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ENERJIK
OSTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ KÜMELENMESİ

YENİDEN ENERJİK

Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre 
Kümelenmesi olarak, yeni logomuz 
ve kurumsal kimliğimizle, 
sektördeki yerimizin ve tanımımızın 
görsel ifadesini sizlerle paylaşmak 
istiyoruz.

Yenilenebilir enerjiyi meydana 
getiren yani aslında doğanın bir 
parçası olan tüm unsurları, 
logotaypımızda görselliğe 
aktarmaya çabaladık. Güneş, Hava, 
su, toprak ve bitkisel canlılığı 
simgeleyen tüm katmanlar, 
enerjinin kaynağı yaşadığımız 
gezegeni meydana getiriyor.

Enerji döngüsü sadece yaşadığımız 
gezegenle sınırlı değil, tüm evreni 
kapsayan bir sistem. Enerjik olarak, 
Yenilenebilir enerji ve çevre 
teknolojileri alanında, önce 
yaşadığımız topraklar olmak üzere, 
kainata olan sorumluluğumuzu 
yerine getirme gayretindeyiz. 
Çabamızın, anlamlı sonuçlarını 
görmeyi umut ediyoruz.
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OSTİM Enerjik’i 2007 yılında 
“yenilenebilir enerji, çevre ve ilişkili 
sektörlerde yerel kaynaklarla yerli 
ihtiyaçlara cevap vermek ve pazar 
payını sürekli inovasyon ve 
sürdürülebilir ihracat anlayışı ile 
artırarak başta Orta Doğu, Afrika ve 
Asya olmak üzere 2035 yılında dünyanın 
önde gelen inovasyon ve üretim 
merkezlerinden biri olmak” amacıyla 
oluşturduk. 

Bu yıl 10. yılını kutlayan kümemiz, 
kurulduğu günden itibaren yenilebilir 
enerji ve çevre teknolojileri değer 
zincirinde yer alan  firma, kamu kurumu, 
üniversite, STK, ulusal ve uluslararası 
platformları bir araya getirerek ortak 
rekabet, iş ve güç birliği geliştirmesinde 
hızlandırıcı ve kolaylaştırıcı olmayı 
hedefledi. 

Kümemizin odağında yer alan yenilebilir 
enerji ve çevre teknolojileri alanlarında 
faaliyet gösteren üretici firmalarımız için 
ülkemizin enerji hedef ve politikalarını 
yakından izliyor ve ihtiyacın 
karşılanmasında yerli ve milli üretim 
iddialarımızı artırarak büyütmeyi 
hedefliyoruz.  

Çünkü biz, yarınlarımızı aydınlatacak 
enerjiye sahibiz.

OSTİM ENERJİK
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12 Yılda
Ostim ENERJİK

19
STANDLI
FUAR
KATILIMI

220
FARKINDALIK VE
GÖRÜNÜRLÜK
ÇALIŞMASI

370
YABANCI
HEYETE
SUNUM

50
ULUSLARARASI
İŞBİRLİĞİ ZİYARETİ

19
B2B

GÖRÜŞME

125
DEVLET
DESTEKLİ

FİRMA
AR-GE

PROJESİ

6
DEVLET
DESTEKLİ
KÜME PROJESİ

25
EĞİTİM

PROGRAMI
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FAALİYETLERİMİZ

Birikimimiz ile
sektörümüze
yön veriyoruz

Sürdürülebilir bir kümelenme 
sistemi ile farkındalık yaratmak 
hedefiyle çıktığımız yolda; 
yenilebilir enerji ve çevre 
teknolojileri ekosistemini ulusal 
ve uluslararası alanda 
güçlendirmek, ülkemizin temiz 
teknoloji geleceğine daha fazla 
katkıda bulunmak için yeni 
misyonlar üstleniyoruz. 

20
ÜLKE

%58
İHRACAT
ORANI
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İşbirliği içinde olduğumuz kuruluşlar 
ile birlikte yenilikçi yenilenebilir enerji 
ve çevre teknolojileri alanlarında 
faaliyet gösterecek firmalar için 
inovasyon ekosistemini oluşturuyoruz. 

Ayrıca üye firmalarımızın teknolojik 
yenilik faaliyetlerini geliştirmeleri, 
araştırma sonuçlarını ticarileştirmeleri, 
üretim yeteneklerini, küresel ölçekte 
rekabet gücünü ve kapasitelerini 
arttırmanın yollarını açıyoruz.  

Firmalarımızın teknolojik yetkinlik 
düzeylerini belirlemek ve yukarı 
çekmek için bir taraftan somut proje 
kaldıracını kullanırken diğer taraftan 
devlet desteklerini takip ediyoruz. Bu 
sayede dışa bağımlılığımızın ortadan 
kaldırmasını ve ekosistemimizde 
bulunan firmaların dünya 
pazarlarından yeterince pay 
almalarını sağlamayı hedefliyoruz. 

AR-GE
Teknoloji ve
İnovasyonun 
odağında
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Bilgi Akışının
Merkezinde
Üye firmalarımızın küresel ölçekte 
rekabet koşullarına uyum 
sağlamaları, gelişmeleri ve yetenek 
kazanmaları için eğitim ve 
danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. 
Firmalarımız için sektörümüzdeki 
uluslararası süreli yayımları, ihaleleri, 
organizasyonları, ticari bilgi 
kaynaklarını, yeni pazar ve trendleri 
yakından takip ediyoruz. 



Rekabet 
Öncesi
İş Birliği…
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Katılıma açık yönetim anlayışımızla, firmalarımıza ulusal ve uluslararası 
iletişim ağları, profesyonel destek kuruluşları, uzmanlaşmış çözüm 
ortakları ile etkin bir network sağlıyoruz. 

Birlikte çalışmadan kaynaklanan sinerji ve ortak başarıyı destekliyoruz.  
Kamu - özel sektör işbirliği ile finansal ve sektörel desteklere 
erişmelerine, fırsat ve imkanları paylaşabilmelerine, uzman iş gücüne 
kolay erişime olanak tanıyoruz.

Rekabet öncesi iş birliğine ve gerektiğinde birlikte rekabet 
edebilmelerine destek oluyoruz. 



Tüm kümelenme olanaklarımızla 
ekosistemimizde yer alan büyük, orta ve küçük 
ölçekli firmalardan oluşan yapımızla 
uluslararasılaşma faaliyetlerini, küme içi 
işbirliğini ve iletişim ağlarını geliştirmeye 
kilitlendik.

Küme aktörlerimiz arasında sektörel ve 
sektörler arası işbirliklerini ve yatırımları 
güçlendirmek için dünyanın sayılı üretim 
alanlarından biri olan OSTİM sanayi kentinde 
yerli ve yabancı çok sayıda ticari alım heyetini, 
üst düzey kamu ve özel sektör yöneticisini, 
işbirliği arayışında olan kurum ve kuruluşları, 
yenilenebilir enerji ve çevre konusunda çalışan 
uluslararası kümelenmeleri ağırlıyoruz. 

Ayrıca uluslararası küme buluşmaları ve  küme 
ziyaretleri yapıyor, ticari eşleştirme ve network 
geliştirme organizasyonlarına katılıyoruz.

9

Güçlü
Uluslararasılaşma

Tanıtım ve 
Farkındalık
Çalışmalarında
Proaktif
Rol Alıyoruz

Sektörümüzün gelişmesi ve tanıtılması 
amacıyla ulusal ve uluslararası pazarlarda 
firma odaklı tanıtım faaliyetleri yürütüyoruz. 

Firmalarımızın kapasitelerini tanıtmak ve 
ekosistemimizi genişletmek amacıyla basılı, 
dijital ve görsel pazarlama ve tanıtım 
faaliyetleri gerçekleştiriyor, tüm gücümüzle 
çalışmaya devam ediyoruz.

Pazar araştırmaları ve ülke ziyaretleri 
yapıyor, ulusal ve uluslararası sektörel fuar 
ve konferanslara ortak katılım sağlıyoruz. 

Başarılı işbirliği sonuçları doğuran pek çok 
yeni adımla, üye firmalarımızın gerek 
bilinirlik düzeylerini gerekse ihracatlarını 
artırmaları yönünde destek oluyoruz.



10

OSTİM Temiz Teknolojiler Kümelenmesi 
Projesi, OSTİM Enerjik olarak üstlendiğimiz 
en büyük proje olma özelliğini taşıyor. 
Projemiz OSTİM Enerjik çatısı altında 
OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 
OSTİM Vakfı, OSTİM Teknoloji A.Ş., OSTİM 
Teknopark A.Ş., TEMSAN, Ankara Sanayi 
Odası, Ankara Kalkınma Ajansı, Başkent 
Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Gazi 
Üniversitesi, OSTİM Teknik Üniversitesi, 
GÜNDER, Global Enerji Derneği, Türkiye 
Toprak Bilimi Derneği ve 35+ Üye Firma 
ortaklığında gerçekleşiyor. 

PROJELER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kümelenme 
Destek Programı İkinci Çağrı Döneminde 
desteklenen OSTİM Temiz Teknolojiler 
Kümelenmesi Projesi’ni yürütüyoruz. 

OSTİM Temiz Teknolojiler Kümelenmesi 
Projesi, 5 yıl boyunca 24.826.800 TL bütçe 
ile %50 oranla desteklenecektir. 

“Ürün Geliştirme, Santral Rehabilitasyonu, 
Uluslararasılaşma” odak faaliyetleri 
çerçevesinde çalışmalar yürüteceğimiz 
projemiz ile KOBİ’lerin kapasitelerini 
geliştirerek, sektörümüzde yerli ve milli 
üretime öncelik verecek küme faaliyetleri 
yürüteceğiz.

24 milyon
826 bin
800TL’lik
Bütçe
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Gelecek üç yıl içerisinde işletmelerin 
rekabetçiliklerinin artırılması amacıyla eğitim, 
danışmanlık, yurtdışı pazarlama programları ve 
alım heyetleri organizasyonlarını %75 oranında 
desteklenmektedir. 

Proje; Ticaret Bakanlığı 2010/8 Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Tebliği 
kapsamında 2019 yılından itibaren 
desteklenmektedir.

Projeden 27 küme üyesi işletme 
faydalanmaktadır. 

Proje Adı

OSTIM Yenilenebilir Enerji ve Çevre 
Teknolojileri Kümelenmesi

2. URGE Projesi

Proje Süresi

3 yıl (2019-2022)

PROJELER
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OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
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17 ana sektör 139 işkolunda, 5.200 firma 
ve 60.000 çalışanıyla inovasyon ve Ar-Ge 
sonuçlarının ürüne dönüşeceği binlerce 
nitelikli girişimci ve üretici firması, 
Türkiye'nin zengin makine parkı ve 50 
yıllık üretim tecrübesiyle… OSTİM'de hep 
birlikte üreten bir sanayi kenti...

Sanayi kentinin bütün unsurlarını içinde 
barındıran, dünyanın sayılı üretim 
alanlarından biri olan OSTİM, kuruluşundaki 
vizyonunu geliştirmiş, bugün bölgesinde ve 
yakın coğrafyada örnek bir model haline 
gelmiştir. Yalnızca üretmekle kalmayıp farklı 
kulvarlara yönelmiş, bölgesel kalkınma 
modelleri geliştirerek kümelenmeler 
aracılığıyla sanayicimizin dışa açılmasına da 
öncülük etmiştir. Kümemizin en büyük 
destekçisi olan OSTİM “yerli ve milli marka” 
hedefiyle Türk sanayine fikir veren, 
misyonunu ülke dışına taşıyan bir değerler 
zinciri olmayı başarmıştır. 

OSTİM’de olmanın sağladığı 
avantajlar 

Üretimin Başkenti
OSTİM
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Ostim Teknopark Bölge; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ile 
teknolojik ürün üretiminde bulunmak isteyen girişimci ve şirketlere, 
yap – kullan - devret, gelir paylaşımı, açık alan kiralama, ofis ve 
laboratuvar alanı kiralama gibi değişik seçenekler sunuyor. 

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin de yer aldığı havzada faaliyet 
gösteren sanayicilerin iş tecrübesi, üniversitelerimizin bilgi birikimi 
odağında sorunların çözümüne yönelik çalışmalar  yürütüyor. Ülke 
çapında tüm paydaşların katkılarıyla temiz teknoloji alanında ulusal 
bir referans ve hareketlilik merkezi olma yönünde çalışmalarını 
sürdürüyor.  

Girişimciler, üniversiteler ve 
yatırımcılar için bütün 
fırsatları bir arada bulunduran 
Türkiye’nin ilk Tematik 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi... 

OSTİM TEKNOPARK

Geleceğin
Teknolojilerinde
AR-GE ve İnovasyon için
Sınırsız İmkan



ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
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ÜYE FİRMALARIMIZ
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BİTEK ENERGY

ENERGY   R
&D

A K A D E M İ



Firmalarımızın
Üretim ve Hizmet Alanları

ÜYE FİRMALARIMIZ

YENİLENEBİLİR
ENERJİ

ÇEVRE
TEKNOLOJİLERİ

DESTEKLEYİCİ
HİZMETLER
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MATRİS



MATRİS
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T  : +90 312 385 5090 / 1413 
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