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KOBI'ler Projelerini ETIM Ile Hayata
Geçiriyor
Eskisehir’de havacilik, rayli sistemler, makine imalat, otomotiv ve beyaz
esya sektörlerinde faaliyet gösteren KOBI’lerin projelerinin ETIM’in uzman
personel ve gelismis teknik altyapisi ile desteklenerek gerçeklestirilmesi
için hazirlanan “ETIM-KOBI Proje Ortaklik Çalistayi”, Eskisehir Organize
Sanayi Bölge Müdürlügünde yapildi.
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Eskisehir Organize Sanayi
Bölgesi Konferans Salonunda
gerçeklesen çalistayda ATAP
A.S. Yönetim Kurulu Baskani
Metin Saraç, KOSGEB Eskisehir Il
Müdürü Tarik Yilmaz, ATAP A.S.
Genel Müdürü Dr. Sedat
Telçeken, Projenin Takim Lideri
Dr. Kastytis Geas,
akademisyenler ile KOBI
Kapasite Gelistirme
Programi’na katilim saglayan
firmalarin temsilcileri yer aldi.
Programin açilisinda konusan
ATAP A.S. Yönetim Kurulu Baskani Metin Saraç, “Özellikle ETIM projesi ile hayata geçecek
olan projelerin sehrimize ve sanayimize katkilari çok önemlidir. Ancak katma degerli
projelerin sürdürülebilirligi konusunun altini çizmek istiyorum. Projede önemli bir makine
olan ve ETIM bünyesinde çalisan 3B metal yazicinin sarf malzemesi ihtiyaçlarina yönelik,
üniversitelerimiz ve sanayimiz ortak Ar-Ge projeleri gelistirilmeli ve burada da disa
bagimlilik en aza indirilmelidir” diye konustu.

“KOBI’lere sundugu katkilar için ETIM’e tesekkür ederiz”
Tarik Yilmaz ise, ETIM’e tesekkürlerini sunarak, “KOSGEB olarak Küçük ve Orta Büyüklükteki
Isletmelerimizin (KOBI) özellikle böylesine önemli yüksek katma degerli yeni teknolojilere
erisim olanagi sunan ETIM projesine tesekkür ederiz. Bizler de müdürlük olarak bu
asamada KOBI’lerimize destek bulunacak olmaktan memnun olacagiz” dedi.

“KOBI’lerimizin ihtiyaci olan mühendislik-tasarim-prototipleme konularinda haziriz”
ATAP A.S. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, ETIM olarak KOBI’lerin ihtiyaçlarini karsilamak
üzere hazir olduklarini aktararak, “Projemiz bildiginiz üzere Eskisehir TGB yönetici sirketi
ATAP A.S. tarafindan 2020 yilindan beri yürütülmektedir. 3 Subat’ta KOBI’lerimizin
kapasitelerini gelistirmeye yönelik olarak 7 farkli baslik altinda 15 modülde teknik ve teknik
olmayan egitimlere baslamistik. Bu egitimler 17 Mart’a kadar devam ediyor olacak.
Bununla birlikte projemizin önemli bir göstergesi olan 5 pilot projenin seçimi ve bunlara
yönelik olarak ETIM’in desteginin detaylandirilacagi bu toplanti bizler için çok önemlidir.
Projelere iliskin olarak KOBI’lerimizin ihtiyaci olan mühendislik-tasarim-prototipleme
konularinda ETIM olarak uzmanlarimizla ve makine parkimizla bizler haziriz” ifadelerini
kullandi.
“Bilgilendirme çalistayi bizim için kiymetli”
Projenin Takim Lideri Dr. Kastytis Geas ise “Projemize bugüne degin katki sunan siz
kiymetli KOBI’lerimize tesekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte KOBI’lerimiz ve ETIM ile
birlikte gelistirecekleri is birliklerine önemli bir adim olacak ortak proje gelistirmeye yönelik
bu bilgilendirme çalistayi bizim için kiymetlidir. Açilan proje çagrisina iliskin olarak teknik
detaylari ve basvuru süreçlerini burada birlikte ele aliyor olacagiz” dedi.
Konusmalarin ardindan ETIM Direktörü Hakan Ünal, ETIM’in hizmetleri ve teknik alt yapisina
dair sunum yapti. Çalistayda ayrica KOBI Destekleme Programi’nin basvuru süreci ve
detaylari KOBI’lere tanitildi. Çalistayin sonunda 3 Subat 2022 tarihinde baslayan KOBI
Kapasite Gelistirme Programi’na katilim saglayan firmalara katilim sertifikalari takdim
edildi.
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