
Bölgesel Kalkınma Modeli: Kümelenmeler

OSTİM’de Eğitim

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM)

 Bölge işletmelerinin rekabetçiliğinin artırılması amacıyla stratejik sektörler çeşitli modellerle desteklenmiş, böl-
gede üretim ve tasarım yeteneklerinin gelişmesini ve özellikle savunma, havacılık, raylı sistemler, medikal, iş ve 
inşaat makineleri, haberleşme teknolojileri, enerji, kauçuk teknolojileri alanlarında uzmanlaşma sağlanmıştır. 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. 

 Ankara’nın öncü sanayi bölgelerinden biri olarak yarım asrı geride bırakan OSTİM, 17 sektör ve 139 işkolunda, 
6.400’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 mali-
yetli 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 edebilir-
siniz. 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.

 Çankaya Üniversitesi ile OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü’nün iş birliği sonucunda OSTİM’de kurulan ilk kümelenme-
dir. 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 ağır-
lıklı 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 ekip-
manları, 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. 138’den fazla üye firmasında 6.000’den fazla çalışan istihdam edilmektedir. 

 Misyonu; savunma ve havacılık sektörlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli üretimin payını artırmak, vizyo-
nu; küme üyesi KOBİ’leri uluslararası pazarda rekabet edebilir hale getirmek olan OSSA, OSTİM Organize Sanayi Böl-
gesi 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 Kümelen-
meleri Birliğine (EACP) üye olan OSSA, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) destekleri ile gerçekleşen Savunma ve Hava-
cılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) etkinliği ile üyelerini, uluslararası tedarikçi ve üreticiler ile bir araya geti-
rerek iş odaklı ve aynı zamanda gelecek iş birlikleri için fırsatlar sunan bir organizasyona imza atmaktadır. 270’den 
fazla üye firmasında 10.000’den fazla çalışan istihdam edilmektedir. 

 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 donanımla-
rı, anestezi ve solunum cihazları, biyoteknoloji ürünleri, çözüm ortaklığı, Ar-Ge ve entegrasyon, diş hekimliği sistem-
leri, görüntüleme sistemleri, hastane donanımları, ortopedik ürünler ve implant teknolojileri, laboratuvar ekipman-
ları, medikal gaz sistemleri, sterilizasyon cihazları, tek kullanımlık ürünler, temiz oda ve biyogüvenlik sistemleri, 
terapi sistemleri, soğutma sistemleri, medikal kimyasallar. 100’den fazla üye firmasında 5.000’den fazla çalışan istih-
dam edilmektedir. 

 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 politi-
kalarını yakından izlemekte ve ihtiyacın karşılanmasında yerli ve milli üretim iddialarını artırarak büyümektedir. 
90’dan fazla üye firmasında 1.450’den fazla çalışan istihdam edilmektedir. 

www.isim.org.tr

www.ostim.org.tr

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) www.ostimsavunma.org

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi www.medikalkume.com

 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 İstan-
bul’dan da firmalar bulunmaktadır. Kümenin, kuruluşundan bu yana yaptığı ana çalışmalar şunlardır: URGE Projele-
ri, Avrupa Kauçuk Kümelenmeleri Birliği’nin oluşturulması ve Ankara Kalkınma Ajansı Kauçuk Geri Dönüşümü Fizibi-
lite Projesi. 60’dan fazla üye firmasında 5.000’den fazla çalışan istihdam edilmektedir. 

OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi www.kaucukteknolojileri.com 

 Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi, haberleşme teknolojileri alanında faaliyet gösteren yerli ve milli firma-
ları 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 tek-
nolojileri sektöründeki paydaşlarla ortak hareket etmek, ekonomi ve endüstri alanında yerli ve milli kalkınmayı tak-
viye etmek, geliştirmek, sektörün ihtiyaçlarının karşılanması ve üyelerinin uluslararası pazarlarda rekabet edebil-
melerini sağlamak, üniversitelerin bu konuda geliştirdikleri bilgiyi ticarileştirmek, sektörde donanım, yazılım ve mal-
zeme üreticileriyle hizmet sağlayan işletmecilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur.

 Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi ve Teknolojileri Projesi ile Türkiye ve dünya pazarlarında satıla-
bilir, 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. 160’dan fazla üye firmasında 8.000’den fazla çalışan istihdam edilmektedir. 

 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. Bölgede şu eğitim kurumları yer almaktadır: 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

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) www.htk.org.tr

 OSTİM Vakfı tarafından kurulan OSTİM Teknik Üniversitesi, ‘Sanayi Dünyasının Üniversitesi’ olma vizyonu ile 
kurulan üçüncü nesil, yenilikçi, girişimci bir yükseköğretim kurumudur. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin merke-
zinde 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 giri-
şimci mezunları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

OSTİM Teknik Üniversitesi (OSTiMTECH) www.ostimteknik.edu.tr

 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 yete-
neklere fırsatlar sunacak okulda eğitim; 4 yıl boyunca %100 devlet teşvikli ve ücretsiz. OSTİM OSB Teknik Koleji’nde; 
Yenilenebilir Enerji ve Bilişim Teknolojileri bölümleri bulunuyor.

OSTİM OSB Teknik Koleji www.ostimosbteknikkoleji.com

İş arayanların ve işverenlerin buluşma noktası

 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. Bölgede şu eğitim kurumları yer almaktadır: 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

 OSTİM Organize Sanayi Bölgesi aracılığı ile iş arayanların doğru işle buluşturulması, işverenlerin nitelikli iş 
gücünü temin edebilmesi amacıyla kurulmuştur. OSTİM İstihdam Ofisi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yetkisiyle verilen 
10.07.2017 tarih ve 32 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir. www.ostimistihdamofisi.com adresinde 
sunulan tüm hizmetler ücretsizdir ve portal, firmalara nitelikli işgücüne ulaşabilmeleri amacıyla sınırsız ilan hakkı 
sunmaktadır.

OSTİM İstihdam Ofisi www.ostimistihdam.com

 ‘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. Uluslara-
rası 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. 175’den fazla üye firmasında 32.000’e yakın çalışan istihdam edilmektedir. 

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri
Kümelenmesi (ARUS) www.anadoluraylisistemler.org

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri
Kümelenmesi (OSTİM ENERJİK) www.ostimenerjik.com
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