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BEBKA Haber dergisinin dördüncü sayısında kırsal kalkınma başlığını ele al-
mak istedik.  

Kırsal kalkınma, sektörel ve mekânsal boyutları itibarıyla ağırlıklı olarak 
tarım ve bölgesel gelişme politikalarıyla ilişkilidir. Tarım, bölgemizdeki kırsal istih-
damda başat sektör konumunu muhafaza ederken, tarımdaki çözülme tarım dışı iş 
kollarında istihdam imkanlarının iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Tarım dışı 
istihdam olanaklarının yetersiz olması, kırdan kente göçü besleyen ana etmenler-
den biridir. Bu bağlamda, öncelikle ticaret ve hizmet sektörlerindeki iş kollarının 
gelişimine yönelik mesleki kursların yaygınlaştırılması ve tarıma dayalı sanayi-
nin kırsal kesimde geliştirilmesine yönelik destek ve teşviklerin yapılması amaç-
lanmaktadır. Bunun yanı sıra nüfusu az ve yerleşim biçimleri dağınık olan kırsal 
bölgeler, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetler ve diğer sosyal hizmet alanlarında 
da sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle kırsal alanda sosyal refahı ar-
tırmak önem taşımaktadır.  

Ajans faaliyetleri için esas teşkil eden 2010- 2013 dönemini kapsayan TR41 Bur-
sa Eskişehir Bilecik Bölge Planında “Yaşayan tarihi, kültürü ve doğasıyla turizmde 
çekim merkezi; girişimci ruhuyla lider; yenilikçi ve bilgi odaklı sanayi ve tarımıyla 
Avrupa’nın en rekabetçi üretim merkezi; çevreye ve insana duyarlı müreffeh bir 
bölge” belirlenen vizyon temelinde, TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi için oluştu-
rulan altı gelişme ekseninden biri de “Tarımda Verimlilik ve Kırsal Kalkınma”dır.

Vizyonda da belirtildiği gibi bölgenin küresel rekabet gücünün artırılmasını 
desteklerken yenilikçi ve bilgi odaklı sanayi ile sürdürülebilir bir kalkınma hedefi-
ni benimsemekle birlikte bölgemizin yaşayan tarihi, kültürü ve doğasıyla turizm-
de çekim merkezi olmasını amaçlıyoruz.  Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan 
2012 yılı Sürdürülebilir Sanayi, Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı ve Turizm 
Tanıtım Mali Destek Programlarına toplam 20 milyon TL bütçe tahsis edilmiştir. 
Program hakkında daha ayrıntılı bilgilere dergimiz sayfalarında yer verilmiştir.  
Ayrıca tamamlanan veya yürütülmekte olan projelerden haberleri ve yapılan rö-
portajları sizlerle paylaşacağız. 

Bu sayımızda Bursa İl Genel Meclisi Başkanı Nedim Akdemir, Eskişehir İl Genel 
Meclisi Başkanı Ahmet Yapıcı ve Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Çelik ile 
bölgemizde kırsalda yapılan çalışmalar üzerine yapılmış röportajlara yer veriyo-
ruz. Dergimizin sayfalarında üç ilimize ayrılmış bölümlerde illerimiz kırsalı hak-
kında genel bilgilere ulaşabilirsiniz.  

Ayrıca dergimizde bölgemizdeki önemli paydaşlarımızdan olan ve yaptığımız 
çalışmalarda verilerini kullandığımız Türk İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tanıtımı-
na yer verdik.

Turizm ve Sanayi temalı sayılarımızdan sonra bu sayımızda da bölgemiz ve ça-
lışmalarımız hakkında faydalı bilgiler bulacağınızı düşünüyor ve esenlikler diliyo-
rum.

Tarımda Verimlilik ve Kırsal Kalkınma
Dr. Mehmet Sait CÜLFİK / Genel Sekreter
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Kırsalda damlama sulama 
sistemlerine geçiş hızlandı
Bursa İl Genel Meclisi Başkanı  Nedim Akdemir, 2012’de kırsala yönelik 
çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirterek, damlama sulama sistemlerine 
yönelik çalışmaların bunların arasında en önemlisi olduğunu vurguladı.

Bursa İl Genel Meclisi Başkanı ve BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Akdemir:
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Evliya Çelebi’nin ‘Velhasıl Bursa sudan ibarettir’ sözü, 
Bursa’nın su kaynakları yönünden zenginliğini apaçık 
ifade ediyor. Ancak kaynakların sonsuz olmadığına işa-

ret eden Bursa İl Genel Meclisi Başkanı ve BEBKA Yönetim 
Kurulu Üyesi Nedim Akdemir, kırsal alanda en fazla ağırlık 
verilen yatırımların başında damlama sulama sistemlerine 
geçişin olduğunu söyledi. Akdemir, kapalı sistem sulamayla 
organik tarımı özendirmek için çalıştıklarını ifade ederken, 
diğer taraftan Bursa’daki en büyük değişimin köy kadınla-
rının turizme yönelik işler yapmaya başlaması olduğunu 
kaydetti. 2014 Mart’ında yapılacak yerel seçimlerle birlikte 
il özel idareler ve il genel meclislerinin kapanacak olması-
na karşın kırsal alana yönelik hizmetlerin aralıksız devam 
ettiğini açıklayan Akdemir, 108 milyon liralık 2013 bütçe-
sinden, 30 milyon 800 bin liranın Tarım ve Köy İşleri Daire 
Başkanlığı’na tahsis edildiğini, gerekli durumlarda bu payın 
daha da artırılabileceğini ifade etti.

- Bursa İl Genel Meclisi olarak kırsal kesime yönelik ger-
çekleştirdiğiniz ve gerçekleştirmeyi planladığınız hizmet-
ler nelerdir?

- Kırsal yörede yapmadığımız hizmet hemen hemen hiç 
yok. Ama en çok ağırlık verdiğimiz ve en önemli hizmetleri-
mizden biri kapalı devre sulama sistemlerine geçiş. Bu konu-
dan asla taviz vermiyor ve açık sulamayı tamamen kaldırma-
yı hedefliyoruz. Önceliğimiz her bölgede 
sulu tarım yapılması. Çünkü Bursa Ovası 
gerçekten çok verimli. Belki de ülkemizin 
en verimli toprakları şehrimizde. Ayrıca 
damlama sulama ile açık sulama arasın-
da 1/3 ve 1/4 oranında su tasarrufu da var. 
Bursa her ne kadar su şehri de olsa, kay-
naklarımız sonsuz değil ve sınırlı kaynak-
larla bu işi yapmak zorundayız. Bir gerçek 
daha var ki; ne yazık ki topraktan kaynak-
lanan sebeplerden ötürü sulama gölet-
leri yapamıyoruz. Bunu engellemek için 
membran tipi gölet yatırımlarını uygun 
gördük ve geçmiş yıllarda olsun, 2012’de 
olsun ve hatta 2013’te de membran tipi 
göletler yapıp, damlama sulamayla bu 
durumu pekiştirmek istiyoruz. Bugün 
suyu en verimli şekilde nasıl kullanırız? 
Bunun hesabı içerisindeyiz.

Verimli olmayan topraklarımızda da 
hayvancılığı teşvik ediyoruz. Bursa Türkiye’nin en büyük süt 
üreticilerinden ve hayvancılık faaliyetleri Mustafakemalpa-
şa, Karacabey, Yenişehir başta olmak üzere tüm ilçelerimizde 
çok başarılı. Süt üretimimiz Türkiye genelinde ilk 3’te.

VAHŞİ SULAMA SORUNU 
- Projelerinizi hayata geçirmeye çalışırken karşılaştığı-

nız sıkıntılar oluyor mu?
- Bursa’nın ve Türkiye’nin bence en büyük sorunu baba-

dan kalma ekim yapılması. Bilinçli tarım ekonomisinin tam 
manasıyla yerleştiğini söyleyemeyiz. Bunun en kötüsü de 
vahşi sulama. Vahşi sulama verimli toprakların bulunduğu 
en üst tabakayı alıp götürüyor. Çiftçimiz tarlasını suladığını 
sanıyor ama 2-3 yıl sonra verimli toprak kalmıyor, bunun far-
kında değil.

Yine ülkemizde belki de en sıkıntı olan toprakların parça-
lanması. Miras yöntemiyle ülkemizde tarım yapılan toprak-

lar o kadar küçük kaldı ki, 5-10 dönümlük topraklarda tarım 
yapılır hale gelindi. Oysa rantabl şekilde tarım yapılabilmesi 
için arazi büyüklüğünün 100-200 dönüm olması gerekiyor. 
Örneğin İngiltere miras sistemini 2000 yıl önce açmış ki yazılı 
olmayan anayasasına rağmen. İngiltere’de toprak en büyük 
erkek evlada kalır. Erkek evladı yoksa en büyük kız evlada 
kalır. Kesinlikle miras yoluyla paylaşılmaz. Türkiye’de ise 
babanın 100 dönüm toprağı, 5 de çocuğu varsa, baba öldü-
ğünde çocuklar 20’şer dönüm paylaşır, çocuklardan biri de 
öldüğünde 5-6 dönüm topraklarda ziraat yapmaya çalışılır. 
Bu durum israfı da körüklüyor. Eğer sizin 20 dönüm topra-
ğınız varsa, bu toprağı işlemek için ekipman lazım, traktör 
lazım. Bir traktör bugün verimli şekilde kullanıldığında 200-
250 dönüm araziyi rahatlıkla işleyebilirken, sadece 20-25 dö-
nüme hitap ediyor. Geri kalan zamanda atıl vaziyette, binek 
araba gibi kullanılan bir ulaşım aracı oluyor.

- Kırsal kesime yönelik proje uygulamalarında en çok 
iletişimde ve işbirliğinde bulunduğunuz kurum ve kuru-
luşlar hangileridir?

- Tarım il müdürlükleri, İl Özel İdare ve Köy İşleri Dairesi en 
çok ilişki içerisinde olduğumuz kurumlar. Ve tabi köy muh-
tarlarımız ve ilgili köylerin sakinleriyle de görüşüyoruz. İl Ge-
nel Meclisi’nde bir karar almadan muhakkak komisyonlara 
havale ediyoruz. Komisyonlar gölet yapımından tutun, sula-

ma sistemine kadar her şeyi yerinde ince-
liyor. Muhtar ve köy halkıyla görüşüp, en 
uygun yerde, en verimli olacak şekilde ya-
tırımları yapmaya gayret ediyoruz. Tabi İl 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile ilgili 
diğer kurum ve kuruluşların görüşleri 
alınmak suretiyle. Hatta ve hatta Devlet 
Su İşleri ve Karayolları’nın görüşleri de 
alınıyor ki, yatırımın yapılacağı bölgeden 
yol geçme durumu var mı, yok mu bilelim. 
‘En verimli yatırımı nasıl yapabiliriz?’in 
hesabı içindeyiz.

KÖY KADINLARIMIZ, TURİZME 
YÖNELİK İŞLERE BAŞLADI

- Sizce son 10 yılda bulunduğunuz yö-
rede kırsal alanda ortaya çıkan temel de-
ğişimler nelerdir?

- Sulamada değişim 10 yılda ciddi me-
safe kat etti. İkinci olarak da organik tarı-

ma ağırlık vermeye gayret ediyoruz. Çünkü artık dünya pa-
zarlarına girişte tarım ilacı kalıntılarından ötürü ürünler geri 
dönebiliyor. Bu durumla karşılaşmamak için organik tarım 
öncelikli konularımızdan. Bir de artık Bursa’mızda köylü ka-
dınlarımız turizme yönelik işler yapmaya başladılar. BEBKA 
da projelerimize destek oluyor ve kadınlarımızı yönlendiri-
yoruz. Gerek yemek, gerek el işi gerekse de dokuma alanla-
rında yöresel motiflerle ilgili olarak kadınlarımıza yönelik 
kurslar düzenliyoruz. Bursa’daki en büyük değişim belki de 
bu.

- Kurumunuzun kırsal alan için geleceğe ilişkin ne tür 
planları var?

- 2014’ün Mart ayında kapanacak olan İl Özel İdare ve 
Meclisi’mizden konuşurken, çok uzun vadeli planlar yapma-
mız söz konusu değil. Önümüzde 14 ay zamanımız kaldı, son 
2 ayı seçim dönemi kabul edersek, tam 1 yılımız var demek-
tir. Tarımla ilgilenenler bilirler ki 1 yıl çok kısa bir zaman. Ya-

En önemli 
hizmetlerimizden 
biri kapalı devre 

sulama sistemlerine 
geçiş. Bu konudan 

asla taviz vermiyor 
ve açık sulamayı 

tamamen kaldırmayı 
hedefliyoruz.
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pacağınız yatırımlarla, bunun semeresini almak uzun vadeli 
işlerdir. Tarımda yapacağınız yatırım en az 3-5 yıllık olmalı. 
Meyve dikimine öncülük etseniz, destek verseniz bile o fida-
nın meyve haline dönüşmesi belki 5 yıl alır. Bursa Valiliği’nin 
öncülüğünde kısa vadede fidan ve hayvan desteği veriyoruz. 
Fidan desteğimiz her bölgeye ama hayvancılık daha çok dağ 
yöresine. Burada bir aileye 10 koyun ve 1 koç veriyoruz.

Kırsal kesime yapacağımız en büyük hizmet kısa ve uzun 
vadede ise sulamadır. Gölet yapmak, kapalı sistem sulama, 
damlama sistemleri. Önümüzdeki 1 yıl içinde yapacakları-
mızın başında gelenler.

- Kırsal kesimde en kilit sorun sizce nedir?
- Az önce de belirttiğimiz gibi bilinçli tarım ekonomisinin 

tam manasıyla yerleşmemesi ve bunun en kötüsü de vahşi 
sulama. Sulama sistemlerinin biran önce modernize edilme-
mesi şart.

SANAYİLEŞİRKEN TARIMA DİKKAT
- Kırsal alanda yatırımlar / hizmetler bağlamında öncelik 

arz eden en kritik üç sektör hangisidir?
- Öncelik bilinçli ekim olmalı ve bu durumu organik 

tarımla desteklemeliyiz. Ovamızda ve dağımızda yetişen 
meyve ve sebzeleri organik olarak üretip, ihracata 
yönelmeliyiz. Tabi insanlar da bu yönde çaba göstermeli. 
Kapalı sistem sulamaya geçip, organik tarımı özendirmek 
amacındayız. Ayrıca tarımda toprak bölünmesini aşmalı 
ve profesyonelleşmenin yollarını aramalıyız. Bir de köylü-
lerimizin ürünlerini kooperatifleşerek satmaları çok daha 
iyi olur. Ama Bursa’da belli başlı köylerin dışında üretici 
kooperatifleri yok denecek kadar az. Bazı köylerimiz kendi 

buzhanelerini yapmışlar ve birlik olarak yurtiçi piyasa yeri-
ne, ihracata ağırlık veriyorlar. Bu diğer köylerde de yaygın-
laşmalı. Hayvancılıkta ise durumu devlet kanalize etti. Süt 
üretici birlikleri kuruldu. Hayvancılık sektörü bu birlikler 
vasıtasıyla hem fiyatta hem de üretimde randıman almaya 
başladı. Tarımda kooperatifleşmenin sonucunda sanayi-
leşmemiz de gerekiyor. İşte meyvecilik yapan köylerimizin 
buzhane kurması veya Karacabey’de domates üreticilerimi-
zin birleşip, salça fabrikası kurmaları gibi. Tabi bunlar uzun 
vadeli işler. 1 yıl, 6 ayda hayata geçirilebilecek türden değil. 
Şunu da vurgulamakta fayda var; Bursa artık yeterince sa-
nayileşti. Yeni sanayi bölgelerinin kurulmaması gerektiği-
ne inanıyorum. Unutmamalı ki her kurulan sanayi bölgesi 
Bursa Ovası’ndan bir parça alıp götürüyor. O halde bir tercih 
yapmalıyız. Sanayi mi? Tarım mı? Tabi ki her ikisi de olmalı. 
Ama sanayileşiyoruz diye tarımı da yok edemeyiz.

- Bugüne kadar planlanan ama hayata geçirilmeyen bir 
proje oldu mu kırsal alanda?

- Planladığımız her şeyi yaptık. Hatta planlamadığımız 
şeyleri de yaptık diyebilirim. Mesela Yenişehir’de rüzgar 
türbini. Bu, planlarımızda yoktu, ancak karşımıza öyle bir ta-
lep gelince destek verdik. Bu tip taleplere planlamasak dahi 
destek olmaya hazırız.

50-100 YIL SONRA İŞLENECEK ARAZİ KALMAYACAK!
- Kırsal kalkınma için neler yapılmalıdır?
- Türkiye’nin en büyük sıkıntısı toprak parçalanması. 

Bunu muhakkak önlememiz gerekiyor. Çünkü her geçen 
yıl miras yoluyla topraklarımız bölünüyor. Hatta korkarım 
ki 50-100 yıl sonra işlenecek arazi dahi kalmayacak. Bugün 
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tarıma önemli destekler veriliyor. Süt üreticilerine birlikler 
vasıtasıyla teşvikler gidiyor, temel ihtiyaç maddelerini üre-
tenlere teşvikler veriliyor. Dönüm başına prim veriliyor. Buğ-
day ekene, soğan ekene yani tarım ürünleri ekenlere destek 
veriliyor. Hayvancılığa veriliyor. Tarımda destek verilmeyen 
bir nokta yok diye düşünüyorum. Arıcılığa veriliyor, meyve-
ciliğe veriliyor,  sebzeciliğe veriliyor. Ama bugün tarlasından 
iki ürün alan bile çok az. Bizim köylümüz maalesef en verim-
li topraklarda iki belki de üç ürün alabilecekleri topraklarda 
tek bir ürün alıyor ve bütün bir yılı bu aldıkları ürün ile kapa-
tıyor. Bu durumu aşmanın yolları bulunmalı. 

- BEBKA ile yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi alabilir 
miyiz? 

- BEBKA’dan bugüne kadar 8 proje karşılığında destek 
aldık. Bunlar arasında; Geçmişin Motifleri Gelecekle Bulu-
şuyor, Kumyaka Zeytin Verimliliğini Artırma, Bursa Termal 
Kent Mimari Fizibilite, Bursa Termal Kent Saha Analizi ve 
Teknik Destek projeleri bitirildi. Bunlarla birlikte Doğancı, 
Dağ Yenice, Atlas Köy Kadınları Girişimcilik Projesi,  Dağ Ye-
nice Hattı Jeotermal Su Taşıma Fizibilite Projesi ile Yönetici 
Eğitimi ise devam eden projelerimiz arasında. İl Özel idaresi 
olarak 4 köyde kadınlara yönelik proje yaptık. Kırsaldaki 
kadınlara girişimcilik, pazarlama, kadın hakları ve el 
sanatları eğitimleri veriliyor.

ARTIK KÖYLER MEYDAN, ÇOCUK PARKI İSTİYOR
- 108 milyon liralık 2013 bütçenizde kırsal kalkınma ala-

nında yapılacak yatırımlara ne kadar pay ayrıldı?
- 108 milyon liralık 2013 bütçesinin, 30 milyon 800 bin li-

rası Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığımıza tahsis edildi. 
Bütçemizin aşağı yukarı üçte birini yani 10 milyon lirası köy 
yollarının yapılması ve bakımı ile köy meydanlarımızın gü-
zelleşmesi için. Çünkü artık köyler meydan, çocuk parkı is-
tiyorlar. Demek ki birçok şeyi aşmışız. Bunları yapmak için 
de aşağı yukarı 5 buçuk milyon ayırdık bütçemizde. Ağırlıklı 
olarak bu sene; bozulan köy yollarının düzenlenmesi, asfalt 
yapımı, gölet yapımı, kanalizasyon yapımı, köy içine parke 
taşı döşenmesi, çocuk parkı yapımı 2013 yılı işleri.

Yine doğal arıtma sistemi şuan 52 köyümüzde uygula-
nıyor. Köylerin kanalizasyonlarının üstünde bir bitki var. 
Bu Kana bitkisi suyu emiyor atık maddeleri kendisi alıyor, 
suyu tekrar dışarıya veriyor. Bu sistemle amacımız Uluabat 
ve İznik Gölü’nü korumak. Sistemi bu göllerin çevresindeki 
köylerin tamamına kurduk. Ve köylerde boş kalan köy okul-
larını onarıp BEBKA’dan da fon alarak buralarda turistik he-
diyelik eşya atölyeleri açtık. Hanımlar burada turistik eşya 
üretiyorlar. Kumyaka, Doğancı, Atlas, Dağyenice köylerinde 
var. ‘’Geçmişin Motifleri Gelecek ile Buluşuyor’’ projesi ile 
400-500 yıllık çeyizlerden motifleri çıkarttık ve günümüzde 
kullanılan eşyaların üzerine işlettik. 



www.bebka.org.tr 6

RÖPORTAJ

Kırsal kalkınmayı konu edindiğimiz bu sayımızda, köy-
lerdeki kalkınmanın mimarları İl Özel İdarelerinin 
çalışmalarını gündemimize aldık. Bu konuda görüş-

lerine başvurduğumuz Eskişehir İl Genel Meclisi Başkanı ve 
BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yapıcı’dan çarpıcı bilgi-
ler öğrendik. Son yıllarda yaptıkları çalışmalarla Eskişehir’in 
köylerinde yol ve su başta olmak üzere önemli bir sorunun 
kalmadığının altını çizen Yapıcı, asıl sorunun köydeki insan-
ların şehirde yaşamayı tercih etmeye başlamalarının oldu-
ğunu söyledi. Eskişehir nüfusuna kayıtlı tarım işçisi olma-
dığını, köylerdeki tarım işlerini Doğu’dan gelen mevsimlik 
işçilerin yaptığını anlatan Yapıcı, bunun önüne geçmek için 
kentleşme algısının değişmesi gerektiğini kaydetti. Yapıcı, 
yeni Büyükşehir Yasası ile Özel İdarelerin 
kapanmasının artı ve eksilerini de değer-
lendirdi.

- İl Genel Meclisi olarak Eskişehir’de 
kırsal kesime yönelik gerçekleştirdiğiniz 
veya gerçekleştirmeyi planladığınız hiz-
metleriniz nelerdir? 

- Özel İdare, reklamı olmayan çalışma-
lar yapar, kimse bilmez neler olduğunu. 
Kırsalda kim ne yapıyor, neler oluyor çok 
gözükmez. Özel İdare çok küçük bütçeler-
le çok büyük faaliyetler yapar ancak bun-
lar pek basında gözükmez, kamuoyunda 
çok bilinmez. Özel İdareler büyük işler 
yaptı. Son 7 yıl içerisinde Doğu’da birkaç 
il hariç bütün problemler çözülmüş du-
rumda. Eskişehir’in de köylerinde bütün 
sorunlar çözülmüş durumda, su sıkıntısı, 
yol sıkıntısı olan hiçbir köyümüz yok. Bu-
nun dışında mesela tarımsal destek için 
aşağı yukarı her üç köye denk gelecek şekilde selektör ma-
kinaları verdik. Köylünün hayatını kolaylaştırıcı yem kırma 
ve yem ezme makinaları verildi. Parke taşına ağırlık verdik 
bu dönemde. Yol ve su hizmetleri tamamlandığı için köyle-
rin meydanlarına kilitli parke taşı yaptık. Köylerimizin hep-
sinde kilitli parke taşı oldu. Ağaçlandırmaya destek verdik. 
Eskişehir’i diğer illere ve ilçelere bağlayan yol kenarlarının 
ağaçlandırılmasına ciddi kaynak aktardık.

- Kaç köy ve ne kadar bir nüfustan bahsediyorsunuz...
- Eskişehir’in 370 köyü ve bu köylerde yaşayan yaklaşık 80 

bin civarında nüfusumuz var.
Kırsal kesimdeki nüfusta ciddi bir azalma var. Yoğun bir 

şekilde köylerde boşalma var. Teknolojinin gelişmesi, insan-
ların hayat anlayışlarının değişmesinden kaynaklanıyor 

sanırım. İnsanlar alışveriş merkezlerine, hastanelere yakın 
olmak istiyor. Çocuğuna iyi okullarda eğitim vermek istiyor. 
Bu nedenle merkezde aşırı bir büyüme var. 

Kırsalda nüfus azaldı ve azalmaya da devam ediyor.

ŞEHİRDE NE VARSA KÖYDE DE OLSUN İSTİYORUZ
- Sizin yaptığınız çalışmaların, köylerden göçün azalma-

sına etkisi oluyor mu?
- Biz şehirde olan ne varsa köylerde de olsun istiyoruz. Me-

sela bazı konularda destekler veriyoruz. İşte mikro krediler 
verdik, insanlar köyde yapabileceği işleri yapsın, emekliler 
tekrar dönsün diye. Fidan desteği hayvan desteği verdik bir 
şekilde gitsinler diye. Ancak sadece merkeze yakın köylerde 

başarılı olabiliyoruz.
- Peki yeni Büyükşehir Yasası’yla bu 

geri dönüş sağlanabilir mi?
- Bu bir anlayış meselesi. İnsanların 

şehre gelmeleri herhangi bir maddi 
durumla açıklanabilecek bir şey değil. 
Merkezde yaşamak, şehirli olmak algısı 
yerleşmiş, bunu değiştirmek çok zor.

ÖZEL İDARE’NİN
TECRÜBESİ ÇOK BÜYÜK

- Yeni yasayla Özel İdareler kapana-
cak. Bu ne gibi dezavantaj oluşturur?

- Özel İdare’nin hizmetlerin en uzak 
noktalara götürülmesi anlamında 
ciddi bir tecrübesi vardı. 2007 yılında 
Eskişehir’de 40 tane köyümüz mahalle 
oldu. Bu dönemde köyler ciddi sıkıntı 
çektiler. Dolayısıyla yine böyle bir sıkıntı 
yaşanabileceğini düşünüyorum. Ama 

ciddi de kaynak aktarılacak belediyelere. Belediyelerin 
gelirleri yüzde 30 oranında artacak. Bu ciddi parayı Özel 
İdare’nin makine ekipmanı ve tecrübesiyle de birleştirirlerse 
de kısa sürede sorunları çözerler. 

- Toplam kaç personelle hizmet veriyorsunuz?
- Eskişehir Özel İdaresi’nin 370 köye, 14 ilçeye hizmet ve-

ren yaklaşık 350 personeli var. Biz bu yıl köylerimizin su ve 
yol problemlerini çözelim istiyoruz. Belediyelere geçiş süre-
cinde sıkıntı yaşanmasın.

- Peki bu projelerinizi uygularken en çok iletişimde oldu-
ğunuz kurum ve kuruluşlar hangileri...

- Köyde en çok muhtarlarla irtibattayız. İlçelerin il genel 
meclis üyelerinin üzerinde de büyük yük var. Bir ilçenin bir 
köyüne hizmet götüreceksek oradaki arkadaşlar sanki Özel 

Eskişehir’de köyden
kente göç çok yoğun
Eskişehir’in köylerine yaptıkları yatırımlarla sorunları ortadan kaldırdıklarını, 
ancak buna rağmen köy nüfusunda ciddi bir azalma olduğunu söyledi.

Eskişehir İl Genel Meclisi Başkanı ve BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yapıcı:

370 köy ve bu köylerde 
yaşayan yaklaşık 80 
bin nüfusumuz var. 
Bugün Eskişehir’in 
köylerinde bütün 

sorunlar çözülmüş 
durumda, su sıkıntısı, 

yol sıkıntısı olan hiçbir 
köyümüz yok. 
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İdare’nin elemanı gibi canla başla çalışıyorlar. Hizmetin ye-
rindeliğine sahip çıkıyorlar.

- Son on yılda bulunduğunuz yerde kırsal alanda ortaya 
çıkan temel değişimler nelerdir? Son on yılda kırsal kesi-
min kalkınması için neler yapıldı? Kısacası nereden nereye 
gelindi?

- Çiftçilerin hepsi şehre taşındı. Burada kalıyorlar, bu-
rada daireleri var, iş yerleri var. Belli bir süre gidip ekimle-
rini yapıp dönüyorlar. Büyük toprak sahiplerinin birçoğu 
icar kullanıyor. İyi durumda olanlar tarımsal alandan çıkıp 
ticarete ya da sanayiye girdiler. Tarlalarını ya kiralıyor ya da 
senenin birkaç günü gidip tarım yapıp geliyorlar. Ama tarım-
da da ciddi bir dönüşüm var. Bazı ilçelerde ağırlıklı yoğunluk 
meyvecilikte. Mesela Mihalıççık ilçemiz yoğun bir şekilde 
kiraza döndü. Tarım anlayışı değişti, sebzecilik biraz daha 
gelişti. Biz de kirazın yoğun olduğu yerde kiraz paketleme 
tesisi, sebzeciliğin yoğun olduğu yerde de sebze paketleme 
tesisleri kurduk. Fide tesisleri kurduk. İlçenin durumuna 
göre tarımsal yapısına göre onların işlerini kolaylaştırıcı ted-
birleri aldık.

ESKİŞEHİR’İN TARIM İŞÇİSİ YOK
- Eskişehir’de müthiş bir sanayileşme var. Acaba tarım 

terk ediliyor mu?
- Terk edilmiyor. Tarım yapanlar el değiştirdi. Mesela 

Eskişehir’de tarım işçisi hiç yok. Eskişehir’in bütün işini 
Doğu’dan gelen tarım işçileri yapar. Dışarıdan tarım işçisi 
gelmesin Eskişehir’de tarım biter. Dolayısıyla biz de bunla-
rın hayatını kolaylaştırıcı çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 
18 yerleşim biriminde bu çalışmayı yaptık. Bu tarım işçileri 
gelip kırsal bir alana çadır kuruyorlar. Bu insanların insani 
ihtiyaçlarının karşılanacağı yerler lazım. Onlar için biz ora-
lara ara yollarına stabilize döküyoruz. Elektrik götürüyoruz, 
su götürüyoruz. İnsani ihtiyaçlarını giderecekleri tuvaletler, 
banyolar yapıyoruz. Geçen yıl 18 yerde yaptık, bir o kadar da 

bu sene yapacağız. Eskişehir’de tarım devam etsin diye.
- Eskişehir ne kadar tarım alanına sahip?
- Eskişehir’de tarım oldukça yaygın. Eskişehir’in dağlık 

alanları az, geniş ovalar var. Porsuk ve Sakarya nehri ciddi 
manada sulu tarım yaptırıyor. Verimli topraklar var.

- Kırsal alan için geleceğe ilişkin ne tür planlarınız var? 
En büyük amacınız ne yol ve su dışında...

- İnsanların köylerde kalması için birçok hizmeti 
gerçekleştirdik. Meyveciliğe yönlendirdik, gerekli tarım alet 
ve makinalarını verdik, kapalı sistem sulama yaptık. Bu 
kapalı sistemde çiftçinin verimi de en az 4 kat arttı ve en az 3 
kat da daha fazla alan sulanabildi. Üzerimize düşen görevleri 
yerine getirdik diyebilirim.

- Peki bu köyden göçüşün belli bir nedeni var mı?
- Eskişehir’de kırsaldan kente göçüşün bir tek nedeni yok. 

Yani ekonomik nedenlerle bunu açıklayamıyoruz. ‘5 tane süt 
sığırı verelim, git köyüne kendi işinin patronu ol’ diyoruz, 
kimse gitmiyor. Sosyolojik bir çalışma yapmak lazım. Köyler-
de sıcak su var, enerji var. Herkesin evinde yeni sistem kalo-
rifer. Yolu asfalt, arabası var. Yani şehre gelmek için hiçbir 
nedeni yok.

PARK YAPACAĞIZ, ÇOCUK YOK
- Hayata geçirilmeyi bekleyen sıradaki projeniz nedir?
- Kırsal alandaki bütün görevlerimizi yerine getirdik. Köy-

lerde parklar yapacağız ama çocuk yok. Kaynakları bence 
merkezde kullanmak daha çok insana hizmet etmesi açısın-
dan faydalı olur.

- Türkiye’nin kırsal kalkınmayla ilgili temel gelecek he-
defleri neler olmalıdır?

- İnsanlardaki kentleşme algısını değiştirmek lazım. Köy-
leri de kent haline getirdik zaten. Yurt dışında birçok yerde 
görüyoruz, köylerde zengin insanlar da oturabiliyorlar. 
Orada yatırımları var. Ama Türkiye’de biz kentleşmeyi çok 
teşvik ettik herhalde. Ama kentleşemedik, köylü kaldık. Do-
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layısıyla bir taraftan köyler boşalıyor, kentler büyüyor ama 
kentleşemiyoruz. Eğitime ilkokullardan başlayarak genel bir 
algı oluşturmamız gerekiyor. İnsanların yaşayacağı, yatırım 
yapabileceği, tarım yapabileceği yeni bir algı oluşturmamız 
gerekiyor.

- BEBKA’yla yürüttüğünüz çalışmalar var mı? BEBKA’nın 
size katkısı ne yönde oluyor?

- BEBKA’dan eğitime dönük teknik destek projeleri aldık. 
BEBKA ilk kurulduğunda çok heyecanlanmıştım. Devlet 
Planlama Teşkilatı’nda iş takibi çok zordu, aşırı bir bürokra-
tik yapısı vardı. Bunların sona ereceği için BEBKA çok önem-
liydi. Büyük oranda da gerçekleşti. Kalkınma ajansları ülke-
nin kalkınmasında çok önemli yapı. Dünyada da zaten böyle 
yapılıyor. Merkezi bir kalkınma sistemi yok. Gelişmiş ülkele-
rin tamamında ajanslar vasıtasıyla kalkınma sağlanmış ve 
devam ediyor. Eskişehir’i hiç görmemiş insanın Eskişehir’de 
plan yapmasının bir anlamı yok. Daha önce de defalarca 
yaşadık. Nice teşvikler, nice hibe krediler boşa gitti. Adam 3 
tane tuğla üst üste koydu parayı aldı gitti İstanbul’da yatırım 
yaptı. Ama şu an onun önüne geçilmiş durumda. Herkes ken-
di bölgesinde bölgeye uygun sektörleri teşvik ediyor, onları 
destekliyor. Yerel yönetimler de güzel destek oluyorlar.

- Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? 
Eskişehir’de gelecekte neleri göreceğiz, kırsal kalkınma 
açısından nasıl bir gelecek bekliyor?

- Eskişehir’in önü açık. Eskişehir önümüzdeki yıl hem Türk 
Dünyası Kültür Başkenti hem UNESCO’nun Somut Olmayan 
Kültürel Miras Dünya Başkenti. Dolayısıyla, Eskişehir hava-
cılıkta, sanayide sürekli kalkınan, gelişen bir ilimiz. Hoşgörü-
nün en yoğun olduğu bir ilimiz. Bunda Yunus Emre’nin kat-
kısı çok büyüktür. Eskişehir ben ilkokuldayken Türkiye’nin 
6. büyük iliydi. Şu an 25 -30’lardayız. Ama umuyorum ki 
Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk 10 içinde olacak. Kırsalıy-
la, kentlisiyle, sanayicisiyle tüccarıyla, çiftçisiyle Eskişehir’i 
ileri götürmek için bütün birimler hazır, ciddi bir uyum var. 
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Bilecik’te hedef tarıma
dayalı sanayiyi geliştirmek
Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı H. Hüseyin Çelik, Bilecik’te, 2005-2012 yılları arasında 
sulanabilir tarım arazilerinin iki katına çıkarıldığını belirterek, en önemli hedeflerinin 
tarıma dayalı sanayi işletmelerinin sayısını artırmak olduğunu söyledi.

Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı ve BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi H. Hüseyin Çelik:
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Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı ve BEBKA Yönetim Kuru-
lu Üyesi H. Hüseyin Çelik, özellikle yem bitkilerine yö-
nelik desteklerin kırsal kesimde besiciliği geliştirdiği-

ni, buna bağlı olarak il genelinde kırmızı ve beyaz et entegre 
tesislerinin kurulduğunu hatırlattı. Bu durumu fidancılık ve 
tohumculuk alanında olumlu gelişmelerin takip ettiğini be-
lirten Çelik, İl Genel Meclisi olarak geleceğe yönelik atılacak 
adımlardan ilkinin, büyük OSB’lerle birlikte, kırsal kesimde 
de küçük atölye tarzı özellikle tarıma dayalı sanayi işletme-
lerinin kurulması şeklinde tanımladı. Çelik, kırsal kalkınma 
alanında atılan adımları ve Bilecik’i geleceğe daha hızlı taşı-
yacak projeleri anlattı…

- Bilecik’te bugüne kadar kırsal alanda hayata geçirdiği-
niz ve önümüzdeki gerçekleştirmeyi planladığınız hizmet-
leriniz nelerdir?

- Bizler, il merkezinde olduğu kadar, ilçelerimiz ve köy-
lerimizde yaşayan hemşerilerimizin hayatını 21. yüzyıl 
standartlarına yakışan bir toplum yaşamı haline getirmeye 
gayret gösteriyoruz. Buna bağlı olarak kırsal kesimi kalkın-
dırmaya yönelik gerçekleştirdiğimiz veya gerçekleştirece-
ğimiz tüm yatırımları en ince ayrıntılarına kadar inceleyip, 
vatandaşlarımızın bu yatırımlardan yararlanabilirliğini en 
üst seviyelerde tutma çabasındayız. Ama-
cımız kırsal kesimde yaşayanların köyleri-
ni ve topraklarını terk etmeyip, hem tarım 
faaliyetlerine devam etmelerini sağla-
mak, hem de kırsal kesimin kalkınma ya-
rışında geride kalmasını engellemek. Bu 
sebeple 2005 yılından beri uygulanmakta 
olan Köylerin Altyapısının Desteklenme-
si (KÖYDES) projelerine ara vermeden 
devam ediyoruz. Bu proje ile ilimizdeki 
köylerin tamamı sağlıklı içme suyuna ka-
vuştu. Köylerimizin bağlı oldukları ilçele-
rine veya grup köy yollarına bağlantıları 
asfaltlandı. Aynı proje ile köylerde, kırsal-
da yaşayan hemşerilerimizi çalışır, üretir 
ve kazanır hale getirebilmek için tarım-
sal sulama çalışmalarımız, kapalı şebeke 
damlama sulama çalışmalarımız ve gölet inşaatlarımız hızla 
devam etmekte.

KIRSALDA SANAYİ İŞLETMELERİNİN 
KURULMASINI DESTEKLİYORUZ

- Kırsal kesime yönelik yatırımları planlarken sizi en faz-
la zorlayan sıkıntılar neler oluyor?

- İnsanlar arasında önceliğin tarım mı, yoksa sanayi mi 
olduğu konusunda bir ikilem var. Oysa tarım da, sanayi de 
aynı anda ve doğru orantılı birbirlerini desteklemeli. Biz, 
kırsal kesimdeki insanlarımızın sadece tarım yapmalarını 
istemiyoruz. Sanayi işletmeleri kurulmasını ve o işletmeler-
de, o yörede yaşayan vatandaşlarımızın istihdam edilmesini 
de destekliyoruz. Bu sayede kırsalda yaşayan insanımız top-
rağını bırakmayarak, tarımsal üretimin devamlılığını sağla-
yabilecek ve ülke sanayisine katkı sağlayacak. Bu sebeple İl 
Genel Meclisi olarak organize sanayi bölgelerinin il merke-
zinde olmasının yanı sıra ilçelerde kurulmasını destekliyor 
ve teşvik ediyoruz. En önemli planlarımızdan biri bu. Büyük 
OSB’ler seviyesinde olmasa bile, kırsalda küçük atölye tarzı 
sanayi işletmelerinin kurulması. Bunu hayata geçirebilmek 
için gerekli tüm altyapı çalışmalarımızı sonuçlandırma gay-

retindeyiz. Kırsalda yaşadığımız bir başka sorunda vatan-
daşlarımızın ürettiklerini satamamaları. Bunun temelinde 
yatan sıkıntı ise birlikte hareket edememe. İdare olarak va-
tandaşlar arasındaki bu ayrılığı sonlandırıp, daha verimli bir 
ortam oluşturma çabasındayız. Çünkü Bilecik coğrafi olarak 
İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Eskişehir gibi büyük tüketim, tica-
ret ve dışa açılma kapılarının merkezi noktasında. Bu kadar 
büyük şehirlerin yakınında olmasının verdiği ekonomik za-
rarını da yıllardır ağır bir bedelle ödedi. Ama artık bu bedel 
ödeme bitti. Bilecik olarak, Türkiye ihracatında yurtiçi ve 
yurtdışı her iki alanda da yüksekleri hedeflemekte ve bu he-
defe de adım adım yaklaşmaktayız.

- Kırsal kesime yönelik projelerde en fazla işbirliği içeri-
sinde olduğunuz kurumlar hangileridir?

- Kırsal kesime yönelik yatırımlarımızda; başta Bilecik İl 
Özel İdaresi olmak üzere Tarım İl ve ilçe müdürlükleri, ilçe 
kaymakamlıkları, ziraat odaları, ilçe ve belde belediyele-
ri, köy muhtarlıkları ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 
(KHGB) en fazla iletişim ve işbirliğinde olduğumuz kurumlar.

- Son 10 yılda Bilecik’te kırsal alanda ortaya çıkan en 
önemli değişimler sizce nelerdir?

- Geride bıraktığımız 10 yılda Bilecik genelinde sanayi, 
tarım, turizm ve eğitim hayatında birçok 
değişiklik yaşandı. Tarım alanında ekile-
bilir ve sulanabilir arazilerin arttırılması 
ile artık daha fazla ve verimli ürün hasat 
edebiliyoruz. Tarıma elverişli 140.000 
hektar arazimizin, 135.000 hektarlık kıs-
mı sulanabilir tarıma uygun. Destekle-
diğimiz seracılık faaliyetleri sayesinde 
Sakarya Havzası boyunca dört mevsim 
ürün yetiştirebilen bir il olduk. Kırsalı-
mızda yapımını tamamladığımız sulama 
göletleri ile köylerimizde susuzluk, sorun 
olmaktan çıktı. Çiftçilerimize Yem Bitki-
leri Yetiştirme Projesi kapsamında ver-
diğimiz desteklerle, büyük ve küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliği istenilen seviyelere 
ulaşmakta. Ayrıca çiftçilerimizi destek-

lediğimiz Hububat Tohumu Projesi kapsamında tohumluk 
alımı yapıldı. Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında 
da Saanen Keçisi alımı, Meyveciliği Geliştirme Projesi kap-
samında meyve fidanı alımı yapılmış ve yüzde 50 oranında 
destekli dağıtılmıştır. Bu saydıklarımız son 10 yıl içerisinde 
gerçekleştirdiğimiz desteklerimizin küçük bir kısmı.

SOSYAL YAŞAMA DA ÖNEM VERİYORUZ
- Bundan sonraki süreçte kurumunuzun kırsal alanın ge-

leceği için ne tür planları var?
- Kırsalda, tarımı ve sanayiyi geliştirmek istememizin yanı 

sıra sosyal yaşama da önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın 
hayatlarını kolaylaştırabilmek ve modernleştirebilmek için 
eğitim, kültür, sağlık, ulaşım ve sosyal aktivite alanları oluş-
turma gibi pek çok faaliyet sahasında yatırımlarda bulunu-
yoruz. Örneğin; kırsal kesime yönelik sadece 2011 yılında 
yaklaşık 130.000 metrekare kilitli parke taşı döşedik. Köy yol-
larımızı çamur deryası olmaktan kurtardığımız gibi, vatan-
daşlarımıza daha sağlıklı ve huzurlu yaşam alanları meyda-
na getirdik. Çocukları da unutmadık tabi. Son 2 yılda 40’tan 
fazla köyümüze çocuk oyun grupları inşa ettik. 2011 ile 2012 
yılları arasında 90 km köy yolunu 1. kat ve 2. kat olmak üzere 

Bilecik olarak,
Türkiye ihracatında 

yurtiçi ve yurtdışı 
her iki alanda 
da yüksekleri 

hedeflemekte ve bu 
hedefe de adım adım 

yaklaşmaktayız.
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asfaltladık ve köy grup yolları oluşturduk. Bu sayede kırsal-
da yaşayan vatandaşların ulaşım sorununu çözüme kavuş-
turduk. Bunun yanında köy yerleşim yerleri arasında toplu 
taşıma sisteminin gelişmesini destekledik. Köylerimizde yü-
rüttüğümüz atıksu ve kanalizasyon çalışmaları neticesinde 
241 köyümüzün, 200’ünde kanalizasyon şebekesi bulunmak-
tadır. Ayrıca 238 adet köyümüzde şebekeli içme suyu mev-
cut. Sağlık konusuna da hassasiyetle eğiliyoruz. Bu sebeple 
birçok sağlık kurumun tadilat ve inşa projelerini hayata geçi-
riyoruz. Çocuklarımızın daha verimli ve modern ortamlarda 
eğitim alabilmeleri için yeni okullar inşa ediyor, var olanla-
rın tadilatını ve yenilenmelerini gerçekleştiriyoruz. Tüm bu 
yatırımlar, şehir hayatının kolaylığını ve gelişmişliğini, köy-
lerin de erişebilmelerini sağlamak için.

- Peki, kırsal kesimde aşılması gereken en kilit sorun siz-
ce nedir?

- Bilecik, Marmara Bölgesi’nde yer almasına rağmen, kal-
kınmışlık bakımından diğer illere göre biraz geri kalmış ko-
numdadır. Fakat bu durumun son yıllardaki yatırımlarla 
değişmekte olduğunu görüyoruz. Son dönemde gerçekleşti-
rilen ve temelleri atılan yatırımlarla birlikte Bilecik’in önü-
müzde ki yıllarda eğitim ve bilim merkezi olacağından hiç 
kuşkumuz yok. Sahip olduğumuz bu potansiyelin yanı sıra, 
Marmara Bölgesi’nin hakim illerine yakınlığı ve diğer bölge 
şehirlerine kolay ulaşım imkanı Bilecik’i üniversite eğitimi 
için bir cazibe merkezi konumuna dönüştürmektedir. Hız-
la gelişmekte olan sanayisinin eğitimli eleman ihtiyacının 
karşılanması anlamında da sanayi ile üniversitemiz işbirliği 
içerisinde çalışmaktalar. Bilecik insanı, üniversitesine sahip 
çıkmakta ve üniversite ile kollarının sadece il, ilçe merkez-
lerine değil, imkanı varsa köylerine kadar gelmesini talep 
etmekteler. Bu, vatandaşlarımızın üniversitemizi, hatta yeni 
kurulacak üniversiteleri bile sahiplenmeye hazır olduğunun 
bir işaretidir.
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KIRMIZI VE BEYAZ ET ENTEGRE 
TESİSLERİ KURULUYOR

- Kırsal alana yönelik yatırımlarda öne çıkan veya çıkma-
ya başlanan sektörler hangileridir?

- Bilecik genelinde tarımsal ve sanayi alanlarında gerçek-
leştirdiğimiz destek ve yatırımlar neticesinde gıda sektörü 
hızlı bir gelişme gösterdi. Özellikle yem bitkilerine yöne-
lik desteklerimiz, kırsalda besiciliği geliştirmiş, buna bağlı 
olarak da kırmızı ve beyaz et entegre tesisleri kurulmuştur. 
Bu durum fidancılık ve tohumculuk alanındaki gelişmele-
rin yanında, alt sektörlerin gelişimine de katkıda bulundu. 
Bilecik’in en gözde sektörleri olan seramik, mermer, metal-
makine ve gıdanın yanı sıra kimya, plastik, tekstil ve cam gibi 
yeni sektörler doğmakta ve hızla büyümektedir. Amacımız, 
merkezde yaşanan bu gelişmelerin kırsala da yayılarak iler-
lemesi.

- BEBKA ile yürüttüğünüz çalışmalar ve proje uygulama-
ları hakkında da bilgi alabilir miyiz? BEBKA size ne tür des-
teklerde bulunuyor?

- Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinde sanayi, turizm, çevre ve 
enerji, Ar-Ge ve sosyal sorumluluk alanlarında özel teşeb-
büslerin ve kamu sektörünün geliştirdikleri projelere finans 
desteği sağlayan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 
(BEBKA), bölgenin kalkınmasına  yeni bir soluk kazandırdı. 
BEBKA, 2010 yılından bugüne Bilecik genelinde yaklaşık 30 
farklı projeye kaynak aktardı ve yaklaşık 7 milyon lira tuta-
rında projelerin, 3 milyon 600 bin lirasına finans desteğinde 
bulundu. BEBKA, sağladığı bu desteğinin 1 milyon 400 bin li-
rasını özel teşebbüslere, 2 milyon 200 bin lirasını da kamuya 
aktardı. Bilecik, BEBKA’nın kurulmasında rol oynayan diğer 
iki ilden gelişmişlik ve kalkınmışlık bakımından geri olmak-
la beraber, bölgedeki diğer illere oranla da kalkınmışlık açı-
sından arka planda kalmıştır. İl idarecileri olarak BEBKA’dan 
beklentimiz; kuruluşundaki temelde yatan kalkınmaya des-
tek düşüncesini, diğer kalkınmış illere oranla Bilecik’te daha 
fazla göstermesidir. Biz Osmanlı İmparatorluğu’nun manevi 
kurucusu Şeyh Edebali’nin ‘’İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’’ 
sözünü kendimize pusula kabul edip, yolumuza devam edi-
yoruz. Bizden öncekilerin bu topraklara verdikleri önemin 
bilincinde, Bilecik’i 21. yüzyıl Türkiye’si ve dünyasına yakışır 
duruma getirmek istiyoruz. Biz büyük düşünüyoruz ve ilimi-
zin parlak geleceğini, hak ettiği yerlere adım adım taşıyacağı-
mıza inanıyoruz.
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BEBKA’nın 2012 Yılı Doğrudan Faali-
yet Desteği Programı 30 Kasım 2012 
itibariyle sona erdi. Program kapsa-

mında yerel ve bölgesel kalkınmaya ivme 
kazandıracak stratejik araştırma, planlama 
ve fizibilite çalışmalarına destek verildi. 
Program çerçevesinde proje başına 75 bin 
TL’ye kadar hibe desteği sağlandı. Toplam 
bütçesi 700 bin TL olan programdan baş-
vuru rehberinde ayrıntılı olarak belirtilen 
kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile onların 
kurduğu ya da ortağı olduğu şirketler ya-
rarlandı.

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı için 
2012’de 25‘i Bursa’dan, 13’ü Eskişehir’den 
ve 5 adedi de Bilecik’ten olmak üzere top-
lam 43 proje başvurusu yapıldı. Kalkınma 
Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yö-
netmeliği hükümlerine göre değerlendiril-
mesi yapılan projelerden 9 adedi başarılı 
bulunarak destek almaya hak kazandı. Ba-
şarılı proje sahipleri, BEBKA ile sözleşme 
imzalayarak  faaliyetlerine başladı.

Doğrudan Faaliyet Desteği Programında 
destek verilen projeler arasında bölgemiz-
deki firmaların Ar-Ge ve inovasyon kapasi-
telerini ve ihtiyaçlarını ortaya koyan araş-
tırmalar, bölgemizdeki lojistik ihtiyaçları 
tespit etmeye yönelik araştırma ve fizibili-
teler, bölgemizde turizm alanında yatırım 
kararlarına etki edecek çalışmalar, bölge-
mizde afet yönetimi, deprem riski ve olası 
etkilerinin tespit edilmesine yönelik araş-
tırmalar, bölgemizde büyük ölçekli yatırım 
kararlarına etki edilmesi ve yönlendirilme-
sine katkı sağlayacak araştırma ve fizibilite 
çalışmaları yer aldı.

DESTEKLENEN
PROJELERDEN BAZILARI

- Eskişehir 2013 Yılı Türk Dünyası Kül-
tür Başkenti olarak belirlendi. Bu konuyla 
ilgili yapılacak çalışmalar için planlama-
lar ve hazırlıklar başladı. Bu kapsamda 
BEBKA’nın verdiği proje desteği ile Eskişe-
hir Valiliği tarafından Eskişehir’in Somut 
Olmayan Kültürel Mirasını 360 derecelik 

bir sunumla yaşatarak öğretecek ve yaşa-
tılmasına katkı sağlayacak olan “Sanaro-
ma Müzesi” yapımı için yer, yapı, malzeme, 
teknoloji ve hukuki bakımından gerekli fi-
zibilite çalışmaları yapıldı.

- Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği 
(BUSİAD) tarafından yapılan Bursa Lojistik 
Merkez Fizibilitesi proje çalışması yapıldı. 
Proje sonucunda Bursa’ya lojistik merkez 
kurulmasına ilişkin lojistik SWOT analizi 
yapılması, lojistik merkeze ilişkin ön fizi-
bilite etüdünü gerçekleştirilmesi, lojistik 
stratejileri belirlenmesi ve söz konusu stra-
tejilere ilişkin eylem planı hazırlanması, 
lojistik merkezin yönetim modelinin tespit 
edilmesi hedefleniyor.

- BEBKA desteğiyle “Eskişehir Bilecik 
Kütahya Seramik İş Kümesi Derneği” ta-
rafından Seramik İş Kümesi Lojistik Pro-
jesi çalışmaları yapıldı. Proje ile lojistik ağ 
bağlantılarının seramik sektörü açısından 
önemi belirlenmesi, seramik sektöründe 
faaliyet gösteren dernek üyesi firmaların 
lojistik ile ilgili olarak farkındalık yara-
tılması ve sektörde faaliyet gösteren fir-
maların fabrika sahaları ile demir yolu 
bağlantılarının sağlanması için bir temel 
oluşturması planlanıyor.

2012’de 9 projeye
Doğrudan Faaliyet Desteği
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı’na 2012 yılında da büyük ilgi gösterildi.   
Bursa’dan 25, Eskişehir’den 13 ve Bilecik’ten 5 proje destek başvurusunda 
bulundu. Bunlardan 9’u başarılı bulunarak desteklendi.
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın 2012 yılı 
için düzenlemiş olduğu Teknik Destek Programı ta-
mamlandı. BEBKA, başarılı teknik destek projelerine 

Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Ara-
lık aylarını kapsayan dönemler halinde destek sağladı.

Ajansın destek türlerinden biri olan Teknik Destek Prog-
ramı, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların, bölgesel 
kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duy-
dukları teknik alanlara yönelik eğitim ve danışman desteği 
sağlamak amacını taşıyor. Teknik Destek Programı kapsa-
mında, bölgemizde yer alan ve farklı konularda faaliyet gös-
teren dernekler, vakıflar, kamu kurumları, Ticaret ve Sanayi 
Odaları ve Belediyeler gibi kurumlara talep ettikleri alanlar-
da eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanıyor.

Teknik Destek Programı kapsamındaki eğitim ya da danış-
manlık faaliyetleri en fazla bir ay sürebiliyor ve proje başına 
maliyeti 15.000 TL’ye kadar olan eğitim ve danışmanlık pro-
jelerine teknik destek sağlanıyor. Süre ve maliyet açısından 
bu sınırlar alınması düşünülen pek çok teknik destek için 
yeterli oluyor ve bu sayede bölgemizdeki kurum/kuruluşlar 
eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını teknik destek programı 
kapsamında karşılayabiliyor. 

2012 yılındaki Teknik Destek Programı kapsamında BEB-
KA tarafından dış ticaret, iş sağlığı ve güvenliği, mühendislik 
çalışmaları, teknik ve mesleki eğitimler, iletişim, verimlilik 
ve kapasite geliştirme, afet ve kriz yönetimi, gıda güvenliği, 

proje yönetimi, enerji verimliliği gibi çok çeşitli alanlarda 
eğitim ve danışmanlık desteği sağlandı.

TEKNİK DESTEK VERİLEN BAZI PROJELER 
- Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Teknik 

Destek programı kapsamında aldığı “Etkili Personel Yetkili 
Kurum” eğitimleri Eylül ayı içerisinde gerçekleştirildi. Ku-
rumun yönetici ve öğretmenlerinden 23 kişinin katıldığı 
program kapsamında soru hazırlama, ölçme ve değerlendir-
me eğitimi ile okul akreditasyon ekibine, sürece uygun soru 
hazırlama becerisi kazandırıldı. Ayrıca akreditasyon eğitimi 
ile akreditasyon kavramının kurum çalışanları tarafından 
kavranması ile ISO ve IEC süreçlerinin kurum çalışanları ta-
rafından bilinmesi sağlandı. 

- Bilecik Şeyh Edebali Üni-
versitesi Bozüyük Meslek Yük-
sek Okulu’nun yararlandığı 
“Dış Ticarette Standardizasyon 
Akreditasyon ve Sertifikas-
yon” adlı 8 günlük eğitime 15 
kişi katıldı. Eğitimi almış olan 
akademisyenler, çalıştıkları 
kurumlarda bilgilerini öğrenci-
lere aktaracak, gerek il gerekse 
il dışında belli dönemler ha-
linde düzenleyecekleri semi-
ner, konferans, danışmanlık 
şeklindeki faaliyetler sonucu 
proje kapsamında öğrenilmiş 
olan bilginin sürekli yayılımın 
devamlılığını sağlanmış ola-
caklardır.

- Bursa Tekstil ve Konfek-
siyon AR-GE Merkezi’nin                  
(BUTEKOM) teknik destekten 

yararlandığı Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi projesi kapsa-
mında ise sunum metodolojisi, dinleyici-sunucu iletişimi, 
beden dilinin kullanımı gibi konular ele alındı.

- Eskişehir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 
aldığı Tar-Gel Personelinin Teknik ve Mesleki Eğitimi proje-
sinde ise 10 gün boyunca devam eden eğitimler kapsamında 
144 kişilik katılımcı grubuna yem bitkileri yetiştiriciliği, top-
rak analizlerinin değerlendirilmesi, bitkisel üretimde gübre-
leme gibi konular ele alındı.

Öte yandan 2013 yılı için de gerçekleştirilmesi planlanan 
Teknik Destek Programı’nın duyurusu BEBKA internet site-
sinden duyurulacak.

Teknik Destek Programı ile
örnek çalışmalara imza atıldı
Bölgesel kalkınma çalışmaları kapsamında kurumlara ihtiyaç duydukları 
eğitim ve danışman desteği verilen Teknik Destek Programı, 2012’de de 
birçok projenin hayata geçirilmesinde büyük rol oynadı.
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 2012 
Yılı Mali Destek Programlarını açıkladı. Sürdürülebilir 
Sanayi, Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı ve Tu-

rizm Tanıtım alanlarında projelerin kabul edileceği proje tek-
lif çağrıları için projelerin teslim edileceği son tarih 20 Mart 
2013 saat 17:00 olarak ilan edildi. 

Sürdürülebilir kalkınma anlayışını hayata geçirmek ama-
cıyla çalışmalarını sürdüren BEBKA, 2012 Yılı Mali Destek 
Programlarında üç alandaki proje teklif çağrısında kar amacı 
gütmeyen kuruluşların (kamu kurumları, sanayi ve ticaret 
odaları, dernekler, vakıflar vb.) projelerini destekleyecek. 

Sürdürülebilir Sanayi programına 8 milyon TL, Turizme 
Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı programına 10 milyon TL ve 
Turizm Tanıtım programına 2 milyon TL olmak üzere 2012 
yılı proje teklif çağrılarına toplam 20 milyon TL’lik bütçe tah-
sis edildi.

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI YAPILACAK 
BEBKA, 2012 Yılı Mali Destek Programlarını tanıtmak ve 

proje hazırlanmasına destek olmak amacıyla, Bursa, Eski-
şehir ve Bilecik’te bilgilendirme toplantıları ve proje yazma 
eğitimleri düzenliyor. Katılımların ücretsiz olduğu bu toplan-
tılarda mali destek programları hakkında bilgiler verilerek, 
projelerin nasıl hazırlanması gerektiği ve başvuru süreci an-
latılıyor ve katılımcılardan gelen sorular cevaplandırılıyor. 

BAŞVURULAR ELEKTRONİK
ORTAMDA GERÇEKLEŞECEK

2012 Yılı Mali Destek Programlarının son başvuru tarihi-
nin 20 Mart 2013 saat 17:00 olarak belirlenmiştir. Mali des-
tek programlarına başvurmak için ajansın www.bebka.org.
tr adresinde yer alan başvuru rehberlerinin iyi bir şekilde 
incelenmesi ve Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) 
üzerinden başvuru formlarının eksiksiz bir şekilde dolduru-
larak, son başvuru tarihinden önce ajansa teslim edilmesi 
gerekmektedir.

Bu yıl ilk kez kullanılacak olan KAYS siteminde, daha ön-
ceki proje teklif çağrılarının başvuru formlarında yer alan 
bütün alanlar bulunmaktadır. Projenin genel amacı, özel 
amacı, mantıksal çerçeve,  hedef gruplar, nihai yararlanıcı-
lar, gerekçelendirme bölümü, faaliyetler, yöntem, beklenen 
sonuçlar bölümü ve bütçe, internet tabanlı olarak çalışan 
program üzerinde doldurulduktan sonra istenen destekleyi-
ci belgeler de sisteme aktarılmalıdır.

Bütün işlemler tamamlandıktan sonra başvuru tamamla-
ma işlemi yapılıp, üzerinde referans numarası bulunan proje 
çıktısı alınacak, gerekli imzalar atılacak ve ajansa bu çıktı ile 
başvuru yapılacaktır. 20 Mart 2013 tarihinden sonra değer-
lendirme süreçlerine geçilmesi ve 2013 Haziran ayının başı 
itibariyle sonuçların kamuoyuna ilan edilmesi planlanmak-
tadır. 

BEBKA, 2012 Mali Destek Programı’nı açıkladı. Sürdürülebilir Sanayi, Turizme Yönelik Küçük 
Ölçekli Altyapı ve Turizm Tanıtım alanlarındaki projelere 20 milyon liralık destek verilecek.

BEBKA 2013’te 20 milyon
mali destek verecek
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Amacı “Sanayide Ar-Ge ve ye-
nilikçiliği, ortak çalışma ve 

işbirliği alanlarını geliştirerek 
bölgenin rekabetçi konumunun 
çevre dostu bir anlayışla güçlen-
dirilmesi” olan Sürdürülebilir 
Sanayi Mali Destek Programı’nın 
öncelikleri şöyle;

- Bölgenin Ar-Ge, yenilik, ve-
rimlilik ve kalite odaklı gelişme-
sine, bilgi ve teknoloji üretimine, 
işgücü niteliğinin artırılmasına 
yönelik işbirliklerinin ve ortak 
kullanım alanlarının kurulması 

ve geliştirilmesi.
- Sanayi kaynaklı çevre kirlili-

ğini azaltmaya yönelik tesislerin 
yapılması, mevcut tesislerin ka-
pasitelerinin artırılması.

Öte yandan bu programa ay-
rılan toplam bütçe 8 milyon TL. 
Proje başına destek tutarı en az 
250 bin ve en fazla 1 milyon TL 
olarak sınırlandırılırken, destek 
programına başvurabilecek uy-
gun başvuru sahipleri şu şekilde  
listelendi;

2012 mali destek programları-
nın ikincisi olan Turizme Yönelik 
Küçük Ölçekli Altyapı Progra-
mının amacı “Turizmin çeşitlen-
dirilmesi, yaygınlaştırılması ve 
bölgedeki turizm potansiyelinin 
değerlendirilmesi.” Programın üç 
önceliği ise şöyle; 

1- Doğal, tarihi ve kültürel açı-
dan potansiyeli olan bölgelerin tu-
rizme kazandırılması veya mevcut 
turizm imkânlarının geliştirilmesi.

2- Turizmin çeşitlendirilmesi ve 
alternatif turizm olanaklarının ar-

tırılması.
3- Bölgeye gelen turistlere yö-

nelik bilgilendirme, rehberlik ve 
yönlendirme hizmeti altyapısının 
geliştirilmesi.

Bütçesi 10 milyon TL olarak 
belirlenen program kapsamında, 
destek tutarı en az 250 bin TL, en 
fazla 1 milyon TL olarak sınırlandı-
rıldı. Yapım işlerini (inşaat) içeren 
ve bölgenin turizm potansiyelinin 
artırılmasına yönelik projelerin de 
sunulabileceği programa uygun 
başvuru sahipleri ise şöyle;

2012 yılı mali destek program-
larından sonuncusu olan Tu-

rizm Tanıtım Programı’nın amacı  
“Bölgedeki turizm imkânlarının 
etkin ve yenilikçi yöntemler-
le tanıtılarak bölgenin cazibe 
merkezi haline getirilmesi.”  Bu 
programın öncelikleri ise şöyle 
belirlendi;

1- Bölgenin doğal, tarihi, kül-
türel varlıklarının ve turizm 
imkânlarının ulusal ve uluslara-
rası alanlarda tanıtılması.

2- Turizme yönelik tarihi, kül-

türel ve doğal miras envanterle-
rin tespiti, elektronik ortamda ta-
nıtım ve erişiminin sağlanması.

3- Turizm imkânlarının ve eri-
şilebilirliğin artırılmasına yöne-
lik yeni teknolojilerin ve yenilik-
çi uygulamaların geliştirilmesi 
ve kullanılması.

Toplam bütçesi 2 milyon TL 
olan programın, proje başına 
destek tutarı en az 50 bin TL ve en 
fazla 250 bin TL olarak sınırlandı-
rıldı. Programa uygun başvuru 
sahipleri şu şekilde belirlendi;

Sürdürülebilir
Sanayi Mali Destek Programı:

Turizme Yönelik Küçük 
Altyapı Mali Destek Programı:

Turizm Tanıtım
Mali Destek Programı:

a. Yerel Yönetimler
	 •	Büyükşehir	Belediyeleri
	 •	İl	ve	İlçe	Belediyeleri
	 •	İl	Özel	İdareleri	
b.	Kamu	Kurum	ve	Kuruluşları
 • Valilikler
	 •	İl	Müdürlükleri
	 •	Bölge	Müdürlükleri
	 •	Diğer	Kamu	Kurumlarının	İlde	Bulunan	En	Üst	Birimleri
c.	Üniversiteler	
d.	Kamu	Kurumu	Niteliğindeki	Meslek	Kuruluşları
	 •	Odalar	ve	Borsalar	
	 •	Esnaf	ve	Sanatkârlar	Odaları
	 •	Meslek	Odaları	ve	Birlikler
e.	Organize	Sanayi	Bölgeleri
f.	Küçük	Sanayi	Siteleri
g.	Sivil	Toplum	Kuruluşları	(Dernekler,	Vakıflar,	Sendikalar,	
Federasyonlar,	Konfederasyonlar)
h.	Birlikler	ve	Kooperatifler	(Kar	amacı	gütmeyen)

a. Yerel Yönetimler
	 •	Büyükşehir	Belediyeleri
	 •	İl	ve	İlçe	Belediyeleri
	 •	İl	Özel	İdareleri	
	 •	Mahalli	İdare	Birlikleri
b.	Kamu	Kurum	ve	Kuruluşları
 • Valilikler
	 •	İl	Müdürlükleri
	 •	Bölge	Müdürlükleri
	 •	Kaymakamlıklar
	 •	İlçe	Müdürlükleri
	 •	Diğer	Kamu	Kurumlarının	İlde	Bulunan	En	Üst	Birimleri
c.	Üniversiteler	
d.	Kamu	Kurumu	Niteliğindeki	Meslek	Kuruluşları
	 •	Odalar	ve	Borsalar	
	 •	Esnaf	ve	Sanatkârlar	Odaları
	 •	Meslek	Odaları	
e.	Birlikler	ve	Kooperatifler(kar	amacı	gütmeyen)

a. Yerel Yönetimler
	 •	Büyükşehir	Belediyeleri
	 •	İl	ve	İlçe	Belediyeleri
	 •	İl	Özel	İdareleri	
	 •	Mahalli	İdare	Birlikleri
b.	Kamu	Kurum	ve	Kuruluşları
 • Valilikler
	 •	İl	Müdürlükleri
	 •	Bölge	Müdürlükleri
	 •	Kaymakamlıklar
	 •	İlçe	Müdürlükleri
	 •	Diğer	Kamu	Kurumlarının	İlde	Bulunan	En	Üst	Birimleri
c.	Üniversiteler	
d.	Kamu	Kurumu	Niteliğindeki	Meslek	Kuruluşları
	 •	Odalar	ve	Borsalar	
	 •	Esnaf	ve	Sanatkârlar	Odaları
	 •	Meslek	Odaları	
e.	Sivil	Toplum	Kuruluşları	(Dernekler,	Vakıflar,	Sendikalar,	
Federasyonlar,	Konfederasyonlar)
f.	 Birlikler	ve	Kooperatifler	(Kar	amacı	gütmeyen)
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Bursagaz Eğitim Gönüllüleri Derneği tarafından “Engelli 
eğitimini kolaylaştıralım, topluma değer katalım” slo-
ganı ile ‘40 okulda 45 özel eğitim sınıfı’ açan Bursagaz, 

bu sayede 500 ‘den fazla engelli öğrenciye eğitim olanağı 
sağladı. Almira Hotel’de gerçekleşen toplu açılışın öncesinde 
Uludağ İlköğretim Okulu özel eğitim sınıfının açılışı, proto-
kolün de katılımıyla gerçekleşti. 

Törene Bursa Vali Yardımcısı Eyüp Sabri Kartal, Bursagaz 
Genel Müdürü Ahmet Hakan Tola, Bursagaz Eğitim Gönüllü-
leri Dernek Başkanı Mehmet Yaşar Çerçi, Uludağ Üniverse-
tisesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Saim Kılavuz, BEBKA Genel 
Sekreteri Dr. Mehmet Sait Cülfik, İl Milli Eğitim Müdürü Atil-
la Gülsar, Büyükşehir Belediye Başkan Dasnışmanı Muhsin 
Özlükurt ve çok sayıda davetli katıldı. 

Bursagaz Eğitim Gönüllüleri Dernek Başkanı Mehmet Ya-
şar Çerçi, açılış konuşmasında, “Projemizin yüzde 80’nini 
BEBKA, yüzde 20’sini ise dernek olarak biz karşıladık. Milli 
eğitimin başlattığı özel eğitime destek kapsamında bu proje-
yi ortaya koyduk” dedi.

Bursa’da doğalgazın 20. yılında güzel ve anlamlı projelere 
imza attıklarını belirten Mehmet Yaşar Çerçi, “ Eğitim Gönül-
lüleri Derneği olarak 7 yılda birçok eğitim faaliyetine destek 
olduk. Dernek çalışanlarımızın kendi maaşlarından birikim-
leri ve Bursagaz’ın katkılarının yanı sıra BEBKA’nın da deste-
ği ile bu projeyi gerçekleştirdik” dedi.

Eğitim Gönüllüleri Derneği olarak birçok okulda bilgisayar 
sınıfları, fen laboratuvarları, müsamere odaları gibi çalışma-
ların yanında köy okulu yenileme projesi gerçekleştirdikle-
rinin de altını çizen Çerçi, “Yine bu yıl Bursagaz çalışanları 
eşliğinde şenlik havasında bir köy okulumuzu yeniledik” 
şeklinde konuştu.

“BUGÜN GURURLUYUZ”
Bursagaz Genel Müdürü Ahmet Hakan Tola ise projeyi 

tamamlamaktan dolayı gururlu olduklarını belirterek, “Yak-
laşık 3 ay önce yine burada bu projenin startını verdik. 3 ay 

sonra Bursagaz kendi çalışanlarına ve ismine layık bir şekil-
de projeyi yaparak Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. 
Bursagaz Genel Müdürü ve Bursa’da yaşayan bir vatandaş 
olarak bu çalışmamızın gururu içerisindeyim” dedi.

 Özellikle engelli eğitimine yapılan yatırımların önemine 
vurgu yapan Tola, “Şu anda açılan sınıflarda 500 özel eğitim 
gerektiren öğrencimiz eğitim görüyor. Ancak eğitim her za-
man üzerinde çalışılması ve yatırım yapılması gereken bir 
alan. Bursagaz olarak eğitime yönelik desteklerimiz devam 
edecek” ifadelerine yer verdi.

“DESTEK VERDİĞİMİZ
130 PROJEDEN 70’İ TAMAMLANDI”

BEBKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sait Cülfik ise konuş-
masında yeni kurulmalarına rağmen özellikle eğitim alanın-
da gerçekleşen birçok projeye büyük destek verdiklerini be-
lirterek, “BEBKA olarak; planlama, yönlendirme, yatırım ve 
proje desteği gibi faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bunlar ara-
sında en çok ilgi çekeniyse proje faaliyetleri. Bu zamana ka-

dar bize yaklaşık 630 proje müracaat etti. Bölgede 
proje yapma kapasitesini hareket geçirmek adına 
bu ilgi bizim için önemli. Biz bu süreçte 130 proje 
destekledik ve bunların 70’i tamamlandı” dedi.

Gerçekleştirdikleri faaliyetler içerisinde sos-
yal projelerin kendilerini heyecanlandırdığını 
söyleyen Cülfik, “Bursagaz Eğitim Gönüllüleri 
Derneği’nin özel eğitim sınıfı projesine destek ol-
mak bizim için büyük gurur. Bu proje de hedefle-
nenden önce tamamlandı. Bu da Bursagaz’ın ne 
kadar ciddi olduğunun bir göstergesi. Böyle bir 
projeye destek olduğumuz için kendimizi mutlu 
hissediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 40 okulda hazırlanan 
45 özel eğitim sınıfının temsili olarak kurdelesi 
kesilerek açılışı gerçekleştirildi. Projeye destek 
veren kuruluşlara plaket takdim edilirken, katı-
lımcılar hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Bursagaz, BEBKA ile engelleri kaldırdı
Bursagaz Eğitim Gönüllüleri Derneği’nce BEBKA’nın yüzde 80 desteği ile hayata geçirilen, ‘40 Okulda 45 
Özel Eğitim Sınıfı’ projesi kapsamında hazırlanan özel eğitim sınıflarının toplu açılışı gerçekleştirildi.

40	okulda	hazırlanan	45	özel	eğitim	sınıfının	temsili	olarak
kurdelesi	kesilerek	açılışı	gerçekleştirildi.	
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BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) hiz-
met vermekte olduğu TR41 Bölgesi ile sanayi, tarım 
ve turizm alanlarında birçok benzer özellikleri olan 

İspanya’nın Barselona ve Endülüs bölgelerindeki bölgesel 
kalkınmanın unsurları olan kalkınma ajansları ve diğer ku-
ruluşlar ile işbirliği ağları oluşturmak amacıyla görüşmeler-
de bulundu.

Özellikle turizm sektöründe önde gelen ülkelerden biri 
olan İspanya’nın bu sektördeki tecrübesinden faydalanmak, 
İspanyol kalkınma ajanslarının yönetim yapısı, mali destek-
leri, çalışma yöntemleri, iş geliştirme merkezi ve girişimciliğe 
yönelik destekleri hakkında bilgi sahibi olmak ve iyi uygula-
ma örneklerinin ülkemizde de uygulanmasına yönelik işbir-
likleri geliştirmek için yapılan görüşmelere, BEBKA Yönetim 
Kurulu Üyeleri Bilecik Valisi H. İbrahim Akpınar, Eskişehir İl 
Genel Meclisi Başkanı Ahmet Yapıcı, Bursa İl Genel Meclisi 
Başkanı Nedim Akdemir, BEBKA Kalkınma Kurulu Başkanı 
Osman Gezgin ve BEBKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sait 
Cülfik katıldı.

BARSELONA TURİZMİ İNCELENDİ
Barselona’nın girişimcilik, iş büyütme, insan kaynakları, 

inovasyon, profesyonel fırsatlar ve iş kalitesi gibi alanlarda 
dönüşümüne ve gelişmesine katkıda bulunan bir kurum 
olan Barselona Activa Kalkınma Ajansı(ACTIVA) ile gö-
rüşmeler ve yerinde incelemeler gerçekleştirildi. ACTIVA 
ekonomi danışmanı Xavier Mayo ile yapılan görüşmede iş 
geliştirme merkezleri ve kuluçka merkezlerinin Türkiye’de 
uygulanması konusunda karşılıklı işbirliği yapılması konu-
sunda mutabık kalındı. Ayrıca, Activa’nın Barselona’daki 
turizmi geliştirmek üzere yaptığı çalışmalar konusunda da 
bilgi alındı. 

405 bin metrekarelik fuar alanı ile Avrupa’nın en büyük 
kongre ve fuar merkezlerinden biri olan Fira Barselona iş 
geliştirme direktörü Ricard Zapatero ile yapılan görüşmede 
ise düzenlenen kongre ve fuarların bölgeye sağladığı ekono-
mik getirileri hakkında bilgi alındı. Bölgemizin uluslararası 
bir kongre ve fuar merkezi olma potansiyelini harekete ge-
çirmek amacıyla Fira Barselona ile yapılabilecek işbirliği ve 
tecrübe paylaşımı konuları değerlendirildi.

Endülüs Hükümetinin ekonomik ve sosyal kalkınma ilke-
lerini gerçekleştirmeye yardımcı olmak ve bölgede inovas-
yon ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek üzere kurulan 
Endülüs İnovasyon ve Kalkınma Ajansı (IDEA) ile yapılan gö-
rüşmede, kurum direktörü Francisco Alvaro Julio’dan KOBİ 
lerde inovasyon kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik 
yapılan çalışmalar ve teknoparklar sayesinde şirketlere 
sundukları destekler hakkında bilgi alındı. BEBKA ve IDEA 
arasında özellikle inovasyon konusunda işbirliği ve ortak 
çalışma kararı alındı.

İŞBİRLİĞİ İMKANLARI KONUŞULDU
Endülüs Eyalet Hükümeti Turizm ve Ticaret Müsteşarı An-

tonio Jesus Roldan Munoz ile yapılan  görüşmede Endülüs 
eyaletinin turizm faaliyetleri hakkında bilgi alınırken Bursa, 
Eskişehir ve Bilecik illerinin turizm potansiyelleri hakkında 
bilgi verildi ve bu iki bölge arasında turizm konusunda yapı-
labilecek muhtemel işbirlikleri üzerinde duruldu.

Sevilla Belediyesi Başkan Yardımcısı Gregorio Serrano Lo-
pez ve Sevilla Global Kalkınma Ajansı Genel müdürü Pedro 
Maestre Sanchez ile yapılan görüşmede Sevilla ile Bursa, 
Eskişehir ve Bilecik illeri arasındaki ekonomik faaliyetlerin 
geliştirilmesi ve karşılıklı tanıtım çalışmalarının yapılması 
konularında mutabık kalındı.

İspanya’ya işbirliği çıkarması
BEBKA Heyeti, İspanya’nın sanayi, tarım ve turizm alanındaki tecrübesinden faydalanmak ve 
işbirliği imkanlarını araştırmak amacıyla Barselona ve Endülüs bölgesine ziyarette bulundu.
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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından hayata geçirilen 
Kaynak Teknolojileri ve Endüstriyel Otomasyon Araştır-
ma Merkezleri düzenlenen törenle açıldı. Eskişehir için 

bir ilk olan merkezler, ülkemizde de bu alanlarda kurulu en-
der merkezlerden. 

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi oluşturulan merkezlerin 
açılışında konuşan ESO Başkanı Savaş Özaydemir, merkezle-
rin BEBKA Kalkınma Ajansı’nın da destekleriyle kurulduğunu 
belirtti.

ESO’nun sahip olduğu vizyonla 2002 yılından beri Mesleki 
Eğitim, İş Geliştirme, Uluslararasılaşma ve Kümelenme alan-
larında 16 farklı projeyi hayata geçirdiklerinin bilgisini veren 
Özaydemir, bu projeler aracılığıyla yaklaşık 6 milyon TL’lik 
kaynağın Eskişehir sanayisine kazandırıldığının altını çizdi. 

Gerek bölge sanayisinin gerekse ESO üyesi firmaların ulus-
lararası rekabet güçlerinin artırılması adına bu tür projelere 
yapmaya devam edeceklerini açıklayan Özaydemir, “Toplam 
yatırım tutarı yaklaşık 1,5 milyon TL olan Kaynak Teknolo-
jileri ve Endüstriyel Otomasyon Eğitim Merkezleri de ilgili 
sektörlerimiz için çok önemli birer destek unsuru olacak ve 
buralarda il sanayimizi ileriye taşıyacak kalifiye elemanlar 
yetiştirilecek, yepyeni projeler üretilecektir” dedi.

TEKNOLOJİ VE ORTAK İŞBİRLİĞİ
KÜLTÜRÜ GELİŞECEK

Açılışta konuşan BEBKA Genel Sekreteri Dr. M. Sait Cülfik 
ise, ESO’nun Ajansın Mali Destek Programlarından faydalana-
rak merkezleri kurduğunu belirtti. 

Projeler sayesinde bölgede faaliyet gösteren KOBİ’lerin 
uluslararası rekabet güçlerini arttırmak için otomasyon tek-
nolojilerinde ve kaynak teknolojilerinde karşılaştıkları teknik 
sorunların çözümü ve eğitim-danışmanlık yoluyla üretim-
de kalite ve verimliliklerinin artırılacağını ifade eden Cülfik, 

şöyle devam etti; “Teknolojik yeniliklerin üretime uygulan-
masına, daha rekabetçi ürünlerin üretilmesine ve üretilen 
ürünlerin katma değerinin artırılması yanında kurumlar arası 
sektörel işbirliğine zemin hazırlaması açısından önem taşıyan 
bu iki merkezin başta Eskişehir olmak üzere bölgemize ciddi 
katkılar sağlayacağı inancındayım. Teknoloji ve ortak işbirli-
ği kültürünün gelişmesine olan katkıları nedeniyle Eskişehir 
Sanayi Odası ve projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum.”

MESLEKİ EĞİTİM EKONOMİNİN TEMELİ
Merkezlerin teknik alt yapısını oluşturmada katkısı olan 

FESTO Firması Genel Müdürü Otto Bauer de, yaptığı değerlen-
dirmede Eskişehir hem şehir, hem bölge olarak, son yıllarda 
sürekli ileriye gittiğini söyledi. 

Toplumun tüm aktörleri son yıllarda modern Eskişehir'in 
biçimlenmesine katkıda bulunmak için büyük gayretler gös-
terdiğini dile getiren Bauer, “Bununla ilgili özellikle büyük 
bir katkı Eskişehir Sanayi Odası'ndan gelmekte. Ekonominin 
durumunu çok sayıda projeyle iyileştirmek üzere işler yapı-
yorlar. Size, bu şekliyle Türkiye'de eşi olmayan, düzenli yapı-
lan inovasyon günlerini hatırlatmak istiyorum. ESO yıllardır 
mesleki eğitime ve ileri eğitime ağırlık vermekte. Bu konuda 
da başka odalara oranla çok daha ileri bir noktada bulunuyor-
sunuz” diye konuştu. Konuşmasında mesleki eğitimin önemi 
üzerinde duran Bauer, mesleki eğitimin milli ekonominin te-
meli olduğunu savunarak “Tıpkı bir bahçenin toprağı gibi. Sa-
dece iyi bir topraktan iyi verim alınabilir” ifadesini kullandı. 

Öte yandan yapılan açılış konuşmalarından sonra GSI 
Uluslararası Kaynak Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Steffen Kei-
tel Avrupa Birliğinde kaynak standartlarına göre Demiryolu 
Araçlarında Kaynak için Kalite Güvence Sistemleri Semineri 
gerçekleştirildi. 

ESO Kaynak Teknolojileri ve 
Otomasyon Merkezleri açıldı
ESO’nun BEBKA desteğiyle hizmete açtığı Kaynak Teknolojileri ve Endüstriyel Otomasyon
Eğitim Merkezleri’nde, Eskişehir sanayisini ileriye taşıyacak kalifiye elemanlar yetiştirilecek.

Kaynak	Teknolojileri	ve	Endüstriyel	Otomasyon	Eğitim	Merkezleri,	teknolojik	yeniliklerin	üretime	uygulanmasına,	daha	rekabetçi	ürünlerin	üretilmesine	
ve	üretilen	ürünlerin	katma	değerinin	artırılması	yanında	kurumlar	arası	sektörel	işbirliğine	zemin	hazırlaması	açısından	önem	taşıyor.
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Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezi
Bilecik’in dünyaya açılan kapısı olacak
BEBKA’nın Mali Destek Programı kapsamında hayata geçirilen Bilecik Osmanlı Kültür ve El Sanatları 
Merkezi’nde üretilecek el emeği ürünler, kentin tanıtımı açısından da büyük önem taşıyor. 

Bilecik Belediyesi’nin Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma 
Ajansı’nın Sanayi ve Turizmde Rekabet Gücünün Arttı-
rılması Mali Destek Programı kapsamında projelendi-

rip tamamladığı Bilecik Osmanlı Kültür ve El Sanatları Mer-
kezi gerçekleştirilen bir tören ile açıldı. 

Hamsu Vadisi mevkiinde inşaa edilen Osmanlı Kültür ve 
El Sanatları Merkezi, Bilecik'in Türkiye'ye ve dünyaya tanı-
tım alanında açılan kapısı olacak. Belediye Başkanı Selim 
Yağcı, BEBKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sait Cülfik, İl Proto-
kolü ve birçok davetlinin hazır bulunduğu açılışta konuşan 
Vali H. İbrahim Akpınar, Bilecik ve ilçelerinde yeni fabrikalar 
ve organize sanayi alanlarını hizmete açıldığını ve kültürel 
alandaki hizmetlerin de sunulduğunu anlattı. Akpınar, şöyle 
devam etti:

“Bilecik her yönüyle gelişiyor. Fiziki yöndeki hizmetlerin 
yanı sıra halkımıza sunduğumuz sosyal ve kültürel hizmet-
ler de artıyor. Sadece yol, fabrika, hızlı tren projeleri değil, 
günlük hayatta lazım olan birçok hizmetin varlığı gerekiyor. 
Bunun da bir kısmı merkezi idare, bir kısmı da yerel yönetim-
ler tarafından yerine getiriliyor. Bu Kültür ve Sanat Merkezi 
de kadınların güzel eserler meydana getireceği bir merkez 
olacak. Maksat hasıl olacak ve eskimeye yüz tutan eserler 
tekrardan canlandırılacak.”

BİLECİK’İN MARKA DEĞERİ ÖN PLANA ÇIKACAK
Belediye Başkanı Selim Yağcı konuşmasında, Bilecik'in 

marka değerlerinin ön plana çıkarılması yönünde hayata 
geçirilen Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezi’nin önem-
li bir yere sahip olduğunu, burada üretilecek el emeği göz 
nuru ürünlerin şehrin tanıtımı açısından büyük önem arz 
ettiğini vurguladı. Yağcı, “Dışarıdan gelen bir misafirin daha 
Bilecik'e gelmeden ne alacağına karar vermesi için bizim bu-
rada üreteceğimiz ve yapacağımız sanat eserlerini gittiğimiz 
her yerde layıkıyla tanıtmamız gerekiyor” dedi.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve Bursa Eskişehir 
Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından destek-
lenen ‘Düşük Karbon Ayak İzi için Enerji Etkin Bina’ 

isimli proje kapsamında belediye hizmet binasına yerleş-
tirilen güneş panelleri için bir açılış töreni düzenlendi.

Törene Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın 
yanı sıra meclis üyeleri, başkan yardımcıları, Dr. Fuat 
Gürcüoğlu, Fikriye Güven Zaptiye, Erdoğan Aydoğmuş 
BEBKA Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Engin 
Yüksel ve davetliler katıldı.

ELEKTRİK İHTİYACININ
YÜZDE 20’Sİ KARŞILANACAK

Törende Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, yenilenebilir 
enerji kaynaklarından olan güneş enerjisiyle hizmet 
binasının elektrik ihtiyacının yüzde 20 sinin karşılana-
cağını, kurulan sistemin Eskişehir’de kamu kurumları 
arasında bir ilk olduğunu söyledi. Başkan Ataç daha 
sonra çalışmada emeği geçenlere plaket verdi.

Eskişehir’in enerji etkin ilk kamu binası
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEB-
KA), Bursa’da bir ilk olacak Lojistik Köyü 
Projesi’nin fizibilite çalışmaları için Bursa Sa-

nayici ve İşadamları Derneği’ne (BUSİAD) Doğrudan 
Faaliyet Desteği Programı kapsamında 72 bin TL’lik 
kaynak aktaracak. BEBKA’nın BUTTİM’deki ofisinde 
yapılan anlaşmanın imza törenine Bursa Vali Yar-
dımcısı Ahmet Hamdi Usta, BUSİAD Başkanı Oya 
Coşkunöz Yöney ile yönetim kurulu üyeleri, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Bayram Vardar, BEBKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet 
Sait Cülfik ve akademisyenler katıldı.

BUSİAD Başkanı Oya Coşkunöz Yöney imza töre-
ninde yaptığı konuşmada, Lojistik Köyü Projesi’ni 

Bursa için çok önemli bir çalışma olduğunu belir-
terek, “Gıda, otomotiv, tekstil ve makine gibi dört 
önemli sektör ilimizde faaliyet gösteriyor. Bu kadar 
büyük bir sanayinin bulunduğu bir yerde Lojistik 
Köyü’nün olmazsa olmaz bir unsur olduğunu düşü-
nüyoruz” dedi. 

Lojistiğin verimliliğini artırmak ve aynı zaman-
da da büyüyen şehir trafiğini hafifletmek amacıyla 
Lojistik Köyü yapma fikrinin öne çıktığını belirten 
Yöney, “Lojistik köyüyle beraber sanayimiz daha ve-
rimli olacak. Bu projede hem belediyemiz hem vali-
liğimiz hem de BEBKA bizimle beraberler. BEBKA’ya 
bizi destekledikleri için çok teşekkür ediyorum” 
diye konuştu. 

Bursa
sanayisine
‘LOJİSTİK’

destek

BEBKA, BUSİAD tarafından hayata geçirilecek 
Lojistik Köyü Projesi’nin fizibilite çalışmaları için 

72 bin TL’lik destek verdi.

Anlaşmanın	imza	töreninde	Bursa	Vali	Yardımcısı	Ahmet	Hamdi	Usta,	BUSİAD	Başkanı	Oya	Coşkunöz	Yöney	ile	yönetim	kurulu	üyeleri,
Bursa	Büyükşehir	Belediyesi	Genel	Sekreter	Yardımcısı	Bayram	Vardar,	BEBKA	Genel	Sekreteri	Dr.	Mehmet	Sait	Cülfik	ve	akademisyenler	de	hazır	bulundu.
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BEBKA’nın 
desteklediği 
Lojistik Köyü 
Projesi, lojistiğin 
verimliliğini 
artıracağı gibi, aynı 
zamanda büyüyen 
şehir trafiğini 
hafifletecek ve 
çevre ile gürültü 
kirliliğini önleyerek, 
istihdama da katkı 
sağlayacak.

ÜRETİM LOJİSTİK DEMEK 
Lojistik Köyü Projesi’nin fizibilite ça-

lışmasının desteklenmesi konusunda 
değerlendirme yapan BEBKA Genel Sekre-
teri Dr. Mehmet Sait Cülfik ise, kalkınma 
ajanslarının doğrudan faaliyet desteği 
başlığı altında Lojistik Köyü gibi bölgesel 
kalkınmaya ivme kazandıracak stratejik 
araştırma, planlama ve fizibilite çalışma-
larına destekler verdiğini söyledi. Geçen 
yıl BEBKA olarak 19 projeyi doğrudan fa-
aliyet desteği programı kapsamında des-
teklediklerinin altını çizen Cülfik, bu yıl 
da desteklerin devam ettiğini dile getirdi. 
Bursa’nın önemli bir sanayi şehri olduğu-
nu vurgulayan Cülfik şunları söyledi:

“Üretim demek lojistik demektir. Bu ne-
denle Bursa’da üretilen malların dünyaya 
açılması çok önemli… O anlamda sanayi-
mizi temsilen BUSİAD’ın, Büyükşehir Bele-
diyemizin ve Valiliğimizin de iştirakleriyle 
böyle bir projenin yürütülüyor olması 
memnuniyet verici. Yaklaşık 3 ay sonra fi-
zibilite çalışmalarını yapan hocalarımızın 
sunumlarıyla tekrar bir araya geleceğimizi 
umuyorum.” 

BEBKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sait 
Cülfik, ayrıca projenin fizibilite çalışma-
ları için 72 bin liralık desteğin tamamını 
BEBKA’nın karşıladığı bilgisini verdi.

LOJİSTİK KÖYÜ’NÜN
FAYDALARI ÇOK

Bursa Valiliği olarak, Bursa’nın marka 
bir şehir olması noktasında gereken her 
türlü desteği sağladıklarını belirterek söz-
lerine başlayan Bursa Vali Yardımcısı Ah-
met Hamdi Usta da, çalışmanın başlangıç 
süreciyle ilgili şu bilgileri verdi: “Lojistik 
Köyü Projesi’ne Sayın Valimiz de sıcak ba-
kınca, BUSİAD ile arama konferansı çalış-
ması yaptık. Daha sonra BEBKA kanalıyla 
2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği prog-
ramına başvurarak Bursa’da bir fizibilite 

çalışması yapılması gündeme geldi.”
Avrupa’da başta Almanya başta olmak 

üzere 33 tane lojistik merkezinin faaliyet 
gösterdiğini anlatan Usta, “Bursa ve tüm 
dünyada araziler artık çok kıymetli. Bir-
çok sektör de değişik arazilere yayılmış 
durumda. Özellikle OSB’lerde metrekare 
fiyatlarının çok değerli olduğu alanlar 
depo olarak verimsiz kullanılıyor. Ama 
siz bir lojistik köyü merkezi yaptığınız za-
man benzer işi yapan oluşumları bir araya 
toplayacaksınız. Hem bunların bir araya 
gelmesi hem de şehirdeki trafiğin hafifle-
tilmesi sağlanacaktır. Bu da aynı zamanda 
çevre kirliliğini ve gürültüyü de engelleye-
cektir. Bunun yanında kente istihdam da 
sağlayacaktır” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-
reter Yardımcısı Bayram Vardar ise, gü-
nümüzde artık şehirlerin yarışır duruma 
geldiğini belirterek, Bursa’nın da yakında 
ülkesini aşan bir metropol olacağına inan-
dıklarını söyledi. Vardar, Bursa’nın hızlı 
tren projesiyle de ciddi bir lojistik merkezi 
olacağını, denizyolu ve otoban projesinin 
de bu yönde çok tamamlayıcı bir unsur 
olacağını ifade etti.
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Kuzey-
Ren Vestfalya Yatırım Ajansı NRW Invest, Uludağ Oto-
motiv İhracatçıları Birliği (OİB), Dünya Gazetesi, ve 

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) işbirli-
ğinde organize edilen “Almanya’da Enerjide Yeni Dönem – 
Yenilenebilir Enerjiler ve Elektromobilite – Türk Firmalarının 
Kuzey Ren Vestfalya’da Yakalayabilecekleri Fırsatlar” konu-
lu konferans Hilton Otel’de düzenlendi. Konferansa, BEBKA 
Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sait Cülfik, OİB Yönetim Kurulu 
Üyesi Baran Çelik, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Hakan Güldağ, NRW Invest Türkiye Temsilcisi Dr. Adem 
Akkaya’nın yanı sıra birçok sektör temsilcisi katıldı.

BEBKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sait Cülfik, konferan-
sın açılışında yaptığı konuşmada, Bursa’nın dünyaca ünlü 
bir otomotiv şehri olduğunu belirterek, sektörün Türkiye için 
çok önemli bir ihracat kaynağı olduğunu ifade etti. Bursa’nın 
Türkiye ihracatındaki payının yüzde 37 olduğu bilgisini ve-
ren Cülfik, bu rakamın otomotiv sektörü için yüzde 50 oldu-
ğunu vurguladı.

Bursa’nın önemli bir yatırım 
üssü olduğuna dikkat çeken 
BEBKA Genel Sekreteri Dr. Meh-
met Sait Cülfik, “Ülkemizdeki 
ve bölgemizdeki hızlı sanayileş-
me, boyutları giderek büyüyen 
hava, su ve toprak gibi kirlen-
meleri gibi çevre sorunlarını be-
raberinde getiriyor. Türkiye’nin 
halen yürürlükte bulunan 9. 
Kalkınma Planı’nda enerji tale-
binin yenilenebilir enerji kay-
naklarından karşılanması, bu 
talep karşılanırken de çevresel zararların en alt düzeye indi-
rilmesi hedeflenmektedir. Yine bu ulusal hedeflerle beraber 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 2011-2014 yıllarını kapsayan 
Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi Eylem Planı’nda 
da alternatif yakıt kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak 
amacıyla elektrikli araçlarda batarya ve alternatif yakıt kul-
lanılan araçların ana parçalarının üretiminin desteklenmesi 
öngörülüyor” dedi.

BEBKA’DAN AR-GE VE İNOVASYONA TAM DESTEK
Otomotiv endüstrisinin BEBKA bölgesi için çok önemli bir 

unsur olduğunu anlatan BEBKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet 
Sait Cülfik, karbondioksit emisyonlarını azaltan yeni tekno-
loji motorların, hibrit gibi çevre dostu araçların tasarımı ve 
üretimi ile yenilikçi temiz üretimin tercih edilmesi konusun-
da özendirici mekanizmaların oluşturulması gerektiğini dile 
getirdi. Cülfik sözlerine şöyle devam etti:

“BEBKA 2010 yılında çıktığı proje teklif çağrısında AR-GE 
ve inovasyona 8 milyon TL bütçe ayırdı. 2011’de 40 projeyi 
KOBİ’lerimizin AR-GE ve inovasyon kapasitelerini artırmak 

adına destekledi. Cari açığın önemli bir kısmını enerjinin 
teşkil ettiği ülkemizde doğal olarak bizim en önemli strate-
jilerimizden bir tanesi çevre kirliliğinin engellenmesi ve ye-
nilenebilir enerji kaynaklarına geçilmesidir. Bu amaçla 2011 
yılında çıktığımız teklif çağrısında da çevre ve enerji yatırım-
larına yaklaşık 11,6 milyon liralık destek sağladık. Dolayısıy-
la bugünün konusu olan gerek elektromobilite gibi gerekse 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme gibi bir konuda 
böyle bir toplantıda bulunmaktan memnuniyet duyduğumu 
ifade etmek istiyorum.”

ÇELİK: ALMANYA EN ÖNEMLİ ORTAK
Otomotiv sektördeki son gelişmeleri katılımcılarla payla-

şan Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Ku-
rulu Üyesi Baran Çelik de, Türkiye otomotiv endüstrisinin 
2000’li yılların başlamasıyla birlikte önemli bir atılım süreci 
geçirdiğinin altını çizdi. Türk ekonomisinin büyümesinde en 
önemli kaynağın otomotiv endüstrisinin ihracatı olduğuna 

işaret eden Çelik, “Otomotiv ve yan sanayinin üretim ve ihra-
catında geçtiğimiz 10 yılı baz aldığımızda toplam üretimimiz 
2000’lerin başında 200 bin adetlerdeyken geçtiğimiz yıl 1.2 
milyon adede dayandı. Toplam ihracatımız ise OİB verileri-
ne göre 4 milyar dolar civarlarından 20 milyar dolara kadar 
çıkmıştır” dedi. Çelik, OİB’in 2011 yılı verilerine göre 2.8 mil-
yar dolarlık ihracatı Almanya’ya yaptığını belirtirken, “Bu 
rakamlar gösteriyor ki Almanya Türkiye’nin otomotivde en 
önemli bir ortağıdır” diye konuştu.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti hakkında de-
taylı bir sunum yapan NRW Invest Türkiye Temsilcisi Dr. 
Adem Akkaya, Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’ne 
yatırım yapmak isteyen otomotiv sektörü temsilcilerine her 
türlü desteği vereceklerini ve işbirliğine hazır olduklarını ifa-
de etti.

Konferansın diğer bölümlerinde konuşmacılardan Tho-
mas Monsau, Frank Leisten, Klaus-Peter Dietzel, Lothar 
Scheider ve Werner Rohlfs birer sunum yaparak Kuzey Ren-
Vestfalya Eyaleti ve otomotiv sektöründe yaşanan son geliş-
meleri paylaştı. 

Almanya-Türkiye otomotiv
endüstrisi işbirliğine hazır
Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti temsilcileri, Bursa otomotiv sektörünü işbirliği yapmaya davet etti.
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BEBKA ve Eskişehir Sanayi Odası’nın  
(ESO) ortaklığında, Eskişehir Sanayi Ge-
liştirme Merkezi’nin (SANGEM) yürü-

tücülüğünde, TÜBİTAK, Türkiye Teknolojileri 
Geliştirme Vakfı (TTGF), Anadolu Üniversitesi, 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletme-
leri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 
ile Organize Sanayi Bölgesi'nin 
(EOSB) desteğiyle gerçekleş-
tirilen ESİNKAP 6. Ar-Ge Proje 
Pazarı etkinliği Anadolu Üniver-
sitesi (A.Ü.) Kongre Merkezi’nde 
yapıldı.

'Seramik, Cam ve Pişmiş Kil' 
konusunun ön planda olduğu 6. 
Ar-Ge Proje Pazarı açılışında ko-
nuşan ESO Başkanı Savaş Özay-
demir, ESO ve EOSB'nin, Ar-Ge 
ve Ür-Ge inovasyon ve tasarım 
yeteneklerinin gelişmesini ve ekonomik katma 
değerlere dönüşmesini dikkate aldığını belirte-
rek, “Geleneksel hale gelen ve sürdürülebilirli-
ğini kanıtlayan ESİNKAP Ar-Ge Proje Pazarı ala-
nında en önemli faaliyetlerden biri oldu” dedi. 

ESO BAŞKANI ÖZAYDEMİR:
SEKTÖREL KÜMELENME AÇISINDAN 
HEDEFLERİMİZ VAR

ESİNKAP 6. Ar-Ge Proje Pazarı'nın ana tema-
sını seramik, cam ve killi toprağın oluşturduğu-
nu ifade eden Özaydemir, “Projelerin sergilen-
diği ortamda sanayicilerin, akademisyenlerin, 
sektör uzmanlarının ve müstakbel girişimcile-
rimiz olan öğrencilerin gelecek vaat eden yeni 
bağlantılar kuracağı düşüncesindeyiz” diye ko-
nuştu. Eskişehir ve Bilecik’in ESİNKAP 6. Ar-Ge 

Proje Pazarı'nın temalarının köklerini tarihten 
gelen geleneksel bölgesini oluşturduğunu vur-
gulayan Savaş Özaydemir, “Adı geçen bu bölge 
cumhuriyetimizin sektörel kümelenme açısın-
dan hedefler koyduğu bir alandır” şeklinde 

konuştu. Özaydemir, bu projelerin 
hayata geçirilmesinde sağladığı 
katkılar nedeniyle BEBKA’ya te-
şekkür etti.

AR-GE OLMAZSA
TAŞERONLUKTAN
ÖTEYE GİDEMEYİZ

Eskişehir Bilecik Kütahya (EBK) 
Seramik İş Kümesi Derneği Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Ce-
lal Üstündağ ise, “Ar-Ge faaliyetle-
rinin yetersiz olduğu toplumların, 
taşeronluktan öteye gidemeyeceği 
yadsınamaz bir gerçektir” dedi.

Ar-Ge'nin kaynağını, üniversiteler ile kalifi-
ye elemanların oluşturduğunu kaydeden Üs-
tündağ şöyle konuştu:

“Bugün dünya üzerinde çok kalabalık olup, 
yeterli eğitim kalitesine ve kalifiye çalışana 
sahip olamayan ülkelerin durumu, bu ifadeyi 
destekleyici niteliktedir. Kâğıt üstünde değil, 
gerçekten doğru eğitimden geçirilmiş kişiler ve 
bu yönde yapılacak düzenlemeler, farkındalık 
oluşturup kalıcı ilerlemeleri sağlayacaktır.”

Etkinliğe, TTGV Teknoloji Geliştirme Proje-
leri Grubu Uzmanı Evren Bükülmez, Anadolu 
Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
Dekanı Tuncay Döğeroğlu, öğretim görevlileri 
ve davetliler katıldı. Proje Pazarı, açılış konuş-
maları ve sunumların ardından kapanış kok-
teyli ile son erdi.

Ar-Ge Pazarı’nın 6.’sı Eskişehir’de yapıldı
BEBKA ve Eskişehir Sanayi Odası’nın ortaklığında Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen
6. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinde seramik, cam ve pişmiş kil konusu masaya yatırıldı.

Celal	Üstündağ
EBK	Seramik	İş	Kümesi	

Derneği	YK	Başkan	Yardımcısı

Savaş	Özaydemir
ESO	Başkanı
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) üni-
versite-sanayi ve üniversite-kamu işbirliğini des-
teklemek amacı 6 üniversite ile protokol imzaladı. 

BEBKA’nın BUTTİM’deki merkez ofisinde düzenlenen top-
lantıda Bursa Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Şa-
habettin Harput ile Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali 
Sürmen, Orhangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep İle-
ri, Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili 
Prof. Dr. Aydın Ziya Özgür, Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Hasan Gönen ve Bilecik Şeyh Ede-
bali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Azmi Özcan protokole imza koydular.

PROTOKOL, İŞBİRLİĞİMİZİN 
KURUMSAL TESCİLİ 

Bursa Valisi ve BEBKA Yönetim Ku-
rulu Başkanı Şahabettin Harput pro-
tokol töreninin açılış konuşmasına, 
Bursa, Eskişehir ve Bilecik’in bölge 
olarak önemine değindi. Kalkınma 
ajanslarının birinci görevinin bölgeler 
arası kalkınmışlık farklarını gidermek 
olduğuna işaret eden Harput, “Üni-
versitelerimiz bugüne kadar proje 
hazırlama noktasında çok önemli bir 
performans sergiledi. Sadece öğrencileri eğiten birer kurum 
olmaktan öte bizzat bulunduğu şehre, o bölgenin temel 
sorunlarına ve ihtiyaçlarına, potansiyellerine ışık tutacak 
çok önemli işler yaptıklarını rakamlar ortaya koymaktadır” 
dedi. BEBKA’ya 2011 yılı teklif çağrısı kapsamında başvuran 
368 projeden 158 inin ve halen desteklenmekte olan 64 pro-
jeden 32 tanesinin üniversitelerle işbirliği içerdiğini hatırla-
tan Vali Harput, “Bugün burada imzaladığımız protokolle 

işbirliğimizi kurumsal olarak tescil etmiş oluyoruz. Bundan 
sonra bu işbirliklerinin aralıksız sürmesi gerektiğini düşü-
nüyorum” diye konuştu.

ÜNİVERSİTELERİN DESTEĞİNİ
GÖRMEK İSTİYORUZ

İmza töreninde bir konuşma yapan Bilecik Valisi Halil 
İbrahim Akpınar ise, bölgedeki üniversitelerin birçoğunun 

yeni kurumlar olduğunu ve hızla 
geliştiklerini söylerken, “BEBKA’nın 
bizlere vermiş olduğu imkânları kul-
lanırken üniversitelerin desteğini 
arkamızda görmek istiyoruz. Özel 
sektörün ve kamunun yapacağı iş-
lerde de üniversitelerimizin bilimsel 
destekler vermesini bekliyoruz. Bu 
tür düzenlemelerle üniversitelerle 
kurumlar arasında, üniversitelerle 
sanayimiz arasında işbirlikleri geliş-
tirilecektir” ifadelerini kullandı.

BEBKA’NIN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİ
Protokole Uludağ Üniversitesi adı-

na imza koyan U.Ü. Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek de bu tip protokollerin 
hedefleri doğru tespit etmek nokta-
sında önemli birer fonksiyona sahip 

olduğunu dile getirdi. “Yeni konjonktüre göre üniversiteler 
kendi kabuğunda olmayıp toplumun sorunlarına yönelme-
li” diyen Prof. Dr. Dilek şunları söyledi:

“İşbirliklerinde BEBKA’ya önemli bir rol üstlendiği için 
çok teşekkür ediyorum. Zaten birçok projemizi de destek-
lediler. Bizim de kendi araştırmalarımız için fonlarımız ve 
kaynaklarımız var. Mesela 10 milyon liralık araştırmaya 
ayırdığımız bir kaynağımız var. Aslında bu kaynaklar mille-

6 üniversite ile protokol imzalandı
BEBKA ve bölgedeki altı üniversite arasında, işbirliklerinin geliştirilmesi, karşılıklı tecrübe paylaşımı 
ve ortak çalışma alanlarını belirleyen hususları düzenleyen bir anlaşma protokolü imzalandı.
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Protokolün amacı
İmzalanan protokolle üniversite ile kamu 

kurum ve kuruluşları, özel kesim ve sivil top-
lum kuruluşları arasında işbirliklerinin geliş-
tirilmesi amacıyla model oluşturulması ve bu 
doğrultuda uygulamanın karşılıklı olarak des-
teklenmesi amaçlanıyor. Bölgemizde projecilik 
kültürünü geliştirme, proje hazırlama ve uygu-
lama kapasitesini artırma konusunda taraflarca 
ortak politika geliştirilmesi ve işbirliği sağlan-
ması öngörülüyor.

BEBKA Mali Destek programları kapsamında-
ki projelerin hazırlık ve uygulama aşamalarında 
üniversite, sanayi, kamu ve sivil toplum kuru-
luşları arasında işbirliklerinin geliştirilmesi ve 
bu konuda tarafların ortak olarak belirleyeceği 
kurallara göre birlikte hareket edilmesi hedefle-
niyor.

Ayrıca BEBKA ile altı üniversite arasında 
imzalanan protokolle bölgenin kaynak ve ola-
naklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal 
gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü ar-
tırmaya yönelik araştırmalarda üniversitelerin 
BEBKA’ya akademik ve teknik desteğinin sağ-
lanması da öngörülüyor. 

timizin kaynakları. Bunları daha olumlu yönde kullanmamız 
gerekiyor. Bu nedenle var gücümüzle BEBKA’nın yanında ol-
maya devam edeceğiz.”

ÜNİVERSİTELER ARASI BİRLİK
OLUŞTURMAK İSTİYORUZ

BEBKA ve 6 üniversite rektörünün imza koyduğu proto-
kolde üniversitelerle ilgili önemli bir konu da gündeme gel-
di. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan 
Gönen, üniversitelerin toplumun bir kutup yıldızı gibi oldu-
ğunu belirterek,

“Üniversitelerimizin hangi alanda olursa olsun toplumun 
bütün ihtiyaçlarını tespit ve tedavide birinci faktördür. Biz 
bölge üniversiteleri olarak elbette üzerimize düşeni şimdiye 
kadar yapmaya gayret ettik. Bundan sonra da daha fazlası-
nı yapmaya gayret göstereceğiz. BEBKA, bölgemiz için çok 
önemli bir kurum. Biz bölgedeki üniversitelerle bir üniversi-
teler arası birlik oluşturulmasını istiyoruz. Bu konuda valile-
rimizden de destek bekliyoruz” şeklinde konuştu. 

SORUMLULUKLARIMIZ ARTIYOR
İmza töreninde söz alan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) 

Rektörü Prof. Dr. Ali Sürmen de 3 ilin birbirinden farklı birçok 
özelliği sahip olduğunun altını çizerek, “Bu illerde üniversi-
te olmak bizler için çok önemli bir şans. Haliyle üzerimizde 
düşen sorumluluk da artıyor. Bu işbirliklerinden çok önemli 
projelerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Üzerimize düşeni 
de hakkıyla yapmaya hazırız” dedi.

Protokol	ile	bölgemizde	
projecilik	kültürünü	geliştirme,	
proje	hazırlama	ve	uygulama	
kapasitesini	artırma	konusunda	
taraflarca	ortak	politika	
geliştirilmesi	ve	işbirliği	
sağlanması	öngörülüyor.
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Bursa, iklim ve toprak şartlarının uygunluğu, coğra-
fi yapısının tüketim merkezlerine yakınlığı, ulaşım 
şartlarının kolaylığı, sulanabilir alanları, organik 

üretimin rahatlıkla yapılabileceği tarımsal yapının varlı-
ğı ile meyve sebze ve tarla bitkilerinde yetiştiriciliğinde 
Türkiye’nin önde gelen illerindendir. Bunun yanında dış 
satıma yönelik iyi örgütlenmiş, dinamik dış ticaret şirketle-
rinin varlığı ihracatta da kentin önemli bir merkez durumu-
na gelmesini sağlamıştır.

Bursa, toplam 1 milyon 088 bin 638 hektar alana sahip 
olup, bunun 336 bin 405 hektarında tarım yapılmakta. 
Kültür arazisinde iklim şartlarına bağlı olarak hemen her 
türlü tarım ürünü yetiştirilmektedir.Bursa’nın sahip oldu-
ğu ekolojik özellikler, ürün çeşitliliği, bereketli topraklar ve 
yetiştirdiği marka ürünleri ile Türkiye’nin önemli tarımsal 
merkezlerinden biri olmasını sağlamıştır.

Bursa gelişmiş sanayisinin yanı 
sıra tarımsal ürün çeşitliliği 
ile kırsal kalkınmaya örnek 

kentlerin başında geliyor. Bursa, 
meyve, sebze ve tarla bitkileri 

yetiştiriciliğinde Türkiye’nin lider 
kentleri arasında yer alıyor.

BURSA
KIRSAL

KALKINMAYA DA
ÖRNEK

Kaynak:	TÜİK,	2011

Tarla	Arazisi	
166.786	(Ha)
%	54

Nadas
17.026	(Ha)
%	6	

Meyve-Bağ	Arazisi
76.566	(Ha)
%	25

Sebze	Bahçeleri	
45.798	(Ha)
%	15	

TARIM ALANLARININ DAĞILIMI

Toplam	306.176	(Ha)
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EN BÜYÜK PAY BİTKİSEL ÜRETİMİN
Bursa'nın 2011 yılı tarımsal gelirleri içerisinde en 

büyük pay  yüzde 80’lik oranla bitkisel üretim kolu-
na aittir. Hayvancılık yüzde 12,4, KEH (Kanatlı Arı) 
yüzde 5,5 ve su ürünleri geliri ise yüzde 2,1 orana 
sahiptir. Toplam tarımsal gelirler içinde yüzde 31 
oranla meyvecilik ilk sırayı almaktadır. Bitkisel üre-
tim içerisinde en yüksek değer artışı yüzde 40,6 ile 
meyve ürünleri üretim değerinde gerçekleşmiştir.  

RAKAMLARLA BURSA TARIMI
Dünyanın en büyük 10 gıda firmasından 3’ü 

Bursa’da üretim yapmaktadır. Türkiye sofralık zey-
tin üretiminin %60’ını karşılamaktadır. Siyah incir 
üretiminde dünya lideridir. Kiraz ihracatında Dünya 
2.’sidir. Türkiye salça üretiminin yüzde 64’ünü kar-
şılamaktadır. Türkiye meyve suyu üretiminin yüz-
de 26’sını üretmektedir. Türkiye’deki dondurulmuş 
gıdanın yüzde 62’sine ev sahipliği yapmaktadır.300 
milyon TL tarım ürünleri ihracatı yapmaktadır. Si-
yah incir, Deveci Armudu, Şeftali, Zeytin, Kestane, 
Kiraz Bursa'nın dünyaca ünlü tarımsal ürünleridir.

KIRSAL KALKINMA PROJELERİ
Bursa son 5 yılda Kırsal Kalkınma Yatırımla-

rı Programı’ndan 13,8 milyon TL hibe almıştır. 
Bursa’da uygulanan Kırsal Kalkınma Projeleri ile, 
yörenin sorunlarının çözülmesine katkı sunmak, 
bölge halkına mevcut tarım arazilerini işleme fırsa-
tı vererek bitkisel ve hayvansal üretimi artırmaya 
yönelik çalışmalara kaynak oluşturmak, mevcut iş 
gücünün değerlendirilmesi ile istihdam oluşturarak 
merkeze yönelik göç olgusunu belli oranda engelle-
mek ve geri dönüşü özendirmek amaçlanmaktadır.

Ürün	Adı	 Üretim	(Ton)

Buğday		 232.177	

Dane	Mısır		 159.507	

Domates		 1.198.320	

Biber		 133.438	

Soğan	(taze)		 1.985

Bezelye		 32.596

Armut		 100.568

Şeftali		 111.704

İncir		 15.886	

Zeytin		 96.240

BİTKİSEL ÜRETİM

Ka
yn
ak
:	T
Üİ
K,
	2
01
1

Konusu	 Sayısı

Tahıl,	Un	ve	Unlu	Mamuller		 450

Meyve-Sebze	işleme-	paketleme		 275

Konserve	ve	Salça		 250

Süt	ve	Süt	Ürünleri		 114	

Et	ve	Et	Ürünleri		 131	

Hazır	Yemek	ve	yemek	fabrikası		 95

Pastacılık	Ürünleri	ve	Tatlılar		 90

Gıda	ile	Temas	Eden	Maddeler		 69

Şekerli	Mamuller		 65

Yumurta	ve	Yumurta	ürünleri		 47

Zeytinyağı		 38

Bitkisel	Yağ		 35	

Baharatlar		 25

Gazlı	İçecekler	ve	Meyve	Suyu		 21	

Dondurulmuş	Gıda		 13

Yem		 10	

Gıda	Katkı	ve	Yardımcı	Maddeleri		 4

Kuruyemiş	ve	Çerezler		 4	

Su	Ürünleri		 4	

Alkollü	İçecekler		 3	

Nişasta	ve	Nişasta	mamulleri		 1	

Bisküvi		 1	

Makarna		 -

Hayvansal	Yağ		 -	

Tütün	ve	Mamulleri		 -	

Diğer		 330

TARIM ve TARIMA DAYALI SANAYİ

Ka
yn
ak
:	T
Üİ
K,
	2
01
1

Cinsi	 Sayısı

Yerli	Irk	Sığır	 9.425	

Melez	Irk	Sığır	 53.561	

Kültür	Irkı	Sığır	 109.113	

Sığır Toplam  172.099 

Koyun		 280.587	

Keçi		 95.944	

Küçükbaş Toplam  376.531 

Manda		 869	

Kanatlı		 7.951.241	

Arı	Kovanı		 65.404	

HAYVAN VARLIĞI

Ka
yn
ak
:	T
Üİ
K,
	2
01
1
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Küçükbaş Hayvancılık
2008 yılından itibaren küçükbaş 

hayvan varlığında artış gözlenmekte-
dir. Özellikle dağ keçiciliği küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliği için uygun potan-
siyele sahiptir.

Üzümsü Meyvecilik
İlin bazı bölgelerinin ekolojik şartla-

rı üzümsü meyve yetiştiriciliğine uy-
gundur. Antioksidan yönünden zengin 
olan üzümsü meyve yetiştiriciliğinin 
arttırılması gerekmektedir. İlimiz 1870 
ton ile Türkiye ahududu üretimin % 
94’ünü üretmiştir.

Süt Sığırcılığı
İl hayvan varlığına göre kaba yem 

silaj ihtiyacını karşılama oranı yıllara 
göre %90-99 kuru ot ise %80-85 ara-
sında değişmektedir. Ayrıca Bursa, süt 
işleme tesisleri açısından gerek sayı 
gerekse kapasite bakımından ülke ge-
nelinde ön sıralarda yer almaktadır. 
Ulusal pazara yönelik üretim yapan 
firmaların süt ihtiyaçlarının önemli 
kısmı Bursa’dan sağlanmaktadır. Bu 
nedenle, süt sığırcılığı yapan yetiştiri-
cilerin Pazar problemi bulunmamak-
tadır.

Seracılık
Türkiye sebze üretiminin yaklaşık 

%5’i Bursa ilinde gerçekleştirilmek-
tedir. Üretilen bu ürünler gerek taze 
gerekse dondurulmuş gıda sanayinde 
kullanılmaktadır. Bursa’da örtü altı 
sebze üretimi ise 6.350 tondur. Örtü 
altı sebze yetiştiriciliği ile erkencilik 
ve ürün artışı sağlanacağından üretici 
daha fazla gelir elde etmektedir.

Organik Tarım
Ekolojik Tarım açısından İlin potan-

siyeli Ülkemizin diğer illerine nazaran 
kıyaslanamayacak kadar fazladır. Kon-

vansiyonel üretimi yapılan hemen her 
ürünün ekolojik üretimini de yapmak 
mümkündür. İhracatçı kuruluşların 
yoğunluğu dış pazar imkanlarını ko-
laylaştırdığı gibi büyük tüketim mer-
kezlerine yakınlığı da yerli tüketime 
ekolojik ürünlerin arzı konusunda 
üreticilerimize avantaj sağlamaktadır. 
Dolayısıyla organik tarım yetiştiricili-
ğine yapılacak yatırımlarla ilimizin po-
tansiyeli daha da büyüyecek ve ekolo-
jik pansiyon ile restoran işletmeciliği, 
ekolojik turizm, ekolojik ev eşyaları ve 
giysi üretimi gibi faaliyet alanlarında 
da gelişmeler olabilecektir.

Tarımsal ve Hayvancılık Yatırımları için Uygun Sektörler
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Bursa’da Tarıma Yatırım
Yapmak İçin 10 Neden

Bursa’nın Dünya Çapında Üretim ve Satış Yapan Gıda Firmaları

1 İklim ve toprak yapısının değişik 
tarımsal ürünlerin üretimi için elve-
rişli olması, sulama suyunun uygun 
olması,

2 Modern işleme tesislerine sahip 
olması

3 Organik tarım,  iyi tarım uygulama 
potansiyelinin varlığı

4 Taze olarak tüketim ve ihracat 
yanında gıda sanayisinde işleme ve 
derin dondurma suretiyle iç ve dış 
pazar isteklerine cevap verebilecek 
bir tarımsal üretim yapısının olması

5 Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi ile Uluslararası Akredite Gıda 
Analiz Laboratuvarlarının olması

6 Üreticinin bilgili ve bilinçli olması

7 Dış satıma yönelik iyi örgütlenmiş, 
dinamik dış ticaret şirketlerinin varlığı

8 Ham ve yardımcı maddelere ula-
şım kolaylığı (Girdi temini)

9 Ulaşım sorununun olmaması, 
büyük metropollere (İstanbul, İzmir, 
Ankara gibi şehirlere) yakın olması, 
deniz yolu ve hava ulaşımı avantajları

10 Tarih ve turizm yönünden önem-
li olması nedeniyle tarımsal pazar 
değerinin yüksek olması.

İpekböcekçiliği
İl genelinde 3935,33kg yaş koza 

elde edilmiştir. İlin özellikle mono-
kültür alanlarda ve zirai ilaç kullanı-
mının düşük yoğunlukta kullanıldığı 
dağ ilçelerinde bu rakamın çok üzerin-
de ipekböcekçiliği yapılacak kapasite 
mevcuttur. Bursa’da özellikle mono-
kültür tarım alanlarında ve milli ge-
liri düşük bölgelerde ipekböcekçiliği 
yapılmaktadır. İpekböceği Yetiştirici-
liği Projesi, Bursa İlinin özellikle dağ 
ilçelerinde yetiştiricilere ek bir gelir 
sağlayacaktır.

Aromatik ve Tıbbi Bitkiler:
Aromatik ve tıbbi bitkiler içerisinde 

yer alan kekik, ilin güney ilçelerinde 
yabani olarak bulunmaktadır. İklim 
ve toprak yapısı itibari ile özellikle   
ilaç sanayinde antiseptik imalatında 
kullanılan kekik için Bursa’da ticari 
anlamda yatırım yapılmaktadır.

Arıcılık:
Doğal floranın uygun olması, üreti-

cilerimizin arıcılık konusunda istekli 
ve bilgili olması dolayısıyla arıcılık 
projeleri geliştirilmektedir.
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Kaynak:	TÜİK,	2011

Meyve-Bağ	Arazisi
3.907	(Ha)
% 0

Sebze	Bahçeleri	
9.688	(Ha)
%	2

TARIM ALANLARININ DAĞILIMI

Toplam	490.154	(Ha)

Tarla	Arazisi	
330.963	(Ha)
%	68

Nadas
145.596	(Ha)
%	30

Eskişehir, sanayi, turizm ve tarımda iddialı bir konum-
da olan, aynı zamanda gelişmiş eğitim kurumları ve 
üniversiteleriyle bir kültür şehridir. Eskişehir’in 12 

ilçesi (merkez ilçeler hariç) de her birinin ayrı ayrı özellik-
leriyle nüfus olarak küçük olsalar da, önemli bir potansiyel 
içermektedirler. İnönü, Alpu, Çifteler, Beylikova gibi ilçeler-
de sanayi oldukça gelişmiştir. Tarım ise tüm ilçelerde etkin 
bir konuma sahiptir. Özellikle Sarıcakaya ve Mihalgazi il-
çeleri, mikro klima iklim özellikleriyle Antep fıstığından 
zeytine, nardan mevsim yeşilliklerine kadar birçok ürünün 
yetiştirildiği bereketli topraklara sahiptir. Bunun dışında 
diğer ilçelerde de şeker pancarı, soğan, patates, domates, 
arpa, buğday, ayçiçeği, tane mısır, ceviz gibi ürünler yetiş-
tirilmektedir. 

Eskişehir’de doğal yapı meyvecilik için elverişlidir ve 
ilde toprak ve iklim yapısının olarak farklılık göstermesi se-
bebiyle üretim çeşitlilik söz konusudur. Eskişehir’de sebze 

Sanayide yaptığı atılımla Türkiye 
ekonomisine önemli katkılar 

sağlayan Eskişehir, birçok ürünün 
yetiştirildiği bereketli topraklarıyla 

tarım alanında da iddialı.

ESKİŞEHİR
TOPRAKLARINDAN

BEREKET
FIŞKIRIYOR
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Cinsi	 Sayısı

Yerli	Irk	Sığır	 10.701	

Melez	Irk	Sığır	 29.449	

Kültür	Irkı	Sığır	 76.615	

Sığır Toplam  116.765 

Koyun		 496.302	

Keçi		 85.299

Küçükbaş Toplam  581.601 

Manda		 253

Kanatlı		 5.391.005	

Arı	Kovanı		 17.559	

HAYVAN VARLIĞI

Ka
yn
ak
:	T
Üİ
K,
	2
01
1

Ürün	Adı	 Üretim	(Ton)

Buğday	 440.171

Domates	 46.536

Arpa	 246.259

Fasulye	(taze)	 4.108

Şekerpancarı	 1.037.147

Lahana	(beyaz)	 2.683

Çavdar	 20.958

Karnıbahar	 1.653

Soğan	(kuru)	 187.842

Fiğ	 20.829

BİTKİSEL ÜRETİM

Ka
yn
ak
:	T
Üİ
K,
	2
01
1

İlçe	Adı	 Nüfus

Alpu	 12.757

Beylikova	 6.557

Çifteler	 16.392

Günyüzü	 6.716

Han	 2.187

İnönü	 7.230

Mahmudiye	 8.654

Mihalgazi	 3.699

Mihalıcçık	 10.028

Sarıcakaya	 5.353

Seyitgazi	 15.783

Sivrihisar	 23.423

İLÇELER

Ka
yn
ak
:	T
Üİ
K,
	2
01
1

Yüzölçümü	 1.365.200	hektar

Toplam	Nüfusu	 781.247	kişi

Köy	nüfusu	 80.892	kişi

İlçe	sayısı	 14	adet

Belediye	sayısı	 32	adet

Köy	sayısı	 430	adet

GENEL BİLGİLER

Ka
yn
ak
:	T
Üİ
K,
	2
01
1

Eskişehir’in ilçeleri nüfus bakımından çok 
yoğun olmamakla birlikte, yüzölçümü ve 

ekilebilir alan açısından oldukça güçlü bir 
profil sunmaktadır. Büyük bir bölümü tarla 
alanı olarak kullanılan ekilebilir arazilerin, 

geriye kalan yüzde 30’luk kısmı nadasa bı-
rakılmakta, yüzde 2’lik küçük bir kısmı ise 
sebze bahçesi ve 3907 hektarlık daha da kü-
çük bir kısmı ise meyve ve bağ arazisi olarak 
kullanılmaktadır.

Eskişehir’de Tarım ve Hayvancılık ile ilgili bazı istatistikler:

üretimi yoğun olarak Sakarya havzasında 
yapılmaktadır.  Sakarya Vadisi’nde mikro 
klima iklim özellikleri görülmektedir. 

ORGANİK TARIM ARTIYOR
Son yıllarda ülkemizde organik tarım 

ürünlerine artan ilgi Eskişehir’de de karşılık 
bularak birçok üreticinin önemli miktarda 
organik tarım yapmaya yöneltmiştir.

Eskişehir’de hayvancılık mera hayvancı-
lığından entansif hayvancılığa dönüşmeye 
başlamış ve kültür ırkı hayvancılık büyük 
bir gelişme göstermiştir. Sığır yetiştiriciliği-
nin gelişmesinde suni ve tabi tohumlama-
nın yanında ithal edilen ineklerle kurulan 
yeni işletmeler ilimiz sığır ırkının önemli 
ölçüde saf ve melez kültür ırkı olmasını sağ-
lamıştır.
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ESKİŞEHİR

Eskişehir’de	yatırım	yapma	nedenlerinden	biri	de	mevcut	baraj	ve	göletlerin,	su	ürünleri	üretimine	imkân	vermesi	ve
bu	amaçla	kullanabilir	yer	altı	ve	yer	üstü	su	kaynaklarının	bulunması.
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Eskişehir’de Tarıma Yatırım
Yapmak İçin 10 Neden
1 Coğrafi konumun yarattığı avan-
taj ile Anadolu’nun batıya açılan 
kapısı olan Eskişehir’in, demiryolu 
ve karayollarının kavşağında yer 
alması, Eskişehir’i üretilen tarımsal 
ürünlerin pazarlanabileceği dört bü-
yük tüketim merkezi olan İstanbul, 
Ankara, İzmir ve Bursa’ya oldukça 
yakın ve ulaşılabilir kılmaktadır.

2 Verimli bir tarımsal üretim için 
tarıma elverişli arazi alanının tatmin 
edici büyüklükte olması, iklim, top-
rak yapısı, su varlığı ve sulama te-
sisleri, topografya, ulaşım, tarımsal 
mekanizasyon ve modern sulama 
uygulamalarının mevcut olması, 

3 Bitkisel ve hayvansal ürünleri 
işleyen sanayi kollarının bulunması.

4 İlde topografik yapının ve mera 
alanlarının ot veriminin daha çok 
küçükbaş (koyun-keçi) yetiştiriciliği-
ne uygun olması. 

5 Yem bitkileri üretimi için elverişli 
tarım alanlarının olması ve bunun 
tarımsal sanayi için uygun ortam 
hazırlaması neticesinde büyükbaş 
hayvan sayısının fazla olması ve bu 
sayının daha da artması için gerekli 
olanaklarının mevcut oluşu, 

6 Dış pazarın istediği özel ürün 
çeşitlerinin ve şeker pancarı gibi en-
düstri bitkilerinin yanında ayçiçeği, 
mısır ve aspir gibi yağlı tohumların 
üretimine uygun toprak ve iklim 
koşullarının olması.

7 Çiftçi örgütlerinin varlığı ve tarım-
sal kooperatiflerin aktif ve bilinçli 
olması,

8 İlde mevcut baraj ve göletlerin, su 
ürünleri üretimine imkân vermesi 
ve bu amaçla kullanabilir yer altı ve 
yer üstü su kaynaklarının bulun-
ması. 

9 Mikroklima imkanı olan Sarıca-
kaya ve Mihalgazi İlçelerinin tarım 
arazilerinin seracılığa ve farklı ürün 
gamlarının yetiştirilmesine uygun 
olması,

10  İlde bulunan zengin yer altı 
sularının örtü altı tarımın yaygınlaş-
ması ve sıcak suların tarımda kulla-
nılabilmesi için önemli ve ekonomik 
bir potansiyel arz etmesi.
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Kaynak:	TÜİK,	2011

Meyve-Bağ	Arazisi
11.145	(Ha)
%	13,2

Sebze	Bahçeleri	
7.821	(Ha)
%	9,2

TARIM ALANLARININ DAĞILIMI

Toplam	84.895	(Ha)

Nadas
14.625	(Ha)
%	17,2Tarla	Arazisi	

51.304	(Ha)
%	60,4

Bilecik, 7 ilçesiyle kırsal kalkınma açısından avantajlı 
bir konumda bulunuyor. Coğrafi yapı ve iklim itiba-
riyle çok çeşitli iklim özellikleri gösteren ilçeleriyle 

Bilecik, hem yoğun bir doğa turizmi potansiyeline ve hem 
de farklı tarımsal ürünler üretebilme yeteneğine sahip. 
Özellikle Orta Sakarya Vadisi’nde yer alan Söğüt, İnhisar, 
Yenipazar, Gölpazarı, Osmaneli hattındaki mikro klima 
özelliği taşıyan verimli topraklarıyla Bilecik ilçeleri, kar-
puz, şeftali, nar ve kirazdan, boncuk fasulye, domates ve 
şerbetçiotuna kadar çok zengin bir tarımsal çeşitliliği ba-
rındırıyor.

KIRSAL TURİZM VE KIRSAL KALKINMA
İklim ve topoğrafya koşullarıyla bir geçiş alanı olan Bile-

cik, yer şekillerinin ve bitki örtüsünün çeşitliliği ile birçok 
doğal güzelliği sınırları içerisinde barındırmaktadır.

Bilecik’te bulunan ve çevresi ormanla kaplı olan birçok 
gölet doğaseverlere mavi ile yeşilin mükemmel birlikteli-

Bilecik’in ilçeleri mikro 
klima özelliği taşıyan verimli 

topraklarıyla karpuz, şeftali, nar ve 
kirazdan, boncuk fasulye, domates 
ve şerbetçiotuna kadar çok zengin 

bir tarımsal çeşitliliğe sahip.

BİLECİK
SOFRALARIMIZI

ZENGİNLEŞTİRİYOR
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Cinsi		 Sayısı

Sığır	Yerli		 2.016	

Melez		 13.536	

Kültür		 24.036	

Sığır	Toplam		 39.588	

Koyun		 65.943	

Keçi		 41.506	

Küçükbaş	Toplam		 107.449	

Manda		 3	

Kanatlı		 869.715	

Arı	Kovanı		 10.678	

HAYVAN VARLIĞI

Ka
yn
ak
:	T
Üİ
K,
	2
01
1

Ürün	Adı	 		Üretim	(Ton)

Domates		 118.864	

Buğday	 67.957	

Arpa	 18.704

Ayçiçeği	(Yağlık)		 3.352	

Bezelye		 4.407	

BİTKİSEL ÜRETİM

Ka
yn
ak
:	T
Üİ
K,
	2
01
1

Ürün	Adı	 		Üretim	(Ton)

Karpuz		 72.867	

Kavun		 21.679	

Şeftali		 25.552	

Kiraz		 7.833	

Zeytin		 4.818	

Meyve ve Sebzeler

Ka
yn
ak
:	T
Üİ
K,
	2
01
1

İlçe	Adı	 Nüfus

Bozüyük	 67	524

Osmaneli	 21.299

Söğüt	 20.280

Gölpazarı	 11.504

Pazaryeri	 11.383

İnhisar	 2.946

Yenipazar	 3454

İLÇELER

Ka
yn
ak
:	T
Üİ
K,
	2
01
1

Yüzölçümü		 430.700	hektar	

Toplam	Nüfusu		 203.849	kişi	

Köy	nüfusu		 50.832kişi	

İlçe	sayısı		 8	adet	(merkez	dahil)		

Belediye	sayısı		 15adet	

Köy	sayısı		 243	adet	

GENEL BİLGİLER

Ka
yn
ak
:	T
Üİ
K,
	2
01
1

ğini izleme şansı sunuyor. Bilecik il merkezine sa-
dece 7 km. uzaklıkta yer alan Pelitözü Göleti, ula-
şım kolaylığı ve BEBKA desteği ile yapılan çevre 
düzenlemesi ile hem doğaseverler hem de turizm 
yatırımcıları için cazibe merkezi olmaya aday ko-
numdadır. 

Küçük Elmalı, Bozcaarmut Günyurdu, Dodur-
ga, Çerkeşli ve Esere gibi birçok göletiyle Bilecik 
adeta bir göletler diyarıdır. Göletler ve onları 
çevreleyen mesire yerleri el değmemiş doğası, 
havası, sessizliği ve olağan üstü güzellikleri ile 
ziyaretçilerinin müdavimi oldukları tabiat hari-
kalarıdır. Tertemiz havası, bol oksijeni, kaynak 
suları, yemyeşil çimenleri, rengârenk çiçekleri, 
orman dokusu ve çimtien gibi endemik bitkileri 
ile Bozüyük’te Kömürsu, Çiçekli ve Sofular Yayla-
ları; Osmaneli’nde Avdan ve Oğulpaşa Yaylaları; 
Pazaryeri’nde Uzunçam ve Kamçı Yaylaları doğa 
turizmi açısından eşsiz mekânlardır. Bilecik ilin-
de doğa turizmi deyince Kınık, Yukarı Çaylı ve 
Yenipazar Şelaleleri büyüleyici güzellikleri de el-
bette unutmamak gerekir.

 “Kaya boğazı” ya da diğer adıyla “Yenipazar 
Kanyonu” bölgenin en önemli doğal turistik çe-
kim merkezidir. 2850 metrelik geçişe sahip kan-

yon özellikle trekking parkuru ve kamp alanı 
olarak eşsizdir. Doğaseverlerin trekking ve kamp 
kurmak için tercih ettiği bir diğer gözde mekan 
da Osmaneli İlçesidir. Özellikle hafta sonları 
İstanbul’dan gelen gruplar Osmaneli merkezi ve 
Dereyörük Köyü arasında bulunan ve yaz – kış 
yürünebilen, Göksu deresi trekking parkurunda 
yürüyüş yapmakta ve Dereyörük Köyü kamp ala-
nında da kamp kurmaktadırlar. Trekking ve Kan-
yoning dışında Bilecik’te yapılacak bir diğer doğa 
sporu da olta balıkçılığıdır. Günyurdu köyünde 
yerli kefali, Sakarya Nehri’nde kum balığı ve Sa-
zan balığı avlanabildiği gibi Pelitözü, Kızıldamlar, 
Borcak gibi göletlerde de başka balık türleri yaka-
lanabilir.

Doğa turizminde olduğu gibi, Bilecik eko-tu-
rizmde de ciddi bir potansiyeli barındırmaktadır. 
Kendine has birçok ürüne sahip olan Bilecik’te 
Osmaneli Ayvası ve Ayva Lokumu, Alaca Karpu-
zu, Gölpazarı ve Yenipazar İlçeleri Kiraz ve Vişne-
si, İnhisar İlçesi Narı ve Nar Lokumu, Çaltı Beldesi 
Domatesi, Küre Beldesi Üzümü, Pazaryeri bozası 
ve helvası gibi birçok meşhur lezzetleri tatmak 
mümkündür.

Konusu	 Sayısı

Tahıl,	Un	ve	Unlu	Mamuller		 41

Pastacılık	Ürünleri	ve	Tatlılar		 16

Et	ve	Et	Ürünleri		 7

Hazır	Yemek	ve	yemek	fabrikası		 7

Süt	ve	Süt	Ürünleri		 6	

Gıda	ile	Temas	Eden	Maddeler		 3

Su	Ürünleri		 3

Meyve-Sebze	işleme-	paketleme		 2

Yem		 2

Yumurta	ve	Yumurta	ürünleri		 1	

Bitkisel	Yağ		 1

Zeytinyağı		 1

Şekerli	Mamuller		 1	

Alkollü	İçecekler		 1	

Bisküvi		 1	

Diğer		 5	

TARIM ve TARIMA DAYALI SANAYİ

Ka
yn
ak
:	T
Üİ
K,
	2
01
1
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Organik Tarım
İlin organik tarıma oldukça uygun 

coğrafi yapısı bulunmaktadır ve ürün 
çeşitliliği çok fazladır. Üreticiler ise or-
ganik ürün yetiştiriciliği konusunda 
bilgi sahibidir. En başta organik nar ol-
mak üzere, organik incir yetiştiriciliği 
yapılmaktadır. İlde organik ürün işle-
yip ihracat yapan bir fabrika mevcut-
tur. Daha önceki yıllarda organik çilek 
üretimi de yapılmıştır.

Seracılık
İlin seracılığa elverişli iklim ve top-

rak yapısı vardır. Sera alanları her yıl 
giderek artmaktadır. Seralarda doma-
tes, salatalık ve marul yetiştiriciliği 
yapılmaktadır. Sebze üretimi fazla ol-
duğundan pazarlamada sorun yaşan-
mamaktadır.

Arıcılık
Bilecik’te rakımın 200’den 1900’e 

kadar değişmesi nedeniyle her dönem-
de florada zengin doğal ve yapay bitki 
örtüsü bulunması sayesinde bol ve ka-
liteli bal üretimi yapmak mümkündür.

Su ürünleri
İlin var olan su kaynakları su ürünle-

ri üretimi için oldukça müsaittir. Halen 
faaliyet gösteren işletmeler ürettikleri 
ürünlerini yurt dışına ihraç etmekte-
dirler.

Yağ bitkileri
Üretim için uygun iklim ve toprak 

yapısına sahiptir. Ayçiçeği üretimi 
yaygın olarak yapılmaktadır. Kanola 
ve aspir yetiştiriciliği için potansiyel 
mevcuttur.

Tarımsal ve Hayvancılık Yatırımları için Uygun Sektörler

TARIM VE HAYVANCILIK
Bilecik’teki tarla bitkileri tarımı incelendiğinde ta-

hıl ürünleri üretiminin önemli bir paya sahip olduğu 
görülmektedir. Türkiye’de sadece Bilecik’te üretilen 
ve dünyadaki en kaliteli türlerden biri olarak gösteri-
len Pazaryeri şerbetçiotu, iç piyasadaki ihtiyacın yüz-
de 38’ini karşılamaktadır. Bilecik’te doğal yapı ve eko 
sistemler meyvecilik için elverişlidir ve ilde toprak 
ve iklim yapısının yöresel olarak farklılık göstermesi 
sebebiyle üretim çeşitlilik arz etmektedir. Bilecik’te 
sebze üretimi yoğun olarak Sakarya havzasında ya-
pılmaktadır. 

Sakarya vadisinde mikro klima iklim özellikleri 
görülmektedir. İlde ülke genelinde yetiştirilen ürün-
lerin çoğunun yetiştirilmesi mümkündür ve yetişti-
rilen ürünlerden çoğunun verimi ülke ortalamasının 
üzerinde ya da seviyesindedir. Şerbetçiotu, nar, kiraz, 
domates, karpuz, ayva, zeytin ve şeftali gibi nitelikli 
ürün üretimine sahip olan Bilecik’te örtü altı üretim 
faaliyetleri de son yıllarda önemli bir gelişme potan-
siyeli göstermiştir. Ayrıca ilde kümes hayvancılığı, 
arıcılık ve ipekböcekçiliği gibi alanlarda da önemli 
üretim potansiyeli mevcuttur. Bilecik ilçelerinde bü-
yük ve küçükbaş hayvancılık da önemli bir yer tut-
maktadır. Hayvancılık gerek et üretimi ve gerekse 
yumurta, süt ve bal üretimi açısından değerlendiril-
mektedir. Bilecik’te Erşan Et, CP Grup, Şenpiliç, Boza-
lan Yumurta, Dikmen Tarım gibi çeşitli ölçeklerde bir-
çok tarıma dayalı sanayi kuruluşları bulunmaktadır. 
Bilecik İli’nde tarıma dayalı sanayinin farklı dalların-
da toplam 98 adet işletme mevcuttur. 
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Bilecik’te Yatırım
Yapmak İçin 10 Neden
1 Büyük şehirlere yakın olması

2 Mikro klima etkisi nedeniyle ürün 
çeşitliliğinin fazla olması

3 Sulama yapılan veya yapılabile-
cek alanların fazla olması

4 Küçükbaş hayvancılık için Yeni-
pazar, Söğüt ve Pazaryeri ilçelerinde 
geniş çayır ve mera alanlarının 
bulunması ve yem bitkileri yetiş-
tiriciliğine uygun iklim ve toprak 
özelliklerine sahip olması 

5 Kışlık sebze üretiminin yapılabil-
mesi

6 Yakın mesafede büyük gıda işlet-
melerinin var olması

7 İlde Ziraat Fakültesi’nin açılacak 
olması

8 Organik tarıma uygun alanların 
varlığı

9 Kimyasal girdilerin Ege ve Ak-
deniz Bölgelerine nazaran daha az 
kullanılıyor olması nedeniyle temiz 
toprakların bulunması

10 Eskişehir, Bursa ve İnegöl’de 
gümrük idarelerinin varlığının tarım 
ürünlerini ihracat kolaylığı sağla-
ması
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GÜNDEM

‘Konuşan Eller’ çizimle
mesleki becerilerini geliştiriyor
Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi’nde, BEBKA desteğiyle hayata geçirilen 
‘Konuşan Eller Çizimle Mesleki Becerilerini Geliştiriyor’ proje kapsamında özel 
eğitime ihtiyaç duyan engelli bireylerin iş ve meslek edinmeleri amaçlanıyor.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma 
Ajansı’nın (BEBKA) 2011 yılı sosyal mali 
destek programı kapsamında Nilüfer 

Özel Eğitim Meslek Lisesi’nde hayata geçiri-
len “Konuşan Eller Çizimle Mesleki Becerileri-
ni Geliştiriyor” projesinin kapanış töreni Vali 
Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, İl Milli Eğitim 
Müdürü Atilla Gülsar, Nilüfer Kaymakamı 
Mustafa Kılıç, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Kaya, BEBKA Birim Başkanı Hakan 
Aksoy, BEBKA Uzmanı Erhan Öztürk, Nilüfer 
Özel Eğitim Meslek Lisesi öğretmenleri ve öğ-
rencilerinin katılımıyla yapıldı.

“Konuşan Eller Çizimle Mesleki Becerilerini Geliştiriyor” 
projesinin kapanışında konuşan Vali Yardımcısı Ahmet 
Hamdi Usta, törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirirken, “Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi, bugüne 
kadar imza attığı başarılarla Bursa’nın gururu olmuştur. 
Bu başarıyı da başta okul müdürümüz, öğretmenlerimiz ve 
öğrencilerimiz fark yaratarak elde etmiştir” diye konuştu. 
Usta, toplumda engellilere yönelik bakış açısının değişmesi 
gerektiğine işaret ederek, asıl engellerin düşüncelerden kal-

dırılması gerektiğini vurguladı. İl Milli Eğitim Müdürü Atilla 
Gülsar ise, “Milli Eğitim olarak amacımız bütün fertlerimize 
kaliteli eğitim vermektir. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyle-
rimiz için hayata geçirilen bu projede emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.

Törenin sonunda BEBKA desteğiyle hayata geçirilen bilgi-
sayar destekli çizim laboratuvarında eğitim gören öğrencile-
re sertifikaları verildi. Sertifika töreninin ardından protokol 
üyeleri, CAD laboratuvarını gezerek verilen eğitimlerle ilgili 
detaylı bilgiler aldı. 

BEBKA’NIN SOSYAL SORUMLULUK
DESTEKLERİ SÜRÜYOR

BEBKA’nın sosyal mali destek programı kapsamında yüz-
de 90’lık desteğiyle 103 bin liraya mal olan “Konuşan Eller 
Çizimle Mesleki Becerilerini Geliştiriyor” projesi doğrultu-
sunda 16 bilgisayardan oluşan bir CAD laboratuvarı oluştu-
rulurken, metal, mobilya ve elektrik dalında 15 öğrenciyle 
2D-3D bilgisayar destekli çizim kursları verildi. İçinde bulu-
nulan eğitim öğretim yılında 90 öğrenciye daha kurs veril-
mesi hedeflenen laboratuvarda, özel eğitime ihtiyaç duyan 
engelli bireylerin iş ve meslek edinmeleri amaçlanıyor.
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KOBİ’lere Ar-Ge desteği
Asfalt üretim tesisleri ve ekipmanları üretimi yapan E-MAK’ın, BEBKA 
desteğiyle kurduğu Ar-Ge laboratuarı, düzenlenen bir törenle hizmete girdi.  

E-MAK bünyesinde BEBKA destekli Ar-Ge laboratuarı dü-
zenlenen törenle hizmete girdi.  Açılışta BEBKA Genel 
Sekreteri Dr. Mehmet Sait Cülfik, Simge Group Yönetim 

Kurulu Başkanı Nezir Gencer de hazır bulundu.
Törende konuşan BEBKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet 

Sait Cülfik, Kalkınma Ajansı olarak Bölge Planı’nda ortaya 
konan strateji ve öncelikler çerçevesinde bölgedeki sektörel 
ve tematik sorunlara çözümler sunacak proje ve faaliyetleri 
desteklediklerini söyledi. BEBKA’nın 2011 yılı teklif çağrısı 
programı kapsamında E-MAK’ın Ar-Ge Laboratuvar projesi-
nin desteklendiğini belirten Cülfik, Türkiye’de sanayinin ileri 
gitmesi, uluslararası rekabet gücünün artması için çalıştıkla-
rını ifade etti.

 
GENCER: BEBKA, YALNIZ
OLMADIĞIMIZI HİSSETTİRİYOR

Simge Group Yönetim Kurulu Başkanı Nezir Gencer ise, 
BEBKA’nın desteğinin manevi önemine dikkat çekerek, “Bu 
işbirliği bize sanayici olarak yalnız olmadığımızı hissettiri-
yor” diye konuştu. Ülkelerin teknoloji ve bilgi zenginlikle-
rinin önemini vurgulayan Gencer, “Eğer bilgiye sahipseniz 
bunu elinizden kimse alamaz. Kopyalansa bile değeri azal-
maz. Dünya üzerindeki hükümranlık bilgi ile sürüyor” dedi. 
BEBKA desteğinin zamanlamasının çok yerinde olduğunu 
belirten Gencer, Ar-Ge Laboratuarı’nın sadece firmanın değil, 

Türkiye’nin bir değeri olduğunu dile getirdi.
Açılış törenin ardından laboratuvarı gezen BEBKA Genel 

Sekreteri Dr. Mehmet Sait Cülfik,  Simge Group Yönetim Ku-
rulu Başkanı Nezir Gencer ve diğer katılımcılar, laboratuva-
rın işleyişi hakkında detaylı bilgiler edindiler.  BEBKA’nın 
Ar-Ge ve Yenilikçi Mali Destek Programı sayesinde oluştu-
rulan Ar-Ge laboratuvarında yapılan çalışmalarla, firmanın 
uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü daha da artırması 
hedefleniyor. 
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BEBKA’dan engelli
eğitimine tam destek
BEBKA’nın destekleriyle Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
Özel Eğitim Güzel Gelecek Projesi kapsamında hazırlanan ‘Özel 
Eğitim Güzel Gelecek’ isimli kitabın tanıtımı yapıldı. 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkın-
ma Ajansı (BEBKA) tarafından 
desteklenen ve İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından hayata geçiri-
len  ‘Özel Eğitim Güzel Gelecek’ kitap 
projesinin tanıtımı Yıldırım Belediyesi 
Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Mesle-
ki Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Tanıtım 
törenine Vali Yardımcısı Mustafa Gü-
ney, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Atil-
la Gülsar, ilçe milli eğitim müdürleri ve 
eğitmenler katıldı.

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere 
meslek seçimi konusunda yol göster-
mek amacıyla hazırlanan ‘Özel Eğitim 
Güzel Gelecek’ kitap projesinin tanıtım 
toplantısında konuşan İl Milli Eğitim 
Müdürü Atilla Gülsar, eğitimde feda 
edilecek hiçbir fert olmadığını belirte-
rek, “Biz de bu kapsamda herkese en 
iyi şekilde eğitim vermeye çalışıyoruz. 
Eğitimle ulaşamadığımız hedef kitleye 
görsel ve yazılı materyallerle ulaşmak 
gerekiyordu. Bu proje BEBKA tarafın-
dan kabul edildi ve herkesin yararla-
nacağı güzel bir eser ortaya çıktı” dedi. 
Sosyal Yardımlaşmadan Sorumlu Vali 
Yardımcısı Mustafa Güney de, yaptık-
ları aylık toplantılarda karşılaştıkları 
sorunların başında engellilerin eğitimi 
konusu geldiğini dile getirirken, “Top-
lumun yüzde 12,30’u engelli. Bunun 
daha da arttığı bir gerçek. Dünya Sağ-

lık Örgütü bunu yüzde 15’e çıkarmış. 
Bursa’da nüfusumuz 2 milyon 700 bin 
dersek yaklaşık 300 bin engellimiz var” 
ifadelerini kullandı.

BEBKA’DAN 40 BİN TL DESTEK
BEBKA tarafından desteklenen ve 

yaklaşık 40 bin TL’ye mal olan proje 
bir yıl sürecek. Geçen nisan ayında 
başlayan program kapsamında kitap 
basımının yanında, görsel materyal 
hazırlanıp, bu konuda aile eğitimleri 
verilecek. Kitaptan ilk etapta 3 bin adet 
basıldı. Kitap aile eğitimleri kapsamın-
da ailelere dağıtılacak. 170 sayfadan 
oluşan kitap, özel eğitim gerektiren 
çocuklara yönelik öğrenci, öğretmen 
ve aileleri yönelik bilgilendirici bilgiler 
içeriyor.



www.bebka.org.tr 43

GÜNDEM

Toplantıda Alfredo Castro IGAPE’yi  tanıttı ve faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi.  IGAPE 20 yıldan beri İspanya’nın 
Galiçya Bölgesinde, bölgesel kalkınmayı sağlamak 

üzere yeni şirketlerin kurulması, verimlilik ve rekabetçili-
ğin geliştirilmesi, yabancı yatırımların çekilmesi ve şirket 
ve ürünlerin uluslararasılaştırılması konularında faaliyet 
göstermektedir. Bölgesel hükümetin  Ekonomi ve  Sanayi 
Bakanlığı’na bağlıdır. PEXGA ise Galiçya Bölgesel Hüküme-
ti tarafından finanse edilmekte Galiçya İşverenler Konfede-
rasyonu (CEG) ve IGAPE koordinasyonunda çalışmaktadır. 
Dünya çapında bir ağ olan ve 13 ülkede temsilciliği bulunan 
platformun, Türkiye’yi Galiçyalı firmalar ile iş birliği oluştu-
rabilecek potansiyel ülke olarak değerlendirdiğini ifade etti.

ORTAK ÇALIŞMALAR YAPILABİLİR
Castro toplantıda “Galiçya eyaletinin bölgemize benzer 

olarak otomotiv ve tekstil sektörü öne çıkmaktadır” dedi.  
BEBKA ile protokol imzalayarak işbirliği ve ortak çalışmala-
rın yapılmasını temenni ettiklerini ekledi. 

Toplantıya katılan Program Yönetimi Birim Başkanı Ta-
mer Değirmenci ve Bursa Yatırım Destek Koordinatörü Tur-
gut Akşehir de bölgemiz ve BEBKA hakkında bilgi vererek 
Galiçyalı firmalara bölgemizde yatırım konusunda destek 
verilebileceğini ve IGAPE ile yapılabilecek işbirlikleri değer-
lendirileceğini ifade ettiler.

IGAPE Temsilcisi BEBKA’yı ziyaret etti
Galiçya Bölgesel Ekonomik Kalkınma Ajansı (IGAPE) Yöneticisi Alfredo Castro ve İspanya 
Galiçya İş Adamları Platformu (Plataformas Empresariales en el Exterior de Galicia, PEXGA) 
Türkiye Genel Müdürü Javier Paredes Nachon BEBKA’yı ziyaret etti.

BEBKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sait Cülfik, Prog-
ram Yönetimi Birim Başkanı Tamer Değirmenci ile 

Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi uzman-
ları, Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nü ziyaret 
etti. Ziyarette, İl Müdürü İbrahim Tarı, İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğü’nün kuruluşundan bu yana yapılan 
çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Sunu-
mun ardından Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik 
Müdürü Yalçın Mumcu, Birlik Müdürlüğü ve faaliyetle-
ri hakkında bilgilendirmede bulundu. Van ve Japonya 
gibi afetlerden zarar gören yerlerde Bursa tarafından da 

destek verilen arama ve kurtarma çalışmaları üzerine 
tecrübeler paylaşıldı. Ardından Müdürlüğe bağlı birimler 
ziyaret edilerek arama ve kurtarma çalışmalarında kulla-
nılan ekipmanlar tanıtıldı.

BEBKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sait Cülfik ise, 
Müdürlük tarafından yürütülen çalışmaların önemli ol-
duğunu, hazırlıkların Bursa ve ülkemiz için de gerekli ol-
duğunu belirtti. Kalkınma Ajansı ile Müdürlüğün işbirliği 
yapmasının gereğini ve önemini vurgulayan Genel Sek-
reter, ortak projeler hakkında çalışmalar yapılabileceğini 
ifade etti.

BEBKA’dan Bursa İl Afet ve
Acil Durum Müdürlüğü’ne ziyaret
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Karagöz-Hacivat,
Orhaneli’nden dünyaya açılıyor
Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ama turizmde bugüne kadar istenilen 
seviyeyi yakalayamayan Orhaneli, kadın kursiyerlerin yaptığı Karagöz-Hacivat 
oyuncaklarıyla kabuğunu kırmaya ve dünyaya açılmaya hazırlanıyor.

Orhaneli Kaymakamlığı, BEBKA desteğiyle hayata ge-
çirdiği “Orhaneli’nin Turizm Hamlesi’’ projesiyle, il-
çenin turizm pastasından aldığını payı yükseltmeyi 

hedefliyor. Finansmanı BEBKA tarafından karşılanan proje 
bütçesinin 77 bin 399 lira olduğunu belirten Orhaneli Kay-
makamı M. Serdar Bakır, bütçesi az olan projenin, etkile-
rinin ise büyük olacağına inandığını söyledi. Serdar Bakır, 
Orhaneli’nin Turizm Hamlesi projesiyle hedeflediklerini 
anlattı. Proje kapsamında yapılan faaliyetlere kadın ve genç-
lerin de dahil edilerek, onların sosyal hayata katılmalarına 
destek olmayı amaçladıklarını vurgulayan Bakır, “Projeyi 
yazan ve koordine eden Orhaneli Halk Eğitimi Merkezi Mü-
dür Yardımcısı Mehmet Ayaktaş başkanlığında, Halk Eğitimi 
Merkezi usta öğreticileri Fatma Dinibütün, Canan Korsanza-
de ve Fatih Gülbulak aracılığıyla, Orhaneli’de İŞKUR’a kayıtlı 
15-40 yaş aralığındaki 40 kadına önce folklorik bebek yapımı 
öğretildi. 20 hafta süren eğitimlerde 3 bin adet lavanta Ka-
ragöz bebek ile 100 adet minyatür Karagöz gölge oyuncağı 
üretildi” diye konuştu.

10 üniversite öğrencisine de e-ticaret alanında eğitim veri-
lerek, ürünlerin pazarlamasının yapıldığını açıklayan Bakır, 
günde 20’şer lira harçlık verilen kursiyer kadınların, yaptık-
ları oyuncaklarla ilçede turizmin gelişmesine vesile oldukla-
rını ifade etti. 

KARAGÖZ-HACİVAT HER EVE GİRECEK
Bursa’nın önemli değerlerinden Karagöz ve Hacivat’ın, bu 

oyuncaklarla her eve rahatlıkla gireceğini vurgulayan Kay-
makam Bakır, şöyle devam etti:

“Proje için 7 Mayıs 2012 tarihinde Fransa’ya gidildi. Fran-
sa’daki Kukla Şenliği’nde oyuncağımız tanıtıldı. Aynı zaman-
da Orhaneli’yi de dünyaya tanıtmış olduk. Başlangıçta 40 ka-
dının çalıştığı atölyemizde şuan 150’ye yakın kadın, oyuncak 
üretimi eğitimleri alıyor. Ürünlerden Karagöz-Hacivat gölge 
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oyuncağı 60, Karagöz bebekleri ise 2,5 lira ile 4 lira arasında 
satışa sunuluyor. Bu oyuncaklarla, çocukların anne ve ba-
balarıyla olan iletişimleri artarken, anne, babalar da çocuk-
larına mesajlarını oyun yoluyla rahatlıkla verebilecekleri 
bir eğitim aracına sahip oluyorlar. İlk hedefimiz anaokul ile 
ilkokul 3’e kadar olan öğrencilerin bulunduğu okullarımıza 
bu oyuncakların girmesini sağlamak. Ardından Türkiye ge-
nelinde ve dünyada bunu yaygınlaştırmak istiyoruz.”

Proje ile çalışmak isteyen ancak iş bulamayan vasıfsız ka-
dınlara, para kazanabilecekleri bir eğitim imkanı sunulmuş 
olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakır, ürün-
lerin tanıtımına yönelik de www.orhanelideturizm.com 
isimli bir web sitesinin hazırlandığı açıkladı.

ORHANELİ’DE YENİ BİR SEKTÖR DOĞUYOR
İlçede yeni bir sektör olabilecek hediyelik eşya üretiminin 

yapılabildiği bir atölye kurulduğuna dikkati çeken Bakır, ay-
rıca bölgenin en dezavantajlı kesimini oluşturan işsiz ve va-
sıfsız kadın kursiyerlere davranış kazandırma, eğitim ve sağ-
lık alanlarında da seminerler düzenlendiğini aktardı. Bakır, 
“Bunlarla birlikte Orhaneli kadınlarının sosyal, ekonomik 
ve kültürel alanda erkeklerle birlikte var olabilmesi, kariyer 
yapma önündeki engellerin kaldırılması, çalışma alanları-
nın uygun hale getirilmesi, anne ve eş kimliğinin korunması 
konularında çalışmalar yaparak, kadının etkinliğini arttır-
mak amacıyla “Karagözü Tanıtma Orhaneli Kadınları Koru-
ma, Yaşatma ve Kalkındırma Derneği kurulmuştur” dedi.

Çalışmaların maddi dayanağının gönüllülerin yardımları 
ve ürünlerin pazarlamasından geçtiğini kaydeden Kayma-
kam Bakır, ilerleyen dönemlerde yapılacak çeşitli sosyal pro-
jelerde şiddet, cinsel taciz, aşağılanma ile kişilik haklarına 
saldırı, hak ihlali ve ayrımcılık konularında kadınların daha 
da bilinçlendirileceğini ve aralarındaki dayanışma ruhunun 
artırılacağını açıkladı. Bu konularla ilgili olarak yapılacak 
panel, seminer ve bülten çalışmaları için bilgi ve tecrübele-
rin Bursa’daki diğer kadın dernekleriyle işbirliği içerisinde 
paylaşılacağını aktaran Bakır, projenin olgunlaşması ve bu-
günlere kadar getirilmesinde en önemli desteği veren başta 
Bursa Valisi Şahabettin Harput olmak üzere herkese teşek-
kür etti.
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Kadın eğitimde sütüm güvende!
Yeniyurt Köyü’ndeki 20 kadın, Beylikova Kaymakamlığı ve Beylikova İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü’nün BEBKA desteğiyle hayata geçirdiği ‘Kadın Eğitimde Sütüm 
Güvende’ Projesi sayesinde ürettiği hijyenik sütü daha yüksek fiyattan satacak.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) 
2011 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kap-
samında Eskişehir’in Beylikova İlçesi’ne bağlı Yeniyurt 

Köyü’nde hayata geçirilen ‘Kadın Eğitimde Sütüm Güvende’ 
Projesi 19 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilen sertifika tö-
reni ile sona erdi.

Beylikova Kaymakamlığı ve Beylikova İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kadın çiftçi ve hayvancı-
lığın yoğun olması  nedeniyle Yeniyurt Köyü’nde 18 Haziran 
2012’de başlatılan proje kapsamında, hijyenik süt üretimine 
yönelik ahır ve sağım hijyeni, hayvan sağlığı konularında 
teorik ve uygulamalı eğitim gören 20 kadın, Yeniyurt İlköğ-
retim Okulu’nda düzenlenen tören ile sertifikalarını aldılar. 

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Eskişehir Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr. Halil Çankaya, Beylikova 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nazmi Özdemir ile çok 
sayıda davetlinin hazır bulunduğu törende açılış konuşma-
sını yapan Beylikova Kaymakamı Fatih Dülgeroğlu, kadının 
ekonomik hayata etkin katılımının desteklenmesi ve sosyo-
ekonomik statülerinin güçlendirilmesi önceliğine yönelik 
olarak hazırlanan projenin önemine değindi.

STANDARTLARA UYMAYAN
SÜTÜNÜ SATAMAYACAK

Avrupa Birliği ile uyum sürecinde ileriki dönemlerde hay-
vansal ürünlerin üretiminde standartların daha da katılaşa-
cağına dikkat çeken Kaymakam Dülgeroğlu, çiftçilerimizin 

üretilen sütü satamama gibi bir sorunla karşı karşıya kalabi-
leceğini vurguladı. Bu nedenle kırsal alanda yaşayan vatan-
daşlarımızın aile ekonomisinin lokomotifi konumunda olan 
süt üretimi ve hayvancılık konusunda önemli tedbirler alın-
ması gerektiğini vurgulayan Dülgeroğlu, şöyle devam etti:

“Proje, hem sütün ekonomik değerini artırmayı; hem de 
kırsalda yaşayan kadınların sosyo-ekonomik hayata aktif 
katılımını artırmayı amaçlamaktadır. Süt üretiminde aktif 
olarak rol alan kadınların hijyenik süt üretimi konusunda 
bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik yürüttüğümüz bu 
proje sonucunda artık süt üretimi daha nitelikli ekipmanlar-
la ve profesyonelce yapılacak. Yeniyurt Köyü kadınlarının  
işini gücünü bırakıp verilen eğitimlere kararlılıkla ve hiç ak-
satmadan devam etmesi bizim için çok önemliydi. Kadının 
elinin değdiği her yerde farklılık oluşuyor.”

Törenin sonunda BEBKA desteğiyle hijyenik süt üretimine 
yönelik ahır hijyeni ve rehabilitasyonu, sağım hijyeni, hay-
van sağlığı, veteriner ilaçları, haşere kontrolü konularında 
eğitim alan Yeniyurt Köyü’nde süt üretimi ile uğraşan top-
lam 20 kadına sertifikaları verildi. Törende ayrıca sertifikalı 
kadınlara süt sağım makinesi, süt güğümü ve hijyen malze-
meleri de hediye edildi.

FARKINDALIK YARATACAK
Törenin ardından sorularımızı yanıtlayan Dülgeroğlu, 

projenin farkındalık yaratma açısından bir başlangıç oldu-
ğuna vurgu yaparak, “Bizim gayemiz daha hijyenik süt üre-
terek daha yüksek fiyattan satmak. Şimdi bazı şirketler ‘Arı 
süt üretebilirseniz biz bunu çok daha yüksek fiyattan alırız’ 
şeklinde taahhütte bulunuyor. İlerleyen süreçte projemizin 
kapsamı genişletilerek sadece arı sütün üretiminin yapıl-
dığı ve kadınlar tarafından yönetilen bir kooperatif kurup 
hijyenik süt üretip daha yüksek fiyatla satabiliriz. Bundan 
sonraki aşamada biz bunu gerçekleştirebiliriz” diye konuştu. 
Kaymakam Dülgeroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“BEBKA’nın bu projeye desteği bizim için çok önemliydi. 
Osmangazi Üniversitesi ile protokol imzalayıp oradaki hoca-
larımızdan da akademik destek aldık. Teorik bilgileri pratik-
le pekiştirdik. Kırsal alanda kalkınmaya yönelik dezavantajlı 
gruplara yönelik proje olması bizi diğer projelerden öne çı-
karttı. Kırsal alanda işlerin başında erkekler gözükse de işin 
ağırlığı kadında. Bu nedenle hedef kitle olarak kadınları be-
lirledik. Sonuç olarak projenin amacı hijyenik süt üretmek 
ve bu alanda farkındalık yaratmak. Biz bunu başarabilirsek 
daha yüksek fiyatla satacağız. Sonraki süreçte arı sütü daha 
yüksek fiyattan alacak satıcı ile üreticiyi bir araya getirece-
ğiz. Daha ilerisini de düşünürsek bir tek bu köyün ürettiği 
sütle entegre bir tesis kurulmaz. Finansman sıkıntısı olmaz-
sa ilçemizin 21 köyünü kapsayan ve sadece arı sütün işlendi-
ği  bir tesis kurulabilir. Yani bizim hedefimiz hijyenik sütün 
üretilebileceğini ispatlamaktı. Diğer çiftçiler de bunu örnek 
alırsa projemiz amacına ulaşmış olur.”

Beylikova	Kaymakamı	Fatih	Dülgeroğlu
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BAŞARI ÖYKÜSÜ

KADINLAR DESTEKLENİRSE
HER İŞİN ALTINDAN KALKAR

Projeyle, kadınların bu tür faaliyetlere aç olduğunu, ken-
dilerine maddi anlamda destek sağlanabilirse daha büyük 
projelere de imza atabileceklerini gösterdiklerini dile getiren 
Dülgeroğlu, “Bu insanlara destek verilirse çok daha büyük 
işleri başarırlar. İlçemizdeki kadın çiftçiler gerçekten sorum-
luluk bilinciyle hareket ediyorlar, azimliler, kararlılar ve 
meseleyi çabuk kavrayıp hemen sahipleniyorlar. Bir de işin 
farklı bir boyutu var. Artık eşleri ahırda yanlış yaptıklarında 
eğitim alan bayanlar hemen onları uyarıyorlar. Eğitim alan 
kadınlar bu bilgilerini diğer köylerden çarşı-pazara gelen 
arkadaşlarına da aktarıyorlar. Bu çok önemli” diye konuştu.

BEBKA DESTEK VERMESE PROJE YÜRÜMEZDİ
Kaymakam Fatih Dülgeroğlu, projede BEBKA’nın rolünün 

büyük olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“BEBKA, projenin en büyük paydaşı. Bizim projemiz ne ka-

dar iddialı olursa olsun BEBKA buna finansman desteği sağ-
lamasaydı bu proje yürümezdi. Maddi boyutunu tamamıyla 
BEBKA halletti. Eğitim boyutu da İlçe Gıda Tarım Hayvan-
cılık Müdürlüğü’ndeki konunun uzmanı arkadaşlarımızın 
ücret almadan yaptığı fedakarlıkla aştık. İnşallah bu proje 
bir adım olur. Diğer çiftçilere de örnek olur. Belki ilerleyen 
yıllarda Beylikova ilçemizde tamamen kadınların yönettiği, 
sadece arı sütün işlenip firmalara arz edildiği bir kooperatif 
kurarız. Ben ilçemizde kırsal alanda yaşayan kadın çifçilere 
gerekli desteğin verilmesi durumunda bunun hayal olmaya-
cağını düşünüyorum.”

Projenin	amacını	sütün	ekonomik	değerini	ve	kırsalda	yaşayan	kadınların	sosyo-ekonomik	hayata	katılımını	artırmak	olarak	açıklayan	Kaymakam	Dülgeroğlu,	
“Sonraki	süreçte	elde	edilen	bu	arı	sütü	daha	yüksek	fiyattan	alacak	satıcı	ile	üreticiyi	bir	araya	getireceğiz.	Daha	ilerisini	de	düşünürsek	finansman	sıkıntısı	olmazsa	
ilçemizin	21	köyünü	kapsayan	tamamen	kadınların	yönettiği,	sadece	arı	sütün	işlenip	firmalara	arz	edildiği	entegre	bir	tesis	kurulabilir”	dedi.
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İnhisar Belediyesi’nden 
yenilenebilir enerji hamlesi
Bilecik’in küçük ve şirin ilçesi İnhisar, enerjide dışa bağımlılığının azaltılması anlamında 
Türkiye’ye örnek olacak bir projeye imza atıyor. BEBKA’nın 2011 Yılı Mali Destek 
Programı’ndan faydalanan İnhisar, ‘Güneş Enerji Santrali’ kuruyor.

Son dönemde Türkiye’de her alanda olduğu gibi tarım 
sektöründe de enerji maliyetlerini düşürücü hamleler 
ve projeler öne çıkıyor. Orta Sakarya Vadisi’nde yer 

alan ve mikroklima iklimi sayesinde güneş ve rüzgar yönün-
den ciddi potansiyele sahip İnhisar, ‘Pompa Verimliliği Artı-
rılması ve 90 kwp Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Kuru-
lumu’ projesini hayata geçiriyor. Kısa süre önce çalışmalara 
başlanan projede hedef, 3 ay içerisinde elektrik üretimine ge-
çilmesi planlanıyor. Proje ile tarımsal alanların sulanmasın-
da kullanılan pompalarda kullanılan elektriğin, güneş enerji 
santralinden karşılanacağını belirten İnhisar Belediye Baş-
kanı İsmail Cambaz, kullanılan pompaların da enerji verimli 
pompalarla değiştirileceğini ve bu sayede enerji tüketiminin 
azaltılacağını söyledi. 170 rakıma sahip İnhisar’ın, Akdeniz 
Bölgesi gibi iyi güneş alan bir iklime sahip olduğunu ve bu 
durumun bölgede sebze, meyve üretimi ve seracılığını geliş-
tirdiğini kaydeden Cambaz, proje hikayesini şöyle anlattı:

“2009 ve 2010 yıllarında çeşitli illerde yenilenebilir enerji 
üzerine yapılan sempozyum ve panellere katılarak, bu et-
kinliklerde ilçemizin potansiyelini paylaştık ve bu alanda 

yatırım yapanları İnhisar’a davet ettik. Çalışmalarımız ve 
istekliliğimiz dikkat çekti ve Ankaralı bir firma bize güneşten 
elektrik üretim projesi ile geldi. Firma yetkililerini ilçemize 
davet ettik ve kendi incelemeleri sırasında da İnhisar’ın bu 
potansiyelini yakından görme şansı yakaladılar.”
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630 BİN LİRALIK PROJE…
Belediye olarak pompa ve sulama istasyonları aracılı-

ğıyla, derin kuyulardan ve Sakarya Nehri’nden vatandaş-
lara bağlarını ve bahçelerini sulamaları için su verdikle-
rini aktaran Cambaz, bu durumun da kendilerini yılda 
80-100 bin TL arasında bir elektrik tüketimiyle karşı karşı-
ya bıraktığını dile getirdi. Bu rakamın kendileri için ciddi 
bir külfet olduğundan yakınan Cambaz, “Bir sezonda aylık 
faturamız bazen 20 bin lirayı geçebiliyor. Hem bu işin çö-
züm arayışına girdik, hem de belediyemize nasıl bir katkı 
sağlayabiliriz diye düşündük. Ve ortaya bu proje çıktı. Pro-
jemizi BEBKA’ya sunduk ve uygun görüldü. 630 bin TL’lik 
projemizin yüzde 75’i BEBKA tarafından finanse ediliyor” 
dedi.

İhale sürecinin tamamlanması ve ihaleyi kazanan ilgili 
firmayla sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte çalışmalara 
başlandığına değinen İsmail Cambaz, 3 ay içerisinde elekt-
rik üretimine geçileceğinin müjdesini verdi. Kendileriyle 
birlikte Eskişehir Tepebaşı ve Bursa’da Gürsu ilçelerinin de 
BEBKA tarafından desteklenen yenilenebilir enerji projele-
ri olduğu bilgisini veren Cambaz, şöyle devam etti:

BELEDİYE’YE EK GELİR
“Belediye burada kullandığı kadar elektriği alacak ve ta-

sarruf edilecek bir bedel olursa da ek gelir olarak Belediye-
mize geri dönecek. Bu şekilde bir mahsuplaşma örneği ile 
Türkiye’deki ilk proje. Şuan ki tahminlerimize göre 4-8 bin 
TL arasında aylık getirisi olacak. Bu, İnhisar gibi bir yerde 
önemli bir miktar, bir nevi bacasız fabrika. Biz de bu geliri 
İnhisar’ın yatırımları ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğ-
rultusunda kullanacağız.”

İlerleyen dönemde şartlar uygun olursa kapasite artı-
rımının da söz konusu olabileceğine işaret eden İnhisar 
Belediye Başkanı Cambaz, proje kapsamında 1000 metre-
karelik arazi üzerine güneş panellerinin yerleştirileceğini 
söyledi. Oluşacak sistemin, tel örgü ve güvenlik kamera-
larıyla kendi kendini denetleyecek şekilde tasarlandığını 
belirten Cambaz, üretilen elektriğin de devletin belirlediği 
birim fiyat üzerinden TEDAŞ’a satılacağını hatırlattı.

100 AİLEYE 1000 METREKARELİK SERALAR
Bu proje dışında Tarım Bakanlığı desteğiyle yürüttük-

leri 100 aileye 1000’er metrekarelik sera projeleri bulun-
duğunu açıklayan Cambaz, bu projenin kırsal kalkınma 
anlamında önemine vurgu yaptı. Son olarak güneşin yanı 
sıra ciddi bir rüzgar potansiyeline de sahip olduklarına 
dikkati çeken İsmail Cambaz, bu alanda yatırım yapmayı 
düşünenleri İnhisar’a davet etti.
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TÜİK ile doğru istatistik 
sağlam gelecek
Türkiye İstatistik Kurumu, gün geçtikçe ölçmeye dayanan, sayısal değerlere 
dönüştürülmüş bilginin önem kazandığı günümüz dünyasında, tam 86 yıldır ürettiği 
istatistiklerle doğru politikaların oluşturulmasına zemin hazırlıyor.

Bilimsel ve Teknik özerkliği güçlendirilmiş bir yapı-
da topluma hizmet sunan Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 1926 yılından itibaren ülkenin ekonomik ve 

sosyal yapısının ortaya konulması ve doğru politikaların 
oluşturulması amacıyla, ulusal ve uluslararası kullanıcıların 
ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak kaliteli, güncel, güve-
nilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatis-
tikleri üretmek, kullanıma sunmak ve resmi istatistik üretim 
sürecinde yer alan kurumlar arasında eşgüdümü sağlama 
misyonu ve uluslararası standartlarda kullanılabilir odaklı 
ve sürdürebilir bir istatistik sistemi kurma vizyonu ile ista-
tistikler üretmektedir.

Görevleri
- Resmi İstatistik Programını hazırlamak ve işleyişini izle-

mek,
- İstatistik veri derleme yöntemlerini, tanımları, sınıflama-

ları, standartları ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuru-
luşlarla işbirliği içinde belirlemek,

- Ulusal kayıt sistemlerinin oluşturulmasında standartları 
tanımlamak, uygulamak ve kurumlar arası koordinasyon ile 
uygulanmasını sağlamak,

- Gerektiğinde araştırma ve teknik yardım projeleri geliş-
tirmek,

- İstatistik alanındaki bilimsel yöntem ve bilgi teknoloji-
lerine ilişkin gelişmeleri ve uluslararası göstergeleri takip 
etmek,

- Diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağ-
lamak, ulusal ve uluslararası bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin 
oluşturulmasını koordine etmek,

- Ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim 
ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki ista-
tistikleri derlemek, değerlendirmek, analiz etmek ve yayım-
lamaktır.

TÜİK’ in Organizasyon Yapısı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun organizasyon yapısı Tür-

kiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ve İstatistik Konseyi’nden 
oluşmaktadır. 

İstatistik Konseyi, veri sağlayıcı ve kullanıcıların istatistik 
üretiminde rol almasını sağlamak amacıyla kamu kurum ve 
kuruluşlarının üst düzey yetkilileri, sivil toplum kuruluşları 
ve üniversite temsilcilerinden oluşmaktadır.

Konsey, ulusal ve uluslararası alanlarda ihtiyaç duyulan 
resmi istatistik ihtiyaçlarını tespit ederek, beş yıllık dönemi 
kapsayan Resmi İstatistik Programını (RİP) hazırlamakta ve 
programın uygulamalarını izlemektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Merkez Teşkilatı ve 
26 Bölge Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.

Merkez Teşkilatı, resmi istatistik programı kapsamında 
üretilmesi planlanan istatistiklere ilişkin yöntem çalışma-
ları ile derlenen veriler üzerinde istatistiksel analiz, kalite 
kontrolü, raporlama ve kullanıcıların sunumuna yönelik ça-
lışmaları gerçekleştirmektedir.

Bölge Teşkilatı, merkez tarafından belirlenen çerçevede 
sayım veya araştırmalara ait verilerin derlenmesi, değerlen-
dirilmesi, kalite kontrolü, istatistiksel analizi ve merkeze ak-
tarımına yönelik çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Ulusal Kayıt Sistemleri
Türkiye İstatistik Kurumu, tüm paydaşlarıyla planlı bir 

resmi istatistik üretim sürecini Resmi İstatistik Programı ile 
gerçekleştirmekte ve ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ta-
rafından tutulan idari kayıtlar ile ulusal kayıt sistemlerinin 
oluşturulması çalışmalarını da yürütmektedir. Bu kapsam-
da; Ulusal Adres Kayıt Sistemi (UAKS), Adrese Dayalı Nüfus 
Kayıt Sistemi (ADNKS), İş Kayıtları Sistemi (İKS) ve Tarımsal 
İşletme Kayıt Sistemi (TİKAS) yapılandırılmıştır.  

Uluslararası Kuruluşlarla
İşbirliği Nasıl Yürütülmektedir?

TÜİK, Türk İstatistik Sisteminin uluslararası istatistik 
standartlarına uyum sağlanması için istatistik ile ilgili pro-
je ve işbirliği çalışmalarını, Birleşmiş Milletler (BM), Dün-
ya Bankası, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), 

TÜİK	Bursa	Bölge	Müdürü	
Ünal	Can
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Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa Birliği İstatistik Ofisi 
(EUROSTAT) gibi uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerin 
istatistik ofisleri ile yürütmektedir.

TÜİK, İstatistik alanında edindiği bilgi birikimini 
Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Kafkaslar’dan Ortadoğu’ya 
kadar geniş bir coğrafyada işbirliği ortaklıkları kurarak, bu 
bölgedeki ülkelerin istatistik teknik alt yapılarını geliştirmek 
için eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini gerçekleştirmekte-
dir.

Veriler Nasıl Derlenmektedir?
TÜİK, istatistiklerin üretim süreçlerinin her aşamasında, 

hızlı bilgi derlemek ve cevaplayıcıların yükünü azaltmak 
için teknolojiyi en etkili biçimde kullanılarak verileri derle-
mektedir.

İstatistik üretim süreci metodolojik araştırma, tasarım, 
pilot çalışma, veri derleme, verilerin merkezi veri tabanına 
aktarımı, istatistiksel analiz, raporlama, kalite denetimi ve 
dağıtım aşamalarından oluşmaktadır.

İstatistiklerin üretiminde veri kaynağı kayıt sistemleri, sa-
yımlar ve araştırmalardır.

Veri derleme çalışmalarında kullanılan teknikler içinde 
yoğunluğu yüz yüze görüşme tekniği almakta ve bu yöntemi 
sırasıyla bilgisayar destekli kişisel görüşme, e-posta,  posta, 
faks ve web tabanlı uygulamalar ile veri derleme teknikleri 
takip etmektedir.

Verilerin Kalite Kontrolleri Nasıl Yapılmaktadır?
TÜİK, veri derleme aşamasından, verilerin yayınlanma-

sına kadar geçen tüm süreçleri bilimsellik ve uluslararası 
standartlara uygunluk açısından izlemek, incelemek ve de-
ğerlendirmek için kalite kontrol çalışması yapmaktadır.

Veri üretim süreçlerinde olabilecek eksiklik veya hataların 
belirlenmesi ve anketör performansının ölçülebilmesi için 
bilgisayar destekli telefonla görüşme tekniği kullanılarak 
anket uygulanan hanehalkı ve işyerleri ile görüşmeler ya-
pılarak verilen bilgilerin kalite denetimi gerçekleşmektedir.

Veri Gizliliği Nasıl Sağlanmaktadır?
5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun gizlilik ilkesi ge-

reği derlediğimiz tüm veri ve bilgiler sadece istatistik ama-
cıyla kullanılmaktadır.

Bireysel ve kurumsal tüm istatistiki bilgiler, doğrudan ve 
dolaylı tanımlamaya yol açmayacak şekilde diğer bilgilerle 
birleştirilerek yayımlanarak verinin gizliliği sağlanmaktadır.

Bireysel veriler, idari, adli ve askeri hiçbir organ, makam, 
merci veya kişi ile paylaşılmamaktadır.

Üretilen İstatistikler
Türkiye İstatistik Kurumu istatistik alanında ihtiyaç ve 

beklentileri karşılamak için birçok alanda veri, bilgi ve ista-
tistikleri uluslararası standartlarda üretmektedir. Bu kap-
samda;

- Adalet, Seçim, Nüfus, Demografi ve Göç,
- Bilimi, Teknoloji ve Bilgi Toplumu,
- Ulaştırma, Haberleşme, Tarım, Çevre ve Enerji,
- Ulusal Hesaplar, Dış Ticaret, Enflasyon ve Fiyat,
- Turizm, Eğitim, Kültür ve Spor,
- Gelir ve Yaşam Koşulları, Tüketici, Tüketim ve Yoksulluk,
- İş İstatistikleri, İstihdam, İşsizlik ve Ücret,
- Maliye, Para, Banka ve Borçlanma,

- Sosyal Güvenlik, Çalışma, Sağlık ve Beslenme alanların-
da veri derlemektedir.

Üretilen İstatistikler Nasıl Paylaşılmaktadır?
- Kullanıcılarının veri ve bilgiye zamanlı ve daha etkin bir 

şekilde ulaşabilmeleri amacıyla TÜİK koordinasyonunda; 
resmi istatistik programı kapsamındaki kurum ve kuruluş-
ların yayımlayacakları veri ve istatistiklerin yayım zamanı 
Ulusal Veri Yayınlama Takvimi ile her yılın başında TÜİK 
web sayfasında (www.tuik.gov.tr)  sunulmaktadır.

Veri, bilgi ve istatistiklerin dağıtımı; internet, basılı yayın, 
CD ve mobil hizmetler ile sağlanmaktadır. Kullanıcılar, TÜİK 
web sayfasından haber bülteni, veri tabanı, istatistiksel tab-
lo,  metaveri,  gösterge,  yayın ve kurumsal bilgilere doğru-
dan erişilebilmektedir.

TÜİK istatistik bilgi hattı, mobil bilgi dağıtım servisi, TRT 
teleteks sayfası ve sosyal medya üzerinden de bilgi paylaşı-
mı sağlamaktadır.

Kurum Kütüphanesi aracığı ile tüm yayınlarımız elektro-
nik ve basılı ortamda tüm kullanıcılara sunulmaktadır.

İstatistiki bilgi talebi Merkez Teşkilatı veya Bölge Müdür-
lüklerine posta, e-posta ve faks gönderilerek veya bizzat ge-
lerek yapılabilmektedir.

Yaşadığımız bilgi çağının gereği olarak güncel bilgi sunu-
mu ile bilgiye erişim hizmetini genişleten ve yenilikçi yapısı-
nı sürdüren Türkiye İstatistik Kurumu, sizlerle birlikte gele-
ceğe yön vermektedir.

 Türkiye İstatistik Kurumu ile paylaşılan her bilgi ülkemi-
zin gelişen ve değişen ihtiyaçlarına cevap verecek, alınacak 
doğru kararlara ışık tutacaktır.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nün Faaliyetleri
TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü 5429 sayılı Türkiye İstatis-

tik Kanunu’nun Kuruma verilen ulusal düzeydeki sayım ve 
araştırma faaliyetlerinde Bölge Müdürü Ünal Can’ın ida-
resinde toplam 116 personel ile sorumluluk bölgesine ait 
(Bursa, Eskişehir, Bilecik ) verilerin derlenmesi, değerlendi-
rilmesi, kalite kontrolü, analizi ve merkeze aktarımı ile bölge-
sel istatistiklerin alt yapısını oluşturmakla ve üretmekle gö-
revlidir. Bölge Müdürlüğü, bölgesel düzeydeki tüm istatistik 
faaliyetlerini yürütmekte ve yerel birimlerle koordinasyonu 
sağlamaktadır. 

Ülkedeki	26	Bölge	Müdürlüğünden	biri	olan	TÜİK	
Bursa,	Bölge	Müdürü	Ünal	Can’ın	idaresinde	toplam	116	
personel	ile	Bursa,	Eskişehir	ve	Bilecik	illerini	kapsayan	
sorumluluk	bölgesine	ait	verilerin	derlenmesi	ve	
değerlendirilmesi	ile	ilgili	görev	yapıyor.
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Dr.Cülfik: Yerelin gücünü
harekete geçiriyoruz
BEBKA’nın 10. Kalkınma Planı Çalıştayı’nda konuşan Genel Sekreter 
Dr. Mehmet Sait Cülfik, “Ajans olarak bölgesel düzeydeki destekleyici 
rolümüzle yerel potansiyeli harekete geçiriyoruz” dedi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkın-
ma Ajansı (BEBKA) Kalkınma 
Kurulu’nun 7. Toplantısı ve 

10. Kalkınma Planı Çalıştayı, 3 Ekim 
2012 tarihinde Eskişehir’de Anadolu 
Üniversitesi’nde yapıldı.

BEBKA’nın 2012 yılına ilişkin ilk 6 
aylık çalışmalarının ele alındığı top-
lantının açılışında konuşan Kalkınma 
Kurulu Başkanı ve Bilecik Belediye 
Başkan Yardımcısı Osman Gezgin, 
“Bizim yaşam bölgemiz olan Bursa-
Eskişehir ve Bilecik illerinde yaşamak 
ve ayrıca bu bölgede üst düzey görev-
ler yapıyor olmak biz değerli Kalkınma Kurulu Üyeleri için 
çok büyük bir nimettir. Diğer bir şansımız ise, BEBKA Kalkın-
ma Kurulu sayesinde birbirinden değerli ve bölgesinde etkili 
isimlerin biraya gelebilmiş olmasıdır” dedi.

Toplantının devamında BEBKA’nın Ocak-Haziran ayları 
arasındaki dönemle ilgili ara faaliyet raporunu sunan BEB-
KA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sait Cülfik, 2012 yılının ilk 6 
ayında Ajans çalışmalarında yoğun bir çalışma dönemini ge-
ride bıraktıklarını dile getirdi. Cülfik, “Ajans olarak bölgesel 
düzeydeki destekleyici rolümüz yerel potansiyeli harekete 
geçirerek bölgedeki kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum 
örgütlerinin işbirliğine ve uyum içerisinde çalışmasında kat-
kı sağlamaktır. Bunu da en etkin bir şekilde yapıyoruz” şek-
linde konuştu.

HAYATA GEÇEN PROJELER
Konuşmasında BEBKA’nın destekleme faaliyetlerine de 

değinen Dr. Cülfik, “2011 yılı Mali Destek Programı kapsa-
mında Ar-Ge ve Yenilikçilik, Çevre ve Enerji ile Sosyal Kal-
kınma konularında 16 milyon TL destek tutarı ile proje teklif 
çağrısına çıkılmış olup, programa 368 proje başvurusu ol-
muş, değerlendirme süreci Nisan ayında tamamlanmış ve 26 
Ar-Ge ve Yenilikçilik programı, 23 Çevre ve Enerji programı, 
15 de Sosyal Kalkınma programı kapsamında proje hayata 
geçmiştir” dedi. 

BEBKA’nın 2012 yılı mali destek programı ile ilgili hazırlık-
ların tamamlandığını ve Bakanlığa sunulduğunu söyleyen 
Genel Sekreter Dr. Cülfik, sözlerini şöyle sürdürdü; “Kalkın-
ma Ajansımız yılın geride kalan aylarında da çalışmalarına 
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devam edecektir. Bölge içi ve bölgelerarası gelişmişlik farkla-
rını azaltmak, bölgemizde sürdürülebilir kalkınmayı hızlan-
dırmak ve yerelde işbirlikleri geliştirip koordinasyon sağla-
mak amacına ulaşmak için kesintisiz çalışacaktır.”

SONUÇLAR RAPOR OLACAK
BEBKA Kalkınma Kurulu toplantısının ardından, Kalkın-

ma Bakanlığı tarafından hazırlanan 10. Kalkınma Planı ve 
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) çalışmalarının ulu-
sal ve bölgesel önceliklerinin belirlenmesi amacıyla düzenle-
nen Çalıştay’da gerçekleştirildi.

Kalkınma Kurulu üyeleri başta olmak üzere bölgemizdeki 
önemli kurumların temsilcileri ile akademisyenlerin de ka-
tıldıkları ve tam gün süren Çatıştay’da, 10. Kalkınma Planı 
kapsamında ülke geneli ile Bursa, Eskişehir ve Bilecik illeri 
için tematik gelişme alanları belirlendi.  Ayrıca kalkınma 
öncelikleri olarak, enerji, ulaştırma ve lojistik, tarım, ar-ge 
ve yenilikçilik ile sanayi politikası ve beşeri kaynaklar, üni-

versiteler ve mesleki eğitim olarak ortaya çıktı. Çalıştay’da 
yapılan değerlendirmelerde kalkınma önceliklerine ilişkin 
hedefler ve stratejilerde de belirlendi. Çalıştay sonucu orta-
ya konan görüşler bir rapor şeklinde Kalkınma Bakanlığı’na 
iletilecek.



www.bebka.org.tr 54

TÜFE’de Türkiye geneli yıllık enflasyon yüzde 6,37, TR41 
Bölgesi’nde ise yüzde 6,62 olarak gerçekleşti. 2012 yılı Kasım 
ayında 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi bir önceki 
aya göre ülke genelinde yüzde 0,38 artış yaşarken, bu artış 
TR41 Bölgesi’nde de yüzde 0,30 olarak gerçekleşti. Bir önceki 
yılın aynı ayına göre TÜFE’de en yüksek artış yüzde 11,69 ile 
konut grubunda gerçekleşirken, lokanta ve oteller (% 9,44), 
çeşitli mal ve hizmetler (% 8,90), giyim ve ayakkabı (% 7,44) 
artışın yüksek olduğu diğer harcama grupları oldu.

Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yük-
sek artış yüzde 6,28 ile giyim ve ayakkabı grubunda yaşan-
dı. Kasım ayında endekste yer alan gruplardan lokanta ve 
otellerde yüzde 0,67, konutta yüzde 0,56, ev eşyasında yüzde 
0,21, haberleşmede yüzde 0,10, eğitimde yüzde 0,07, çeşitli 
mal ve hizmetlerde yüzde 0,04, alkollü içecekler ve tütünde 
yüzde 0,01 artış, sağlıkta yüzde 0,05, gıda ve alkolsüz içecek-
lerde yüzde 0,12, eğlence ve kültürde yüzde 0,32 ve ulaştır-
mada yüzde 0,97 düşüş gerçekleşti.

Tüketici Fiyatları Endeksi’nde Türkiye ge-
neli yıllık enflasyon yüzde 6,37 olarak ger-
çekleşirken TR41 Bölgesi enflasyonu uzun 
bir süre sonra yüzde 6,62 ile ülke ortalaması-
nın üzerine çıktı. Bir önceki yılın aynı ayına 
göre en büyük artış yüzde 12,99 ile konut, su, 
elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda ger-
çekleşti. 

Bölge enflasyonu uzun bir süre sonra 
Türkiye ortalamasının üzerinde

TR41 Bölgesi’nde enflasyon uzun bir süreden sonra Türkiye ortalamasının üzerine çıktı.
En büyük artış su, elektrik ve doğalgazda yaşandı.

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

Kaynak:	TÜİK	Enflasyon	ve	Fiyat	İstatistikleri,	2012
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TR41 Bölgesi’nde ana harcama gruplarında bir önceki yı-
lın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 12,99 ile konut, su, 
elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda gerçekleşti. Endekste 
yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetler grubunda yüz-
de 10,80, lokanta ve otellerde yüzde 8,15, giyim ve ayakkabı-

da yüzde 7,26, ev eşyasında yüzde 6,30, ulaştırmada yüzde 
5,35, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 5,30, haberleşmede 
yüzde 4,90, eğlence ve kültürde yüzde 2,96, sağlıkta yüzde 
2,15, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,84 artış yaşanır-
ken eğitimde yüzde 3,41 düşüş yaşandı.

ÜFE’de yıllık değişim yüzde 3,60, aylık değişim ise yüzde 
1,66 olarak gerçekleşti. 2012 yılı Kasım ayında 2003 Temel 
Yıllı Üretici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre yüzde 
1,66 artış yaşanırken, bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 
3,60 artış gerçekleşti. Aylık değişim tarım sektöründe yüzde 
2,96, sanayi sektöründe yüzde 2,60 oldu. ÜFE’nin tarım sek-
törü endeksinde, bir önceki aya göre yüzde 2,96, bir önceki 

yılın aynı ayına göre de yüzde 0,73 düşüş yaşandı. Sanayi 
sektörü endeksinde ise bir önceki aya göre yüzde 2,60, bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,49 artış gerçekleşti. Sana-
yide en yüksek aylık artış elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı alt 
sektöründe oldu. Elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 30,12, 
madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,57 artış; ima-
lat sanayi sektöründe yüzde 0,55 düşüş yaşandı. 

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

Kaynak:	TÜİK	Enflasyon	ve	Fiyat	İstatistikleri,	2012
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TR41 Bölgesi illerinden Bursa’da 2012 yılı Kasım ayın-
da 1,121 milyon doların üzerinde bir ihracat gerçekleşti-
rildi. 2011 yılı Kasım ayı ile kıyaslandığında bu dönemde 
ihracatta Bursa’da 101.5 milyon dolara yaklaşan bir artış 
yaşandığı görülüyor. Eskişehir ili ise 2011 Kasım ayında 
63 milyon dolara yakın bir ihracat değerine sahipken, 

2012 yılı Kasım ayında bu değer artarak 75.5 milyon do-
ları geçti. Göreceli olarak Bursa ve Eskişehir illerine göre 
daha az ihracata sahip olan Bilecik’te, 2012 yılının Kasım 
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat, 1.5 mil-
yon doları aşan bir artışla 4 milyon doların üzerine çıktı.

	 Kasım	(2012)	 Kasım	(2011)	 (Ocak-	Kasım	2012)

BURSA	 1.121.300.000	 1.019.788.000	 10.900.333.000

ESKİŞEHİR	 72.543.000	 62.842.000	 753.097.000

BİLECİK	 4.168.000	 2.607.000	 57.110.000

İHRACAT (ABD Doları, Kanuni Merkez Bazında)

İHRACAT GÖSTERGELERİ Kaynak:	Türkiye	İhracatçılar	Meclisi	(TİM)

	 Kasım	2012	 Kasım	2011

ALMANYA	 172.426.000	 ALMANYA		 145.797.000

İTALYA	 165.442.000	 İTALYA	 137.227.000

FRANSA	 115.761.000	 FRANSA	 120.778.000

RUSYA	 69.435.000	 RUSYA		 57.560.000

BİRLEŞİK	KRALLIK	 62.035.000	 ROMANYA		 49.964.000

	 Kasım	2012	 Kasım	2011

ABD	 20.000.000	 ABD	 15.884.000

FRANSA	 8.117.000	 ALMANYA		 10.637.000

ALMANYA		 6.210.000	 FRANSA	 6.077.000

BELÇİKA	 3.724.000	 AVUSTURYA		 2.888.000

AVUSTURYA		 3.167.000	 ROMANYA		 1.651.000

BURSA

ESKİŞEHİR

BİLECİK

ÜLKELER BAZINDA İHRACAT

	 Kasım	2012	 Kasım	2011

ÇİN		 1.102.000	 ALMANYA		 684.000

IRAK	 438.000	 ÇİN	 284.000

FRANSA	 358.000	 İTALYA	 171.000

ABD	 332.000	 ABD	 162.000

İTALYA	 270.000	 FRANSA		 161.000

2012 yılı Kasım ayı ihracat verilerine göre bölge illerinden en fazla 
ihracat yapılan 5 ülke arasında Almanya, İtalya ve Fransa önde geli-
yor. Bu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre Bursa ilinden 
Almanya İtalya ve Rusya’ya ihracat miktarlarında artışlar yaşanırken 
Fransa’ya ihracat azaldı. Eskişehir ilinde de aynı dönemde en fazla ih-
racat yapılan ülkelerden ABD, Fransa ve Avusturya yapılan ihracat 
miktarlarında artış yaşanırken Almanya’ya yapılan ihracatta azalma 
yaşandığı görülüyor. Bilecik ilinin ihracat rakamları incelendiğinde 
ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla Çin, Fransa ve ABD ve İtalya’ya 
yapılan ihracatta artışlar yaşandığı ortaya çıkıyor.   

Kaynak:	Türkiye	İhracatçılar	Meclisi	(TİM)
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Kaynak:	Türkiye	İhracatçılar	Meclisi	(TİM)
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Bursa’nın 2012 yılı Kasım ayı ihracatının yaklaşık yüzde 93’ünü sanayi ürünleri 
oluştururken tarım, hayvancılık ve ormancılık ürünleri ihracatı toplam ihracatın 
yüzde 5’i kadardır. Madencilik sektöründen yapılan ihracat ise yüzde 2 dolayla-
rındadır. 

51.312.000 $ 22.521.000 $

1.047.467.000 $

Sanayi

Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

Madencilik

BURSA

2012 yılı Kasım ayında sanayi ürünleri ihracatı Eskişehir’de toplam ihracatın 
yaklaşık yüzde 87’sini oluşturmaktadır. Tarım, hayvancılık ve ormancılık sektö-
ründe bu oran yüzde 6 olarak gerçekleşmiş iken madencilik sektörüne ait olan ih-
racat toplam ihracatın yüzde 7 dolaylarındadır.

4.522.000 $

5.341.000 $

Sanayi

Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

Madencilik

ESKİŞEHİR

62.680.000 $

Kaynak:	Türkiye	İhracatçılar	Meclisi	(TİM)

Bilecik’te ise yüzde 65’lik ihracat payına sahip olan sanayi sektörünü yüzde 35 
ile madencilik sektörü takip etmektedir. Tarım, hayvancılık ve ormancılık sektö-
ründen bu dönemde ihracat gerçekleştirilmemiştir.

Sanayi

Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

Madencilik

BİLECİK

1.475.000 $
2.693.000 $

0 $

EKONOMİ GÖSTERGELERİ
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Transition to drip irrigation systems 
in rural areas has accelerated
Bursa Provincial General Council President Nedim Akdemir stated that works 
in rural areas continue at full speed in 2012 and emphasized that the most 
important among them are the drip irrigation systems.

Bursa Provincial General Council President and BEBKA Executive Board Member Nedim Akdemir:

Bursa Provincial General Council President Nedim Akdemir 
said “Among the investments in rural areas, too much 
importance is given to the transition to drip irrigation sys-

tems. Akdemir expressed that they are trying to promote organic 
agriculture with closed system irrigation; on the other hand the 
biggest change in Bursa is rural women beginning to work on 
tourism. Despite the fact that the provincial administrations 
and provincial councils will be closed after the local elections in 
March 2014, Akdemir indicated that their services for rural areas 
continue steadily and further stated 30 million 800 thousand 
lira of 108 million liras in 2013 budget, has been allocated to the 
Department of Agriculture and Rural Affairs, this share to be in-
creased if necessary.

IRRIGATED FARMING EVERYWHERE
Indicated that transition to closed-loop irrigation systems is 

never compromised and it is aimed to remove open irrigation 
entirely, Akdemir said “Our priority is having irrigated agricul-
ture everywhere.  Because there is water conservation at the rate 
of 1/3 – ¼ in closed-loop irrigation as opposed to open systems.  
Even though Bursa is known as a city of water, our resources are 
not infinite and we have to do this job with limited resources.  
Unfortunately we are unable to build irrigation ponds due to 
the soil. Therefore, we have decided to invest membrane-type 
ponds, in the past years, in 2012 or even in 2013 and to rein-
force this with drip irrigation.  Also, we encourage stockfarming 
where the lands are infertile.”

Pointed out one of the biggest problems in rural areas of 
Bursa and Turkey is “patrimonial farming”, “Again, fragmenta-
tion of land is a problem in our country.  Due to the heritage of 
cultivated lands, the lands are fragmented down to 5-10 acres.  
However, 100-200 acres of land for the agricultural is needed for 
profitable agriculture.”

RURAL WOMEN BEGAN TO WORK IN TOURISM
Stated that they also concentrate on organic agriculture be-

sides the irrigation projects, Akdemir said one of the biggest 
changes in rural areas in Bursa is the rural women beginning 
to work on tourism. Courses have been organized for women 
on cooking, weaving, and handicrafts.  Akdemir also stated that 
they have given out plants and animals under the coordination 
of Bursa Governorship as a support to rural areas.

NOW VILLAGES NEED PLAYGROUNDS 
Recently announced 2013 budget of 108 million liras and 30 

million 800 thousand lira of the budget has been allocated to 
the Department of Agriculture and Rural Affairs, Akdemir con-
tinued “one-third of our budget, roughly 10 million lira was 
allocated to village roads and landscaping of village squares.  
Villagers request squares and playgrounds.  That means a lot 
of things accomplished.  This year again roughly 5,5 million is 
allocated for reconstruction of village roads, asphalting, sewer 
construction, laying of paving stones into the village, children's 
playground”
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Intensive rural-urban
migration in Eskişehir
Eskişehir Provincial General Council President and BEBKA Executive Board Member, Ahmet 
Yapıcı said that they eliminated most of the problems by investments in towns and villages in 
Eskişehir, but nevertheless, a significant reduction is observed in the population of the villages.

Eskişehir Provincial General Council President and BEBKA Executive Board Member Ahmet Yapıcı:

We have chosen ‘rural development’ as 
the main topic of this issue and have 
talked to Presidents of the Provincial 

Administration to learn about their activities in 
rural areas.  We have consulted Eskişehir Pro-
vincial General Council President and BEBKA 
Executive Board Member, Ahmet Yapıcı, on this 
issue.  Underlined that there is no major prob-
lem left behind after the works done in villages 
in recent years particularly problems of roads 
and water, Yapıcı stated that the real problem is 
people choosing to live in the city instead of vil-
lages.  Noted that there is no registered agricul-
tural worker in Eskişehir and the work is done by 
the workers coming from Eastern Turkey, Yapıcı 
said that the perception of urbanization should 
be changed to avoid this situation.  Yapıcı also 
assessed pros and cons of the new Metropolitan 
Law on the Provincial Administrations.

Yapıcı said “Eskişehir has 370 villages and 
these villages have a population of about 80 
thousand.  There is a significant reduction in the 
population in the rural areas. There is an inten-
sive exodus from villages. Due to the develop-
ment of technology and the changes in people’s 
concept of life, I guess. People want to be close 
to shopping centres, hospitals etc. Want to give 
their children a good education at good schools. 
For this reason, there is an excessive growth in 
the cities. For towns and villages, we want to get 
everything that is in the city. For example, we 
provide supports on certain issues. We have giv-
en micro-loans so that the people could do their 
jobs in the villages and pensioners can go back.  
We have given out plants and animals. However, 
we can be successful only in villages close to the 
city. This is a matter of perception. A perception 
of living in cities, being a city-dweller. It is very 
difficult to change”

DEVELOPMENT AGENCIES ARE IMPORTANT
IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY 

Described a number of services carried out to keep people in 
villages, Yapıcı said following on relevant supporta of BEBKA  
“We have received support from BEBKA for training through 
technical assistance program. When BEBKA was founded we 
were very excited. Before then supports were given from State 
Planning Organization.  It was very difficult to follow-up, there 
was an excessive bureaucratic structure. Thus BEBKA is very im-
portant to end these problems. To a large extent it took place. 

Development agencies are very important structures for the 
development of the country. That is already being done in the 
world. There is no centralized development system.  There is no 
point of people making plans on Eskişehir who have never seen 
here.  We had experienced this so many times.  Many incentives 
or grants wasted like this.  People had put three bricks together 
in here, and then had gone to İstanbul for investment with the 
money they have taken. But right now, this is prevented.  Each 
agency is encouraging and supporting their region and its fea-
tured sectors.”
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Target is to develop agro-based 
industries in Bilecik
Provincial General Council President of Bilecik H. Hüseyin Çelik indicated that irrigable 
agricultural lands have doubled between the years of 2005-2012 and the most important 
objective is to increase the number of agro-based industrial enterprises in Bilecik.

Provincial General Council President of Bilecik and Executive Board Member of BEBKA, H. Hüseyin Celik: 

Provincial General Council President of Bi-
lecik and Executive Board Member of BEB-
KA, H. Hüseyin Çelik stated that especially 

supports for forage crops in rural areas have 
developed stockfarming, thus accordingly, the 
number of integrated red meat and poultry facili-
ties have increased in the province.  This situa-
tion is followed by the positive developments in 
the field of arboriculture and seed production, 
he said.  He described the first steps to be taken 
for the future, as Provincial General Council, is to 
strive increasing the number of small agro-based 
industrial enterprises especially in rural areas.

Çelik expressed that their primary goal is to 
have people living in rural areas not to abandon 
villages and their lands, and to continue agri-
cultural activities as well.  “For this reason, the 
Village Infrastructure Support Project has been 
implemented since 2005 and has been continu-
ing without a break since then. With this project, 
all of the villages in our province have an access 
to safe drinking water. Village connection routes 
to districts had been asphalted. With the same 
project, agricultural irrigation, closed network 
drip irrigation and pond constructions works are 
still on-going.”

SUPPORTING THE ESTABLISHMENT
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN
RURAL AREAS

Çelik explained that the people who live in 
rural areas not only want to agriculture, but also 
want industrial enterprises to be established in 
their areas. Çelik said, “The Council supports and 
encourages the establishment of the organized 
industrial zones in the districts besides the city 
centre. This is the most important part of our 
plans. Even if they are not at the level of large 
organized industrial zones, the establishment of 
small industrial enterprises in rural areas should 
be encouraged”.

“Another problem of the people in rural areas is not being 
able to sell their products.  The difficulty underlying this prob-
lem is not being able to act together.  We are trying to end this 
problem and to create a more efficient atmosphere to collabo-
rate” he said.

Çelik indicated that in the last 10 years, more and fertile 
products have been harvested in general by increasing arable 
and irrigable lands and thanks to greenhouse production ac-

tivities Bilecik became a province of the product grown in the 
four seasons along the Sakarya Basin. 

Çelik “After the completion of the irrigation ponds in rural 
areas, lack of water is not a problem anymore. With the sup-
ports given to our farmers in the scope of Forage Crops Breed-
ing Project, cattle and ovine animal husbandry reaches the de-
sired level.  This is a small part of supports given in the last 10 
years, “he said.
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Orhaneli District Governorship 
launched project titled "Tourism 

move in Orhaneli'' with the support of 
BEBKA aiming to raise the share of the 
town in tourism pie. District Governor 
of Orhaneli, M. Serdar Bakır said he 
believes even though it is a low budget 
project, the effects will be greater than 
expected.

WOMEN'S PARTICIPATION IN
SOCIAL LIFE ENABLED

Mr. Bakır emphasized that women 
and young people were included in the 
scope of the project activities, intending 
to support their participation in the so-
cial life, “40 women between the ages 

of 15-40, registered to Turkish Employ-
ment Agency were taught first making 
of the folkloric dolls.  Three thousand 
miniature lavender Karagöz toys and 
100 Karagöz shadow plays were pro-
duced during 20-week long training”.  
10 university students were also trained 
in the field of e-commerce for marketing 
of products made.  Mr Bakır indicated 
that the project is instrumental for the 
growth of tourism in the district.

Initially, 40 women were working at 
workshop.  Now, 150 women are work-
ing and receiving training in making of 
the toys.  Karagoz-Hacivat shadow play 
is sold at 60 TL where lavender dolls are 
sold between 2,5and 4 liras.

The Project titled “The more the wom-
en are trained, the safer the milk is” 

supported by BEBKA’s Social Develop-
ment Financial Assistance Programme 
of 2011, was implemented in Yeniyurt 
Village, Beylikova District of Eskişehir.  
The project was closed by a certificate 
ceremony on November 19, 2012.

Beylikova District Governorship and 
Directorate of Food, Agriculture and 
Livestock have launched the project 
in Yeniyurt Village due the high num-
ber of women farmers.  20 women ob-

tained their certificates who received 
theoretical and practical training in the 
barn hygiene, milking hygiene and an-
imal health for production of hygienic 
milk.

On the other hand Beylikova District 
Governor Fatih Dülgeroglu said, “BEB-
KA’s support for this project was very 
important for us. Being a rural develop-
ment project for disadvantaged groups 
put forth our project. This hygienic 
milk production project aims to create 
awareness in this area. “

Due to the climate and microclimate 
in the valley of the Middle Sakarya, 

İnhisar has the potential for solar and 
wind energy. Therefore, the municipal-
ity has launched up project titled ‘Pump 
Efficiency Enhancement and 90 kWp 
Photovoltaic Solar Power Plant Instal-
lation’. The project objective is to start 
electricity production within 3 months. 
Mayor of İnhisar, Ismail Cambaz, indi-
cated that electricity used for irrigation 
of agricultural land will be provided by 
the solar power plant and pumps will 
be changed with energy efficient ones 
to reduce energy consumption.

İnhisar has an altitude of 170 m and 
gets sunshine like the Mediterranean 

Region, thus, vegetables, fruit produc-
tion and greenhouse cultivation has 
been improved in the area. Mr Cambaz 

said “The monthly electricity bill can 
be over 20 thousand TL (8.500€) due to 
the energy used by the pumps during 
the season. So, we came up with this 
project when we were looking into a 
solution of reducing this amount and 
we also thought it would be a good 
contribution to the municipality.  The 
budget of the project is 630 thousand 
TL and 75% of this amount is funded by 
BEBKA”

Upon the completion of the bid pro-
cess and signing the contract with the 
firm that won the bid, the work has 
been started and the Mayor gave good 
news that the generation of electricity 
will start in 3 months.  

Karagöz-Hacivat open up the World from Orhaneli

The more the women are trained, the safer the milk is!

Renewable energy move of İnhisar Municipality
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Having suitable conditions of climate 
and fertile lands, geographical 

proximity to centers of consumption, 
with ease of transportation conditions 
and irrigated areas, Bursa is one of Tur-
key’s leading cities having agricultural 
structure for organic production and 
the cultivation of fruits, vegetables and 
field crops. In addition, presence of a 
well-organized and dynamic foreign 
trade companies make the city an im-
portant center of export and external 
trading. Bursa has 1.088.638 hectares 
total area and of this land 336.405 hect-
ares are being cultivated. Depending on 
the climatic conditions, almost all kinds 
of agricultural products are grown on 
the culture grounds. Brand name prod-

ucts, its ecological characteristics, prod-
uct variety, fertile soil provided Bursa to 
be one of the major agricultural centers 
in Turkey. 3 out of 10 World’s largest 
food companies operate in Bursa. Bursa 
meets 60 percent table olives produc-
tion of Turkey and the world leader in 
the production of black figs. Bursa is 
second biggest cherry exporter in the 
World and meets 64 percent of tomato 
production and 26 percent fruit juice 
production of Turkey. Bursa is home 
to 62 percent frozen food production 
of Turkey. Bursa exports around £ 300 
million agricultural products each year. 
Black figs, Deveci Pear, Peach, Olive, 
Chestnut and Cherry are the world-
famous agricultural products of Bursa.

Bilecik has an advantageous posi-
tion in terms of rural development. 

Its geographical structure and climate 
is suitable both for rural tourism and 
cultivation of various types of fresh 
fruits and vegetables. Especially, micro-
climatic zone of Middle Sakarya Valley, 
including Söğüt, İnhisar, Yenipazar, 
Gölpazarı, Osmaneli districts, is very 
suitable for the cultivation of some ag-
ricultural products such as watermelon, 
peach, pomegranate, cherry, bean, to-

mato and hops. Bilecik has also a beau-
tiful nature with a diverse flora and rich 
forest areas covering half of its lands. Bi-
lecik is also famous with its wonderful 
ponds and surrounding promenade ar-
eas. These natural beauties offer unique 
holiday facilities for its guests. Pelitözü 
Pond and surrounding promenade 
area, 7 km. away from the city center, 
was landscaped with financial support 
of BEBKA in 2011 and is becoming an at-
traction center for its guests.

Bursa also a leader in agriculture

Obtaining a distinguished position 
in industry, tourism and agricul-

ture, Eskişehir may also be marked as 
“city of culture” regarding its advanced 
education institutions and universities.  
Despite being small in terms of popula-
tion, 12 (except for the central districts) 
towns of Eskişehir indicates a signifi-
cant potential with their separate char-
acteristics.

İnönü, Alpu, Çifteler and Beylikova 
towns are well developed industrial 
districts.  Agriculture has an efficient 
position in almost every town. Especi-
ally Saricakaya and Mihalgazi towns 
have fertile lands thanks to their micro-
climate features where a large variety 

of products such as pistachio, olives, 
pomegranate and seasonal greens.  
Furthermore, some other agricultural 
products are grown in other towns such 
as sugar beet, onion, potato, tomato, 
barley, wheat, sunflower, sweet corn, 
walnut and so on.

Natural structure of Eskişehir is su-
itable for fruit growing and soil and 
climatic diversity enable to produce va-
rious crops. Vegetable production in Es-
kişehir is done intensively in the Sakar-
ya basin.  In recent years, the growing 
interest in organic agricultural products 
in Turkey also encourages many far-
mers in Eskişehir to make significant 
amounts of organic agriculture.

Eskişehir: The land of abundance

Bilecik’s fertile lands enrich our tables

Bursa Eskisehir Bilecik Development 
Agency (BEBKA), announced the 

Year 2012 Financial Support Programs. 
Due date was announced as March 20, 
2013 at 17:00 for call for project propo-
sals which will be accepted from the 
areas of Sustainable Industry, Tourism 
Small Scale Infrastructure and Tourism 
Promotion.

BEBKA which has been working un-
der the coordination of the Ministry of 
Development in order to implement 
the concept of sustainable develop-
ment will support projects of non-profit 
organizations (government agencies, 
chambers of commerce and industry, 
associations, foundations, etc.) with the 
Programs in the above mentioned three 
areas.

Total budget of 20 million TL was al-
located as 8 million TL to the Sustainab-
le Industry Program, 10 million TL to 
the Tourism Small Scale Infrastructure 
Program, 2 million to the Tourism Pro-
motion Program..

During the meeting, Mr. Castro gave 
information about the activities 

IGAPE which works under the Ministry 
of Economy and Industry of the regional 
government. “Similar to the Galician 
region, BEBKA region stands out in the 
automotive and textile industry.  Two 
Agencies may work together and colla-
borate” Castro said. He added IGAPE can 
sign a protocol with BEBKA for coopera-
tion and joint work. BEBKA Program 
Management Department Manager, Ta-
mer Değirmenci, and Bursa Investment 
Support Coordinator Turgut Aksehir 
miller who attended the meeting pro-
vided information about the region and 
investment opportunities.  They stated 
that the Agency can provide support for 
Galician companies considering invest-
ment in the region.

BEBKA to give
20 million TL
financial support
in 2013

IGAPE
Representatıve
Vısıted Our Agency
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A seminar titled “The New Era in Energy 
in Germany - Renewable Energies and 

Elektromobilite - Turkish Firms in North 
Rhine-Westphalia to catch Opportunities 
“ which is organized in cooperation with,  
Bursa Eskisehir Bilecik Development 
Agency (BEBKA), North-Rhine-Westphalia 
Investment Agency (NRW Invest), Uludag 
Automotive Exporters’ Association (OİB), 
the Dünya Newspaper and the Automo-
tive Parts & Components Manufacturers’ 
Association (TAYSAD) “ was held in Hil-
ton Hotel-Bursa.  The Secretary General of 
BEBKA Dr. Mehmet Sait Cülfik; Member 
of the Board of Directors of OİB, Baran 
Çelik; Dünya Newspaper Editor in Chief 
Hakan Güldağ; Turkey Representative of 

NRW Invest, Dr. Adam Akkaya, as well as 
many industry representatives attended 
the meeting. BEBKA Secretary General Dr. 
Mehmet Sait Cülfik, in his opening speech 
of the seminar, noted that the city of Bur-
sa is a world renowned with its automo-
tive sector and has a significant share of 
exports in Turkey. He shared the informa-
tion that 37% of Turkey’s exports is done 
from Bursa and 50% of this figure belongs 
the automotive sector.

GERMANY THE MOST
IMPORTANT PARTNER

Uludag Automotive Exporters’ Asso-
ciation (OİB) Board Member Baran Celik, 
who shared the latest developments in 

the automotive industry, pointed out that 
Turkey’s automotive industry had experi-
enced a major breakthrough in the begin-
ning of the 2000s. Çelik said “According 
to our records, total exports in the sector 
reached $ 20 billion. In 2011, a $ 2.8 billion 
export was made to Germany.  These fig-
ures show that Germany is an important 
partner of Turkey’s automotive industry”.

NRW Invest Representative Dr. Adem 
Akkaya made a detailed presentation 
about North Rhine-Westphalia region and 
stated that they are ready for any coop-
eration in automotive sector.  The semi-
nar continued with presentations on the 
developments in the automotive industry 
in Germany.

Bursa, Eskisehir Bilecik Development 
Agency (BEBKA) signed a protocol with 

six universities to support university-in-
dustry and university-public co-operation.  
The meeting was held at the central office 
of BEBKA.  Bursa Governor and Chairman 
of the BEBKA Executive Board, Sahabettin 
Harput, Uludag University Rector Dr. Kamil 
Dilek, Bursa Technical University Rector Dr. 
Ali Sürmen, Orhangazi University Rector 
Dr. Recep İleri, Deputy Rector of Anadolu 

University Prof. Dr. Ziya Aydin Ozgur, Eski-
sehir Osmangazi University Rector Prof. Dr. 
Hasan Gönen ve Bilecik Seyh Edebali Uni-
versity Rector Prof. Dr. Azmi Özcan signed 
the protocols.

During the opening remarks, Governor 
and Chairman of the BEBKA Executive Bo-
ard, Sahabettin Harput said “Our universi-
ties performed highly in the project prepa-
ration process to this date. Universities not 
only institutions that educates students but 

also they shed light to the basic problems, 
needs and the potential of the city and the 
region with the very important work they 
do.” Harput reminded that, 158 of 368 pro-
ject applications and 32 of 64 supported pro-
jects, under the call for proposals in 2011, 
included cooperation with universities. 
“Today we have registered our institutional 
cooperation with the protocols signed. After 
that, I think this cooperation should conti-
nue without interruption, “he said.

Automotive Industry in Germany and Turkey
is Ready for Cooperation

Protocols were signed with 6 universities of the region

BEBKA  (Bursa, Eskisehir Bilecik Deve-
lopment Agency) Region, is prominent 

in industry, agriculture and tourism sec-
tors which has similar characteristics in 
many aspects with Barcelona and Andalu-
sia regions.  The delegation met with deve-
lopment agencies and other organizations 
in order to establish cooperation networks.

Delegation first met with Xavier Mayo, 
economic advisor of Barcelona Activa De-
velopment Agency (ACTIVA). During the 
meeting with Activa, parties agreed on 
mutual cooperation business develop-
ment centres and incubators in the imple-
mentation in Turkey.

One of Europe’s largest convention and 
exhibition centres with 405 000 m2 of ex-
hibition space, Fira Barcelona was also 

visited.  Business development director 
of Fira Barcelona Richard Zapatero gave 
information about the economic benefits 
provided in the region by congresses and 
fairs organized.  Threads were made for 
co-operation and exchange of experience 
with Fira Barcelona to stimulate the poten-
tial to become an international convention 
and exhibition centre in our region.

Andalusian Innovation and Develop-
ment Agency (IDEA) was established in 
order to encourage innovation and eco-
nomic development in the region.  The 
director of the institution Alvaro Francisco 
Julio gave information about the support 
they offer to companies for the develop-
ment of innovation capacities of SMEs. 
Co-operation and collaboration between 

BEBKA and IDEA was agreed upon especi-
ally in innovation. The State Government 
of Andalusia Tourism and Trade Under-
secretary Antonio Munoz Jesus Roldan 
was also visited. The delegation received 
information on tourism activities in An-
dalusian region.  The Undersecretary was 
informed about the tourism potential of 
Bursa, Eskişehir and Bilecik provinces and 
possible cooperation in tourism between 
the two regions.

The delegation also met with Vice Presi-
dent of the Municipality of Sevilla Sevilla 
Gregorio Serrano Lopez and director of the 
Sevilla Global Development Agency Ma-
estre Pedro Sanchez.   The development of 
economic activities and the mutual promo-
tion between the region was agreed on.

BEBKA Delegation in Spain



BASINDA BEBKA

www.bebka.org.tr 64

- 30 Kasım 2012 -

- 23 Kasım 2012 -

- 10 Kasım 2012 -

- 13 Kasım 2012 -

- 19 Kasım 2012 -

- 28 Kasım 2012 -

- 19 Kasım 2012 -

- 30 Ekim 2012 -






