ETİM İÇİN ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ
Eskişehir’de düzenlenen Teknik Destek Projesi Tanı Çalışması Geri Bildirim ve Yansıma Çalıştayında ATAP A.Ş.
tarafından kurulması planlanan ETİM masaya yatırıldı.
 29 Mart 2021 Pazartesi 08:54

Avrupa B rl ğ (AB) ve Türk ye Cumhur yet tarafından f nansa ed len Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi'n n (ETİM) kurulması ç n
“Tekn k Destek Projes Tanı Çalışması Ger B ld r m ve Yansıma Çalıştayı” düzenlend . Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi, Eskişehir OSB, Eskişehir Sanayi Odası, Raylı Sistemler Kümesi ve Havacılık Kümesi’n n katkılarıyla düzenlenen
“Tekn k Destek Projes Tanı Çalışması Ger B ld r m ve Yansıma Çalıştayı”na; Esk şeh r OSB Yönet m Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, BEBKA
Genel Sekreter Doç. Dr. M. Zek Durak, KOSGEB Esk şeh r İl Müdürü Tarık Yılmaz, Esk şeh r Tekn k Ün vers tes Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Servet Turan, Esk şeh r Osmangaz Ün vers tes Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıfat Ed zkan, Esk şeh r OSB Başkan Vek l ve ATAP A.Ş.
Yönet m Kurulu Başkanı Metin Saraç, projen n takım l der Dr. Kastyt s Geas ve ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken katıldı. Ayrıca
Esk şeh r’de havacılık, raylı s stemler, mak ne malatı, otomot v ve beyaz eşya sektörler nde faal yet gösteren KOBİ’ler n tems lc ler de
programda yer aldı.
HEDEF YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACINI YÜZDE 20’YE ÇIKMAK
Esk şeh r OSB Başkanı Nad r Küpel , yüksek teknoloj ürün ihracat oranını yüzde 20’lere çıkarmayı hedefled kler n söyleyerek, “Esk şeh r
sanay s n n hracatı ç nde yüksek teknoloj ürün hracatımızın payı halen yüzde 15, bu oran Türk ye genel hracatı ç nde se sadece yüzde
3,8 düzey nde. B z m hedef m z 2030 yılına kadar bu oranı yüzde 20’ye çıkarmak” ded . Bu hedef ulaşmada en büyük payın ATAP A.Ş. ve
Esk şeh r Teknoloj Gel şt rme Bölgem zdek f rmalara düşeceğ n bel rten Küpel , “Yerl ve yabancı yatırımcıların bölgem ze yatırım yapması
ç n sürekl görüşmeler ç ndey z. B zler elbette Esk şeh r OSB’ye yen büyük yatırımlar kazandırmak, üret m , hracatı ve st hdamımızı
artırmak ç n sürekl çalışıyoruz. Burada en öneml görev s zlere, sanay m ze, ün vers telerdek hocalarımıza ve genç g r ş mc lere düşüyor”
d ye konuştu.
4 ÜNİVERSİTE, 2 ŞEHİR VE 2 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Esk şeh r OSB Başkan Vek l ve ATAP A.Ş. Yönet m Kurulu Başkanı Met n Saraç, ATAP A.Ş. hakkında katılımcılara b lg ler verd . Saraç,
“ATAP A.Ş.’n n kuruluş amaçlarının başında, ulusal sanay m z , hızla gel şm ş ülkeler düzey ne çıkararak ülkem ze, uluslararası pazarda
rekabet gücü kazandırmak yolunda b l msel b lg y uygulamaya dönüştürerek teknoloj n n h zmet ne sunab lmek ç n ün vers teler le sanay
arasında ş b rl ğ n gerçekleşt recek b r Ar-Ge ekos stem kurmaktı” şekl nde konuştu. Projede yer alan kurum ve kuruluşlar hakkında
açıklamalarda bulunan Met n Saraç, konuyla lg l olarak şunları söyled :
“ATAP A.Ş.’n n eko s stem nde şu anda Esk şeh r ve B lec k olarak k şeh r bulunuyor. Esk şeh r Organ ze Sanay Bölge Müdürlüğü, Esk şeh r
Sanay Odası, Anadolu Ün vers tes , Esk şeh r Osmangaz Ün vers tes , Esk şeh r Tekn k Ün vers tes ve B lec k Şeyh Edebal Ün vers tes
olarak dört ün vers te; Anadolu Ün vers tes Teknoloj Transfer Of s ARİNKOM ve Esk şeh r Osmangaz Ün vers tes Teknoloj Transfer Of s
ETTOM, Esk şeh r Havacılık Kümes , Raylı S stemler Kümes , Esk şeh rKütahyaB lec k Seram k Kümes ve Kalkınma Ajansı olarak BEBKA ve
KOSGEB yer alıyor.”

“KOBİ’LERİN REKABET GÜCÜ ARTACAK”
ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken se ETİM’ n, ATAP A.Ş. tarafından Esk şeh r Teknoloj Gel şt rme Bölges ’nde kurulduğunu
aktararak, “Esk şeh r Teknoloj Gel şt rme Bölges Yönet c Ş rket Anadolu Teknoloj Araştırma Parkı (ATAP A.Ş.) tarafından uygulanan proje,
tedar k ve tekn k destek olmak üzere k b leşene ayrılmıştır. Onaylanan toplam bütçe 3 m lyon 894 b n 880 avrodur. Esk şeh r Tasarım ve
İnovasyon Merkez ATAP A.Ş. tarafından, Esk şeh r Teknoloj Gel şt rme Bölges ’nde kurulmuştur. Merkez’ n amacı, Esk şeh r ve çevres nde,
öncel kle havacılık, raylı s stemler, mak ne malatı, otomot v ve beyaz eşya sektörler nde faal yet gösteren KOBİ’ler n, novat f ürünlerle dünya
p yasalarında rekabet gücünü artırıp, mühend sl k, tasarım ve protot pleme kab l yetler n n gel şt r lmes ne destek sağlayarak, ülkem z n dış
t caret açığını azaltmak ve bölgen n rekabetç l k sev yes n arttırmaktır” açıklamasında bulundu.

