


Kaliteli, yenilikçi hizmetler ve
iş birliği ortamıyla desteklenen KOBİ’leri,

tasarım, mühendislik ve esnek üretim yeteneği,
onbinlerce farklı ürün ve birçok ülkeye ihracatıyla

OSTİM, ihtiyaçlarınızı üretir.
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OSTİM sizin fabrikanız

Kuruluşundan bu yana dayanışma ve iş birliği ruhuyla hep birlikte üreten OSTİM, sadece fiziki 
bir sanayi bölgesini değil rekabetçi bir milli sanayi ve teknoloji için çalışma ve başarma azmini 
ifade eder.

Ülkemizin kalbi Başkent Ankara’nın ilk sanayi bölgesi olarak kamu, üniversite, teknopark, 
araştırma merkezleri, ulusal ve uluslararası ana sanayi, sivil toplum kuruluşları ve ilgili diğer 
sektörlere yakınlığının avantajını yaşayan OSTİM, kurduğu iş birliği ağlarını kurumsallaştırıyor 
ve sürdürülebilir hale getiriyor.

Yaşam ve üretim biçimlerimiz hızla dönüşürken dünyanın neresinde olduğumuzdan çok, 
neyi nasıl yaptığımızın önem taşıdığı günümüzde OSTİM, bölge üreticilerimiz ve ülkemiz 
için ekonomik değer üreten bir ekosistemi oluşturuyor. Çünkü OSTİM’li firmalar sadece 
bölgemizin sahip olduğu üretim/hizmet altyapısı ve imkanlardan değil bu iş birliği 
kültürü ve ekosistemin sağladığı değer ve avantajlarla çeşitli üretim desteklerine 
kolayca ulaşıyor. Bu ekosistem yenilikçi, iş birliğine açık ve rekabetçi işletmelerin yaşayabilmesi 
için verimli bir zemin oluşturuyor.

Siz de işletmeniz için;
• Kaliteli, hızlı ve düşük maliyetli alt yapı hizmeti,
• Güçlü bir makine parkı ve yetenekli insan gücüne sahip birçok sektör ve iş kolunda 

faaliyet gösteren işletmeler,
• Yetenekli, tecrübeli çözüm ortakları ve uzmanlaşmış tedarikçiler,
• Eğitim, danışmanlık, Ar-Ge, pazarlama, ihracat, tanıtım, insan kaynakları alanlarında 

uzman desteği,
• Sektörünüzle ilgili gelişmiş küme, iş birliği ağları, ulusal ve uluslararası projeler,
• Üniversite-sanayi iş birliği, yenilikçilik, girişimcilik, yatırım ve finansman ekosistemi içinde 

yer almak isterseniz

OSTİM’e gelin. 

Çünkü OSTİM sizin fabrikanız.

Bu fabrika, 50 yıldan fazladır bölgesi, ülkesi ve tüm insanlık için hep birlikte üretmeye 
devam ediyor.

ORHAN AYDIN
OSTİM 
Yönetim Kurulu Başkanı

Bir Üretim Ekosistemi
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ANKARA HAKKINDA
TEKNOLOJİK YATIRIMLARIN BAŞKENTİ

• Ankara, gelişmişlik sıralamasında Türkiye’de ikinci sıradadır. 

• Bölgelere göre Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) üretiminde Türkiye’nin ikinci büyük kentidir. 

• Türkiye’nin ileri teknolojili ürün imalatında iller bazında ikinci sırada yer almaktadır.

• 2021’de 9,321 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Ankara, en çok ihracatı ABD, Çin, 
Almanya, Irak ve İtalya’ya gerçekleştirmektedir. 

• En çok ihracat gerçekleştirdiği sektörler sıralamasında; hava ve uzay taşıtları, ana kimyasal 
maddeler, metal yapı malzemeleri, motorlu kara taşıtları ve motorları ve demir dışı metal 
cevherleri başı çekmektedir. 

• Makine ve ekipman, savunma, havacılık, tıbbi, hassas ve optik aletler, elektrikli makineler 
gibi ileri teknolojili sektörlerde Türkiye’de ilk sıralardadır.

• Başkent Ankara, 12 organize sanayi bölgesi, 21 üniversite 132 Ar-Ge merkezi ve 9 
teknoparkıyla eğitim, Ar-Ge, Ür-Ge, inovasyon ve nitelikli üretimin merkezidir.

Türkiye’nin başkenti Ankara’nın kuzeybatısında 5 milyon metrekare 
açık alanda kurulu bir sanayi kenti; OSTİM Organize Sanayi Bölgesi
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OSTİM HAKKINDA
İŞ VE GÜÇ BİRLİĞİYLE KÜRESEL REKABETE

Ankara’nın öncü sanayi bölgelerinden biri olarak yarım asrı geride bırakan OSTİM, 17 sektör ve 139 işkolunda, 
6.500’den fazla işletme, 65.000’den fazla çalışanın faaliyet gösterdiği, milli ihtiyaçların karşılanmasında bir çözüm 
merkezi olarak uluslararası marka değerine sahip bir KOBİ kentidir.

Merhum Cevat Dündar ve bir grup müteşebbisin 1967’de temellerini attığı OSTİM, günümüzde KOBİ’lerin 
ideallerini büyüterek Türkiye’de “iş birliği”, “güç birliği” ve “ortaklaşa rekabet” kavramlarını belleklere yerleştirmiştir.

OSTİM, 1997 yılında OSB statüsü alarak bölge işletmelerinin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik kaliteli ve düşük maliyetli 
altyapı, girdi ve üstyapı üretim ekosistemini güçlendirmiştir. OSTİM’de üretim ortamında ihtiyaç duyduğunuz her 
türlü yatırım, izin, alt yapı temini vb. hizmetlere “tek adımda” erişebilir, hızlı ve kaliteli bir şekilde temin edebilirsiniz. 

7/24 yaşamın sürdüğü; üretim tesisleri, kamu hizmet birimleri, yaşam alanları, sağlık, eğitim ve sivil toplum 
kurumlarıyla farklılıklarını ortaya koyan bu büyük yapıda, güvenli ve verimli bir üretim ortamında yer alabilirsiniz.

İşletmelerin gelişimlerine yönelik ihtiyaçlarınız için uzmanlaşmış OSTİM kurumlarından eğitim, danışmanlık, 
istihdam, rehberlik, Ar-Ge, teknoloji transferi, pazarlama, tanıtım vb. alanlarda destek alabilir, iş birliği yapabilirsiniz.

Bölge işletmelerinin rekabetçiliğinin artırılması amacıyla stratejik sektörler çeşitli modellerle desteklenmiş, 
bölgede üretim ve tasarım yeteneklerinin gelişmesini ve özellikle savunma, havacılık, raylı sistemler, medikal, iş 
ve inşaat makineleri, haberleşme teknolojileri, enerji, kauçuk teknolojileri alanlarında uzmanlaşma sağlanmıştır. 
Yüksek tasarım ve üretim kabiliyetine sahip işletmelerimiz, bölgede bulunan çok sayıda iş kolunun altyapısını ve 
donanımını kullanarak büyük hacimli işlere imzalarını atmaktadır.

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

Üretim tecrübesi ve yeteneği; bütünlükçü, yenilikçi ve sürdürülebilir çalışmalarıyla uluslararası bir örnek ve ilham 
kaynağı OSTİM, ülke sanayinin rekabet gücüne hizmet vermeye devam ediyor.
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- 10 yıl   

11 - 30 yıl  

31 - 40 yıl  

41  + yıl  

FAALİYET SÜRELERİ

 Makine ve Makine Ekipmanları
 Metal ve Metal İşleme
 Plastik ve Kauçuk
 Elektrik ve Elektronik
 İş ve İnşaat Makineleri
 Medikal Teknolojileri

 Yapı ve İnşaat 
 Haberleşme Sanayi
 Raylı Ulaşım Sistemleri
 Savunma Sanayii
 Enerji ve Temiz Üretim
 Endüstriyel Otomasyon

 Ambalaj, Kağıt, Baskı ve Kırtasiye
 Kimya
 Teknik Malzeme, Tezgah ve Ekipman
 Gıda ve Endüstriyel Mutfak
 Mühendislik ve Taahhüt Hizmetleri
 Lojistik

İmalat, Mühendislik, Montaj
Endüstriyel Tedarik (İmalata Girdi Sağlayanlar)
Lojistik ve Destek Hizmetler 
(Sigorta, Nakliye, Finans, Eğitim, Kargo, Taşımacılık, 
Muhasebe, Sağlık, Beslenme, Emlak, vs.)
Diğer
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Sipariş Proje Seri  

ÜRETİM YÖNTEMİ

%28

%15

%51

%6
%50,82
%27,64
%15,11
%6,44

Sahip olunan belgelerin

* AS 9100, GOST, IRIS, TGB, OHSAS, FDA, TSI vb.

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

TSE Belgesi

CE Sertifikasyonu

Diğer*

SAHİP OLUNAN BELGELERİN DAĞILIMI

ÜRETİM METODU
Makine Ekipman
Birleştirme/Montaj (Kaynak, Lehim, Bağlama vb.)
Talaşlı İmalat (Tornalama, Frezeleme, Rendeleme vb.)
Metal Şekillendirme (Döküm, Toz Metal, Haddeleme, Sac vb.)
Elektrik Elektronik
Yüzey Kaplama
Boya
Isıl İşlem
Kalıpçılık
Geleneksel Olmayan Süreçler (Kimyasal İşleme, Lazer)
Plastik Enjeksiyon
Döküm İşlemleri
Plastik Kauçuk
Hızlı Prototipleme



EKOSİSTEMİ
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İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü

1967

OSTİM EKOSİSTEMİ





VİZYONUMUZ
Beklentilerin ötesinde hizmet sunarak, üretim 
ve tedarikte ilk akla gelen, yerli/milli/rekabetçi 

çözümler ile Türk sanayisine yön veren, 
sürdürülebilir, küresel ve öncü sanayi bölgesi 

olmak.

MİSYONUMUZ
Kaliteli, yenilikçi ve kesintisiz hizmetleri 

sürdürülebilir şekilde sunan, üyelerimizi ve 
bölgemizi daha rekabetçi kılmak için projeler 

üreten, Türk sanayisinin gelişmesine katkı 
sağlayan bir sanayi bölgesi olmak.

AMACIMIZ
• Yenilenme ve yenilikçi hizmetlerle alt yapı hizmetlerini 

geliştirmek.
• Stratejik sektörlerde üye hizmetlerini çeşitlendirmek, 

yenilikçi hizmetlerle üyelerin sürdürülebilir büyümesini 
uzun vadeli iş birlikleri ile sağlamak.

• Uluslararası iş birlikleri ve faaliyetler ile yenilikçi yeni 
ürün/hizmetler ile Türk sanayisinin rekabet gücünü 
arttırmak.

• Ergonomik ve güvenli çalışma ortamları oluşturarak, 
yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde, çalışanlarımızın 
ve kurumumuzla etkileşimde olan tüm kişilerin sağlık, 
emniyet ve güvenliğini sağlamak.

• Çevre mevzuatlarına uyumun yanı sıra, çevre 
kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin benimsenmesi 
ve yaygınlaştırılması ile enerji verimliliği konularında 
gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

• Müşteri memnuniyeti odaklı ve sürekli iyileştirme 
anlayışı çerçevesinde hizmet kalitemizi arttırmak.



Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği çerçevesinde görev yapan OSTİM OSB, ‘Tek Durak 
Ofis’ anlayışıyla üyelerine hizmet vermektedir. Bölgedeki işletmeler için güçlü altyapı, ucuz 
ve kaliteli enerji olanaklarını profesyonel bir bakış açısıyla sunan OSTİM OSB, rekabetçi ve 
sürdürülebilir bir sanayi bölgesi hedefiyle önemli projeler gerçekleştirmektedir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren OSTİM OSB, 7 küçük 
sanayi sitesi kooperatifi ve bu kooperatifl er etrafındaki sanayi yapılaşmasının birleşiminden 
oluşmaktadır. 

OSTİM OSB, temel girdi ve altyapı hizmetlerinin yanı sıra, üstyapıya yönelik kalkınma ve 
destekleyici hizmetler ve çözüm ortakları ile birlikte geliştirdiği kalkınma hamleleri ile kalite 
ve mükemmelliğe doğru ilerleyen vizyoner bir yönetim modeline sahiptir. Dünyanın birçok 
ülkesinde örnek model olarak gösterilen, “kaliteli, yenilikçi, kesintisiz ve sürdürülebilir” 
kavramlarını öncelik olarak benimseyen OSTİM OSB, hizmet kalitesini sürekli ölçmektedir.

OSTİM OSB, ‘Beklentilerin ötesinde hizmet sunarak, üretim ve tedarikte ilk akla gelen yerli/
milli/rekabetçi çözümler ile Türk sanayisine yön veren sürdürülebilir, küresel ve öncü sanayi 
bölgesi olma’ yolunda hızla ve emin adımlarla ilerlemektedir.

HİZMETLER
• Elektrik ve Doğalgaz Dağıtım
• İmar ve Altyapı
• Mali ve İdari İşler
• İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
• Çevre Temizlik ve Güvenlik
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri
• Basın ve Halkla İlişkiler
• İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitim
• Müşteri İlişkileri
• Teknoloji Merkezi ve Bölgesel Kalkınma 
• Kümelenmeler
• İstihdam Ofisi
• Dış Ticaret Koordinatörlüğü
• Dijital Dönüşüm Ofisi
• Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Ofisi

OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

‘TEK DURAK OFİS’

100. Yıl Bulvarı No: 101/A 

06374 OSTİM/ANKARA

       (0312) 385 50 90

       (0312) 354 58 98

www.ostim.org.tr

       ostim@ostim.org.tr

       OstimOSB

       ostimosb

       OSTİM Organize Sanayi

       Bölge Müdürlüğü

       ostimosb
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OSTİM VAKFI
OSTİM Vakfı, OSTİM başta olmak üzere bölgemiz ve ülkemiz işletmelerinin yönetim, 
üretim, yenilikçilik ve teknolojik kabiliyetlerinin artırılması için eğitim, araştırma, geliştirme, 
yenilikçilik, girişimcilik ve iş birliği ekosistemini oluşturmak; üyeleri arasında ekonomik ve 
içtimai yardımlaşmayı gerçekleştirmek; OSTİM’in maddi ve manevi emanetlerinin ve bu amaç 
doğrultusunda kurulmuş ve kurulacak olan organizasyonların sürdürülebilirliğini temin etmek 
amacıyla 1993 yılında kurulmuştur. 

Bu amaç doğrultusunda bölgenin ve bölgede faaliyet gösteren işletme ve sektörlerin üretim 
potansiyeli ve rekabet güçlerini artırmaya yönelik birçok proje, kurum ve kuruluşun oluşumuna 
öncülük etmiştir. Bu çerçevede kurulan iştirakleri; OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme 
A.Ş., OSTİM Proje ve Teknoloji Gelişim Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., ODTÜ-OSTİM 
Teknokent, İnovatif Medya A.Ş., OSTİM Radyo ekonomik faaliyetlerini büyüterek devam 
ettirmektedir. 

OSTİM markasının itibar yönetimi ve korunması çalışmaları da vakıf tarafından yürütülmektedir. 

OSTİM ekosistemini oluşturan OSTİM Kooperatifi, OSTİM OSB Müdürlüğü, vakıf iştirakleri 
gibi ana kurumların da temsil edildiği OSTİM Vakfı, bu kurumlarla istişare ve iş birliği içinde 
OSTİM Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. ve OSTİM Teknik Üniversitesini kurarak 
çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürmektedir. 

100. Yıl Bulvarı OFİM İş Merkezi Kat: 8 

No: 99/10 06374 OSTİM/ANKARA

       (0312) 386 01 21-22

       (0312) 354 39 93

www.ostimvakfi.com

       info@ostimvakfi.com

       ostimvakfi

       OSTIMVAKFI

       ostimvakfi

       ostimvakfi
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OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.
OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş., OSTİM’deki KOBİ’lerle birlikte yurt içi ve yurt dışında 
proje ortaklıkları kurmakta, projelere sunduğu profesyonel destek ile OSTİM’in sahip olduğu 
mühendislik, tasarım ve imalat gücünü sistematik bir yaklaşımla pazara entegre etmektedir.

OSTİM’in proje zenginliğini ve gücünü, kendi kurumsal yaklaşımı ve esnek çalışma anlayışıyla 
buluşturan Şirket, proje tabanlı yaklaşımıyla ithal edilen ürünlerin yerlileştirilmesi gibi misyon içeren 
projelerden anahtar teslimi tesis kurulumuna kadar yerel, ulusal ve yabancı pazarlarda kurduğu 
kurumsal ilişkilerle faaliyet göstermektedir.

Sistem entegrasyonu konusunda tecrübe sahibi olan şirket, komşu ve dost ülkelerde sanayi 
bölgesi kurma projelerinde kamu ve özel sektör kuruluşları, üniversiteler gibi kurumlarla iş birliği 
ağları oluşturarak tecrübesini ve vizyonunu bu ülkelerle de paylaşmaktadır.

Şirket, OSTİM’de sahip olduğu iş, imalat, ticaret ve hizmet merkezlerinden oluşan gayrimenkullerin 
işletmesini de yürütmektedir.

OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş., OSTİM’li imalatçılardan tedarik ettiği ağır iş 
makinelerinin yedek parçalarını kendi markası (OSP-OSTİM Spare Parts) ve kendi lojistik gücüyle 
çok sayıda ülkeye ihraç etmektedir. Böylece OSTİM’de üretilen ürünler, şirket bünyesinde 
istihdam edilen ve dış ticaretin hem operasyon hem de pazarlama kısmında yer alan profesyonel 
çalışanlarıyla yurtiçi ve yurtdışı pazarlara ihraç edilmektedir. Dünyanın birçok noktasına ihracat 
yapılmakta olup, doğrudan fatura kesilen ülke sayısı 53’e ulaşmıştır.

Payları Borsa İstanbul’da işlem gören şirketin, borsadaki sektör gruplaması ‘Holding ve Yatırım 
Şirketleri’ olarak tanımlanmıştır. Şirketin farklı sektörlerde faaliyet gösteren iştirak ve bağlı ortaklıkları 
şöyle: Meksis Mekanik Sistemler A.Ş., Günhan OSTİM Alüminyum Enjeksiyon A.Ş., OSTİM Kalıp 
Yatırım Sanayi A.Ş., OSTİM Gayrimenkul Danışmanlık ve İşletme A.Ş. ve Kızılcahamam Akasya 
Yatırım İnşaat A.Ş.

OSTİM KURUMLARI

100. Yıl Bulvarı No: 99/90 

OFİM İş Merkezi 9. Kat 

OSTİM/ANKARA

       (0312) 385 34 09

       (0312) 385 24 19

www.ostimyatirim.com.tr

       info@ostimyatirim.com.tr

       ostimyatirim

       ostimyatirim

       ostimyatırım

       Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve  

       İşletme A.Ş.
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OSTİM Teknik Üniversitesi, ‘Sanayi Dünyasının 
Üniversitesi’ olma vizyonu ile kurulan üçüncü nesil, 
yenilikçi, girişimci bir yükseköğretim kurumudur. OSTİM 
Organize Sanayi Bölgesi’nin merkezinde kurulan OSTİM 
Teknik Üniversitesi, ‘Deneyimli Mezun’ anlayışına uygun 
olarak şekillendirdiği ‘Yetkinlik Temelli Eğitim Modeli’ ile 
sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli, donanımlı, tecrübe 
sahibi, tasarlayan, üreten, soru soran girişimci mezunları 
yetiştirmeyi hedeflemektedir.

DENEYİMLİ MEZUN

İşletme uygulamaları ile eğitim-öğretim dönemlerinde 
teorik bilgileri alan öğrencilere, bilgilerini uygulamaya 
aktarabilme becerisi, işletme personeliyle uyumlu 
çalışmayı öğrenme ve mesleki alanındaki teknolojik 
gelişmeleri takip etme alışkanlığı kazandırılıyor. 

Sanayi ile çalışarak yaratıcı fikirlerin ortaya konulması ve 
üretimin arttırılmasını amaçlayan uygulamalı bir eğitim 
modeli ile öğrenciler eğitim-öğretimin son dönmelerini iş 
yerlerinde geçiriyorlar.

YETKİNLİK TEMELLİ EĞİTİM

OSTİM Teknik Üniversitesi, eğitim-öğretimde teorik 
bilginin deneyimlendiği, öğrenmenin ve uygulamanın ön 
plana alındığı, özgün proje ve çözümler üretmeye odaklı, 
ye¬tenek ve yetkinlik bazlı üçüncü nesil, girişimci, yenilikçi 
OSTİMTECH eğitim modeli sunuyor.

FARK YARTAN DERSLER

Üniversite Hayatına Giriş, Geleceğin İnşası, İş Sağlığı ve 
Güvenliği, Girişimcilik I/Uygulamalı Girişimcilik, Girişimcilik 
II/Sektörel Girişimcilik, İş Yeri Eğitimi, İş Yeri Uygulaması 
dersleri ile öğrenciler daha okurken iş hayatına hazırlanıyor. 

GİRİŞİMCİLİK KARNESİ

‘Yapan Mühendisler ve Teknisyenler - İhraç Eden Ticaret 
Uzmanları’ olarak yetişen öğrenciler, girişimci bakış açısını 
kazanarak diplomanın yanı sıra ‘Girişimcilik Karnesi’ ile 
mezun oluyor. Girişimcilik Karnesi’ne sahip öğrenci iş 
hayatına bir adım önde başlıyor.

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÜÇÜNCÜ NESİL, YENİLİKÇİ, GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE MODELİ 
Tasarlayan, üreten, sorun çözen girişimci bireyler ‘işe buradan başlayacak.’

SANAYİ DÜNYASININ ÜNİVERSİTESİ 

Rektörlük-OSTİM Teknik Üniversitesi

OSTİM 06374 ANKARA

       (0312) 386 10 92

       (0312) 386 10 93 

www.ostimteknik.edu.tr 

       info@ostimteknik.edu.tr

       ostimteknikuniversitesi

       ostimteknikuniv

       ostimteknikuniv

       ostim-teknik
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KAMPÜSÜMÜZ OSTİM
Üretim ve yaşamın içinde bir gelecek tasarımı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
• Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)
• Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe)
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
• Endüstri Mühendisliği (Türkçe)
• Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
• Makine Mühendisliği (İngilizce)
• Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce)
• Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)
• Yapay Zeka Mühendisliği (Türkçe)
• Yazılım Mühendisliği (Türkçe)
• Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
• Endüstriyel Tasarım (Türkçe)
• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe)

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
• Ekonomi (İngilizce)
• İşletme (İngilizce)
• Pazarlama (İngilizce)
• Uluslararası Ticaret ve Finansman 

(İngilizce) 
• Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe)

• Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)

ORTAK DERSLER
• Girişimcilik Zümresi
• Üniversite Hayatına Giriş

MESLEK YÜKSEKOKULU
• Bilgisayar Programcılığı
• Bilişim Güvenliği Teknolojisi
• Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
• Elektrik
• Elektronik Teknolojisi
• E-Ticaret ve Pazarlama 
• Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
• İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve 

Operatörlüğü
• Lojistik 
• Makine 
• Mekatronik
• Silah Sanayi Teknikerliği

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
• İngilizce Hazırlık
• Languo

ENSTİTÜLER
• Fen Bilimleri Enstitüsü
• Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kendi beceri ve yeteneklerini keşfetme

Fark Yaratan Dersler Marka ve Konsept
Dersler

İşletme uygulamalarımız ile deneyimli 
mezunlar

Uygulamalı Eğitim

Girişimcilik ruhuna ve deneyimlerine sahip 
öğrenciler

Girişimcilik Projesi

Girişimci potansiyelini keşfetme

Girişimcilik Karnesi

ANSYS ve AWR

CAD Laboratuvarı

Üniversite içinde konuşlanmış modern 
imalat alanı

Yenilik Fabrikası

Özgün çözümler üretilen gerçek sanayi 
projeleri

Mezuniyet Projesi

Sanayi ekosistemindeki 15 bin işletmenin 
labaratuvar olarak kullanılması

Üniversite-Sanayi İş Birliği

Bölüm öncesi programa yepyeni bir bakış 
açısı

Yabancı Diller Okulu

Birden fazla bölümden yararlanma fırsatı

Yan Dal – Çift Ana Dal

Sosyal inovasyon alanında farkındalık 
yaratma

Sosyal Atölye

İşletme uygulamalarımız ile deneyimli 

Girişimci potansiyelini keşfetme

Sosyal 
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER 
OSTİM MESLEK YÜKSEKOKULU

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ve Gazi Üniversitesi’nin 2009 yılında imzaladığı protokol kapsamında 
OSTİM tarafından Gazi Üniversitesine tahsis edilen METEM-Mesleki Eğitim ve Teknoloji Merkez 
binalarında Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler OSTİM Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretime başlamıştır. 

Eğitim programlarını OSTİM OSB Yönetimi ve sanayicilerle istişare ederek oluşturan Yüksekokul, hızla 
gelişen sanayi ve hizmet sektörlerinin iş gücü ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş eğitim modeli 
ve teknik altyapısı ile mesleki eğitimde OSTİM Modeli olarak öne çıkmaktadır. 

Gazi - OSTİM MYO’da işletmelerin nitelikli insan kaynağı ihtiyaçlarına yönelik 6 farklı bölüm altında 9 
farklı ön lisans programı bulunmaktadır. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı, Elektronik Teknolojisi, 
Mekatronik, Kimya Teknolojisi, Endüstriyel Kalıpçılık, Kaynak Teknolojisi, Makine, Polimer Teknolojisi ve 
Endüstri Ürünleri Tasarımı programlarında eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmektedir.

Eğitim modeli iş başında öğrenme esasına dayanan okulda öğrencilerin alanı ile ilgili konular üzerinde 
uygulama yaparak öğrenmeleri sağlamaktadır. Öğrenciler bir dönem boyunca mesleki eğitim dersini 
işletmede alarak mezun olmaktadır. İşletmedeki mesleki eğitim sayesinde öğrenciler işletmelerin 
organizasyonel yapısını, ekip çalışmasını, Ar-Ge ve inovasyon kavramlarını, tasarım, imalat ve kalite 
kontrol süreçlerini yaşayarak öğrenmektedir. 

Gazi - OSTİM MYO, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Yükseköğretimden Endüstriye Nitelikli 
İnsan Gücü Projesi kapsamında desteklenmektedir. Bu destek ile laboratuvar altyapısının sürekli 
güncel tutulması, öğrencilerin yer aldığı sanayi iş birliği projelerinin gerçekleştirilmesi, sektör ihtiyaçları 
doğrultusunda öğrencilere yönelik sertifika eğitimleri, teknik geziler gerçekleştirilmektedir.

Meslek Yüksekokulu OSTİM’li işletmelerle sıkı iş birliği içerisindedir. Bu iş birlikleri imzalanan ikili 
protokoller ile günden güne artarak devam etmektedir. Protokoller sayesinde öğrenciler işletmelerde 
mesleki eğitim dersini almakta, üniversite sanayii ortaklı projeler gerçekleştirilmekte ve mezun olan 
öğrencilerin tamamına yakını OSTİM’li işletmelerde istihdam edilmektedir.

Cevat Dündar Cad. No: 19,

06374 OSTİM/ANKARA

       (0312) 354 84 01

https://teknikbilimler.gazi.edu.tr/

       teknikbilimler@gazi.edu.tr
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OSTİM PROJE TEKNOLOJİ A.Ş.
2004 yılında, TÜBİTAK’ın ÜSAM Programı çerçevesinde TÜBİTAK-ODAGEM adı ile kurulmuş, 
2007 yılından itibaren çok ortaklı A.Ş. olarak yeniden yapılandırılmış, 2013 yılında OSTİM 
Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi A.Ş. ismini almıştır.

Türkiye’de faaliyetini sürdüren beş Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi’nden birisidir. 
Üniversite-sanayi ilişkilerini geliştirmeyi hedefleyen bir ara yüz kuruluşudur. Şirket yapısı; OSTİM 
OSB, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 14 sanayici şirket ve 9 şahıs ortaklığından 
oluşmaktadır.

Üniversite-sanayi iş birliğine örnek gösterilebilecek dünyanın sayılı Ar-Ge merkezlerinden biri 
haline gelme vizyonuyla projeler üreten Şirket, “OSTİM bölgesinin, dünya piyasasında yer 
edinmiş ileri teknoloji ürünlerini üretebilen örnek bir sanayi bölgesi düzeyine getirilmesi; OSTİM 
yapısında yer alan firmaların da bu gelişim içinde güçlü ileri teknoloji firmaları haline gelmeleri 
için iş birliklerinden güç alan Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak.” misyonunu benimsemiştir.100. Yıl Bulvarı No: 101/A 

06374 OSTİM/ANKARA

       (0312) 385 01 62

       (0312) 354 58 98

www.ostimteknoloji.com

       info@ostimteknoloji.com

       ostimteknoloji
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OSTİM OSB TEKNİK KOLEJİ
OSTİM OSB içinde; OSTİM OSB, OSTİM Teknik Üniversitesi, Açı Koleji ve Bilişim Teknofen iş 
birliğiyle kurulan OSTİM OSB Teknik Koleji, 2021-2022 eğitim öğretim yılında  öğrenci kabulüne 
başladı. Tüm bölümleriyle genç yeteneklere fırsatlar sunacak okulda eğitim; 4 yıl boyunca 
%100 devlet teşvikli ve ücretsiz. OSTİM OSB Teknik Koleji’nde; Bilişim Teknolojileri Bölümü 
Yazılım Geliştirme Dalı ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 
Dalı bulunuyor.

Sanayicilerin talepleri ve istihdam ihtiyaç analizlerine göre yeni bölümlerin de belirleneceği 
okulda, doğru ve uygulanabilir program ve projelerle, mesleki deneyime sahip ve bu deneyimi 
yükseköğretime taşıyabilecek akademik altyapıyı kazanarak yetiştirilecek öğrencilerin; 
uygulamalı eğitim, nitelikli rehberlik hizmetleri ve son teknolojik donanımlarla, mesleki beceri 
ve akademik altyapıları geliştirilecek.

Profesyonel eğitim kadrosuyla, uygun öğrenim programının oluşturulduğu; ders, kurs, eğitici 
çalışmalar ve ders dışı gelişim alanlarının birlikte planlandığı kurumda, bireysel ilgiler, teknik 
beceriler ve akademik başarılar desteklenecek.

Alan bilgisi ile yabancı dil bilgilerini bütünleştiren OSTİM Teknik Koleji, yabancı dil programıyla, 
mesleki alanda ilerlemede ve uluslararası iş olanaklarını takip etmede kullanabilecek dil 
becerilerini sağlayacak.

1238. Cad. No: 7 Çeşme Durağı

OSTİM/ANKARA

       (0539) 644 29 92

www.ostimosbteknikkoleji.com

       Ostim-Teknik-Koleji

       ostimteknikkoleji



20

OSTİM TEKNOPARK A.Ş.
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde kurularak 2018 yılında faaliyete geçen ve 7 üniversite ortağı bulunan 
Ostim Teknopark Turkuaz, Turuncu ve Bronz Bina olmak üzere 3 binasında şu anda toplam 18.777 m2

kiralanabilir alanın 18.450 m2’lik alanında 2022 sonu ile 181 firması ile faaliyet göstermektedir.
Ostim Teknopark Turuncu binada yer alan Prota Teknoloji Üretim Atölyesi, 1000 m2 atölye ve 600 m2 ofis 
alanı ile OSTİM bölgesi başta olmak üzere, Ankara ve Türkiye için mevcut ve kurulması planlanan teknoloji 
tabanlı üretim yapacak firmalar için prototip üretimine olanak sağlayacak yüksek teknolojili makine 
parkuruna sahip bir atölyedir. Tasarım ve prototip geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, gelişen teknolojilere 
yönelik eğitim ve etkinlikler, mentorluk gibi çeşitli hizmetler de Prota Teknoloji Üretim Atölyesi’nde 
sunulmaktadır. Prota’da 5 Eksen CNC Dik İşleme Tezgahı, CNC Tornalama ve Frezeleme Merkezi, Metal 
3D Yazıcı (DMLS Makinesi), Plastik 3D Yazıcı (SLS ve FDM), Lazer ve Kaynak Uç Ekipmanlı Iki Kollu 
Endüstriyel Robot, CNC Tel Erozyon, Lazer Gravür Makinesi, CMM-Koordinat Ölçme Makinesi, CNC 
Taşlama, CNC Router vb. olmak üzere yaklaşık 30 makine ve ekipman bulunmaktadır.
2021 Aralık ayında Ostim Teknopark Turkuaz Bina’da faaliyete başlayan INNO:14 Hızlandırma Merkezi 
farklı sektörden birçok girişimci üyenin bir araya gelmesiyle oluşan güçlü network ağı ve açık inovasyon 
kültürü ile farklı bir sinerji ortamı oluşturmaktadır. INNO:14 Hızlandırma Merkezinde her ay güncel trendler 
ile girişimcinin ölçeklenmesine yardımcı olacak bilgilendirme etkinlikleri düzenlemektedir. 
2022 Şubat ayında yayınlanan TGB Uygulama Yönetmeliğine göre Teknopark Yönetici Şirketlerinin bölge 
dışında kuluçka merkezi açmalarının önü açılmıştır. Ostim Teknopark olarak 1090 m2 alanı olan OFİM 
Bölge dışı kuluçka merkezi başvurumuz için 22.11.2022 tarihinde Bakanlık onayı alınmıştır.  Böylece 
kuluçka merkezimiz Türkiye’nin ilk 4 bölge dışı kuluçka merkezinden biri olmuştur. Ostim Teknopark 
OFİM Kuluçka Merkezi’nde girişimcileri desteklemeyi sürdürerek ekosisteme katkı sağlamaya devam 
ediyor.
Ostim Teknopark, kurulum çalışmalarını tamamlamasının ardından OSTİM Melek Yatırım Ağı’na üye 
alımlarına başlayacaktır.
Ostim Teknopark T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri 
ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin değerlendirildiği Performans Endeksi 2021 sonuçlarına göre “Erken 
Aşama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” kategorisinde birinci oldu.

Turkuaz Bina 100. Yıl Bulvarı 

No: 55 Kat: 9 06374 OSTİM/Ankara

Turuncu Bina Cevat Dündar Cad. No: 1 

D Kat: 1 No: 1 06374 OSTİM/ANKARA

       (0312) 386 37 07

       (0312) 386 37 06

www.ostimteknopark.com

       info@ostimteknopark.com.tr

       ostimteknopark

       ostimteknopark

       ostimteknopark

       ostimteknopark

       ostimteknopark

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından 
düzenlenen Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezleri ile 
Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Merkezleri 
Performans Endeksi 
2021 yılı sonuçlarının 
açıklandığı 9. Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezleri ile 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ödül 
Töreni’nde Ostim Teknopark A.Ş. 
“Erken Aşama Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri” kategorisinde birinci 
oldu.
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ODTÜ OSTİM TEKNOKENT
ODTÜ OSTİM Teknokent, 2006 yılından itibaren OSTİM’in sanayiye yön veren tecrübeleriyle 
ODTÜ’nün teknokent tecrübesini birleştirerek firmaların Ar-Ge, yazılım ve tasarım çalışmalarında 
ihtiyaçları olan tüm koşulları yerine getirme görevini üstlenmiştir. Kurumun;  girişimcilerin ve 
şirketlerin geliştiği bir kümelenme ortamı sağlanarak ülkemizin dünya çapında bir inovasyon 
merkezi olması amaçlanmaktadır.

Son akademik gelişmelerin takibi, ODTÜ öğretim görevlilerinin aktif katkılarıyla sağlanırken, aynı 
zamanda sanayi alanındaki tüm yeni gelişmeler aynı çatı altında, bu yapılanmada toplanarak 
ülkemize ciddi katma değer sağlanmaktadır.

Seçilmiş 45’ten fazla özel firma ile farklı sektörlerde hizmet imkanı tanınan teknoloji geliştirme 
bölgesinde; sağlık sektöründe Ar-Ge çalışması yapan firmaların laboratuvar ihtiyaçlarından, 
elektronik ve makine gibi farklı alanlarda çalışan tüm firmalara altyapı imkanı sağlanabilmektedir.

ODTÜ’nün araştırma kapasitesi ve bilgi birikiminin, girişimcilerin yenilikçi nitelikleri ile 
birleşmesine öncülük eden ODTÜ Teknokent ve üretim tecrübesi, yeteneği ile yüksek katma 
değer üreten OSTİM Organize Sanayi Bölgesi iş birliği ile faaliyetlerini sürdüren ODTÜ OSTİM 
Teknokent, ülkemizin ekonomik ve teknolojik gelişiminde yol gösterici başarılara imza atmaya 
devam etmektedir.

Uzay Çağı Cad. 1308. Sokak No: 6 

06374 OSTİM/ANKARA

       (0312) 354 90 87

       (0312) 354 86 62

www.odtuteknokent.com.tr

       info@odtuteknokent.com.tr
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OSTİMSPOR

1986 yılında faaliyetlerine başlayan OSTİMSPOR Kulübü, 
sanayi ruhunun spor camiasında temsil edilmesinin 
sağlanması, çalışan gençliğin ruh ve beden sağlığına 
katkıda bulunması amacı ile kurulmuştur. Bölgenin sosyal 
etkinliklerinde ve tanıtımında önemli rol üstlenmiş olan 
Kulüp, OSTİM OSB’nin çok yönlülüğü ve centilmenliğinin 
de sembolü olmuştur. 

OSTİM içerisinde yaptığı sosyal kültürel faaliyetler ve 
organizasyonlar ile OSTİM’li firma ve çalışanların dostluk, 
kardeşlik ve centilmenlik duygularını pekiştirmeye ayrıca 
boş zamanlarını verimli şekilde geçirmelerine yardımcı 
olmayı amaçlamaktadır. 

BRANŞLAR
• Futbol
• Basketbol 
• Voleybol 
• Masa Tenisi 
• Satranç 
• Badminton 
• Dart 
• Bedensel Engelliler Oturarak Voleybol 
• Bedensel Engelliler Halter

OSTİM RADYO

Yayın hayatına başladığı Ankara’da kent yaşamı ile ilgili 
haber ve kültür-sanat gelişmelerini yakından takip eden 
OSTİM Radyo, 96.0 frekansından ve websitesi üzerinden 
canlı yayınla Türk halk müziğinin sevilen parçalarını 
dinleyicilerine sunmaktadır. “Türkülere can veren radyo” 
sloganıyla büyük beğeni toplayan, birbirinden güzel 
programları dinleyicileri ile buluşturan OSTİM Radyo, 
OSTİM işveren ve çalışanlarına yönelik kültürel ve sanatsal 
çalışmalara destek vermekte ve üretimin sesi olmayı 
sürdürmektedir.

100. Yıl Bulvarı No: 101/A 
06374 OSTİM/ANKARA
       (0312) 911 35 12
       (0312) 911 38 12
www.ostimspor.com
       info@ostimspor.com
       ostimspor
       ostimspor

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 

Ehlibeyt Mah. Gözde Plaza 

Kat: 7 No: 79  ANKARA  

       (0312) 425 35 35

       (0312) 417 06 79

www.ostimradyo.com

       info@ostimradyo.com

       Ostim Radyo

       OstimRadyo

       ostimradyo
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İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ KÜMELENMESİ (İŞİM)
Çankaya Üniversitesi ile OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü’nün iş birliği sonucunda OSTİM’de kurulan 
ilk kümelenmedir. Avrupa Komisyonu Bronz markalı İŞİM, faaliyetlerini geliştirerek sürdüren, iş 
ve inşaat makineleri sektörünün çeşitli alt dallarında ihtisaslaşmış ve yerli ürün üreten firmalardan 
oluşmaktadır. İş ve inşaat makineleri sektöründe Türkiye’de ve dünyada bir merkez olan OSTİM 
ve Ankara’da yer alan ve ağırlıklı olarak KOBİ’lerden oluşan üyeleri, sektörün ulusal ve uluslararası 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir potansiyele sahiptir.

Ana hedefi firmalarının yenilikçi yaklaşımlarını ve iş birliklerini geliştirerek, ulusal ve uluslararası rekabet 
güçlerini artırmak ve dünya markası olmalarını sağlamak olan İŞİM; ağır ve mini iş makineleri, beton 
makine ve ekipmanları, asfalt ve yol makineleri, taşıma-kaldırma ekipmanları, tünel ve maden 
makineleri, kırma eleme tesisleri, araç üstü ekipmanlar, hafif inşaat makineleri, yedek parça ve 
ataşmanlar ile destekleyici ürün ve hizmet üreten firmalardan oluşmaktadır. 100. Yıl Bulvarı No: 101/A 

06374 OSTİM/ANKARA

       (0312) 385 50 90 / 1303

       (0312) 354 58 98

www.isim.org.tr

       info@isim.org.tr

       isimkume

       isimkume

       isimkume

       isimkume

       isimkume

7.000+ 700+150+
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OSTİM SAVUNMA VE HAVACILIK KÜMELENMESİ (OSSA)
Misyonu; savunma ve havacılık sektörlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli üretimin payını 
artırmak, vizyonu; küme üyesi KOBİ’leri uluslararası pazarda rekabet edebilir hale getirmek olan 
OSSA, 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 kurulmuştur.

Tüm Avrupa’da geçerliliği bulunan Bronze Label Kalite Etiketi Ödülü’ne sahip olan ve Avrupa 
Havacılık Kümelenmeleri Birliğine (EACP) üye olan OSSA, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 
destekleri ile gerçekleşen Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) etkinliği 
ile üyelerini, uluslararası tedarikçi ve üreticiler ile bir araya getirerek iş odaklı ve aynı zamanda 
gelecek iş birlikleri için fırsatlar sunan bir organizasyona imza atmaktadır. OSSA, 50’nin 
üzerinde üretim ve hizmet kabiliyetini bünyesinde bulundurmaktadır.

100. Yıl Bulvarı No: 101/A 

06374 OSTİM/ANKARA

       (0312) 385 50 90 / 1327

       (0312) 354 58 98

www.ostimsavunma.org

       info@isim.org.tr

       ostimsavunmahavacilik

       ostimsavunma

       ostimsavunma

       ostimsavunma

       OSTİM Savunma ve Havacılık      
       Kümelenmesi

2.200+10.000+280+
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OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ
Temel amacı; yerli üretim yapan firmaların sorunlarına çözüm üretmek, sektörü geliştirmek ve 
dünyadaki pazar payını artırmak adına çalışmalar yürütmek, firmaların uluslararası pazarlarda 
rekabet edilebilirliğini sağlamak ve güçlendirmek, yurt içi ve yurt dışı projelerde küme üyeleri 
ile birlikte yer almaktır.

Küme üyesi firmaların temel faaliyet alanları şunlardır: 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 implant teknolojileri, laboratuvar ekipmanları, medikal gaz sistemleri, sterilizasyon 
cihazları, tek kullanımlık ürünler, temiz oda ve biogüvenlik sistemleri, terapi sistemleri, soğutma 
sistemleri, medikal kimyasallar.

100. Yıl Bulvarı No: 101/A 

06374 OSTİM/ANKARA

       (0312) 385 50 90 / 1500

       (0312) 354 58 98

www.medikalkume.com

       info@medikalkume.com

       medikalkume

       medikalkume

       medikalkume

       medikalkume

       OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi

5.000+ 500+110+
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OSTİM YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ 
KÜMELENMESİ
Yenilenebilir enerji, çevre ve ilişkili sektörlerde yerel kaynaklarla ihtiyaçlara cevap vermek ve 
pazar payını, sürekli inovasyon ve sürdürülebilir ihracat anlayışı ile artırarak başta Orta Doğu, 
Afrika ve Asya olmak üzere önde gelen inovasyon ve üretim merkezlerinden biri olmak 
amacıyla kurulmuştur. Küme, kurulduğu günden itibaren yenilebilir enerji ve çevre teknolojileri 
değer zincirinde yer alan firma, kamu kurumu, üniversite, sivil toplum kuruluşları, ulusal ve 
uluslararası platformları bir araya getirerek ortak rekabet, iş ve güç birliğinin geliştirilmesinde 
hızlandırıcı ve kolaylaştırıcı roller üstlenmektedir. 

OSTİM ENERJİK; odağında yer alan yenilebilir enerji ve çevre teknolojileri alanlarında faaliyet 
gösteren üyeleri için ülkemizin enerji hedef ve politikalarını yakından izlemekte ve ihtiyacın 
karşılanmasında yerli ve milli üretim iddialarını artırarak büyümektedir.100. Yıl Bulvarı No: 101/A 

06374 OSTİM/ANKARA

       (0312) 385 50 90 / 1413

       (0312) 354 58 98

www.ostimenerjik.com

       info@ostimenerjik

       ostimyectk

       ostimenerjik

       ostimyectk

       Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre 

       Teknolojileri Kümelenmesi

5.000+90+ 400+
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ANADOLU RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ KÜMELENMESİ (ARUS)
‘Raylı sistemler milli davamızdır’ ilkesiyle yola çıkan ARUS, Türkiye’nin ilk bölgesel olmayan ve 
tüm Anadolu’yu kapsayan kümelenmesidir. Ülkemizde tasarımından nihai ürüne kadar yerli ve 
milli marka raylı ulaşım sistemlerini üreterek, birer dünya markası haline getirmeyi kendisine ana 
hedef olarak belirleyen ARUS, üyeleri ile sektörün önde gelen kuruluşlarını bir araya getirerek 
milli markalar üretmektedir. 

ARUS, kurulduğu günden bu yana tramvay, Lrt, metro, elektrikli ve dizel lokomotif, hızlı tren ve 
vagon üretiminde 8 adet milli markaya imza atarak 220’nin üstünde milli aracı İstanbul, Bursa, 
Kayseri, Kocaeli, Samsun, Antalya ve Gaziantep’te hizmete sunmuştur.

Uluslararası başarılara imza atan küme, Avrupa Raylı Sistemler Kümeler Birliği’nin (ERCI) 
üyesidir ve Uluslararası Bronz Kalite Sertifikası’na sahiptir. ARUS 2 adet Avrupa Birliği COSME 
projesi ile birlikte T.C. Ticaret Bakanlığı URGE projesine de imza atmıştır.

100. Yıl Bulvarı No: 101/A 

06374 OSTİM/ANKARA

       (0312) 385 50 90 / 1309

       (0312) 354 58 98

www.anadoluraylisistemler.org

       info@anadoluraylisistemler.org

       anadolurayli

       anadolurayli

       anadolurayli

       anadolurayli

       Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri 
       Kümelenmesi - ARUS

32.000+ 3.500+180+
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OSTİM KAUÇUK TEKNOLOJİLERİ KÜMELENMESİ
Kauçuk sektörünün değer zincirindeki firmalardan oluşmaktadır. Hammadde konusunda 
%100 dışa bağımlı olan sektörün ihracat ve ithalat oranındaki yakınlık, rekabetçi bir sektör 
olduğunu ortaya koymaktadır.

‘Yerli üretim ve katma değerli ürün’ sloganı ile yoluna devam eden kümelenmeye üyelik, Ankara 
ve çevre iller başta olmak üzere Anadolu’nun tüm şehirlerinden olabilmektedir. Küme üyeleri 
arasında Ankara’nın yanı sıra Bursa, Sakarya ve İstanbul’dan da firmalar bulunmaktadır.

Kümenin, kuruluşundan bu yana yaptığı ana çalışmalar şunlardır: URGE Projeleri, Avrupa 
Kauçuk Kümelenmeleri Birliği’nin oluşturulması ve Ankara Kalkınma Ajansı Kauçuk Geri 
Dönüşümü Fizibilite Projesi.

100. Yıl Bulvarı No: 101/A 

06374 OSTİM/ANKARA

       (0312) 385 50 90 / 1344

       (0312) 354 58 98

www.kaucukteknolojileri.com

       info@kaucukteknolojileri.com

       ostimkaucukkume

       ostimkaucukkume

       ostimkaucukkume

       ostimkaucukkume

       OSTİM Kauçuk Teknolojileri 
       Kümelenmesi

5.000+60+ 100+
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HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ KÜMELENMESİ 
Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi, haberleşme teknolojileri alanında faaliyet gösteren 
yerli ve milli firmaları bir araya getirmiştir. Küme; sanayi-üniversite-kamu iş birliği ile rekabet 
güçlerini artırmak ve başta ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak, uluslararası markalar çıkarmak 
üzere iş birliği ve güç birliği yapmak için ve haberleşme teknolojileri sektöründeki paydaşlarla 
ortak hareket etmek, ekonomi ve endüstri alanında yerli ve milli kalkınmayı takviye etmek, 
geliştirmek, sektörün ihtiyaçlarının karşılanması ve üyelerinin uluslararası pazarlarda rekabet 
edebilmelerini sağlamak, üniversitelerin bu konuda geliştirdikleri bilgiyi ticarileştirmek, 
sektörde donanım, yazılım ve malzeme üreticileriyle hizmet sağlayan işletmecilerin ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla kurulmuştur.

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi ve Teknolojileri Projesi ile Türkiye ve dünya 
pazarlarında satılabilir, mobil operatörlerin ihtiyaçlarına cevap verecek, uçtan uca ticari 5G 
şebekesi 1. Fazı tamamlanmış ve 2. Faz çalışmaları sürmektedir. Çalışmaların ardından 
Türkiye, dünya ile aynı anda yerli ve milli 5G Haberleşme şebekesini kullanabilecektir.

100. Yıl Bulvarı No: 101/A 

06374 OSTİM/ANKARA

       (0312) 385 50 90 / 1306

       (0312) 354 58 98

www.htk.org.tr

       info@htk.org.tr

       HTKumelenmesi

       HTKumelenmesi

       HTKumelenmesi

       HTKumelenmesi

       haberlesmekumelenmesi HTK

8.000+ 5.000+
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OSTİM DIŞ TİCARET KOORDİNATÖRLÜĞÜ
OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü, OSTİM OSB ve OSTİM Kümelenmelerinde yer alan 
firmaların dış ticaret alanında ihtiyaçlarına cevap vererek ihracatlarını geliştirmek ve uluslararası 
pazarlarda daha rekabetçi olmalarını sağlamak için faaliyet göstermektedir. 

Firmalara sunulan hizmetler şunlardır: Eğitim ve seminerler, güncel dış ticaret bilgi paylaşımları, 
uluslararası tanıtım faaliyetleri, yurt dışı fuar ve ikili iş görüşmeleri delegasyonları, yurt dışından 
alım heyetleri getirilmesi, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ile Hedef Pazar Analizleri, E-ihracat 
geliştirici faaliyetler, dış ticaret personeli yetiştirilmesi. 

Dış Ticaret İstihbarat Merkezimizle, ihracatçılarımızın yurt dışı pazarlarda rekabetçi konuma 
yükselmeleri, zamanında, doğru ve sağlam pozisyon almaları için çalışıyor, firmalarımızı sistemli 
şekilde hedef pazarlara açmayı amaçlıyoruz. 

Hizmetlerimiz
• Hedef Pazar İstihbaratı
• Hedef Müşteri İstihbaratı
• Tedarikçi İstihbaratı
• Teknik İstihbarat
• Hedef Ürün İstihbaratı
• İhale İstihbaratı

100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06374 

OSTİM/ANKARA

       (0312) 385 50 90 / 1380-1353

       (0312) 354 58 98

www.ostimdisticaret.org

       ostimdisticarett

       ostimdisticaret

       ostim_disticaret

       ostim-dis-ticaret
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SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
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100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06374 

OSTİM/ANKARA

       (0312) 385 50 90 / 1381

       (0312) 354 58 98

www.ostim.org.tr

       digitaldonusumofisi@ostim.org.tr

DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ
OSTİM, üye firmalarının dijital gelişimini teşvik etmek, dijital üretim modeline geçişini 
kolaylaştırmak ve firmaların dijital dönüşüm süreçlerinde destek sağlamak amacıyla Dijital 
Dönüşüm Ofisi’ni kurdu. Dijitalleşme sürecinde bölge ekosistemindeki imalatçı firmaların 
dijital dönüşüm uygulamalarının koordinasyonu ve firmaya özel yol haritasının belirlenmesi 
konusunda destek veriyoruz.

2022 Ocak ayında OSTİM OSB hizmet birimleri arasında yerini alan Dijital Dönüşüm Ofisi, 
OSTİM üyeleri ile üretimde dijital dönüşümün farkındalığının oluşturulması konusunda, 
üye firmaların dijital gelişimini teşvik edebilecek, dijital ve akıllı üretim modeline geçişlerini 
kolaylaştıracak çalışmalar yürütecektir.
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OSTİM’DE EĞİTİM
Kuruluş çalışmalarından itibaren eğitim ve istihdama yönelik yatırım ve çalışmalara büyük önem 
vermiş olan OSTİM, bölgede bulunan eğitim merkezlerinin tamamının kuruluşunda vermiş 
olduğu  alt yapı ve yatırım desteğini faaliyetlerin sürdürülmesi için de vermeyi sürdürmektedir. 

Özellikle mesleki teknik eğitimin günün ihtiyaçlarına yönelik olarak gerçekleştirilmesi için okul-
sanayi iş birliğinin etkin bir şekilde yürütüldüğü OSTİM’de  mesleki teknik alanda binlerce  
öğrenci eğitim görmekte, çalışma hayatına hazır olan mezunlar OSTİM İstihdam Ofisi aracılığıyla 
işe yerleştirilmektedir.

• Kreş ve Gündüz Bakımevi

• OSTİM İlköğretim Okulu

• OSTİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

• OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi

• Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler OSTİM MYO

• Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM)

• OSTİM Teknik Üniversitesi

• OSTİM OSB Teknik Koleji
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SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

ÇIRAK EĞİTİM VE ÖĞRETİM VAKFI
3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamında açılan 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitim 
gören çırak öğrencilere; her türlü yardım ve desteği sağlamak, 
beslenme, giyecek, barınma ve diğer giderlerini karşılamak bu 
öğrencilerin sosyal, ruhsal ve bedensel gereksinimlerini gidermek 
amacıyla 1987 yılında kurulmuştur.

OSTİM SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI 
DERNEĞİ (OSİAD)
Dernek, bölgesel kalkınma yoluyla topyekün kalkınmayı amaçlayan, 
teknolojik gelişmeye katkıda bulunarak, yüksek teknolojiye 
ulaşabilmek için teknoloji transferleri sağlamaya çalışan ve risk 
sermayesi için gerekli alt yapıyı hazırlayan yabancı sermaye ile 
ortaklıklar yaparak ulusal firmalara uluslararası pazarlarda rekabet 
gücü kazandırma amacı ile faaliyet göstermektedir.

OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
SANAYİCİ İŞADAMI VE YÖNETİCİLERİ 
DERNEĞİ (ORSİAD)
Dernek, gelişen dünya ve ülke koşullarında, reel sektörün 
sürdürülebilir rekabet gücünün artırılması ve Türkiye’nin başta 
AB ülkeleri olmak üzere, uluslararası stratejik iş birliklerinin 
geliştirilmesinde yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir 
sivil toplum kuruluşu olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Uzayçağı Caddesi 1255. (357) Sokak 

No: 5 06374 OSTİM/ANKARA

       (0312) 385 24 43

       (0312) 385 49 83

www.cirakegitimvakfi.org.tr

       cev@cirakegitimvakfi.org

Uzay Çağı Caddesi No:12 

06374 OSTİM/ANKARA

       (0312) 354 47 47

       (0312) 354 47 52

www.osiad.org.tr

       osiad@osiad.org.tr

OFİM İş Merkezi 100. Yıl Bulvarı 

No: 99/87 OSTİM/ANKARA

       (0312) 354 01 02

       (0312) 354 24 86

www.orsiad.org.tr

       orsiad@orsiad.org.tr



KAMU KURUMLARI 
VE HİZMET BİRİMLERİ

OSTİM Vergi Dairesi 
Müdürlüğü
      (0312) 354 50 98

Ankara Ticaret Odası (ATO) 
Hizmet Birimi

       (0312) 354 98 58

Yenimahalle İlçe 
Emniyet Müdürlüğü
      (0312) 354 85 00

Kredi Garanti Fonu 
OSTİM Şube Müdürlüğü
      (0312) 354 71 72

KOSGEB OSTİM Hizmet 
Merkezi Müdürlüğü
      (0312) 592 84 00

İŞKUR OSTİM Hizmet 
Merkezi Müdürlüğü
      (0312) 354 80 57

Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) OSTİM Sosyal 
Güvenlik Merkezi
      (0312) 385 88 62

Ankara Sanayi Odası (ASO) 
Temsilciliği

       (0312) 354 99 45

Türk Standardları Enstitüsü 
(TSE) Muayene Gözetim 

Merkezi Başkanlığı
(0312) 592 51 23

Türk Standardları Enstitüsü 
(TSE) Enerji Teknolojileri 
Laboratuvarı Müdürlüğü

       (0312) 592 51 05

Türk Standardları Enstitüsü 
(TSE) Ulaşım ve Lojistik 

Sistemleri Merkezi Başkanlığı
       (0312) 592 50 12

OSTİM Semt Polikliniği
       (0312) 354 30 85

PTT OSTİM Şubesi 
       (0312) 354 33 00

OSTİM İtfaiye
       (0312) 385 26 57-58



SOSYAL İMKANLAR ve ULAŞIM

Konutların da yer aldığı 
OSTİM OSB’de, alışveriş 

merkezleri, restoranlar, 
spor alanları, finans 

kuruluşları vb. birçok tesis 
bulunmaktadır. 

OSTİM OSB, ulaşım 
imkanlarıyla da avantajlı 

konumdadır. Bölge, Ankara 
Esenboğa Havalimanı’na 

35 km, Ankara Garı’na 13 
km, Kuzey Çevreyolu’na 

5 km ve AŞTİ Terminali’ne 
12 km mesafededir. 

Toplu taşıma hizmetleri 
kapsamında otobüs 
ve minibüs seferleri 

gerçekleşmekte ayrıca 
Ankara Metrosu’nun bir 

istasyonu bulunmaktadır.

Kuzey 
Çevreyolu’na 

5 km 

Otobüs ve 
Dolmuş
Durakları

Havalimanına 
35 km 

OSTİM
Metro

İstasyonu

Ankara Garı’na 

13 km 

Konutların da yer aldığı 

AVM

Spor Alanları

Finans Merkezleri

Sağlık Merkezi
Poliklinik

Yaşam Alanları

Restaurantlar

PTT

Yenimahalle
İlçe Emniyet Md.

AŞTİ 
Terminali’ne 

12 km 



3838



‘OSTİM BENİM FABRİKAM’

OstimOSB ostimosb ostim-osb facebook.com
yerlivemilliuretim

OSTİM OSB ostim_osb
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OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 

100. Yıl Bulvarı No: 101/A 

06374 OSTİM/Ankara - TÜRKİYE

Tel : (0312) 385 50 90  

Faks : (0312) 354 58 98




