
 

Or ta Anadolu K a lkınma A jansı  

A 
jansımız İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanları Mustafa Eren ve 

Metin Ergöktaş Melikgazi Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi nin or-

taklaşa yürüttüğü Erciyes snow tubing (şişme kızak) projesini yerinde 

inceleyerek proje koordinatörü ve ilgili personelden bilgi aldılar. Kayserinin kış 

sporları merkezi olma hedefindeki önemli adımlardan olan projenin 2012 yılı 

sonlarında tamamlanması planlanıyor. Projenin ön aşaması olarak Erciyes Yolu 

genişletme ve düzenleme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Şişme Kızak 

(snow tubing) projesi kapsamında çocuklara özel şişme kızak pisti yapılacak. 

Toplam 20.000 m² alan üzerinde kurulacak tesis içerisinde çocuklara özel şişme 

kızak tesisinin lift uzunluğunun 222 metre, teleferiklerin 222 metre, 3 adet pis-

tin her birisinin uzunluğunun 105 metre,  taşıma bandının ise 105 metre olması 

planlanıyor. Pistlerin bir tanesi yılın 12 ayı kullanılabilir durumda olacakken 2 si 

sadece kış aylarında hizmet verecek. Tesiste çocuklar için 100 adet şişme kızak 

olması da planlanan işler arasında. Erciyes şişme kızak tesisini yılda yaklaşık 

10000 ziyaretçinin ziyaret etmesi bekleniyor. 

Sayı 2  

Ş İŞ ME  K IZ A K  PROJESİ YERİNDE 
İNCELENDİ.  
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Erciyes Şişme Kızak 
Proje Alanında İncele-
melerde Bulunuldu 
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Savsan İhalesine Katı-
lım Gerçekleştirildi. 

2 

Üstünel Mobilya İha-
lesine Katılım Gerçek-
leştirildi 
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Me-ka Plastik Ekip-
man Fiziksel Kontrol 
Yapıldı 
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İDB BÜLTENİ  



 

Sayf a 2  

Erciyes Şişme 

Kızak Tesisi 

Projesi Erciyes'in 

Kış Sporları 

Merkezi olma 

yolundaki 

hedefine önemli 

katkılarda 

bulunacak.. 

Sayı 2  

SAVSAN İHALESİNE KATILIM 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ  

B 
ölgemizde yer alan ve savunma sanayi konusunda ürünler üreten 

ve geliştiren yararlanıcımız Savsan Savunma Sanayi, 2010 yılı İkti-

sadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında prototip üreti-

mini yapacağı ZPT(Zırhlı Personel Taşıyıcısı) araçların parçaları için bir ihale 

gerçekleştirmiş olup, bu ihaleye muhtelif sayıda firma katılım sağlamıştır. 

Firma değerlendirme komitesi verilen teklifleri detaylı bir şekilde incele-

miş, ORAN uzmanları M. Fatih YAPRAK ve Ahmet Lutfi Sahin ihaleye göz-

lemci olarak katılmıştır. 

Y 
ararlanıcımız, üretimi gerçekleşecek olan parçaların numunelerini 

Kayseri 2. Ana Bakım Merkezi’nden teminat karşılığı geçici sürey-

le temin etmiş olup, bu ürünler için detaylı inceleme ve ürün geliş-

tirme işlemlerini tamamlamıştır. 

F 
irmada yapılan incelmelerde görünürlük unsurları da incelenmiş, 

firmaya yapmış olduğu çalışmalardan ötürü de teşekkür edilmiştir.  



 

İDB Bülteni  Sayf a 3  

Yararlanıcımız, üretimi 

gerçekleşecek olan 

parçaların numunelerini 

Kayseri 2. Ana Bakım 

Merkezi’nden teminat 

karşılığı geçici süreyle 

temin etmiş olup, bu 

ürünler için detaylı 

inceleme ve ürün 

geliştirme işlemlerini 

tamamlamıştır. 

 



 

ÜST Ü N EL  M OB İLYA  İ H A LES İ NE   KATILIM 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ  

O 
rta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamın-

da mali destek alan yararlanıcılarımızdan Üstünel Mobilya firması, proje kapsamında alımını 

gerçekleştireceği makineler için 14.09.2011 tarihinde bir ihale gerçekleştirmiştir. Yararlanıcı 

adresi olan OSB 22. Cad. No:8 Kayseri’de gerçekleşen ihalede açılan lotlardan 3’üne muhte-

lif firmalardan teklif gelirken, ihalede alınması planlanan yatak dokuma makinesi için yararlanıcımıza ula-

şan herhangi bir teklif olmamıştır. 

İ 
haleye gelen teklifleri tek tek inceleyen değerlendirme komitesi teklif gelen 3 lot için sunulan tek-

liflerin teknik ve mali açıdan uygun olduğuna karar vermiştir. Yararlanıcımız ihale sonrası bu firmalar 

ile irtibata geçecek olup nihai sözleşmeler için davet mektupları gönderecektir. İhalede başarılı ola-

mayan isteklilere ise bu durum aynı şekilde duyurulacaktır. 

Üstünel Mobilya İhale Komisyonu 



 

ME-KA PLASTİK EKİPMAN FİZİKSEL 
KONTROL YAPILDI.  

MEKA PLASTİK TIBBİ MEDİKAL KALIP TASARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ tarafından yürütülen 

“Tıbbi Medikal Kalıp Ürün Üretim” projesi kapsamında 06.07.2011 tarihinde yapılan ihale sonucu 

satın alması yapılan 3D Printer ın Fiziksel Kontrolü yapılarak işleyişi, firmaya ve sektöre yapacağı 

katkılarla ilgili olarak İDB uzmanları Metin Ergöktaş ve Mustafa Eren tarafından firma yetkililerin-

den bilgi alınmış ve görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

3D Printer cihazının kullanım amacı, 

müşteri taleplerinin değişken olabileceği dü-

şünüldüğünde,  üretilmek istenen ürünün mo-

delini üretim aşamasına geçmeden önce üç 

boyutlu oluşturmak, tüm ölçü ve özelliklerini 

üretim sürecinden önce kontrol ederek, üre-

tim süresini ve maliyetlerini kısaltmaktır. Ürün 

ile ilgili tüm hesaplar yapıldığı halde, malzeme 

üretildikten sonra müşteriler farklı talepler 

gelebilmektedir. Bu durum kalıbın bozulması-

na ya da yeniden yapılmasına neden olmakta-

dır. Sonuç olarak üretici firma para ve zaman 

kaybetmekte ve üretim süreci ciddi anlamda 

sekteye uğrayabilmektedir. Ayrıca ARGE çalış-

maları için de nerdeyse olmazsa olmaz bir ci-

hazdır. ARGE süresini kısaltmakta ve katlanıla-

bilir hata oranına düşürmektedir. Bu durum 

üretim maliyetlerine olumlu bir şekilde yansı-

maktadır. 



 

İDB Bülten 
İzleme ve Değerlendirme Birimi 

  

 
 

  

333   D Printer cihazıyla elde D Printer cihazıyla elde D Printer cihazıyla elde 
edilen  bir modelden gö-edilen  bir modelden gö-edilen  bir modelden gö-
rüntüler. rüntüler. rüntüler.    

   

SSS   
olidworks programı ile olidworks programı ile olidworks programı ile 
çizimi yapılan modeller çizimi yapılan modeller çizimi yapılan modeller 
yardımıyla prototip çıktı-yardımıyla prototip çıktı-yardımıyla prototip çıktı-

sı elde edilir.  3D Printer içine sı elde edilir.  3D Printer içine sı elde edilir.  3D Printer içine 
tutucu tabletin yerleştirilmesi tutucu tabletin yerleştirilmesi tutucu tabletin yerleştirilmesi 
ile prototip çıkarma işlemine ile prototip çıkarma işlemine ile prototip çıkarma işlemine 
başlanır. Buradaki işlemin son-başlanır. Buradaki işlemin son-başlanır. Buradaki işlemin son-
lanmasının ardından ürün te-lanmasının ardından ürün te-lanmasının ardından ürün te-
mizleme kısmına tutucu tabletle mizleme kısmına tutucu tabletle mizleme kısmına tutucu tabletle 
birlikte her iki kimyasalın içeri-birlikte her iki kimyasalın içeri-birlikte her iki kimyasalın içeri-
sinde 5sinde 5sinde 5---7 dakika kalacak şekilde 7 dakika kalacak şekilde 7 dakika kalacak şekilde 
bırakılır. Kimyasal sıvıdan çıkarı-bırakılır. Kimyasal sıvıdan çıkarı-bırakılır. Kimyasal sıvıdan çıkarı-
lan prototip  ultraviyole ışınlarla lan prototip  ultraviyole ışınlarla lan prototip  ultraviyole ışınlarla 
çalışan kurutucu kısmına tutucu çalışan kurutucu kısmına tutucu çalışan kurutucu kısmına tutucu 
tabletle beraber yerleştirilerek  tabletle beraber yerleştirilerek  tabletle beraber yerleştirilerek  
kurutma işleminin sonlanması kurutma işleminin sonlanması kurutma işleminin sonlanması 
beklenir. Son olarak kurutulan beklenir. Son olarak kurutulan beklenir. Son olarak kurutulan 
prototip tutucu tabletteki des-prototip tutucu tabletteki des-prototip tutucu tabletteki des-
tek kısımlarından kırılarak ayrış-tek kısımlarından kırılarak ayrış-tek kısımlarından kırılarak ayrış-
tırılır. Bu işlemle beraber proto-tırılır. Bu işlemle beraber proto-tırılır. Bu işlemle beraber proto-
tip oluşturma işlemi bitirilmiş tip oluşturma işlemi bitirilmiş tip oluşturma işlemi bitirilmiş 
olur.olur.olur.   


