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OTAM Ömür, Dayanım ve İnovasyon Merkezi
açılış töreni 27 Şubat 2014 günü
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK’ın
katılımları ile gerçekleşti
Öte yandan kuruluş hazırlıkları ilerlemekte olan TOSB Üniversitesi girişimine de İTÜ-OTAM işbirliğinden edinmiş olduğumuz Üniversite-Sanayi işbirliği deneyimini aktarabileceğimiz görüşündeyiz. Bu olasılık OTAM kuruluş misyonlarımız
ile olan uyumu açısından çok memnuniyet vericidir.

O

TAM olarak; ortağımız TAYSAD’ın talebi ile Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
(TOSB) tarafından tahsis edilen bir mekanı düzenleyerek, araç ve aksamının dayanım ve ömür araştırmaları,
geliştirme, test ve analiz çalışmaları konularındaki hizmetleri Maslak Merkezi yanında Kocaeli Bölgesinde, TOSB içerisinde de vermeye başlamış bulunuyoruz. Bu kapsamda yeni
“Dayanım/Ömür İnovasyon Merkezi”miz faaliyete geçirilmiş
bulunmaktadır. TOSB içinde yer alan yeni tesislerimizde
komple araç ile araç alt sistemleri ve aksam parçalarının
dayanım ve ömür iyileştirme çalışmaları başta olmak üzere,
Otomotiv Sektörünün, Savunma Sanayiinin ve Raylı Taşımacılık Kuruluşlarının test ve mühendislik isterlerine cevap
verilebilmeyi amaçlanmaktayız.

580 m2 kapalı test alanı ve 400 m2 ofis alanına sahip OTAM/
TOSB tesisimizde, ayrıca yarı-römork araçlardan ağır kamyon ve hafif kamyonlara, binek araçlardan hafif ticari araç,
otobüs/midibüs ve minibüslere kadar tüm araç ailelerini ve
alt sistem parçalarını kapsayacak şekilde ömür/dayanım
testleri yapabilmeye olanak sağlayan, üzerinde yapılan testlerin doğruluğu ve güvenilirliği açısından önem taşıyan, bina
temelinden bağımsız, izole ve sönümlenmiş bir sismik temel
alanımız da mevcuttur.
Otomotiv sektörünün merkezinde yer alan TOSB bölgesinde
vereceğimiz hizmetler ile OTAM test birimlerimiz, otomotiv
mühendisliğinin içerdiği alt mühendisliklerin Ar-Ge yetkinliği
için gerekli test olanaklarını sunarak, tasarım doğrulama ve
test amacıyla yurt dışına yapılan döviz harcamalarını azaltma, Ar-Ge ve Test süreçlerini eksiksiz ve kısa sürede gerçekleştirme ve Ar-Ge ile ilgili bilgi birikimini arttırma hususlarında önemli katkılar sağlayacaktır.

Küresel rekabetçiliğin yüksek katma değer yaratabilmekten
geçtiğinin bilinci ile ana sanayi ve tedarikçisi kuruluşların ArGe, tasarım ve test yeteneklerinin artmasını sağlamak amacı ile, özellikle otomotiv sanayi firmalarının yoğun olarak bir
arada bulunduğu Kocaeli Bölgesine Ar-Ge, tasarım ve test
faaliyetlerini sunabilmek, OTAM A.Ş. stratejik yol haritamızın önemli parçasıdır. Yeni kurulan “Dayanım/Ömür İnovasyon Merkezi”miz ile bu hedef gerçekleştirilmiş olmaktadır.
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