 eğitmen ile 90 saatlik modüler eğitim verildi.

HER GÜN BIR
TICARI BILGI
www.ostimdisticaret.org
OSTİM Dış Ticaret
Günlüğü, iş dünyasının
ticari bilgi ihtiyacını
karşılamaya, dünya
ve ülkemiz dış ticaret
gündemine ilişkin
konular hakkında
firmaları bilgilendiriyor.
Portalda en güncel
ticari bilgi ve ticari fırsat
içerikli, haber ve duyuru
paylaşılıyor.

OSTIM

Yüzde yüz elektrikli yerli
metrobüs OSTİM'den
Ankara caddelerine çıktı
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) üyesi, Bozankaya A.Ş. tarafından
üretilen Türkiye’nin ilk yüzde yüz elektrikli yerli metrobüsü, OSTİM’de tanıtıldı.
Program kapsamında, konukların ve basın mensuplarının katılımıyla Yüzde Yüz
Elektrikli Yerli Metrobüs ile OSTİM’den başlayarak Ankara şehir turu düzenlendi.

T

Ankara ve Türkiye'nin
gözbebeği teknoloji
şirketlerinden biri'
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Murat Yülek, Bozankaya A.Ş.’yi Ankara’nın
ve Türkiye’nin gözbebeği teknoloji
şirketlerinden biri olarak tanımladı. Elektrikli
araçların dünya pazarındaki payına dikkat
çeken Yülek, “Elektrikli araçlar bundan
sonra geleceğin ürünleri olarak yer alacak.
Bozankaya’yla birlikte üniversitemizin
Ar-Ge alanında ve öğrencilerimizin eğitim
alanındaki iş birliğini bugün bu Ankara
turuyla birlikte başlatacağız.” dedi. OSTİM
Teknik Üniversitesinin Ankara’nın iki
teknik üniversitesinden biri olduğunu
vurgulayan Rektör Yülek şunları kaydetti:
“Üniversitemiz, Türkiye’nin ve dünyanın
ilk sanayi üniversitesidir. Sizin de fark
ettiğiniz gibi sanayinin tam göbeğinde

Bozankaya şirketi ve diğer şirketlerle birlikte
konumu da bizzat sanayinin içinde olan
tabiri caizse bir plaza üniversitesi olmayan
bir üniversite. Hocalarımız Bozankaya
ve diğer birçok bunun gibi gözbebeği
şirketlerle Ar-Ge alanında, danışmanlık
alanında iş birliği yapıyorlar. Öğrencilerimiz
yine Bozankaya gibi yüksek teknoloji
firmalarında her dönem yani okudukları
eğitim yılları boyunca her dönem mutlaka
bir derslerini sanayinin içinde geçiriyorlar.
Çünkü eğer bunu yapmazsak sanayiden
haberdar olan maker enginer dediğimiz
yapan mühendisleri yetiştirmemiz çok
zor. Türkiye’nin bu tür programlara,
bu tür mühendislere ihtiyacı var. Yerli
metrobüsümüz hayırlı olsun.”

ürkiye’nin ilk yerli elektrikli metrobüsünü üreten ve bugüne kadar
ülkemizde açılan tüm elektrikli otobüs ihalelerini kazanarak yeni nesil ve çevre
dostu ulaşım teknolojileri alanında bayrağı
taşıyan, ARUS üyesi Bozankaya’nın elektrikli metrobüsü OSTİM’de tanıtıldı. Tanıtım kapsamında; OSTİM Teknik Üniversitesi ve Bozankaya
A.Ş. iş birliği protokolü imzaladı. İmza törenine Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret
Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Murat Yülek, Bozankaya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay üniversite öğrencileri ve sanayiciler katıldı.
Törenin ardından Yüzde Yüz Elektrikli Yerli Metrobüs ile Ankara şehir turu düzenlendi. Araç, OSTİM OSB önünde teknoloji meraklılarını bekliyor.

9 şehirde kullanılıyor
Bozankaya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay,
ürettikleri 25 metre elektrikli otobüsün 7 yıldır Türkiye’de
kullanıldığını belirtti.
Yerli aracın 700 bin km yol yaptığına dikkat çeken Günay,
“Esasında 7 yıldır kullanmış olduğumuz ve toplu taşıma hizmeti vermiş olduğumuz bir aracı sizlere tekrar burada tanıtarak bunu yaygınlaştırmak amacımız. Bundan 15 sene evvel
elektrikli otobüslerin fosil yakıtlı araçların yerini alabileceği-

ni düşündüğümüzde, hayal ettiğimizde hepimiz
hayalden öteye geçemiyorduk, fakat bugün geldiğimizde bunların artık yoğun bir şekilde yüksek
teknolojik ürünlerin toplu taşıma hizmeti vermesini ve avantajlarını büyük bir hazla, zevkle
izliyoruz.” dedi. Şirket olarak en büyük avantajlarının yüksek teknolojili ürünler üretmek olduğunu dile getiren Aytunç Günay, “Bizim şirketimizde tramvay
ve metro üretimi de yapılıyor ve yapmış olduğumuz hem metroyu hem de tramvayı artık yurt dışına ihraç da eder duruma
geldik. Böylelikle hem ülkemize bir ekonomik katkı sağlıyoruz
hem de gerçekten bir Türk markasını yurt dışında temsil etmenin gururunu yaşıyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

14 üniversiteyle 32 Ar-Ge Projesi
Şirketin bünyesinde 100’ü aşkın Ar-Ge mühendisi çalıştığını vurgulayan deneyimli iş adamı, “Bugüne kadar 32 tane ArGe projesini 14 tane üniversiteyle beraber yaptık. Ar-Ge çalışmalarını bundan sonra sanayinin kalbinde kurulmuş olan
ilk olma özelliğini de taşıyan OSTİM Teknik Üniversitesiyle
beraber yürütebilmek adına bir iş birliği protokolü imzalayacağız. Türkiye’deki çalışmış olduğumuz üniversitelerle beraber gerçekten orada çalışan öğretim görevlileri ve öğrencilerle beraber çok şeyler kattığımıza inanıyoruz. Bundan sonra da
inşallah OSTİM Teknik Üniversitesinin de çalışan ekibiyle
beraber güzel projelerimizi yapacağımıza inanıyoruz.” görüşünü aktardı.

ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN:

'TÜRKIYE'NIN SAHIP
ÇIKMASI LAZIM'

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, yerli metrobüsün OSTİM Teknik
Üniversitesiyle beraber Ankara’ya sunulacağını kaydetti. Şirketin ürettiği elektrikli araçların Almanya’daki InnoTrans
Fuarı’nda bütün dünyaya tanıtıldığını
hatırlatan Aydın, “Bozankaya’nın efsane
otobüsü orada bir numaraydı dolayısıyla
onlarla gurur duyuyoruz.” dedi.
OSTİM Teknik Üniversitesiyle Bozankaya’nın bir araya gelmesinin çok güzel sonuçlar doğuracağına dikkati çeken
Aydın şu görüşleri aktardı: “Bu firma aynı zamanda Avrupa sanayisinde de, Avrupa’da da bilinen, orada yerleşik yerleri olan, aynı zamanda hafif metro aracı,
metro aracı ve hızlı trenin de birçok par-

çalarını yapabilecek kapasiteye sahip
olan yerli, milli bir markamız. Dolayısıyla, biz ARUS olarak da aynı zamanda bu
firmamızla birlikte bizim bünyemizde
onlarla ilgili her şeyi yapacağımız, her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu da burada belirtmek istiyorum. Ama şunu da temenni ediyorum basının huzurunda: Bu
otobüse bütün Türkiye’nin sahip çıkması
lazım. Bakın bir yerli otomobili yapmak
için yerleri tırmalıyoruz, yerli otobüsü
yapmış firma. Yerli otobüsü yapmış, yerli milli olarak buna kendi markasını vurmuş, yani otobüsümüzü yapmışız. Bakın
otomobili yapmak bizim için ne kadar şey
gerektiriyor performans gerektiriyor, oysa yapmışız işte otobüsü yapmışız.”

Yerli aşılar OSTİM’de test ediliyor
COVID-19’a karşı geliştirilen yerli aşı çalışmalarının kritik
süreçlerinden biri de OSTİM’de devam ediyor. ODTÜ Teknokent
OSTİM yerleşkesinde faaliyet gösteren, KOBAY Deney Hayvanları
Laboratuvarı’nda Türk bilim insanları tarafından geliştirilen
aşıların deneyleri gerçekleştiriliyor. Tesis, Türkiye’nin özel
sektörde ilk ve tek GLP uygunluk beyanı bulunan laboratuvarı.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi üyesi KOBAY Deney
Hayvanları Laboratuvarı A.Ş.,
2008 yılında Veteriner Hekim
Ayşe Begüm Buğdaycı Açıkkol
tarafından Türkiye’nin sağlıklı deney hayvanı ihtiyacının karşılanması amacıyla kuruldu. Şirket, 2009 yılında Tarım ve Orman
Bakanlığı’ndan çalışma ruhsatını
alarak, Türkiye'deki ilk ve tek özel
deney hayvanları üretim laboratuvarı oldu. KOBAY A.Ş., aynı yıl
TÜBİTAK’ın KOBİ Ar-Ge desteğini alarak Türkiye’nin ilk bağışıklık sistemi baskılanmış farelerini üretmeye başladı.

İlk laboratuvar hayvanı ihtacatı
Türkiye’nin ilk laboratuvar
hayvanı ihracatını ve ilk laboratuvar hayvan suşu lisans ihracatını
gerçekleştiren şirketin bünyesin-
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de; Deney Hayvanları Üretim Laboratuvarı, Araştırma Geliştirme
Laboratuvarı, Hücre Kültürü Laboratuvarı ve Histopatoloji Laboratuvarları da faaliyet gösteriyor.

4 yerli ve 1 ithal aşının
çalışmaları yürütülüyor
Türkiye’de, aşı çalışmalarının,
toksisite çalışmalarının İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi
Standardı (GLP) uygunluk beyanı
bulunan laboratuvarlarda yapılması isteniyor. KOBAY A.Ş. kurucusu Ayşe Begüm Buğdaycı Açıkkol, “Laboratuvarımız özel sektör
temsilcisi olarak Türkiye’nin özel
sektörde ilk ve tek GLP Uygun Beyanı bulunan laboratuvarıdır. Laboratuvarımızda COVID-19 çalışmaların da 5 adet aşı, 1 adet gıda
takviyesi çalışması yürütülüyor.”
diye konuştu..

‘Hümanize’ fare üretimi yapılacak
Devam eden projeleri hakkında da bilgi
veren Buğdaycı Açıkkol, “Yeni onaylanan
1501 TÜBİTAK projemiz kapsamında da
Prof. Dr. Güneş Esendağlı ile 'hümanize' fare
üretimi gerçekleştirilecek. Türkiye'de üretilen
ve araştırmacıların hizmetine sunulacak
insanlaştırılmış fareler araştırmacıların
çalışmaları sonrasında geliştirdikleri
aşıları insanlaştırılmış fareler üzerinde
denediklerinde insan gibi yanıt alabilir hale
gelecekler. Bu projemizde özellikle COVID-19
aşı ve ilaç çalışmaları açısından da oldukça
önem arz ediyor.” değerlendirmesini yaptı.

'Avrupa Birliği'nde ilk
tercih bizim otobüsler'
ATO Başkanı Gürsel Baran, Bozankaya’nın Ankara’nın
önemli markalarından biri olduğunu dile getirdi.
Firmanın yerli üretimle dünyanın pek çok yerinde yerel
yönetimlere hizmet verdiğini kaydeden Baran, şunları
söyledi: “2 yıl önceydi Tayland Belediyesine teslimat
vardı. Bugün Avrupa Birliği’nde bizim otobüslerimiz
kullanılıyor, metrobüslerimiz kullanılıyor. Bozankaya’nın ürettiği bu bizim gurur kaynağımız otobüslerimiz
Avrupa Birliği ülkelerinde yer alıyor, bizim için çok
kıymetli. Üniversite-sanayi iş birliğine, mesleki eğitime
çok ihtiyacımız var, markalaşmaya ve katma değerli
üretime çok ihtiyacımız var, çünkü biz maalesef cari açık
üreten bir ülkeyiz. Gelirimizden daha fazla giderimiz
var, bunu kapatabilme adına bu üretimlere, markalara
bizim çok ihtiyacımız var, bu ülkenin geleceği açısından
hakikaten çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

ASO BAŞKANI NURETTİN ÖZDEBİR:

'Ankara'mızın da bu
otobüse ihtiyacı var'
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, yerli elektrikli
metrobüsün değerine dikkat çekti. Özdebir, “Bütün
dünyanın gündeminde iki konu öne çıkıyor. Bunlardan
bir tanesi dijital dönüşüm, ikincisi ise yeşil ekonomi.”
dedi. Yeşil ekonominin sadece emisyonlardan ibaret
olmadığını vurgulayan Özdebir, “Sadece ekonomik
gelişmeyi değil nitelikli kalkınmayı öngören bir
ekonomi tipi. Bu ekonomi tipinde en önemlilerinden
bir tanesi de, yaşamış olduğumuz dünyada insanların
sağlıklı olarak yaşayabilmesi için başta emisyonlarımızın kontrolü olmak üzere birtakım tedbirlerin
alınması ve yaratılan değerin geniş halk kitleleri
ve ülkeleri tarafından eşit bir şekilde paylaşılması.
Bugün burada bulunmamıza vesile olan bu teknoloji de yeşil ekonominin, yeşil dünyanın, insanların
sağlıklı yaşamasının temeli olan soluduğumuz havayı,
atmosferimizi, dünyanın adeta zırhı olana uzayın
radyasyonlarından, güneşin zararlı etkilerinden bizi
koruyan bu soluduğumuz havayı korumak için son
derece önemli.” görüşünü aktardı.
Özdebir, şehir içinde özellikle böyle büyük bir aracın
kullanmış olduğu mazotla birlikte o şehrin içine, hele
Ankara gibi çanak halindeki bir şehirde yaratmış
olduğu emisyonun yaratacağı hava kirliliğine dikkat
çekerek şöyle dedi: “7-8 yıldır üretildiğine ben şahidim, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde çalıştığını şahidim,
ülkemizde zaten alan belediyeler var, birçoğunu ben
de aradım konuştuk, tanıttık. Bu araca Ankara da
layık, Ankara’mızın da ihtiyacı var.”

