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ETIM Eskisehir'de Sanayiye Ve
KOBI'lere Güç Katacak
Eskisehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurulan, Eskisehir Tasarim
ve Inovasyon Merkezi’nin (ETIM) 3’üncü Yönlendirme Komitesi Toplantisi
yapildi.
 Ekleme: 29.11.2021 - 14:32 / Kaynak: İHA

 Facebook'ta Paylaş

 Twitter'da Paylaş

Avrupa Birligi ve Türkiye
Cumhuriyeti mali is birligi
çerçevesinde finanse edilen,
Sanayi ve Teknoloji Bakanligi
tarafindan yürütülen Rekabetçi
Sektörler Programi kapsaminda
Eskisehir OSB Konferans
Salonunda yapilan toplantiya,
Sanayi ve Teknoloji Bakanligi
Proje Sorumlusu Ender Sen,
Eskisehir OSB Baskan Vekili ve
Anadolu Teknoloji Arastirma
Parki (ATAP) A.S. Yönetim Kurulu
Baskani Metin Saraç, ATAP A.S.
Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, Projenin Takim Lideri Dr. Kastytis Gecas ile kamu
kurumu temsilcileri katildi.
ETIM personel egitimleri ve sonuçlarinin aktarildigi toplantida paydaslar arasinda proje
ilerlemesi üzerine görüs alisverisinde bulunuldu ve merkezin gelistirilmesi ve yeni
çalismalara yönelik öneriler paylasildi. Toplantida konusan Eskisehir OSB Baskan Vekili ve
ATAP A.S Yönetim Kurulu Baskani Metin Saraç, “ETIM sayesinde sehrimizdeki KOBI’ler daha
rekabet edebilir bir yapiya yükselecek ve ülkemizin ihracat oranlari artacaktir” dedi.
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“ETIM sanayimizdeki önemli bir eksikligi giderecek”
Toplantida konusan Metin Saraç, ETIM’in Küçük ve Orta Büyüklükteki Isletmeleri (KOBI)
daha rekabet edebilir bir yapiya yükseltecegine inancinin tam oldugunu söyleyerek,
“Eskisehir Tasarim ve Inovasyon Merkezimiz, sehrimizde havacilik, rayli sistemler, makine
imalat, otomotiv yan sanayi, beyaz esya gibi öncü sektörlerde faaliyet gösteren
KOBI’lerimizin mühendislik, tasarim ve prototipleme ihtiyaçlarinin giderilmesi amaciyla
faaliyet gösterilmesi için kuruldu. Merkezimizin KOBI’lerimize sunacagi katkilar öncelikle
Eskisehir ve çevresinde, sonrasinda ise ülkemizin sanayisinde önemli bir eksikligi
giderecek. Bu projemizin sonunda hizmet vermis oldugumuz sektörlerdeki kuruluslarin
nitelikleri gelistirilerek, rekabet güçleri artirilacak, dolayisiyla ülkemizin ihracat oranlari
daha ileriye tasinacak, özellikle katma degerli ürünlerde KOBI’lerimizin kabiliyet ve
yetenekleri ciddi ölçüde gelisecek” diye konustu.

Yol haritasi hakkinda bilgi verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanligi Proje Yöneticisi Ender Sen ise projenin yürütülmesi ve
paydaslar ile olan is birliklerinden duydugu memnuniyeti dile getirerek, bölgede var olan
diger IPA-II projeleri ile bir ag olusturulmasi, KOSGEB, kalkinma ajansi ve TÜBITAK gibi
kuruluslarla yapilacak is birlikleri ile ETIM’in daha da etkin bir biçimde KOBI’lere destek
saglayacagini ifade etti.
Toplantida söz alan ATAP A.S. Genel Müdürü Sedat Telçeken, konusmasinda son alti aylik
süreçteki danismanlik ve tedarik süreçlerine iliskin detayli bilgilendirmeler yapti. Özellikle
makina parkina eklenen 3B metal yazici, tel erozyon cihazi ve tasarim programlari ile
birlikte is istasyonlari hakkinda bilgiler veren Telçeken, Sanayi ve Teknoloji Bakanligi ve
paydaslara katkilarindan dolayi tesekkür etti. Projenin Takim Lideri Dr. Kastytis Gecas ise,
yakin zaman da baslayacak olan KOBI’lerin egitimleri ve bu egitimlere iliskin müfredattan
bahsederek, çalisma ziyaretlerine iliskin bilgiler verdi.
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Bu haber İHA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere
herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.
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