
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı • Üç Ayda Bir Yayınlanır  •  Yıl 4 Sayı 25  •  Ocak-Şubat-Mart 2018

GELECEĞİN MODASI

TEKNiK
TEKSTiL

Farklı sektör gruplarının ürün ve uygulama alanlarında kendine 
geniş bir yer edinen teknik tekstil, yapılan Ar-Ge çalışmaları ve 

teknolojik gelişmelerle ilerlemesini sürdürüyor. 





Tekstil ve konfeksiyon sektörü birlikte değerlendi-
rildiğinde, gayri safi yurt içi hasıla, imalat sanayii ve 
sanayi üretimindeki pay, istihdam, yatırımlar, dışa 
açıklık ve makro-ekonomik büyüklükler açısından 
Türkiye’nin önde gelen sektörlerinden biri konu-
mundadır.  Ülkemiz AB ülkelerine tekstil ve hazır 
giyim ihracatında ise Çin, Bangladeş ve Almanya’nın 
ardından 4. sırada yer almaktadır.

Bu tabloya rağmen tekstil sektöründe teknik tekstil, 
nanoteknolojik ürünler, tekstil makineleri ve tekno-
lojileri üretiminde ve dünya rekabeti için şart olan 
Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesi için çalışmaların 
hızlandırılması gerekmektedir.  Günümüz şartlarında, 
ulusal ve küresel rekabet gücümüzü artırabilme-
nin yolu araştırma ve geliştirme ile ileri teknolojiyi 
de kullanarak farklı ürün yelpazesi sunabilmekten 
geçmektedir. 

Bu nedenle, 2012 yılından itibaren Kalkınma Ajan-
sımız Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ve Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iş birliğinde AR-GE 
Proje Pazarını düzenlemektedir.   Etkinlik ile sektörün 
daha yüksek katma değeri olan yeni ürünlere geçişi 
amaçlanmaktadır. Her sene katlanarak büyüyen ilgi 
ile iş birliği içinde olduğumuz ülke ve katılan proje 
sayıları artış göstermiştir. 

Sanayi temsilcileri ile buluşan projelerden bir kısmı 
hayata geçmiştir. Bu vesile ile değerli projeleri ile 
proje pazarına katılan tüm proje sahiplerine ve bu 
projelerin değerlendirilmesi sürecinde yer alan tüm 
akademisyenlere ve katılan sanayi temsilcilerimize 
buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yıl ilk defa 
etkinlik kapsamında “Firma ve Akademisyen Buluş-
maları” programı düzenledik. Tüm Türkiye genelin-
den tekstil sektöründe ar-ge projesi yapmak isteyen 
firmaları belirledik ve bu alanlarda çalışmak isteyen 
akademisyenler ile eşleştirdik. Böylece, potansi-

yel proje ortaklıkların doğmasına katkı sağlamaya 
çalıştık. 

Sektöre verdiğimiz destekler kapsamında BTSO - 
BUTEKOM ortaklığıyla ve Ajansımızın mali desteği 
ile Bursa Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet 
Merkezi kurulmuştur. 2017 yılında faaliyete geçen ve 
bölgede teknik tekstil Ar-Ge altyapısını kurmak ve 
güçlendirmeye yönelik kurulan bu merkezin, iş birliği 
ağları ve değer zinciri oluşturulması ile kümelenmele-
rin desteklenmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Ayrıca 2018 yılının ilk üç ayında, Ajans olarak 2019-
2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı hazırlıkları-
na aktif katılım sağladık ve destek verdik.  Bu plan ile 
ülkemizin uzun vadeli kalkınma politikaları, ekonomik 
büyümenin yanı sıra insani gelişmişlik, hukukun 
üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, 
kurumsallaşma, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık 
boyutlarını da içerecek şekilde çok yönlü bir anlayışla 
ve tüm tarafların katılımı ile oluşturulmaktadır.  

Çalışmalar kapsamında toplumun tüm kesiminin 
görüşlerini plana yansıtmak amacıyla yerel paydaşla-
rın, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların 
katılımıyla 81 ilde çalıştaylar düzenlendi.  Bölgemiz-
deki iller düzeyinde düzenlenen beş toplantıya 632 
kişi katılım sağladı.    

Aynı zamanda 2018 Yılı Sektörel Rekabetçiliğin Artı-
rılması, Endüstriyel Simbiyoz ve Kırsalda Ekonomik 
Kalkınma Mali Destek Programlarının başvuru süreci 
tamamlanmış olup dergimizin yayına hazırlandığı bu 
günlerde değerlendirme sürecine geçilmiştir.

“Teknik Tekstil” başlığı altında ilgili makale, röpor-
tajların ve Ajansımız çalışmalarının yer aldığı bu 
sayımızın, siz değerli okuyucularımızın çalışmalarına 
katkı sağlamasını ümit ediyorum.

İsmail GERİM
BEBKA Genel Sekreteri

KALKINMA,
AR-GE ve İNOVASYON
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Rota Barışçı Matbaacılık ve 
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17-18 Şubat tarihlerinde gerçekle-
şen “Bilecik Ortak Akıl Toplan-
tısı”na; Bilecik Valisi ve BEBKA 

Yönetim Kurulu Başkanı Tahir 
Büyükakın, AK Parti Bilecik Millet-
vekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye 
Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Şeyh 
Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Taş, BEBKA Genel Sekreteri 
İsmail Gerim, ilçe belediye başkanları, 
kaymakamlar, kamu kurum ve kuru-
luşlarının ve STK’ların temsilcileri ile 
Bilecikliler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan ve 
Bilecik’in kalkınma ve gelişme sürecin-
de katkısı bulunan tüm paydaşların, 
Bilecik için daha fazla çalışması gerek-
tiğine vurgu yapan Vali Büyükakın, 
toplantının hayırlı sonuçlar doğuraca-
ğına inandığını belirtti.

Vali Büyükakın’ın konuşmasının ardın-
dan ortak akıl toplantısına geçildi. Sa-

bancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi 
Doç. Dr. Oğuz Babüroğlu ile ekibinin 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
“Bilecik Ortak Akıl Toplantısı”nda, 
Bilecik’in sosyoekonomik gelişme eği-
limleri ve öncelikli müdahale alanları 
ortaya konuldu.

Arama toplantısına katılan ve gruplar 
halinde çalışan katılımcılar, üniversite 
ve kentin bütünleşmesi gerektiğinin al-
tını çizdi. Katılımcılar, gençlere yönelik 
geliştirilecek sosyal alanlarla birlikte bu 
bütünleşmeye katkı sağlanacağını dile 
getirdiler. Arama toplantısına katılan 
paydaşlar, Bilecik’teki kaynakların Bi-
lecik’te değerlendirilmesi gerektiğini ve 
bu şekilde Bilecik’in marka kent olma 
yolunda hızla ilerleyeceğini söylediler.

BİLİNİRLİLİK ARTIRILSIN
Bilecik’in marka değerinin ve bilinir-
liliğinin artırılmasının önemine işaret 
eden katılımcılar, bunun sağlanması 
adına da Türkiye çapında bir tanıtım 
kampanyasının gerçekleştirilebileceği-
ni söylediler. Arama toplantısı iştirak 
eden katılımcıları, şehir ile ilgili alınan 
kararların ortak akılla alınmasının üze-
rinde durdular. Bilecik Arama Toplan-
tısı’nın ikinci günündeyse katılımcılar, 
küçük gruplar halinde projelerinin 
sunumu yaparken, bu projelerin çeşitli 
değerlendirmelerde de bulundular.

BİLECİK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER
Bilecik’in sosyoekonomik eğilimlerinin ve önceliklerinin belirlenmesi adına düzenlenen

“Bilecik Ortak Akıl Toplantısı” Bozüyük’te Bilecik Valisi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 
(BEBKA) Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda Bilecik’in 
sosyoekonomik gelişme 
eğilimleri ve öncelikli müdahale 
alanları ortaya konuldu.

Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim 
Kurulu Başkanı Tahir Büyükakın
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Bilecik Ticaret Sanayi Odası’n-
daki toplantıya; Bilecik Valisi ve 
BEBKA Yönetim Kurulu Dönem 

Başkanı Tahir Büyükakın, Bilecik Şeyh 
Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Taş, Bilecik Ticaret Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mefail 
Ateş, BEBKA Genel Sekreteri İsmail 
Gerim, TÜBİTAK MAM İş Geliştir-
me Müdürü Nuh Yılmaz, TÜBİTAK 
yetkilileri, Bilecik Mermerciler Derneği 
Başkanı Turgut Özen ve bölgedeki sektör 
temsilcileri katıldı.

Program açılışında konuşan BEBKA Ge-
nel Sekreteri İsmail Gerim, program kap-
samında TÜBİTAK-MAM tarafından, 
kalsiyum karbonat içeriği yüksek olan toz 

halindeki mermer atığının çöktürülmüş 
kalsiyum karbonat üretiminde kullanımı 
ile katma değeri yüksek ürüne dönüşümü 

üzerine fizibilite çalışması yapıldığını 
söyledi.

Genel Sekreter İsmail Gerim, BEBKA 
tarafından 2014 yılında başlanan ve ha-
len devam etmekte olan Endüstriyel Sim-
biyoz Programı kapsamında, Bilecik’teki 
mermer atıklarının değerlendirilmesi 
üzerine çalışmaların devam edeceğini dile 
getirdi. 

Dünyadaki mermer rezervinin yaklaşık 
yüzde 40’ının Türkiye’de olduğunun altı-
nı çizen TÜBİTAK MAM İş Geliştirme 
Müdürü Nuh Yılmaz, bu orana karşın 
Türkiye’nin dünyada en büyük 17’nci 
mermer ihracatçısı olduğunu hatırlattı. 
Katma değeri yüksek ürün üretiminin 

MERMER ATIKLARI EKONOMİYE KAZANDIRILACAK
TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlediğimiz “Mermer Atıklarının Değerlendirilmesi” toplantısı

Bilecik ev sahipliğinde gerçekleştirildi. BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Bilecik’teki mermer 
atıklarının değerlendirilmesi üzerine çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.   

Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu 
Başkanı Tahir Büyükakın
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önemine dikkat çeken Yılmaz, Bilecik’in 
de bu noktada önemli bir merkez oldu-

ğunu ve başka sektörlerde kullanılması 
bakımından mermer atıklarında önemli 
potansiyelin olduğunu dile getirdi. 
Yılmaz, böylece de mermer üretiminde 
katma değeri yüksek ürün üretiminin 
önünün açılacağını söyledi.

Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Ku-
rulu Dönem Başkanı Tahir Büyükakın 
yenilikçilik, ürün geliştirme, malzeme 
ve teknolojiye dayalı çalışmaların sabır 
ve emek gerektirdiğine dikkat çekerek, 
“Masa başında ürün geliştirilmez. Üni-
versite ve sanayi arasında ortak bir dil 
oluşturulmalı.  İş birliği içinde çalışmak 

şart. Birlikte mesai harcamak, problemi 
birlikte kavrayıp çözüm üretmek önemli. 
Yenilik tek başına anlamlı ve yeterli 
değil” dedi.

TÜBİTAK’ın önemli bir kurum olduğu-
nu ve yürütülen çalışmanın başarılı bir 
çalışma olduğunu belirten Vali Büyüka-
kın, “O nedenle sonuçlarını heyecanla 
bekliyorum. Araştırma geliştirme bölü-
mündeki arkadaşlarımız ve üretimdeki 
işletmelerimiz ortak bir dil geliştirmeyi 
isteyecek ve başaracaklar. İnanırsanız, 
sabrederseniz güzel sonuçlar alacağız. 
Çalışmaları önemseyin ve benimseyin. 
TÜBİTAK ve üniversitemiz bu konuda 
oldukça konuya hakimler. İşletmeleri-
mizden de bu konuya özen gösterme-
lerini rica ediyorum. Bu süreç eminim 
güzel sonuçlar doğuracak” diye konuştu.

Açılış konuşmalarından sonra gerçek-
leşen sunumlarda TÜBİTAK MAM 
Kimya Teknoloji Enstitüsü Başuzman 
Araştırmacı Doç. Dr. Hacer Doğan, 
BEBKA iş birliğinde Mermer Atıkla-
rından Katma Değeri Yüksek Kimyasal 
Madde Üretimine Yönelik Ön Fizibilite 
Çalışması hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. 
Doğan’ın ardından TÜBİTAK MAM 

Malzeme Enstitüsü’nden Başuzman 
Araştırmacı Mustafa Kara Mermer 
Atıklarının Değerlendirilmesine Yönelik 
Proje Başlıkları ve TÜBİTAK MAM 
Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nde 
Başuzman Araştırmacı Dr. Pembe Özer 
Erdoğan da Temiz Üretim Mükem-
meliyet Merkezi hakkında birer sunum 
gerçekleştirdi.

Sunumların ardından toplantı, soru-ce-
vap kısmı ile sona erdi. Mermer atıkla-
rından katma değerli ürün üretilmesine 
yönelik çalışmalar BEBKA koordinas-
yonunda, TÜBİTAK MAM, Bilecik 
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlü-
ğü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 
Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, Bilecik 
Mermer ve Granit Sanayiciler Derneği 
(BİLMERDER) kurumlarından temsil-
cilerin katılımıyla yapılacak görüşmeler 
ile devam etti. 

TÜBİTAK MAM Kimya Teknoloji
Enstitüsü Başuzman Araştırmacı

Doç. Dr. Hacer Doğan

Dünyadaki mermer rezervinin 
yaklaşık olarak yüzde 40’ı 
Türkiye’de bulunuyor.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail 
Gerim, Bilecik’teki mermer 
atıklarının değerlendirileceğini 
söyledi.
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PROJE BAŞVURULARI

BİTTİ SIRA
DEĞERLENDİRMEDE
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 

(BEBKA) 16 milyon lira hibe vereceği 

2018 Yılı Mali Destek Programları’na 

başvurular sona erdi. Şimdi sırada 123 

projenin değerlendirmesi var.

BEBKA tarafından 29 Aralık 
2017 tarihinde ilan edilmiş olan 
2018 Yılı Mali Destek Program-

larına başvurular 29 Mart 2018 günü 
saat 18.00 itibariyle sona erdi. Top-
lam 16 milyon TL bütçeli üç başlıkta 
ilan edilen Proje Teklif  Çağrılarından 
Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması Mali 
Destek Programına 36 adet, Endüstriyel 
Simbiyoz Mali Destek Programına 13 
adet ve Kırsalda Ekonomik Kalkınma 
Mali Destek programına 74 adet olmak 
üzere toplam 124 adet proje başvurusu 
yapıldı.

Proje başvurularının tamamlanmasının 
ardından projelerin değerlendirilmesi 
süreci başladı. Değerlendirme süreci-
nin ilk aşaması olan ön incelemede; 
projelerin idari ve uygunluk kontrolleri 
yapılacak. Başvurular üzerinden, baş-
vuru rehberinde talep edilen belgelerin 
doğru ve eksiksiz sunulmuş olması 
ve başvuru sahibinin, ortaklarının ve 
proje konularının başvuru rehberinde 
belirtilen kriterlere uygunluğu gibi hu-
suslar yönünden ön inceleme yapılacak. 
İnceleme sonucunda başarılı bulunan 
projeler, teknik ve mali değerlendirme 
aşamasına alınacak. 

Proje başvuru sahipleri eksik evrak sü-
recini http://portal.kays.kalkinma.gov.
tr/ adresine girilerek KAYS üzerinden 
takip edebilecek. Teknik ve mali değer-
lendirme aşamasında başvuru rehberin-
de belirtilen değerlendirme usulleri ve 
kriterleri doğrultusunda projeler bağım-
sız değerlendiricilerce değerlendirilecek. 
2018 Yılı Mali Destek Programları’na 
dair değerlendirme sürecinin 2018 yılı 
Haziran ayı içerisinde tamamlanması 
planlanmaktadır.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim 
yaptığı açıklamada “Bursa, Eskişehir ve 

         Program 
kapsamında toplam 
16 milyon TL hibe 
verilecek.
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Bilecik illerinden 2018 yılı Mali Destek 
Programları’na ilgi göstererek proje 
başvurusunda bulunan kurum, kuruluş 
ve işletmelere teşekkür eder, bölgemiz 
için hayırlı olmasını dileriz” dedi.

MALİ DESTEK PROGRAMININ
AYRINTILARI
2018 yılı Mali Destek Programı kap-
samında, “Sektörel Rekabetçiliğin 
Artırılması”, “Endüstriyel Simbiyoz” 
ve “Kırsalda Ekonomik Kalkınma” 
alanlarında toplam 16 milyon TL hibe 
verilecek. 

Toplam 8 milyon TL bütçeli “Sektörel 
Rekabetçiliğin Artırılması” programının 
amacı, bölgede ön planda yer alan ve 
büyük gelişme potansiyeline sahip olan 
havacılık, savunma sanayi, raylı sistem-
ler, teknik tekstil, kompozit sektörlerinde 
faaliyet gösteren işletmelerin üretim 
altyapılarının ve kabiliyetlerinin geliş-
tirilmesi yoluyla verimliliğin ve katma 
değerin artırılması, ithalat bağımlılığının 
azaltılması olarak belirlendi. 

3 milyon TL bütçeli “Endüstriyel 
Simbiyoz” programının amacı, bağım-
sız işletmeleri daha sürdürülebilir ve 
yenilikçi bir kaynak (atık, enerji vb.) kul-
lanımı çerçevesinde bir araya getirmek, 
endüstriyel kaynaklı çevresel problem-
lerin önüne geçerek ekonomik getiri de 
sağlamak olarak belirlendi. 

Son olarak da toplam 5 milyon TL büt-
çeye sahip “Kırsalda Ekonomik Kalkın-

ma” programının amacı ise, Bursa, Eski-
şehir, Bilecik bölgesinde kırsal alanlarda 
tarım ve sanayi işbirliğinin güçlendiril-
mesi ve tarım dışı faaliyetler ile ekonomik 
çeşitliliğin sağlanarak gelir artışına katkı 
sağlanması olarak açıklandı.

3 İLDE AÇILIŞ TOPLANTILARI 
DÜZENLENDİ
Bilecik’te düzenlenen basın toplantısına 
Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Ku-
rulu Dönem Başkanı Tahir Büyükakın, 
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 
Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Oğuz 
Sertler, Bilecik TSO Başkanı Mefail 
Ateş ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail 
Gerim’in katılım sağladı.

Basın toplantısında konuşan Bilecik Va-
lisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem 
Başkanı Tahir Büyükakın, “Her destek 

programının asgari ve azami destekleri 
mevcut. Proje sahiplerinin eş finansman 
sağlaması gerekiyor. Destek oranları 
yüzde 75’e kadar talep edilebiliyor. Ne 
kadar çok proje yazılıp hazırlanırsa, 
Bilecik’ten ne kadar çok proje kazanırsa 
Bilecik o kadar çok kazanmış olur” dedi.
Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kuru-
lu Dönem Başkanı Tahir Büyükakın’ın 

konuşmasından sonra BEBKA Genel 
Sekreteri İsmail Gerim de yaptığı su-
numda 2018 yılı Mali Destek Programı 
ile ilgili teknik açıklamalarda bulundu.

“135 MİLYON TL’LİK YATIRIM
HAYATA GEÇİRİLDİ”
BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim 
ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker 
Duran’ın katılımıyla düzenlenen basın 
toplantısında, 2018 yılı için üç başlıkta 
açıklanan 16 Milyon TL’lik hibenin 
verileceği destek programı tanıtıldı. 
BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim 
yaptığı sunumda 2018 yılı Mali Destek 
Programları ile ilgili teknik bilgilen-
dirmeler yaptı. Bölge planı vizyonu 
doğrultusunda belirlenen önceliklere 

Bölge planı vizyonu 
doğrultusunda belirlenen 
önceliklere göre hazırlanan Mali 
Destek Programları aracılığı ile 
BEBKA, bölgenin kalkınmasına 
katkı sağlayacak projelere destek 
veriyor.
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göre hazırlanan Mali Destek Program-
ları aracılığı ile BEBKA’nın, bölgenin 
kalkınmasına katkı sağlayacak projelere 
destek verdiğini belirten Gerim, “Bu 
amaçla, BEBKA tarafından yürütülen 
mali destek faaliyetleri kapsamında 
2010-2017 yılları arasında turizm, sana-
yi, çevre, kırsal kalkınma konuları başta 
olmak üzere 16 ayrı başlıkta toplamda 
294 projeye 82.6 milyon TL destek ve-
rilmiş olup, eş finansman ile birlikte 135 
milyon TL’lik yatırım hayata geçirilmiş, 
9 proje de halen devam etmektedir” 
dedi.

Basın toplantısına katılan ve hibe 
verilecek alanların doğru şekilde tespit 
edildiğine ve bu alanların önemine işa-
ret eden BTSO Yönetim Kurulu Üyesi 
İlker Duran da, “Bu destek programla-
rının ilimiz ve ülke ekonomisine katkı 
sağlamasını ve hayırlı olmasını diliyo-
rum” dedi.

ESKİŞEHİR TOPLANTISINA 
YOĞUN KATILIM
BEBKA’nın 2018 Yılı Mali Destek 
Programlarının Anadolu Üniversitesi 
Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen 
açılış toplantısına, Eskişehir Valisi Öz-
demir Çakacak, Anadolu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ve 
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Savaş 
Özaydemir ile birlikte BEBKA Genel 
Sekreteri İsmail Gerim, Eskişehir Vali 
Yardımcıları, Odunpazarı, Tepebaşı, 
Sivrihisar, Çifteler, Seyitgazi, Mihalgazi, 
Mahmudiye, Sarıcakaya ve Mihalıççık 
Kaymakamları ile Çifteler Belediye Baş-
kanı Metin Özen’in yanı sıra BEBKA 
birim başkanları, kamu ve özel sektör 
kurum yöneticileri ve temsilcileri hazır 
bulundu.

Tanıtım ve bilgilendirme toplantısında 
konuşan ve Eskişehir’in daha fazla proje 
ile bu programlara başvurması gerekti-
ğinin altını çizen Eskişehir Valisi Özde-
mir Çakacak, Eskişehir’de devam eden 
projelerle birlikte toplamda 102 projeye 
BEBKA tarafından hibe verildiğini, bu 
projelere toplamda 27,5 Milyon TL’lik 
destek sağlandığını ve eş finansman ile 
birlikte bu rakamın, 50 Milyon TL’nin 
üzerinde çıktığını kaydetti. 

Vali Çakacak’ın ardından konuşan ve 
bölgede proje hazırlama konusunda 

önemli mesafeler kat edildiğini dikkat 
çeken Genel Sekreter İsmail Gerim, 
mali destek programları kapsamında 
desteklerden faydalanabilmek adına 
başarılı bir şekilde hazırlanmış bir pro-
jenin, oldukça önem arz ettiğini söyledi. 
Bütün başvuruların hassas bir ince-
lemeye tabi tutulacağına işaret eden 
Gerim, “Her proje en az iki bağımsız 
değerlendirici tarafından değerlendiri-
lecek, projeler için geçerli puan 65 olup 
projeler bu puanın üzerinde kaldığında 
geçerli sayılacak; ancak değerlendirici-
lerin puanları arasında ciddi farklılıklar 
söz konusu olduğunda proje üçüncü bir 
değerlendiriciye inceletilecektir. Üçüncü 
değerlendiricinin puanlamasından son-
ra o proje ile ilgili nihai karar verilecek-
tir” diye konuştu.

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 
VE PROJE YAZMA EĞİTİMLERİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bu kapsamda 17 Ocak  tarihinde Bile-
cik’te başlayan bilgilendirme toplantıla-
rı, 7 Şubat tarihinde Bursa’da gerçekleş-
tirilen bilgilendirme toplantısı ile sona 
erdi. Bu süre zarfında 3 il merkezinde 
toplam 7 adet bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirilerek bin 790 kişiye Mali 
Destek Programları ile ilgili bilgi verildi. 
Mali Destek Programları ile ilgili proje 
yazma eğitimleri de 23 Ocak tarihinde 
yine Bilecik’te başlayıp, 7 Şubat tarihin-
de Bursa’da sona erdi. BEBKA’nın 3 il 
merkezinde olmak üzere toplam 5 farklı 
yerdeki proje yazma eğitimlerine de 308 
kişi katılım sağladı.

Eskişehir Valisi
Özdemir Çakacak
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Farklı sektör gruplarının ürün ve 

uygulama alanlarında kendine 
geniş bir yer edinen teknik 

tekstil yapılan Ar-Ge çalışmaları 
ve teknolojik gelişmelerle 

ilerlemesini sürdürmektedir. 
Türkiye ve dünya tekstil sektörü 
artık teknolojik ürünlere, teknik 

tekstil ürünlerine, yüksek 
performanslı ve çok işlevli akıllı 
ürünlere yönelmiş durumdadır.

Teknik
Tekstil
GELECEĞİN MODASI
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Teknik Tekstilin
Dünyadaki ve
Türkiye’deki Yeri

Teknik tekstil ürünlerinin tarife 
cetvelinde tam olarak belirle-
nememesi nedeniyle, sektörün 

dış ticaret verileri kesin olarak temin 
edilememektedir. Tablo 1’ de yer alan 
veriler doğrultusunda, dünya tekstil 
ticareti 2015 yılı itibariyle yaklaşık 95 
milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin 
edilmektedir. Dünya tekstil sektörü ihra-
catında olduğu gibi dünya teknik tekstil 
ihracatında da Çin, %25,6’ lık pay ile 
ilk sırada gelmektedir. Bu ülkeyi sırasıyla 
ABD (%9), Almanya (%8,3), İtalya 
(%4,1), Fransa (%2,7) ve Tayvan (%2,5) 
takip etmektedir. Ülkemiz ise 2015 
yılı itibariyle 16. sırada yer almakta ve 
dünya ihracatından yalnızca %1,5’ lik 
bir pay almaktadır.

TÜRKİYE TEKNİK TEKSTİL
İHRACAT DURUMU
Tekstil endüstrisinin yapısına bakıldı-
ğında teknolojik gelişimin ve Ar-Ge 
faaliyetlerinin, hazır giyim sektörüne 

göre daha büyük önem arz ettiği görül-
mektedir. Sektörde yaşanan gelişmeler 
incelendiğinde düşük teknoloji ile 
üretilen ürünlerin yenilikçi yüksek tek-
noloji ile yeni ürünler ve yeni süreçlere 
dönüşüm sürecinde hızla ilerlediği bir 
trend söz konusudur. Küresel teknik 

tekstil ticaretine 
bakıldığında ise 
teknik tekstiller 
pazarının büyü-
düğü ve önemli 
boyutlara ulaştığı 
görülmektedir. 

Tablo 2 verileri 
incelendiğinde, 
teknik tekstil 
ihracatımız 2017 
yılında 2016 yı-
lına oranla %4,9 

oranında artış ile yaklaşık 1,5 milyar 
dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2017 
yılında teknik tekstil ihracatımızda en 
önemli pazarımız aldığı %11’ lik pay ile 
Almanya’dır. Almanya’ya bu dönemde 
yapılan teknik tekstil ihracatımız %5,6 
oranında artışla yaklaşık 145 milyon 
dolar değerinde gerçekleşmiştir. İkinci 
önemli ülke ise, %1,6 oranında artışla 
yaklaşık 86 milyon dolar değerinde ihra-
cat gerçekleştirilen Fransa’dır.

Teknik tekstil ihracatımızda en fazla 
gerileme gösteren ülke %0,8 ile İran 
olurken, ihracatımızda en fazla artış gös-
teren ülke %20,3 artış ile İtalya’dır.

TÜRKİYE TEKNİK TEKSTİL
İTHALAT DURUMU
Teknik tekstillerde ihracat payımız yıl-
lara göre artış gösterirken, ithalattaki 

Yelit Suen DOĞRUOK
BUTEKOM BURSA TEKN. KOOR. VE AR-GE MERKEZİ A.Ş.
Proje Destek Birimi Ar-Ge Uzmanı
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artış oranı daha fazladır. Tablo 3 ve-
rileri incelendiğinde, ülkemizin teknik 
tekstil ithalatı 2016 yılında yaklaşık 
1,6 milyar dolar değerinde gerçekleş-
miştir. Ülkemizin teknik tekstil ithal 
ettiği ülke sıralamasında ilk sırada Çin 
yer almakta olup, bu ülkeyi Bangladeş 
ve Almanya takip etmektedir. 2016 yılı 
itibarıyla, sektör ithalatımızın yarısı 
adı geçen ülkelere yapılmaktadır. 

2015 yılında Çin sektör ithalatımızın 
%31’ini karşılarken, 2016 yılında bu 
oran %32 düzeyine çıkmıştır. 

TÜRKİYE ÜRÜN GRUPLARI 
İTİBARİYLE TEKNİK TEKSTİL 
İHRACATI
Tablo 4 verileri incelendiğinde, 2017 
yılı ürün grupları bazında teknik teks-
til ihracatımızda en önemli ürün gru-
bu dokusuz yüzey (non-woven), 2016 
yılına oranla %10,6 oranında artarak 
yaklaşık 478 milyon dolar değerinde 
gerçekleştiği görülmektedir. Toplam 
teknik tekstil ihracatımızın %32,2’ sini 

oluşturan bu ürün grubunu ikinci sıra-
da 2017 yılı ihracatımızda %21,5’lik 
pay ve 328 milyon dolar ihracat değe-
riyle teknik tekstilden mamül ambalaj 
için torba ve çuvallar takip etmektedir. 

2017 yılı ihracatı en fazla yükselen tek-
nik tekstil ürün grubu, %99,5 oranın-
da artış gösteren balık ağları ve diğer 
ağlar ürün grubudur. İhracatımızın en 
fazla gerilediği ürün grubu ise %46,4 
azalma oranı ile teknik tekstil mater-
yallerinden hazır giyim ürünüdür.
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Teknik tekstiller, estetik ve dekoratif  
özelliklerinden ziyade teknik ve perfor-
mans özellikleri nedeniyle üretilen tekstil 
ürünleridir. Teknik tekstiller; endüstride, 
uzay sanayiinde, askeri alanda, deniz-
cilikte, tıpta, inşaatta, jeotekstillerde, 
ulaştırmada ve yüksek teknoloji uygu-
lamalarında kullanılan fonksiyonellik 
gerektiren tekstil ürünleridir. Teknik 
tekstilleri diğer tekstil ürünlerinden 
ayıran başlıca fark; hazır giyim (koruyu-

cu giysiler hariç) ve iç alan tekstillerinin 
hariç tutulduğu, daha dar bir alan olan 
endüstriyel tekstil kısmıdır. 

TEKNİK TEKSTİLLERİN
SINIFLANDIRILMASI
Teknik sektörlerle olan ilişkisi, ürünlerin 
gruplara ayrılmasını gerektirmiştir. Bu 
gruplandırma ile teknik tekstil ürünleri 

kullanım alanlarına göre 12 alt gruba 
ayrılmıştır.
1. Tarım Teknik Tekstilleri (Agrotech)
2. Bina ve İnşaat Sektörü Teknik
    Tekstilleri (Buildtech)
3. Giyim Teknik Tekstilleri (Clothtech)
4.  Jeotekstiller (Geotech)
5. Ev Teknik Tekstilleri (Hometech)
6. Endüstriyel Tekstiller (Indutech)
7. Hijyen ve Tıbbi Tekstiller (Medtech)
8. Taşımacılık Tekstilleri (Mobiltech)
9. Ambalaj Tekstilleri (Packtech)
10. Koruyucu Elbiseler (Protech)
11. Spor Teknik Tekstilleri (Sportech)
12. Ekolojik ve Çevre Teknik Tekstilleri 
      (Ecotech) 

Tarım Teknik Tekstilleri (Agrotech)
Tarım teknik tekstilleri, tarım arazi-
lerinin kontrolü ve tarım ürünlerinin 
yetiştirilmesinden paketlenmesine kadar 
geniş bir alanda kullanılmaktadır. Ya-
bani otların büyümesinin engellenmesi, 
balıkçılık, drenaj ve erozyon kontrolü, 

Estetik kaygısı taşımayan teknik 
tekstil sektöründe performans ve 
işlev daha önemlidir.

Dosya

TEKNİK TEKSTİLLERİN TANIMLANMASI

Ali RÜZGAR
Tekstil Mühendisi
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çimlendirme, ısı ve ışık yalımı, ilaçlama 
faaliyetleri kullanım alanlarına örnek 
olarak verilebilir.

Tekstil yüzeyi olarak genellikle; örme, 
dokuma ve dokusuz yüzeyler kullanıl-
maktadır. Tekstil yüzeyi elde edildikten 
sonra istenilen özelliğe göre bitim işlemi 
uygulanmaktadır. Tarım teknik teks-
tillerinde önceleri jüt, sisal gibi doğal 

lifler kullanılırken, günümüzde doğal ko-
şullarda dayanımı yüksek sentetik lifler 
kullanılmaktadır.

Giyim Teknik Tekstilleri (Clothtech)
Günümüzde giyim teknik tekstilleri 2 
farklı alt gruba ayrılmıştır: İlki hazır 
giyim ve ayakkabı sektörlerinde kullanı-
lan aksesuar ve yardımcı malzemelerdir. 
Diğeri ise dokuma, örme veya dokusuz 
yüzey gibi malzemelerden üretilmiş 
fonksiyonel konfeksiyon malzemeleri ve 
ürünleridir. Giyim teknik tekstil ürünleri; 
fonksiyonel kumaşlar, çeşitli sensörler ile 
donatılmış kıyafetler, iletken kumaşlar 
ve bantlar, konfor özellikleri iyileştirilmiş 
kıyafetleri kapsamaktadır.

Jeotekstiller (Geotech)
Geotekstil, insan yapısı bir proje, yapı 
veya sistemin bir parçası olarak temel 
elemanı, zemin, kaya ve toprakla veya 
geoteknik mühendisliği ile ilgili herhan-
gi bir malzeme ile kullanılan geçirimli 
tekstil ürünüdür. Geo-kompozitler, 
geogridler, geo keçeler, geo-membranlar 
ve geo-ağlar başlıca geotekstil ürünüdür. 
Hem doğal hem de sentetik liflerden 
üretilebilmektedir. Kalıcılık ve daya-
nıklılık istenilen durumlarda daha çok 
polipropilen, polietilen, polyester, polia-
mid ve polivinilklorür kullanılmaktadır. 
Geotekstiller; filtre edebilme, destekleme, 
kuvvetlendirme ve ayırma teknik fonk-
siyonlarının kombinasyonları şeklinde 
kullanılmaktadır.

Ev Teknik Tekstilleri (Hometech)
Stor perdeler, fonksiyonel özellikli yatak 
ve uyku tulumları, döşemelik kumaşlar 
örnek olarak verilebilir. Günümüzde; 
geçmişte mobilyalarda kullanılan yaylar 
yerine dar dokuma bantlar, güç tutuşur 
özellik kazandırmak adına kullanılan 
tehlikeli toksik gazlar çıkaran köpükler 

Bina ve İnşaat Sektörü Teknik
Tekstilleri (Buildtech)
Bina ve inşaat sektöründe kullanılan 
tekstil yapılarıdır. Başlıca inşaat 
tekstili ürünleri:
1. Mimari membranlar
2. Tente veya saçaklar
3. Kanvas brandalar
4. Zemin ve duvar kaplamaları
5. HDPE Brandalar
6. Panolar
7. İskele ağları
8. Brandalar
İnşaat tekstilleri, farklı uygulama 
alanlarına yönelik olarak; lif, iplik, 
dokuma, örme, dokusuz yüzey, saç 
örgüsü ve kompozit materyaller gibi 
farklı şekillerde veya kombinasyon-
ları biçiminde kullanılabilmektedir.

         Teknik tekstil 
ürünleri kullanım 
alanlarına göre 
birçok farklı gruba 
ayrılır.
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yerine güç tutuşur dolgu ve astar kumaş-
ları kullanılmaktadır. Son gelişmeler ile 
toz akarlarını yok eden ve antimikrobiyal 

özelliğe sahip nonwovenlar da mobilya 
sektöründe tercih edilmektedir.

Endüstriyel Tekstiller (Indutech)
Endüstriyel amaçlı kullanılan teknik tekstil 
ürünleridir. Endüstriyel tekstiller geniş bir 
uygulama alanına sahiptir. Üretim yön-
temi olarak çoğunlukla dokusuz yüzeyler 
olmak üzere, dokuma ve örme kullanıl-
maktadır. Poliamid, poliester, polietilen, 
aramid ve karbon lifleri en çok kullanılan 
lif  türleridir. Endüstriyel tekstillere aşağı-
daki ürün grupları dahil edilebilir:
1. Konveyor bantlar
2. Aşındırma bantları
3. Contalar
4. Sızdırmazlık elemanları
5. Emniyet kemerleri
6. Sigara filtre çubukları
7. Cam pil ayırıcılar
8. Kaplamalı aşındırıcılar
9. Halatlar
10. Kompozitler
11. Baskılı devre kartları
12. Filtreler 

Hijyen ve Tıbbi Tekstiller (Medtech)
Geleneksel tekstillerden elde edilen ürün-
lerden, ileri teknoloji ile elde edilen; insan 
ve hayvan sağlığı, hijyen ve kozmetiğini 
ilgilendiren geniş bir ürün grubunu kap-
samaktadır. Başlarda örme ve dokuma 
yüzeyler kullanılırken, günümüzde en çok 
dokusuz yüzeyler kullanılmaktadır.

Başlıca tıbbi tekstil ürünleri:
1. Bebek bezleri
2. Kaçırma bezleri
3. Hijyenik pedler

4. Cerrahi dikiş iplikleri
5. Tek kullanımlık hijyen ürünleri
6. Ameliyat elbiseleri
7. Yapay implantlar
 
Taşımacılık Tekstilleri (Mobiltech)
Kara, deniz, hava taşıma araçlarında ve 
uzay sanayiinde kullanılan teknik tekstil-
leri ve taşımacılık teknik tekstillerini ifade 
etmektedir. Hava yastıkları, araç lastikle-
rinde kullanılan tekstil yapıları taşımacılık 
teknik tekstillerine girmektedir. Aşağıdaki 
şekilde bir otomobilde yer alan teknik 
tekstil ürünleri gösterilmektedir.

Ambalaj Tekstilleri (Packtech)
Endüstriyel ürün ve malzemelerin, tarım 
ürünlerinin taşınması ve depolanmasında 
yaygın olarak kullanılan tekstil ürünleridir. 
Hammadde olarak çoğunlukla polipropi-
len olmak üzere, pamuk, keten ve jüt kul-
lanılmaktadır. Ambalaj tekstillerine örnek 
olarak aşağıdaki ürün grupları verilebilir:   
1. Poliolefin Dokuma Çuvallar
2. Big Bag Çuvallar
3. Leno Çuvallar
4. Sargı Ambalaj Malzemeleri
5. Jüt Bez ve Jüt Çuvallar
6. Çay-Kahve Poşetleri
7. Valizler ve Çantalar
 
Koruyucu Elbiseler (Protech)
Koruyucu tekstiller, kişisel yaralanma-
lara karşı geliştirilmiş tekstil ürünleridir.  

Balistik koruyucu giysiler, yangın gecikti-
rici giysiler, yangın geciktirici döşemelik 
kumaşlar, radyasyondan koruyucu ürün-
ler, yüksek görünürlük sağlayan giyim 

malzemeleri, kimyasal koruyucu giysiler, 
endüstriyel eldivenler ve yüksek irtifa 
giysileri bu gruba girmektedir.
 
Spor Teknik Tekstilleri (Sportech)
Spor tekstilleri, sadece sporcuların giydiği 
kıyafetleri değil aynı zamanda, kullandık-
ları malzeme ve ayakkabıları da içermek-
tedir. Örnek olarak sporda kullanılan 
kompozit malzemeler, yapay çim, paraşüt 
kumaşları, balon kumaşları, yat ve yelken 
giysi ve kumaşları, kayak giysi ve malze-
meleri, uyku çantaları, çadırlar, yüzücü 
kıyafetleri, ağlar, atlet ayakkabıları, tenis 
ayakkabıları sayılabilir. 

Ekolojik ve Çevre Teknik Tekstilleri 
(Ecotech)
Çevre koruma, atık bertarafı ve geri 
kazanım konularına yönelik olarak geliş-
tirilen tekstil yapılarını kapsamaktadır. Bu 
alanda yer alan ürünler;
1. Erozyon kontrolünde kullanılan tekstil 
    malzemeleri
2. Doğayı tehlikeli maddelere karşı
    koruyan tekstiller
3. Kontamine atık suların depolanabilmesi 
    için taşınabilir konteynırlar
4. Ses bariyerleri
5. Temiz hava/suyu korumak için
    kullanılan filtreler
6. Katı atık depolamasında kullanılan 
    tekstiller
7. Genel ekolojik tekstiller başlıklarıdır.

*TEKNİK TEKSTİLE GEÇİŞTE MODEL UYGULAMALAR: Teknik Tekstil Üretimine Nasıl 
Geçilir?, Teknolojik Değerlendirme Raporu – 2014, BUTEKOM kaynağından derlenmiştir.

Kara, deniz, hava taşıma 
araçlarında ve uzay sanayiinde 
teknik tekstil ürünleri sıklıkla 
kullanılır.
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BUTEKOM’un kuruluşu, 2007 
yılında Uludağ Tekstil İhracatçıları 
Birliği (UTİB) tarafından, Bursa ve 

çevresindeki ilgili kurum ve kuruluşların 
katılımı ile oluşturulan “Tekstil Teknoloji-
leri Çalışma Grubu” (TTÇG) tarafından 
kararlaştırılmıştır. Tekstil sektörüne yeni 
vizyonlar katmak amacıyla BUTEKOM, 
2008 yılında “Araştırma Merkezi” olarak 
faaliyetlerine başlamıştır. BUTEKOM, 
%50 Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
(BTSO) , %32,5 Uludağ Tekstil İhracat-
çıları Birliği (UTİB) ve %17,5 Uludağ 
Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği (UHKİB) ortaklığı ile son hız çalış-
malarına devam etmektedir.
 
BUTEKOM’ un kuruluş amacı; firma-
ların yenilikçi, moda ve markaya yönelik, 
katma değeri yüksek ürünlerin geliştiril-
mesi, üretim verimliliğinin arttırılması, 
paydaşlar arasında gerekli işbirliği ve 
koordinasyonun sağlanmasıdır. Bu kap-

samda BUTEKOM, sektörel eğitim ve 
organizasyonlar düzenlemekte, üniversi-
te-sanayi işbirliğinin sağlanmasına yönelik 
olarak projeler geliştirmektedir. BUTE-
KOM; AR-GE, Eğitim ve Organizasyon, 
Test ve Muayene, Müşteri İlişkileri, İdari 
ve Mali İşler olmak üzere 5 bölümden 
oluşmaktadır.

BUTEKOM, kurulduğu 2008 yılın-
dan bugüne kadar 200’e yakın eğitim 

düzenleyerek, 6000 kişinin eğitim alması 
sağlamıştır. 120’den fazla firma ile birlikte 
çalışarak 80’den fazla AR-GE projesi ger-
çekleştirmiştir. Gerçekleştirilen projelerin 
yarıya yakını TÜBİTAK projeleridir. Di-
ğer yarısı; Kalkınma Ajansları, KOSGEB 
ve AB tarafından desteklenen projelerden 
oluşmaktadır.

KATMA DEĞERLİ ÜRETİME BÜYÜK 
YATIRIM
Teknik ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet 
Merkezi (TTTMM) projesi, BUTEKOM 
şemsiyesi altında gerçekleştirilen, Türk 
tekstil sanayisine yön verecek son yılların 
en kapsamlı sektörel projelerinden birisi-
dir. TTTMM, Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası sahipliğinde, BUTEKOM’un ku-
ruluş amaçlarına paralel olarak, BUTE-
KOM’un altında kurgulanmıştır.  
Projenin amacı, Teknik tekstiller öncelikli 
alan olmak üzere hem bölgede hem de 
ülkemizde Tekstil ve hazır giyim sektörle-
rinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak 
ve yönlendirmek amacıyla AR-GE alt 
yapısını kurmak ve güçlendirmektir. 10 
milyon bütçeli proje, BEBKA’nın %75 
hibe desteği ile gerçekleştirilmiştir.

TTTMM projesi ile sektöre kazandırılan 
ve kazandırılması planlanan hizmetler:
• Test ve Muayene
• Projeler ve proje üretimi

• Numune üretimi
• Teknik raporlar
• Teknik Danışmanlık
• Eğitim
• Organizasyon

TTTMM projesi tamamlanarak 2016 
yılında aktif  olarak hizmet vermeye 
başlamıştır. Projede inşa edilen TTTMM 
bina alt yapısı numune üretim hattına 
uygun olarak dizayn edilmiştir. Numune 
Üretim merkezi henüz planlama aşama-
sında olup, 2019 yılında faaliyete geçmesi 
planlanmaktadır. Kurulacak numune 
üretim hattı Endüstri 4.0’a uygun olarak 
tasarlanmaktadır. Numune üretim hattın-
da planlanan prosesler:
• Elyaf-İplik Üretimi
• Kumaş Üretimi (Dokuma, Örme)
• Boya, Baskı ve Kaplama
• Bitim İşlemleri
• Konfeksiyon İşlemleri
 
Test merkezinde Analitik Laboratuvarı, 
Antibakteriyel Laboratuvarı, Kondis-
yonlama Laboratuvarı, Yanma Labo-
ratuvarı, Yaş Kimyasal Laboratuvarı, 
Çevre Laboratuvarı yer almakta, Çevre 
ve Antibakteriyel Laboratuvarı henüz 
inşa aşamasındadır. Tekstil, plastik ve 
kauçuk sektörlerine yönelik olarak 1220 
test standardında aktif  olarak hizmet 
verilmektedir.

BUTEKOM & TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL 
MÜKEMMELİYET MERKEZİ (TTTMM)
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“TEKSTİLDE
GELECEĞİ
GÖREBİLMEK
GEREKİYOR”

Röportaj
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Türkiye’nin dünya tekstil 
pazarındaki yerini nasıl 
değerlendirirsiniz?
Bu konuyu rakamlarla değerlendirecek 
olursak 2016 yılında dünya toplam 
tekstil ihracatının 245 milyar dolar, 
Türkiye’nin tekstil ihracatının ise 7,8 
milyar dolar olduğunu görüyoruz. Dün-
ya pazarındaki payımız da yüzde 3,5 
civarındadır. Çin, ABD, Almanya gibi 
ülkerin başı çektiği sıralamada Türkiye, 
7. tekstil ihracatçısıdır. Bizim de faaliyet 
gösterdiğimiz alan olan ev tekstilinin ise 
dünya ihracatı 65 milyar dolar, Türki-
ye’nin 2016 ev tekstil ihracati 2,6 milyar 
dolardır. Dünya pazarındaki payımız 
ise yüzde 4,5 civarındadır. Yani Türkiye 
dünyanın 4. büyük ev tekstil ihracatçısı 
konumundadır. 

Bursa, tekstil sektöründe 
parmakla gösterilen şehirlerin 
başında geliyor. Bu başarı çıtasını 
daha yukarı taşımak için neler 
yapılmalı?
Türkiye tekstilde dünyada önemli bir sıra-
dadır. Bu çıtayı daha yükseğe taşımak için 
birçok çalışma yapılıyor. Ev tekstili sektö-
ründe devlet AR-GE çalışmalarını, tasa-
rım merkezlerini, AR-GE merkezlerini 
destekliyor. Bu konuda kümeler kuruluyor. 
Ben de Sürdürülebilir Ev Tekstil Küme-
si’nin (SETEK) Başkanlığını yapmak-
tayım. SETEK; Proje Sahibinin Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) olduğu, 
Proje Koordinatörlüğünü Bursa Teknoloji 
Koordinasyon ve AR-GE Merkezi’nin 
(BUTEKOM) yaptığı T.C. Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından %50 
hibe ile desteklenen bir program. Biz SE-
TEK’de şöyle bir strateji izliyoruz... Önce 
“2030 yılında dünyada tekstil sektörü ne 
durumda olacak?” bunun araştırmasını 
yapıyoruz. Bunu tespit ettikten sonra 
teknolojik hızlı değişimleri gözlemleyerek 
gelecekteki ihtiyaç analizini çıkarıyoruz. 

Trendleri tahmin etmek, ticaretin şeklini 
tahmin etmekle işe başlıyoruz. 

Sürdürülebilir Ev Tekstili 
Kümesi (SETEK) olarak sektörün 
gelişimi adına ne gibi çalışmalar 
yürütüyorsunuz? SETEK 
bünyesinde kaç firma var?
SETEK, T.C. Bilim Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı tarafından destek almaya 
hak kazanan 4 kümeden birisi, aynı 
zamanda Türkiye’de ilk ve tek tekstil 
kümesidir. Amacımız tekstil sektörünü 

geliştirmek. Bünyemizde proje başvu-
rusu sırasında 33 firma varken şimdi 48 
firma var. Bu bir pilot çalışma. 5 yıla 
yayılan 12 milyonluk bütçeye sahibiz. 
Bunu şirketlere proje faaliyetlerimiz 
kapsamında kullandırmaya çalışmak-
tayız. 

“VERİMLİLİK İÇİN YALIN
YÖNETİM ŞART”
Dünyada üretim sistemlerinde de 
farklılıklar yaşanıyor.  Yalın yönetim 
bunlardan bir tanesi. Biz şirketimizde 
bunu uyguluyoruz. Bunu sektöre yay-
mak çok büyük verimlilik sağlıyor. 
Stoklar düşüyor, hız artıyor, imalat 
süreleri kısalıyor. Çağımız dijital 
bir çağ. Dijitalleşmenin şirketlere 
yayılımını sağlamaya çalışıyoruz. Bu 
konuda bilincin artırılması, eğitimin 
artırılması ve uygulamaların artırıl-
masına gayret ediyoruz. Bunun yanı 
sıra teknik tekstiller ortaya çıkıyor. 
Karbon kompozit, hibrit kumaşlar, 
tıp alanında kullanılan kumaşlar 
gibi... Bunları desteklemek üzere 
Bursa’da Tekstil ve Teknik Tekstil 
Mükemmeliyet Merkezi kuruldu. 
Bütün bunlarla bir koordinasyon ve 
eşgüdüm içerisindeyiz. 

Dünya tekstil sektöründe hatırı sayılır bir paya sahip olan Türkiye’nin ihracat potansiyeli her geçen 
yıl artırıyor. Bu başarıda önemli bir paya sahip olan Bursa, uygulamaya alınan projelerle dünyanın 
örnek şehirlerinden biri haline geldi. Bunlardan biri olan Sürdürülebilir Ev Tekstil Kümesi’nin (SETEK) 
Başkanlık görevini yürüten Osman Nuri Canik ile sektörün gelişimini konuştuk. Sürdürülebilirlik 
çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyleyen Canik, uluslararası pazarda söz sahibi olabilmek için 
geleceği iyi görmek gerektiğinin altını çizdi.

         Yalın yönetim 
anlayışıyla stoklar 
düşüyor, hız artıyor, 
imalat süreleri 
kısalıyor.
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Proje kapsamında; bilinçlendirme ve 
koordinasyon, pazarlama gücünü ortak 
hareket ile arttırma, katma değerli 
ürünlere geçişi sağlamak için yenilik alt 
yapısını oluşturma, firmaların mevcut 
alt yapılarını iyileştirmeye yönelik faali-
yetler sürdürmekteyiz. 

Uluslararası arenada rekabet 
gücünü artırmak adına küme 
olarak neler yapıyorsunuz?
Çin, Uzak Doğu, Pakistan, Bangladeş, 
Vietnam, Hindistan gibi rakiplerimiz 
arasında bizim ne avantajımız var diye 
düşünecek olursak öncelikli sayacağı-
mız maddelerin başında lojistik gelir. 

Yetişmiş insan gücümüz de bizi güçlü 
kılan özelliklerden... Bilişim alt yapı-
mızda modern yönetim tekniklerini 
uygulayarak diğer ülkelerden daha iyi, 
daha çabuk servis vermemiz bir avantaj 
yaratıyor. Bunun yanı sıra Türk insanı 

Avrupa’nın zevklerine ve trendlerine 
daha yakın. Bu yarışta birkaç adım önde 
olduğumuzu söyleyebilirim. 

Tekstil sektöründe 
sürdürülebilirlik neden önemli?
Teknoloji o kadar büyük bir hızla 
ilerliyor ki bir anda lider olan kurumlar 
aşağı düşebiliyor. Hiç beklemediğiniz 
anda adı çok duyulmamış bir firma öne 
çıkabiliyor. Bu değişim ve hıza ayak 
uydurabilmek için sürdürebilirlik çok 
önemli. Birkaç yılda hatta birkaç ayda 
her şey değişebiliyor. Günlük sorunla-
rın yanı sıra geleceği görmek, geleceği 
planlamak gerekiyor. Biz de sektöre bu 
bilinci vermeye çalışıyoruz.

BEBKA tarafından desteklenen 
Tekstil ve Teknik Tekstil 
Mükemmeliyet Merkezi’nin 
çalışmalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
BEBKA bize önemli destekler veriyor. 
Yaptığımız AR-GE Proje Pazarı da 

         Türkiye’deki 
ilk ve tek tekstil 
kümelenmesi olan 
SETEK bünyesinde 
başlarda 33 firma 
varken şimdi firma 
sayısı 48’e çıktı.

Röportaj
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sanayiciyle bilim insanlarını bir ara-
ya getirip onların buluşlarını ticarete 
dönüşmesini sağlıyor. Bu ve buna benzer 
çalışmalarda BEBKA’nın desteğini her 
zaman görüyoruz.

BEBKA tarafıdan yürütülen 
Teknik Tekstil sektöründe 

faaliyet gösteren işletmelerin 
de destekleneceği Sektörel 
Rekabetçiliğin Artırılması 
Mali Destek Programını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Son yıllarda Türkiye’de devlet destek-
leri oldukça artmış durumda. Verimli 
ve sürekli yürüdüğü taktirde sektör için 

çok önemli teşvikler. Bunları çok faydalı 
buluyorum. Bu teşviklerle dünyanın en 
iyi uygulamalarından birini yaptığımızı 
düşünüyorum. Bunlar iyi takip edilir, 
koordine edilirse önemli yerlere gelece-
ğimize inanıyorum. 

Sizce ileride tekstil sektörünün geleceği 
noktaya dair öngörüleriniz nelerdir? 
Gelecekte ne gibi ürünler daha çok 
kullanılıyor olacak?
Avrupa Birliği’nde Türkiye’deki tekstil işçi 
sayısının yarısı kadar işçi nüfusu var. Fakat 
Türkiye’deki toplam tekstil ihracatının 
birkaç misli tekstil ihracatı var. Bu da nasıl 
oluyor, Avrupa Birliği klasik anlamdaki 
tekstil üretimini bize ve Uzak Doğu’ya 
bırakmış durumda. Onlar da teknik tekstil 
alanına yönelmişler. Teknik tekstil alanın-
da nano teknolojiler, savunma sanayinde 
kullanılan kumaşlar, hibrit kumaşlar, karbon 
kumaş ki bu demirden 5 kadar daha dirençli 
3’te 1 ağırlığında bir malzemedir, bunlar 
teknik teksil örnekleridir. Bu alanda biz de 
gerek BUTEKOM olsun gerek SETEK olsun 
Bursa’da belli bir platformda iş birliğini 
sağlayarak Türkiye’nin önemli bir mesafe kat 
etmesine fayda sağlıyoruz. 

         Ülke olarak 
sektördeki Çin, Uzak 
Doğu, Pakistan, 
Bangladeş, Vietnam 
gibi rakiplerimiz 
arasından 
avantajlarımızla 
sıyrılmayı 
başarıyoruz. 
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Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, BTSO ve UTİB 

Başkanı İbrahim Burkay ile BEBKA 
Genel Sekreteri İsmail Gerim’in katıl-
dığı açılış töreninde konuşan UTİB ve 
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Türki-
ye’nin lokomotif  sektörlerinden tekstilde 

geldikleri noktanın kendilerini gururlan-
dırdığını söyledi. Burkay, “Dünya tekstil 
ihracatından aldığımız pay yüzde 3, ev 
tekstilinden aldığımız pay yüzde 4.5’ken 
bu oran teknik tekstilde maalesef  yüzde 
1.5 seviyelerinde. Dünya tekstil sektörü-
nün yüzde 25’ini oluşturan bu pazarda da 
pazar payımızı artırmak için Proje Pazarı 
etkinliğini 10 yıldır düzenliyoruz” dedi.

47 PROJE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ
UTİB tarafından başlatılan proje pazarı 
konseptinin bugün 30 farklı sektöre de rol 
model olduğunu belirten Başkan Burkay, 
“İhracatçılarımızı Ar-Ge ile buluşturmak, 
kamu ve özel sektörü bir araya getirmek, 
akademisyenleri ve öğrencileri de sektöre 
çekmek için 2009 yılında başladığımız 
Ar-Ge Proje Pazarlarına bugüne kadar 2 
binin üzerinde proje başvurusu yapıldı, 
bunlardan 251’i işbirliğiyle hayata geçiril-
di. Hedefimiz 1.7 milyar dolar seviye-
lerinde olan teknik tekstil ihracatımızı 

5 miyar dolar seviyelerine yükseltmek” 
dedi.

Bursa’nın tekstil başkenti olduğunu 
hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş da, “Özellikle tekstil 
sektöründe yüksek katma değerli ürün-
lerin üretimine ve sanayiye geçmemiz 
gerekiyor” dedi.   

TEKNİK TEKSTİLDE İHRACAT HEDEFİ
5 MİLYAR DOLAR

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa Eskişehir 
Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) işbirliği ile düzenlenen Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

10. Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi Bursa’da başladı. Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) 
Konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte başarılı projeler de ödüllendirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, teknik tekstilde 
de pazar payının artması 
gerektiğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş

Haber
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Üretimin önce bilgiyle olduğunu belirten 
Bursa Valisi İzzettin Küçük ise, “Üretim 
önce bilgiyle olur ama bunun ürüne 
dönüştürme kısmı zor olandır. Bilginin 

somuta dönmesi için bazı evrelere ihtiyaç 
vardır. Ar-Ge Proje Pazarı da bu noktada 
fikirlerin projeye dönüşmesi için önemli 
bir platformdur” şeklinde konuştu.   
Açılış konuşmalarından hemen sonra ger-
çekleştirilen ödül töreninde, fonksiyonel 
tekstiller, akıllı tekstiller gibi kategorilerin 
yanı sıra savunma ve havacılık, hatta uzay 
sanayine yönelik tekstiller, yine Türki-
ye’nin en önemli ihracat kalemlerinden 
otomotiv sektörüne yönelik taşıt ve teknik 
tekstilleri ve kompozitlerin de olduğu 16 
kategoride 47 proje ödüllendirildi.

GELECEK, CESUR VE
BOZGUNCULARIN
Ödül töreninden sonra Fütürist Ufuk 
Tarhan, ‘Gelecek Peşimizde’ konulu bir 
sunum yaptı. Tarhan, teknolojinin son

20 yılda çok hızlı geliştiğini ancak daha 
hiçbir şeyin keşfedilmediğini düşündü-
ğünü söyledi. Geleceğin cesurların, boz-
guncuların, paylaşımcıların ve kodcula-
rın olacağını ifade eden Tarhan, “Bu tip 
insanlar girdikleri her işi bozup yeniden 
yapıp paylaşıyorlar. Gelecek, ama, fakat, 
lakin, oynamıyorum yerimdarcıları 
sevmiyor. Biz endüstri 4.0’ı konuşurken, 
insanlar kafalarına taktıkları cihazla, 3D 
ile birçok şey üretiyor” dedi.

Öğleden sonra konuşan Hugo Boss Tür-
kiye Genel Müdürü Joachim Hensch 
4´cü sanayi devriminin üretim şirketleri 
için vazgeçilmez bir rekabetçi unsur 
olduğunu belirterek tekstil sektöründeki 
yenilikçi uygulamalardan bahsetti. Daha 
sonra Uludağ Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf  Ulcay moderasyonunda 
gerçekleşen panelde “Akıllı Tekstiller” 
konusunda panelistler deneyimlerini 
paylaştı. Etkinliğin ilk günü “Sanal 
Numune Teknolojileri” konulu atölye 
çalışması ile son buldu.

16 KATEGORİDE 74 BİN TL’LİK 
ÖDÜL
Programın ikinci gününde konuşan 
ION Akademi Kurucusu Ali Rıza 
Ersoy da, ‘Dijitalleşme ve inovasyon 
çağında değişimi yönetmek’ başlıklı bir 
sunum gerçekleştirdi. Öğleden sonra 
ise Alman firması ZSK Tech’in sahibi 

Julius Sobizack “TFP ve Akıllı Tekstil-
ler” üzerine bir sunum yaptı.  Etkinliğin 
ikinci gününde Dr. Mustafa Hatipoğlu 
başkanlığında gerçekleşen panelde 
“Savunma Sanayinde Tekstil Ürünleri 
Kullanımı” ele alındı. Program “TÜBİ-
TAK ve TEYDEB Destek Programları 
Tanıtımı” ile sona erdi. Öte yandan 
UTİB Ar-Ge Proje Pazarı’nın ikinci 
gününde; Taşıt Teknik Tekstilleri ve 
Kompozitler, Uzay, Havacılık, Savunma 
Teknik Tekstilleri, Lif  Polimer,  Prototip, 
Doktora Tezi, Yüksek Lisans Tez, Lisans 
Bitirme Tezi, Fonksiyonel Tekstiller 

Doktora, Fonksiyonel Tekstiller Yüksek 
Lisans, Fonksiyonel Tekstiller Lisans, 
Akıllı Tekstiller Doktora, Akıllı Tekstil-
ler Lisans, Ar-Ge Merkezleri, Meslek 
Yüksek Okulları, Meslek Liseleri, Lif  
Ve Polimer Araştırmalarından oluşan 
16 kategoride 23 kişiye toplam 74 bin 
TL’lik ödül verildi.

         Ar-Ge Proje 
Pazarı da bu 
noktada fikirlerin 
projeye dönüşmesi 
için önemli bir 
platformdur

Bursa Valisi
İzzettin Küçük

Fütürist
Ufuk Tarhan
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“Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sek-
töründe 10. Uluslararası AR-GE Proje 
Pazarı Zirvesi”, yeni teknoloji ve metotla-
rın üretim süreçlerine kazandırılması ve 
üniversite–sanayi iş birliğinin güçlendiril-
mesine 10 yıldır katkı sağlıyor. 

Etkinlik öncesinde başlatılan ve Türkiye 
genelinden alınan başvurular neticesinde, 
fonksiyonel tekstiller ve akıllı tekstiller 
alanlarında; uzay, havacılık ve savunma 
teknik tekstil ile taşıt teknik tekstil 
ve kompozit ile ilgili alanlarda proje 
başvuruları alındı. Ayrıca, lisans, yüksek 
lisans, doktora tezi konularına göre, 
AR-GE merkezlerinden tekstil ve teknik 
tekstil konularında, akademisyenlerden lif  
ve polimer kategorisinde, meslek liseleri 
ve meslek yüksek okulu öğrencilerinden 
de proje başvurular gerçekleştirildi.  Bu 
yıl, 2009-2017 yıllarında AR-GE Proje 
Pazarı etkinliğine katılan projelerden 
prototipleri de etkinlikte katılımcılara 

sunuldu. Sözü geçen kategorilerden 
alınan proje başvuruları jüriler 
tarafından değerlendirildi ve 108 adet 
proje sergilenmeye hak kazandı. Proje 
sahiplerinin de katılımı ile projeler 

posterler halinde BUTEKOM’da etkinlik 
günlerinde sergilendi ve katılımcılar 
tarafından incelenme, proje sahipleri ile 
görüşerek kapsamlı bilgi elde etmeleri 
sağlandı. 

PROJE PAZARI’NDA 108 PROJE SERGİLENDİ

Haber

Proje Pazarı Zirvesi’nde, tekstil ve konfeksiyon sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ulusal ve 
uluslararası üniversitelerin inovatif ve özgün 108 proje önerisi sunuldu. Projeler etkinlik sayesinde 

sektör lideri ihracatçılar, akademisyenler, öğrenciler ile buluştu.

Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendis-
liğinde 3. sınıf  öğrencisiyim. Ar-Ge Proje 
Pazarı’na akıllı tekstiller kategorisinde kendi 
projemle katıldım. Projemde bası yaralarını 
önleyen akıllı çarşaf  üretmeyi hedefliyoruz. Bası yaraları ya-
talak hastaların hareketsiz kalmalarından dolayı derilerindeki 
yaralar şeklinde ortaya çıkıyor. Bunun önlenmesi en önemli 
aşama çünkü eğer önlenemezse tedavi edilse dahi yüzde 95 
oranında tekrarlıyor. Bizim projemizde de hasta çarşaflarının 
belirli noktalarına sensörler yerleştiriyoruz ve bu sensörler 
nerede daha çok basınç varsa doğru bir şekilde verileri toplu-
yor ve ona göre pozisyon değişikliği sağlanıyor. Bu program 
sayesinde projemizi duyurma fırsatı bulmuş olduk. Bu nok-
tada etkinliğin kesinlikle çok faydalı olduğunun altını çizmek 
istiyorum. Birçok şirketten, sektörden insanlarla tanışıyoruz, 
bize fikirler veriyorlar. Farklı projeleri de görmüş oluyoruz.

Programa Süleyman Demirel Üniversitesi’n-
den katıldım ve projenin yürütücüsüyüm. 
Projede engelsiz yaşam, engelsiz birey viz-
yonunu benimsedik ve bu konuda çalışmaya 
başladık. İşitme engelli ebeveynlerin ağlayan bebeklerini duya-
maması üzerine yoğunlaştık. Bu konuda çalışmalar yapmak 
istedik ve projemizi ortaya çıkardık. Bu projeyle beraber bebe-
ğimiz ağladığında sadece ağlamalarını duyan ses sensörümüz 
bunu algılayacak ve veri haberleşmesiyle bu sesi bireyimizin 
tişörtü ya da herhangi bir tekstili üzerinde titreşim yaratarak 
bireye dönüş sağlayacak. Projele duyma engellilerin engelini 
bir nebze de kaldırmış olacağız. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği 
de projemizi firmalara duyurmamıza vesile oldu. İki senedir 
bu programa katılıyorum ve her açıdan çok faydalı olduğunu 
düşünüyorum. Sanayi ve üniversiteleri birleştiren bir etkinlik. 
Farklı firma yetkilileriyle tanışıp onlardan destek alabiliyoruz.

İsmail Hakkı EMİROĞLU Gülenay KADIOĞLU
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci
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BEBKA ve UTİB tarafından, 
BUTEKOM ve Uludağ Teknoloji 
Transfer Ofisi iş birliği ile, 10. 

AR-GE Proje Pazarı etkinliği kapsa-
mında ilk defa bu yıl uygulanan firma 
akademisyen programının temel amacı 

bölgemizde tekstil ve teknik tekstil sektö-
ründe AR-GE çalışmalarının artırılması-
na katkı sağlanmasıdır. Etkinlik süresince 
Bursa’da ve Türkiye’de tekstil ve teknik 
tekstil alanında AR-GE yapmak isteyen, 
AR- GE merkezleri ve firmaların ihti-

yaçlarından yola çıkarak aynı alanda ça-
lışmaları olan akademisyenler potansiyel 
proje alanları üzerinde görüşmeler yaptı. 
Bu çerçevede, Türkiye genelinden tekstil 
alanında inovatif  projeler yürütmek iste-
yen, AR-GE merkezi bulunan firmaların 
çalışma alanları ve bu ihtiyaçlara yönelik 
çalışmaları bulunan akademisyenler 
belirlendi. Programa katılım sağlamak 
isteyen 7 firma için 101 adet firma-aka-
demisyen görüşmesi organize edildi.  Et-
kinlik süresince proje sergi alanında stant 
açan firmalar, eşleştirildikleri akademis-
yenler ile potansiyel projeler hakkında 
görüşme fırsatı elde etti. Eşleşme sonrası 
ortaya çıkan projelerin geliştirilecek ve 
yürütülmesi süreci takip edilerek, bir yıl 
sonraki AR-GE Proje Pazarı’nda sonuç-
ların paylaşılması hedeflenmektedir.

 İLK FİRMA-AKADEMİSYEN EŞLEŞMESİ  
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Etkinlik kapsamında yürütülen “Firma ve Akademisyen Buluşmaları” programı bu yıl
ilk kez düzenlendi. 

Reisoğlu İplik Mensucat’ta Endüstri 
Mühendisiyim. Aynı zamanda işletmenin 
bazı kalite iyileştirmelerini yapmakta-
yım. Program kapsamındaki en önemli 
konulardan biri bilgi paylaşımı. Biz işletmeler projeleri 
yapmaya başladığımız zaman fikir eksikliğinden, payla-
şım eksikliğinden dolayı bazı yerlerde tıkanıyoruz. Bun-
ları değerlendirmemiz için burası gerçekten çok yararlı. 
Yürürlükte olan iki projemiz var. Bu projelerden ikisi de 
teknik teksil adına ilerletiyoruz. Bunlardan birisi tekno-
lojik iplikler kullanarak yaptığımız akıllı yastığımız diğeri 
de Poka-yoke çalışması için kullanılması gereken bir 
teknolojinin içersine monte edilmiş teknik tekstil. Bunları 
tanıtmak için geldik Ar-Ge Proje Pazarı’na. Bunun yanı 
sıra birçok doktora ve yüksek lisans öğrencisinin yaptığı 
projelere göz atmak istedik. Çünkü gerçekten başarılı 
olanlar var. Ticarileştirilebilecek olan projeler çok bura-
da. Onları değerlendirmek istiyoruz.

Ar-Ge Proje Pazarı’na Politeks Araştırma 
Eğitim A.Ş. olarak katılıyoruz. Bu firmada 
8 yıldan beri görev yapıyorum. Şu anda 
laboratuvar ve Ar-Ge şefi olarak çalışmak-
tayım. Aynı zamanda Ar-Ge merkezinde de Proje Koordina-
törü olarak çalışıyorum. 10 yıldır devam eden Ar-Ge Proje 
Pazarı etkinliğine her sene hem firmamızın Ar-Ge bölümü 
hem de diğer bölümlerimiz olarak katılım göstermeye çalı-
şıyoruz. Hem işletmede çalışan arkadaşlarımızın gelişmeleri 
takip edebilmesi açısından yararlı olduğunu düşünüyorum 
hem de üniversite sanayi iş birliklerine bunun dışında da 
öğrenci arkadaşlarımıza da yararlı olan bir etkinlik olduğunu 
düşünüyorum. Firma olarak üniversitelerle sürekli iş birliği 
halindeyiz. Hem kendi öz kaynaklı projelerimiz olsun hem de 
destekli projelerimiz olsun birçok projemiz var. 2017 yılında 
Bakanlık tarafından onaylı bir Ar-Ge merkezi kurduk. Firma 
akademisyen eşleşmesi programıyla da bazı konuları hocalar-
la görüşme fırsatı buluyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. 

Seda ÜNAL Oğuzhan GÖÇERİ
POLİTEKS
Laboratuvar ve Ar-Ge şefi

REİSOĞLU İPLİK MENSUCAT
Endüstri Mühendisi
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Bugün burada HUGO BOSS İzmir 
Fabrikası’nda Endüstri 4.0 üzeri-
ne yaptıklarınızdan bahsettiniz.  
Bu konuda yaptığınız çalışmaları 
ve neden bu konuya ağırlık ver-
diğinizden bahsedebilir misiniz? 
Özellikle tekstil sektöründe 
firmalar neden bu tür yatırımlar 
yapmalılar?
Değişiklikleri sadece ihtiyaç duydu-
ğunuz için yaparsınız. Dijitalleşmenin 
bu kadar arttığı bir dünyada yaşar-
ken, endüstrimizi bu gelişmeden uzak 
tutmanın bir yolu yok. Geç kalınabilir 
tabii ki fakat bunu tamamen göz ardı 
edemeyiz. 4. sanayi devriminden 
bahsettiğimizde ilk anlamamız gereken 
şey bunun bir bakıma gelecek işlerimiz 
için bir hazırlıktan ibaret olduğudur. 
İkinci konu ise, dünyanın sıkıca iletişim 
içinde olacağı bir döneme giriyoruz, 
insanlar fark edilmek istiyor. 20 yıl 

önce bir Nike ayakkabı alırdınız ve 
Nike kullananların bir parçası olmak 
isterdiniz. Şimdilerde yine aynı şey 

söz konusu ama şimdi kendiniz olarak 
kalmak da istiyorsunuz. Buna “aşırı 
kişiselleştirme” deniyor. Bu eğilim 

birçok süreci etkiliyor... Bu bir hizmet 
olabilir, bir ürün olabilir, size özel bir 
tasarım olabilir. Ancak kesin olan şey 

kişiselleştirme artık marka ile aranızda-
ki ilişkiyi tanımlar hale geldi. Tabii ki 
yalın üretim, 5S, optimizasyon, sürekli 

Röportaj

TEKSTİL
ENDÜSTRİSİ
DİJİTALLEŞMEDEN
UZAK KALAMAZ

Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü 10. Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi’nde konuşan HUGO BOSS
Tekstil Sanayi Genel Müdürü Joachim Hensch 4. sanayi devriminin üretim şirketleri için 

vazgeçilmez bir rekabetçi unsur olduğunu belirterek tekstil sektöründeki yenilikçi uygulamalardan 
bahsetti. Hensch konuşmasında, Türkiye'nin 3 bin 800 çalışanı ile önemli yabancı yatırımcılarından 

olan HUGO BOSS’un Endüstri 4.0 serüvenine nasıl geçtiğini de anlattı.
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iyileştirme, kaisen hakkında düşünme-
ye devam edeceğiz. Fakat bugün bunlar 
yeterli olmayacak. Bu talepleri karşıla-
mak ve dijitalleşmeye uyum sağlamak 
için kendimizi geliştirmeliyiz.

Dijitalleşmeden de bahsediyor-
sunuz, günümüzde giyilebilir 
teknolojiden veya sürdürülebilir-
likten bahsederken de biyoçözü-
nür tekstiller söz konusu... Genel 
anlamda teknik tekstillerin ya da 
akıllı tekstillerin geleceği hakkın-
da ne düşünüyorsunuz? 
Aslında biraz önce söylediklerimle 
benzer konular. Müşterilerin hayatını 
kolaylaştıran veya onların daha rahat 
hissedebileceği ürünler yapıyorsanız 
bu, ürüne ek bir katma değer katıyor. 
Çünkü bazı fonksiyonlar ekliyorsunuz... 
Giyilebilir teknoloji de aynı şekilde... 
Isıtılabilir bir ceket giyiyorsam ve bu 
ceket otobüste oturuyorken sıcakladığı-
mı veya bisikletle dolaşıyorken üşüdü-
ğümü biliyor, buna göre ısıyı ayarlabi-
liyorsa, bu da işe yarar. Yani müşteri 
ihtiyaçları sektörü şekillendiriyor. 

10. Uluslararası Tekstil Ar-Ge 
Proje Pazarı’nda gerçekleştir-
diğiniz konuşmanıza istinaden  
Ar-Ge’nin önemi ve şirketlerin 
ne tür alanlarda Ar-Ge yapmaları 

gerektiği konusundaki düşüncele-
rinizi paylaşabilir misiniz?
İlk önce bu bahsettiğimiz değişiklikleri 
tek başınıza yapamazsınız. Bağlantılara 
ve akıllı insanlara ihtiyacınız vardır. 
Akademisyenlerle konuşmaya ve onlara 
gelecekte nasıl insanlara ihtiyacımız ol-
duğunu anlatmaya da ihtiyacımız var. 
Böylece ders içeriklerini değiştirebilir-
ler, eğitim metotlarını değiştirebilirler, 
belki stajlar veya hackathonlar yoluyla 
öğrencilerin sanayiyle entegrasyonunu 
sağlayabilirler. Bizim bugün 16 kişilik 
bir Ar-Ge ekibimiz var. TechnoLab 
adını verdiğimiz bu ekip makine teda-
rikçilerimiz ile birlikte makine üreti-
mi, otomasyon gibi projeler üzerine 
çalışıyorlar. Bu çok önemli bir konu. 
Bu geleceğe yapılmış bir yatırım ve siz 
geleceğin size gelmesini beklememeli-
siniz. 

Günümüzde sürdürülebilirlik 
önemli bir kavram olarak kar-
şımıza çıkıyor. Tekstil endüstri-
sinde sürdürülebilirlik hakkın-
daki düşüncelerinizi paylaşabilir 
misiniz?
Sürdürülebilirlik insanların uzun yıllar 
konuştukları bir konu. Müşterilerin bu 
yönde talepleri olduğu söylenirdi hep, 
ama bu doğru değildi. Günümüzde her 
geçen gün daha şeffaflaşıyoruz. Mesela 

iş koşullarıyla ilgili bir skandal oldu-
ğunda, çevre kirletildiğinde, kadın hak-
larıyla ilgili problemler yaşadığınızda, 
bir dakika içinde yayılabiliyor. Bu da 

şirketleri bu konuda bir şey yapmaya 
itiyor. Oluşan bu ivme hoşuma gidiyor, 
insanlar sadece sürdürülebilirlik hak-
kında konuşmaktan öte artık gerçekten 

faaliyete geçiyorlar. Daha sürdürüle-
bilir yöntemler arıyorlar, yününden 
dolayı yetiştirilen hayvanlar için daha 
az zararlı üretim yöntemleri arıyorlar... 
Değer zincirinde ilerlediğinizde atık 
su, enerji tüketimi, işçilerin koşulları, 
ürünlerin pazarı transferi gibi konula-
rın hepsini düşünmeniz gerekiyor.  

         Sektörün 
taleplerini karşılamak 
için dijitalleşmeye 
uyum sağlamak ve 
kendimizi geliştirmeye 
devam etmek 
zorundayız.
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Röportaj

Firmanızda geleneksel nakışın 
kullanım alanlarını inovatif  yak-
laşımlarla genişlettiğinizi görü-
yoruz. Firmanız 100 yılı aşkın bir 
tecrübeye sahip, bu süreçte nasıl 
bir gelişim gösterdiniz, anlatabilir 
misiniz?
Firma; orijinal olarak ahşap dükkâ-
nı olarak başlamış, sonra dokuma 
makinaları, dikiş makinaları gibi 
tekstil makinaları üretmeye başlamış. 
1980’lere gelindiğinde çok kafalı nakış 
makinalarına odaklanılmış ve bugüne 
kadar da böyle devam etmiştir. Tekstil 
endüstrisinde çalışan birçok firma gibi 
tabii ki firmamız da birçok iniş çıkış ya-
şadı.  80’ler ve 90’lar dahil olmak üzere 
2000’li yılların başına kadar tekstil en-
düstrisi çok güçlüydü. Almanya, İtalya, 
Romanya, Fransa ve tabii ki Türkiye bu 
sektörün öncülerindendi. Türkiye her 
zaman en iyi pazarlardan biri. O dö-

nemde Çinli rakipler pazara girdi, oriji-
nal ürünleri taklit etmeye başladı, tabii 
ki Alman ürünlerden daha ucuzdu. Bu 
da bir bakıma pazarda değişikliğe ne-

den oldu. Türkiye’deki sektör de benzer 
zorluklar yaşadı. Üretim geçmişte Çin’e 
ve Bangladeş’e kaydı, şimdi her geçen 
gün aynı tecrübeyi Afrika’yla yaşıyoruz. 

“TÜRKİYE HER
ZAMAN EN İYİ 
PAZARLARDAN BİRİ”

Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü 10. Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi’nin ikinci gününde
endüstriyel nakış makinelerinde pazar lideri olan ZSK Stickmaschinen yöneticisi Julius Sobizack 

özel fiber yerleştirme (TFP, tailored fiber placement) ve akıllı tekstiller üzerine dünyadaki 
gelişmeleri ve yaptıkları çalışmaları anlattı. Sobizack, Türkiye’de gerçekleşen tekstil çalışmalarını 

da değerlendirerek Türkiye’nin her zaman iyi bir pazar olduğunun altını çizdi.
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Çünkü işgücü maliyeti düşük.  Türki-
ye’de çok daha iyi firmalar ve iyi yetiş-
tirmiş işgücü olmasına rağmen, bunu 
yaşayabilirsiniz. Biz bu problemleri 
2000’li yılların başında yaşadık ve yeni 
pazarlar bulmamız gerekti. Yeni pazar-

lar bulmak için başka ülkelere gitmek 
veya yeni ürünler bulmak gerekir. Farklı 
ürünler veya pazarlar, farklı makineleri 
gerektirir. Son 15 yılda özellikle akıllı 
tekstiller ve özel lif  yerleştirmelerinde 
(TFP) tekrar bir değişim yaşanıyor.

Özellikle akıllı tekstiller konu-
sunda firmalara ne tür yatırımlar 
yapmasını tavsiye ediyorsunuz?
Bursalı tekstil firmaları için sadece 
yatırım yapmak problemlerini çözmez. 
Olay bugün makine alıp, yarın üreti-
me geçmekten ibaret değil. Elektronik 
firmalarına da moda tasarımcılarına 
da ihtiyacımız var. Mesela tasarımcı-
nın akıllı tekstil alanında yeni bir ürün 
fikri olduğunda, veri toplamak, veriyi 
analiz etmek için yazılım geliştirilme-
si konusunda elektronik firmasının 
desteğine ihtiyaç olacak. Daha sonraki 
aşamada yetenekli işgücü ve teknik bil-
gisi olan personele ihtiyacınız olacak. 
İşte burada sahip olduğunuz tekstil 
mühendisleri yetiştiren üniversitele-
riniz Afrika’ya karşı fark yaratmanızı 
sağlayacak. 

Yıllardır Türkiye’ye satış yapıyor-
sunuz. Türkiye’deki tekstil sektö-
rünün gelişimini nasıl değerlendi-
riyorsunuz? 
Türkiye’de tekstil endüstrisi daha 
profesyonel oldu. Ancak diğer ülkeler 

ile karşılaştırdığımda burada bizim ma-
kinelerimizi kullanan firmalar genelde 
küçük firmalar. Aracı firmalar işi bulur, 
50 bin adet tshirte logo işlenecekse, 
10 binini bir firmaya, 10 binini başka 

firmaya dağıtır. Bu küçük firmalar ge-
nelde aile firmaları ve gelişime çok açık 
değillerdir. Diğer ülkelerde firmalar 

kumaşı üretir, baskı veya nakışla desen 
tasarımı yapar, dikimi yapar ve ürünü 
satar. Bana göre; bu firmalar ortak 
bir noktada birleşmeli, bu aşamada 
devlet teşvik edici olmalı, üniversitelere 
araştırma için ve yetenekli insanları 
üniversiteye çekme konusunda destek 
olmalı. 

Ar-Ge Proje Pazarı ile özel sektör 
ve akademisyenlerin bir araya ge-
tirilmesi amaçlanıyor. Bu tür bir 
platformlar hakkında ne düşünü-
yorsunuz?
Ben bu tür etkinliklerin çok işe yara-
dığını düşünüyorum. Avusturya ile 
karşılaştırabilirsiniz. Orada da sanayi 
ve araştırmacıları bir araya getirmeyi 
hedefliyorlar.  Ama burada üçüncü bir 
ortağa ihtiyacınız var, o da devlet. Me-
sela Avrupa Birliği bu konuda parayı 
ortaya koyuyor.  Araştırma için 10 bin 
dolar verilmesinden bahsetmiyorum. 
Bu konularda gerçekten ilerlemek için 
birkaç yüz bin dolar, belki milyonlarca 

dolarlık proje yürütmek gerekebilir. Bu, 
sanayicinin kendi yararı için küçük bir 
fonunu kullanması ile ilgili değil, bu tür 
ürünler geliştirmek için tüm sektörü 
harekete geçirmekle ilgilidir. Etkinlik 
çok iyi organize edilmiş. Tekstil tem-
silcilerinin bu tür etkinliklere katılması 
etraflarında, dünyada ne tür gelişmeler 
olduğu hakkında bir fakir sahibi olma-
larını sağlar. Dünyadan birçok üniver-
siteden akademisyenleri davet ederek 
onların bakış açılarından fikirlerinin de 
alınmasıyla gelişme sağlanabilir. Emin 
olun bu üniversiteler birlikte çalışabil-
menin yollarını arıyor. 

         Sahip olduğunuz 
tekstil mühendisleri 
yetiştiren 
üniversiteleriniz 
Afrika’ya karşı 
fark yaratmanızı 
sağlayacak.
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Dosya

11. KALKINMA PLA     NI TÜRKİYE'Yİ 2023       
     HEDEFLERİ    NE TAŞIYACAK
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Tanıtım toplantısında konuşan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, "Kendi geleceğini plan-

lamayan milletlerin başkalarının planla-
rının parçası olmaya mahkum olduğuna 
inanıyorum" dedi ve kalkınmayı planlı 
hale getirmenin önemine vurgu yaptı.

İş gücünün eğitim seviyesini ve verimlili-
ğini yükseltirken sosyal güvenlik şemsi-
yesinin kapsayıcılığını da artırdıklarını 
belirten Erdoğan, "Ülkemizde yoksullu-
ğun, gelir adaletsizliğinin tanımı çok de-
ğişti. Bugün artık 'yoksul' demek yiyecek, 
ekmek bulamamak değil, belirli bir refah 
düzeyinin altında kalmak demektir. Aynı 
şekilde sağlıklı bir toplum oluşturmak 
için çocuk ölümlerinin azaltılması ve 
anne sağlığının iyileştirilmesi başta olmak 

üzere pek çok temel göstergeyi olumlu 
yönde geliştirdik" dedi.

"Bilindiği gibi Türkiye, bölgemizdeki pek 
çok ülkeyle kıyaslandığında doğal kaynak 
zengini değildir." diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, "Bu gerçeği bilmemiz lazım. 
Buna karşılık bilgi ve teknolojiyi esas ala-
rak sanayileşme konusunda çok iyi bir si-
cile sahibiz. Artık dünün tekstil ve tarıma 
dayalı sanayisinin kısır döngüsünden çıkıp 
teknoloji yoğun bir sanayiye doğru geçiş 
yapıyoruz. Orta-yüksek teknolojili ürünler 
üretebilen bir imalat sanayi alt yapısını 
büyük ölçüde oluşturmuş durumdayız. 
Şimdi yüksek teknolojiye dayalı üretimin 
sanayideki payını artıracak bir atılıma 
ihtiyacımız var. Tabii bu arada sürdürü-
lebilirlik ilkesini de asla ihmal etmiyoruz" 

diye konuştu. Bir taraftan sanayileşmenin 
gerektirdiği enerji yatırımlarını yaparken 
diğer taraftan da Türkiye'nin kaynakla-
rını da geliştirmeye çalıştıklarını belirten 
Erdoğan, "Kişi başına milli gelirimizi 3 
bin 500 dolar seviyelerinden 11 bin dolar 
seviyesine ulaştırmış olmamız gerçekten 
tarihi bir başarıdır. Buraya durup durur-
ken gelmedik, bir gayretle geldik" dedi. 
Erdoğan, Türkiye'nin 2002'de 17 milyar 
liralık kamu yatırımı yaptığını ancak şu 
anda bu rakamı 7 kat artırarak, 2017'de 
128 milyar liraya çıkardıklarını söyledi.

11. KALKINMA PLANI 2023
HEDEFLERİNİN VARIŞ NOKTASI 
OLACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek beş 
yıllık süreci kapsayacak ve 2023 hedefle-

Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacak 11. Kalkınma Planı'nın tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. 

Toplantıya Ajansımız Genel Sekreteri İsmail Gerim’in yanı sıra birim başkanları ve Yatırım Destek 
Ofisi Koordinatörleri katılım sağladı.
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rinin varış noktası olacak 11. Kalkınma 
Planı dönemini en iyi şekilde değer-
lendirmek gerektiğinin altını çizdi. Bu 
dönemde iş yapış biçimlerinden yatırım-
lara, kamu hizmetlerinden şehirleşmeye 
kadar atılan her adımda kalitenin birinci 
öncelik olacağını belirten Erdoğan, "Fi-
ziki alt yapıdan teknolojiye, eğitimden 
sağlığa, emniyetten adalete ve demokra-
simize kadar her alanda ülkemizi bir üst 
lige çıkarmakta kararlıyız. Bunun için 
kalkınmanın bizatihi amacı ve aynı za-
manda da aracı olan insanımıza yaraşır 
biçimde çok boyutlu, dinamik ve akıllı 
planlar yapıyoruz. Geçmiş tecrübeleri-
mizden faydalanarak, toplumumuzun 
tüm kesimlerinin istek ve ihtiyaçlarına 
yönelik iddialı ve gerçekçi hedefler oluş-
turuyoruz. Bu kapsamda 11. Kalkınma 
Planı döneminde yenilikçi, yerli ve milli 
üretime dayalı, yüksek teknoloji üretir 
hale gelen güçlü bir ekonomik yapıyı 
oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu yapıyla 
savunma sanayi, ilaç ve yazılım alanları 
başta olmak üzere katma değeri yüksek 
pek çok sektörde söz sahibi olmayı 
hedefliyoruz" dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM:
11. KALKINMA PLANI BİZ
GELECEĞE TAŞIYACAK
Başbakan Binali Yıldırım da 11. Kal-
kınma Planı Tanıtım Toplantısı'nda bir 
konuşma yaptı. Yıldırım yaptığı konuş-
mada, 2019-2023 dönemini kapsayacak 
kalkınma planının diğerlerinden farklı 
bir özelliğinin Cumhuriyetin 100. yılına 
bu planla girilmesi olduğunu belirtti.
Kalkınma Planı için 3 bin 500 kişinin 
kafa yorduğunu ve yormaya devam 
ettiğini aktaran Yıldırım, "Bu yılın orta-
larında bütün çalışmalar bitmiş olacak, 

daha sonra da Meclis'e göndereceğiz. 
Meclisimizin onayından itibaren plan 
2019'un başında yürürlüğe girecek. 11. 
Kalkınma Planı'nın bir başka özelliği de 
şudur, bu plan hayata geçtiği süre içeri-
sinde dünyada ve Türkiye'de çok önemli 
değişiklikler yaşanacak" diye konuştu.

BAŞBAKAN: ÜLKEMİZİ
DÜNYAYLA BÜTÜNLEŞTİRMEYE 
DEVAM EDECEĞİZ
Başbakan Yıldırım, 11. Kalkınma Planı 
ile bilişim, enerji, ulaştırma ve tarım gibi 
ana sektörlerdeki alt yapı yatırımlarının 
devam edeceğini, bu sayede daha fazla 
üretileceğini, daha fazla istihdam ve 
ticaret yapılacağını vurguladı. Yıldırım, 
"Yeni yollar, tüneller, köprüler, demir-
yolları ve hava limanlarıyla ülkemizi 
dünyayla bütünleştirmeye devam ede-
ceğiz. Rekabet gücümüzü geliştirmek, 
ticareti kolaylaştırmak, özellikle e-tica-
reti yaygınlaştırmak ve transit taşımada 
ülkemizin etkinliğini daha da artırmak 
için önümüzde çok büyük fırsatlar var" 
ifadesini kullandı.

ELVAN: 11. KALKINMA PLANI, 
TÜM TÜRKİYE'NİN PLANI
OLACAKTIR
Toplantıda konuşan Kalkınma Bakanı 
Lütfi Elvan, planın hazırlık aşaması-
na ilişkin bilgiler verdi. 2019 – 2023 
dönemini kapsayacak planın hazırlan-
ması için bir yıldır çok titiz bir çalışma 
yürütüldüğünü belirten Bakan Elvan, 
Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma 
Ajansları koordinasyonunda 81 ilde 
250 toplantı gerçekleştirildiğini söyledi. 
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, hazırlık 

çalışmaları devam eden 11. Kalkınma 
Planı'na katılım süreçlerini sürekli geliş-
tirme çabasında olduklarını belirterek, 
"11. Kalkınma Planı sadece Bakanlığı-
mızın, sadece kamunun ya da sadece 
katkı ve katılım sağlayan ilgili tarafların 
planı değil, tüm vatandaşlarımızın, tüm 
Türkiye'nin planı olacaktır." dedi. Plan 
çalışmalarının resmi sürecini Başbakan 

Binali Yıldırım'ın yayımladığı genelgeyle 
29 Temmuz 2017'de başlattıklarını dile 
getiren Elvan, çalışmaların katılımcı 
bir yaklaşımla yürütüldüğünü bildirdi. 
Elvan, katılımcılık süreçlerini sürekli 
geliştirme çabasında olduklarını vurgu-
layarak, "Bu bilinçle hazırlık aşamasında 
olabildiğince geniş bir kitlenin fikirle-
rinin alınmasına özen göstermekteyiz" 
diye konuştu.

Bakan Elvan, Türkiye için 
kalkınma önceliklerini ve bu 
önceliklere yönelik politika 
tercihlerini alma imkanına 
kavuştuklarını bildirdi.

Başbakan
Binali Yıldırım

Kalkınma Bakanı
Lütfi Elvan
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11. Kalkınma Planı Bilecik Toplan-
tısı, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Bilecik Valiliği’nin koordinasyonunda 
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 
(BEBKA) tarafından gerçekleştirilen 
toplantıya; Bilecik Valisi ve aynı zamanda 
BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Tahir 
Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı Se-
lim Yağcı, BEBKA Genel Sekreteri İsmail 
Gerim’in yanı sıra diğer ilgililer katıldı.

GERİM, “43 İHTİSAS
KOMİSYONU, 32 ÇALIŞMA GRUBU 
OLUŞTURULDU”
Kalkınma Planı’nın katılımcı bir 
biçimde hazırlanması adına Kalkınma 
Bakanlığı’nın 43 özel ihtisas komisyonu 
ve 32 çalışma grubu oluşturduğunu 
hatırlatan Gerim, “Her ilde Kalkınma 
Ajansları koordinasyonunda yapılacak 
il toplantılarıyla birlikte çeşitli sektör 
ve temalardaki konuların derinleme-
sine tartışılarak öneriler geliştirilmesi 
amaçlanmıştır. 11. Kalkınma Planı’n-
da stratejik tercihlerin daha odaklı ve 
isabetli yapılabilmesi için toplumun 
her kesiminin görüşlerinin alınması 

önem arz etmektedir.  Bu nedenle odak 
grupların yanı sıra il düzeyinde yürütü-
lecek çalışmalarda mümkün olduğun-
ca geniş bir paydaş tabanına ulaşma 
ve paydaşların ekonomik, sosyal ve 
kurumsal yönleriyle dengeli temsili esas 
alınmıştır.  Özellikle kadın ve gençlere 
yönelik oturumlarla kadın ve gençlerin 
istihdamı, girişimciliğinin artırılması ve 
sosyal hayata katılımı üzerine stratejiler 
belirlenecektir” dedi.

YAĞCI, “YENİLİKÇİ FİKİRLER
ÇIKACAK”
BEBKA Genel Sekreteri Gerim’in 
ardından konuşan Bilecik Belediye 
Başkanı Selim Yağcı ise, “Her zaman 

diyoruz ilklerini dirilişin, kuruluşun, 
kurtuluşun beşiği olan, inşallah şahla-
nışımızın da habercisi olan bu güzide 
şehirde ülkemizin kalkınma planının 
hazırlanması noktasında sizlerin güzel 
fikirlerinin olacağını ve planlamanın 
gelişme için son derece önemli olduğu 
günümüzde burada da güzel yenilik 
dolu fikirlerin ortaya çıkacağını canı 
gönülden inanıyorum” diye konuştu.

BÜYÜKAKIN, “TÜRKİYE’YE
ÖRNEK FİKİRLER ÇIKACAĞINA
İNANIYORUM”
Toplantıya katılan Bilecik Valisi ve aynı 
zamanda BEBKA Yönetim Kurulu 
Başkanı Tahir Büyükakın, ülkede son 
dönemlerde, yerli ve milli bir iradenin 
hakim olduğuna dikkat çekti. Büyüka-
kın, “Sadece kendi yurdumuz için değil, 
dünyanın başka yerlerinde de kalkınma 
için, insanların barışı için, huzuru için 
mücadele veren bir ruh ülkemize hakim 
oldu ve inşallah böyle devam edecek. 
Bize düşen bunun mücadelesini vermek 
ve aynı zamanda bir taraftan da bunun 
çalışmalarını yapmak, geleceğe dair 
çalışmalar yapmaktır” dedi. 

11. KALKINMA PLANI İÇİN BİLECİK’TE İSTİŞARE
Türkiye’nin kalkınmasıyla ilgili yapılması öngörülen temel tercihler ve izlenecek stratejiler 

konusunda bölgelerdeki temel paydaşların katkılarının alındığı 11. Kalkınma Planı İl Toplantıları 
kapsamında, Bileciklilerin görüşleri alındı.

Bilecik Belediye Başkanı 
Selim Yağcı
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BEBKA’nın 11. Kalkınma Planı Eskişehir toplantısında Eskişehir’in öncelikleri görüşüldü. BEBKA 
Genel Sekreteri İsmail Gerim, “Özellikle kadın ve gençlere yönelik oturumlarla kadın ve gençlerin 

istihdamı, girişimciliğinin artırılması üzerine stratejiler belirlenecek” dedi.

Türkiye'nin kalkınmasıyla ilgili 
yapılması öngörülen temel ter-
cihler ve izlenecek stratejiler ko-

nusunda bölgelerdeki temel paydaşların 
katkılarının alındığı 11. Kalkınma Planı 
İl Toplantıları kapsamında, Eskişehirli-
lerin görüşleri alındı. Eskişehir Valili-
ği'nin koordinasyonunda Bursa Eskişe-
hir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 
tarafından gerçekleştirilen toplantıya; 
Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, 
BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim 
ve çok sayıda yetkili katıldı. Kalkınma 
Planı'nın katılımcı bir biçimde hazır-
lanması adına Kalkınma Bakanlığı'nın 
43 özel ihtisas komisyonu ve 32 çalışma 
grubu oluşturduğunu hatırlatan BEBKA 
Genel Sekreteri İsmail Gerim, "Her ilde 
Kalkınma Ajansları koordinasyonun-
da yapılacak il toplantılarıyla birlikte 
çeşitli sektör ve temalardaki konuların 

derinlemesine tartışılarak öneriler geliş-
tirilmesi amaçlanmıştır. 11. Kalkınma 
Planı'nda stratejik tercihlerin daha 
odaklı ve isabetli yapılabilmesi için 
toplumun her kesiminin görüşlerinin 

alınması önem arz etmektedir. Özellikle 
kadın ve gençlere yönelik oturumlarla 
kadın ve gençlerin istihdamı, girişim-
ciliğinin artırılması ve sosyal hayata 
katılımı üzerine stratejiler belirlenecek" 
dedi. Vali Yardımcısı Akın Ağca da 
"İçinde bulunduğumuz çağ, çok hızlı 
değişimlere sahne olan bir çağ. 5-10 yıl 
içinde çok farklı bir dünya çehresinde 
olacağız, farklı bir dünya bizi bekliyor. 
Dolayısıyla bu döneme hazır olmamız 
lazım ülke olarak" dedi. 

PUANLAMA YAPILDI 
BEBKA Planlama Birim Başkan Vekili 
Elif  Boz Ulutaş da toplantının içeriği ve 
işleyişi hakkında bilgiler verdi. Ulu-
taş, "Ajans, toplantılardan elde edilen 
sonuçlan her bir alt-öncelik için en fazla 
beş madde olmak üzere özetleyerek 
bakanlığa raporlayacaktır" dedi. 

“ÖNCELİKLİ KONU KADINLARIN VE
GENÇLERİN İSTİHDAMI”

Eskişehir Vali Yardımcısı
Akın Ağca
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Bursa Valiliği’nin koordinasyo-
nunda Bursa Eskişehir Bilecik 
Kalkınma Ajansı (BEBKA) tara-

fından gerçekleştirilen toplantıya; Bursa 
Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, 

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim’in 
yanı sıra diğer ilgililer katıldı.

“HEDEFLERİ DAHA DA İLERİYE
 TAŞIYACAK”
Bursa Vali Yardımcısı Yunus Fatih 
Kadiroğlu da milli kalkınma planlarında, 
toplumun her kesiminden katkı alınma-
sının, planın kapsayıcı olması açısından 
önem arz ettiğini söyledi. Kadiroğlu, 
“Plan kapsamında, ülkemizin geleceğine 
dair amaç ve fikir birliğine ulaşılabilmesi, 
Plan hedeflerinin toplumun tüm kesimle-
rince sahiplenilerek hayata geçirilebilmesi 
için On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkla-
rına mümkün olduğunca geniş bir katılım 

sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu 
nedenle 81 ilimizde yerel paydaşlara yö-
nelik toplantılar düzenlenmektedir” diye 
konuştu. 11. Kalkınma Planı’nın, 2023 
vizyonu doğrultusunda ülkenin kalkınma 
hedeflerini daha da ileriye taşıyacağını 
inandığını belirten Kadiroğlu, “Yeni 
kalkınma planı, ülke olarak odaklanaca-
ğımız kritik önemdeki yapısal dönüşüm 
alanlarını ve bunlara ilişkin hedef  ve stra-

tejileri de ortaya koyacak temel politika 
belgesi olacaktır. Ülkemizin potansiye-
lini, bölgesel dinamikleri ve insanımızın 
yeteneklerini harekete geçirerek kalkınma 
sürecinin hızlandırılması amacıyla plan-
lama önemlidir. Kalkınma planlarıyla, 
yeniden şekillenen dünya ekonomisinde 
Türkiye’nin konumunun üst basamaklara 
çıkarılması hedeflenmektedir” dedi.

BURSALILARI ÖNCELİKLERİ
BELİRLENDİ
Yapılan açılış konuşmalarının ardından 
BEBKA Planlama Birim Başkan Vekili 
Elif  Boz Ulutaş da toplantının içeriği ve 
işleyişi hakkında bilgiler verdi. Ulutaş, 
“Merkezde gerçekleştirilen Özel İhtisas 
Komisyonu ve Çalışma Grupları’na ek 
olarak yerelde siz paydaşlarımızın kamu 
kurumu, özel sektör temsilcileri, üniversi-
te ve STK’larımızın 11. Kalkınma Planı 
sürecine dahil olmasını önemsiyoruz” 
dedi. Ulutaş’ın sunumunun ardından ka-
tılımcılar gruplar halinde, belirli olan 17 
öncelik üzerinde puanlama yaparak, bu 
öncelikleri 5’e indirdi. Katılımcılar daha 
sonra, bu 5 önceliğin destekleyici poli-
tikaları tespit etti. Bu tespitin ardından 
katılımcılar gruplar halinde, kendilerine 
verilen politika konuları üzerinde tartışa-
rak, bunların nasıl hayata geçirilebilece-
ğini dair istişarelerde bulundu.

11.Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları 
kapsamında 15 Şubat’ta genel oturumun 
yanı sıra 16 Şubat Cuma günü kadınla-
rın ve gençlerin katılımıyla, kadının ve 
gençlerin kalkınmadaki rolünü artırmaya 
yönelik öncelikler ve tedbirler katılımcı-
larla birlikte değerlendirildi.

11. KALKINMA PLANI HAZIRLIKLARINDA
BURSALILARIN GÖRÜŞLERİ ALINDI

Türkiye’nin kalkınmasıyla 
ilgili yapılması öngörülen 
temel tercihler ve izlenecek 
stratejiler konusunda 
bölgelerdeki temel 
paydaşların katkılarının 
alındığı 11. Kalkınma Planı 
İl Toplantıları kapsamında, 
Bursalıların görüşleri alındı.

BEBKA Genel Sekreteri 
İsmail Gerim

Bursa Vali Yardımcısı
Yunus Fatih Kadiroğlu
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İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 
koordinasyonuyla düzenlenen 
Marmara Bölgesi İstişare Toplan-

tısı’na, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı 
Cüneyd Düzyol, Müsteşar Yardımcısı 
Fatih Hasdemir, Bölgesel Gelişme ve 
Yapısal Uyum Genel Müdür V. Ömer 
Bilen, BEBKA Yönetim Kurulu Üyeleri 
Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bursa 
Valisi İzzettin Küçük, Eskişehir Valisi 
Özdemir Çakacak, BEBKA Genel 
Sekreteri İsmail Gerim ile Marmara 
Bölgesi Valileri, Belediye Başkanları, 
bölge üniversitelerinin rektörleri, Bölge 
Kalkınma Ajansları ve ilgili kurumların 
yöneticileri katıldı.  

Açılış konuşmasını yapan İstanbul 
Valisi Vasip Şahin, 11. Kalkınma Planı 
hazırlık çalışmaları kapsamında yerel 

paydaşların sürece katılımını sağlamak 
için İstanbul’da Kalkınma Bakanlığı 
öncülüğünde üç yerel paydaş toplantısı 
gerçekleştirdiklerini söyledi. Toplantı-

lardan en temel talep olarak ‘eğitim’ 
konusunun öne çıktığını belirten Vali 
Şahin, “Bu toplantılarla İstanbul’da 
beklentilere ilişkin belirleyici ve yönlen-
dirici bir tablo ortaya çıkarılmış oldu. 
Marmara Bölgesi’nin ülkemizin en 
aktif  bölgesi olması hasebiyle bura-
dan çıkan talep ve öneriler kalkınma 
planının hazırlık sürecinde belirleyici 
rol oynayacağına yürekten inanıyorum. 
Bugün ortak akılla yapacağımız bu 
toplantı ile yeni kalkınma planımıza 
önemli katkılar sunacağız” ifadelerini 
kullandı. Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı 
Cüneyd Düzyol da 11. Kalkınma Pla-
nı’nın 2019-2023 yıllarını kapsayacağını 
belirterek, “Çalışmalarımız bir seneyi 
aştı ve bu çalışmaların neticesinde milli 

planımızı Haziran ayı içerisinde Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’ne sunacağız” 
diye konuştu.  

Kalkınma Planı çalışmalarıyla ilgili 
bilgi veren Düzyol, “Yeni dönemde en 
öncelikli alan, insan niteliğinin artı-
rılması, her alanda profesyonelleşme, 
odak noktamız kalite ve nitelik olacak. 
Vatandaşımızın memnuniyeti, insanımı-
zın refahı ön planda olacak” ifadelerini 
kullandı. 

Açılış konuşmalarının ardından Tür-
kiye’nin gelecek 5 yıl içinde ulaşmak 
istediği hedefleri ortaya koyan 11. 
Kalkınma Planı’nda yer alacak öncelikli 
konular ve politikalar istişare edildi.

11. KALKINMA PLANI İSTANBUL’DA
İSTİŞARE EDİLDİ

11. Kalkınma Planı çalışmaları kapsamında Kalkınma Bakanlığı tarafından yedi coğrafi bölgede 
düzenlenen toplantıların üçüncüsü İstanbul’da gerçekleştirildi. 

Kalkınma Planı çalışmalarıyla 
ilgili bilgi veren Düzyol, “Yeni 
dönemde vatandaşımızın 
memnuniyeti, insanımızın refahı 
ön planda olacak” diye konuştu.

İstanbul Valisi
Vasip Şahin
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Palandöken Kış Sporları Merke-
zi’nde düzenlenen programın 
açılışına; Kalkınma Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı Fatih Hasdemir, 
Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme 
ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Ömer 
Bilen, Bakanlık Daire Başkanları, ülke-
mizde faaliyet gösteren 26 Kalkınma 
Ajansı’nın Genel Sekreterleri ve Ajans 
çalışanları katıldı.

Programın açılışında konuşan Müste-
şar Yardımcısı Fatih Hasdemir, önemli 
açıklamalarda bulundu. 60 mali destek 
programıyla yaklaşık 700 milyon TL 

destek bütçesi bulunan teklif  çağrısı 
duyurulduğunu belirten Hasdemir, 

önümüzdeki süreçte hibe desteklerini 
ağırlıklı olarak sonuç odaklı programlar 
kapsamında daha odaklı ve daha etkili 

bir şekilde kullandıracaklarını ifade 
etti. 2018 yılından itibaren Kalkınma 
Ajanslarının faaliyetlerini sonuç odaklı 
programlar kapsamında kurgulaya-
caklarını vurgulayan Hasdemir, bu 
konuda yöntem geliştirme çalışmalarını 
önemli ölçüde tamamladıklarını söyledi. 
Hasdemir, konuşmasının devamında şu 
konulara değindi: “Bugüne kadar çeşitli 
Ajanslarımız savunma sanayiine yönelik 
çeşitli proje ve faaliyetler yürütmüş, bu 
konuda ilgilerini Bakanlığımıza aksettir-
mişlerdi. Ajansların bu alandaki muh-
temel faaliyetlerini koordinasyon içinde 
yürütmek istiyoruz. Bu amaçla, Savun-
ma Sanayii Müsteşarlığını da Erzurum’a 

davet ettik ve yapacağımız toplantılarda 
işbirliği imkânlarını birlikte değerlendi-
receğiz. Bakanlığımızca 11.Kalkınma 

Planının (2019-2023) hazırlanması 
konusunda çalışmalar sürdürülüyor. Bu 
çerçevede, merkezi düzeyde bir yandan 
teknik çalışmaları yürütüyoruz, diğer 
yandan farklı kesimlerin katkısını almak 
için toplantılar, çalıştaylar gerçekleştiri-
yoruz” dedi.

Toplantılar kapsamında; Kalkınma 
Ajanslarının 2018 yılı Çalışma Prog-
ramları, “Sonuç Odaklı Programlar” ve 
Çalışma Konuları Genel değerlendir-
meleri, 11.Kalkınma Planı hazırlıkları, 
Ajans mevzuat değişiklikleri, Savunma 
Sanayi konusunda muhtemel işbirlikleri 
genel olarak değerlendirildi.

KALKINMA AJANSLARI ERZURUM’DA
TOPLANDI

Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
(KUDAKA)’nın ev sahipliğinde Erzurum’da düzenlenen “Kalkınma Ajansları Bilgi ve Tecrübe 

Paylaşımı Toplantısı” na Genel Sekreterimiz İsmail Gerim ve ilgili uzmanlar katıldı.

Müsteşar Yardımcısı 
Fatih Hasdemir

Haber
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Ajansımız tarafından desteklenen, 
Uludağ Üniversitesi Teknoloji 
Transfer Ofisi ile birlikte yürü-

tülmekte olup, Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO), Uludağ Üniversitesi ve 
ULUTEK iş birliğinde yürütülen prog-
rama girmeye hak kazanan 12 firma bu 
eğitimlerle sektörde büyümek ve yatırım 
almak için ihtiyaç duyacağı bilgilerle 
donatılıyor.

İlki ULUTEK’te 13 Mart 2018 tarihin-
de gerçekleştirilen eğitimde katılımcı 

firmalar, programın adımları, hızlan-
dırıcı ve mentorluk servisi, programın 
sağlayacakları ve yalın girişim gibi 
konularda bilgilendirildi. Nisan ayında 
gerçekleştirilecek ikinci eğitimde ise 
fiyatlandırma ve büyüme, pazar analizi, 
pazarlama ve müzakere ile proje planı 
hazırlama gibi konular ele alınacak, 
ayrıca finansal plan ve eylem planı 
oluşturma ile ilgili atölye çalışmaları 

düzenlenecek. BEBKA Genel Sekreteri 
İsmail Gerim’in verdiği bilgiye göre, 

TechUP Programının bundan sonraki 
aşamasında firmaların, hızlandırıcı 
(yatay) mentorlar ve sektörel derinleme-
sine bilgiler sunacak dikey mentorlarla 
çalışması bekleniyor. Yedi haftalık men-
tor-firma çalışmasından sonra, Demo-
day (Yatırımcı-Girişimci Buluşması) 
eğitimleri alacak olan firmalar Mayıs 
ayının başında düzenlenecek Demoday 
ile yatırımcı karşısına çıkacak ve yatırım 
almaya çalışacak.  

Gerim ayrıca BEBKA’nın bölgedeki 
girişimcilik ekosistemini geliştirmeye 
yönelik faaliyetlerinin devam edeceği-
ni, Demoday’in programın sonu değil 
yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu 
vurguladı. TechUP programına alınan 
firmaların bölgemizdeki diğer star-
tup’lara örnek teşkil edeceği, bundan 
sonraki süreçte girişimcilik ekosistemi 
için yapılabileceklerin program so-
nunda oluşturulacak olan raporda yer 
alacağı belirtti.  

TECHUP BURSA PROGRAMI BAŞLADI
Bölgedeki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve büyüme potansiyeli yüksek firmaların 

desteklenerek yatırım almasını amaçlayan kısa adı TechUP olan Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı 
Programımızın uygulama aşaması hızlandırıcı eğitimleri ile devam ediyor.
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COSME programının, bölgedeki 
potansiyel faydalanıcılarına ve 
hedef  gruplara tanıtılması, he-

def  gruplarının bilgi ve bilinç düzeyinin 
artırılması ve böylelikle de çağrılara baş-
vuruların artırılması amacıyla Bursa’da 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 
Grand Swiss-Bell Hotel Çelik Palas’ta 
düzenlenen bilgilendirme toplantısına; 
Bursa Vali Yardımcısı Yalçın Bulut, 
KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet 
Akdağ, BEBKA Genel Sekreteri İsmail 
Gerim’in yanı sıra çeşitli kamu kurum-
larının müdürleri, STK’ların başkan ve 
temsilcileri ile özel sektör temsilcileri ve 
diğer ilgililer katıldı.

KOBİ’LERİN REKABETÇİLİĞİNİ 
ARTIRMALIYIZ
Toplantının açılışında konuşan ve 
KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinin itici 
gücü olduğuna dikkat çeken BEBKA 
Genel Sekreteri İsmail Gerim, “Ülke-
mizdeki toplam girişim sayısının yüzde 

99,8’ini KOBİ’ler oluşturmaktadır. 2017 
yılı verilere göre ülke ihracatının yüzde 
55,1’ini gerçekleştirmiş olan KOBİ’ler ih-
racatlarının yüzde 49’unu Avrupa Birliği 
ülkelerine yapmıştır. KOBİ’ler istihda-
mın yüzde 73,5’ini, maaş ve ücretlerin 
yüzde 54,1’ini, cironun yüzde 62’sini 
üstlenmektedirler. Bu açıdan bakıldığın-
da Türkiye’nin küresel rekabet gücünü 
artırmanın yolu, ekonomik büyümenin 
lokomotifi olan KOBİ’lerin rekabetçiliği-
ni artırmaktan geçmektedir” dedi.

2,3 MİLYAR EUROLUK BÜTÇESİ 
VAR
KOBİ’lere yönelik ulusal ve yerel kay-
nakların yanı sıra uluslararası fırsatların 
da bulunduğunu belirten Gerim, “Bun-
ların en büyüklerinden biri 1 Ocak 2014 
- 31 Aralık 2020 döneminde işletmeler 
ve KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerini 
desteklemek üzere oluşturulmuş 2.3 mil-
yar EURO bütçeli COSME Programı 
olarak gösterilebilir” diye konuştu.

HİBE DÖŞÜNÜ ALAN 7.ÜLKE
TÜRKİYE
Türkiye’nin, COSME Programı kapsa-
mında yaklaşık 10,5 milyon euro ile en 
yüksek hibe dönüşünü alan 7’nci ülke 

olduğunun altını çizen Gerim, progra-
ma başladığından bu yana Türkiye’den 
46 başvuru olduğunu ve bu başvurular 

COSME PROGRAMI KOBİ’LERE BİRÇOK 
FIRSAT SUNUYOR

Küçük Orta ve Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 
işbirliğimizle Avrupa Birliği (AB) İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı’nın 

(COSME) tanıtımı yapıldı.

BEBKA Genel Sekreteri
İsmail Gerim

Haber
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arasından 38 projenin fonlandığını 
söyledi.

Günümüzde firmaların en önemli 
problemlerinden birisinin de yurt 
dışına nasıl açılacaklarını bilememeleri 
ve kendileri için büyük potansiyel arz 
eden pazarlardaki ticari ve teknolojik 
fırsatları kaçırmalarının olduğunun 
altını çizen Gerim, şöyle konuştu: 
“Avrupa İşletmeler Ağı, KOBİ’lerin ve 
işletmelere sunduğu eşleştirme im-
kanları sayesinde yurtdışında iş teklifi 
alabilecekleri ya da sunabilecekleri yeni 
iş ortakları bulmalarına yardımcı olan 
Avrupa İşletmeler Ağı’nın bölgemizde-
ki KOBİ’lerin büyümesine ve böylece 
bölgemizin kalkınmasına etki edecek 
önemli bir fırsat olduğu görüşündeyim. 
Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinin de 

dahil olduğu bölgede bu ağın faaliyet-
leri Doğu Marmara Konsorsiyumu 
tarafından yürütülmektedir. Avrupa 
İşletmeler Ağı’ndan bölgemizdeki 
KOBİ’lerin daha fazla faydalanabilme-
lerine katkı sunmak amacıyla 7 Aralık 
2017 tarihinde Ajansımız ve Avrupa İş-
letmeler Ağı Doğu Marmara Konsorsi-
yum koordinatörü KOSGEB Bursa ara-
sında işbirliği protokolü imza edilmiştir. 
BEBKA, Türkiye’deki 26 Kalkınma 
Ajansı’ndan biri olarak yerel gelişmeyi 
hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağla-
mak, bölgeye-özgü kaynakları ve yerel 

dinamikleri harekete geçirip daha etkin 
kullanımı ile bölgenin kalkınmasını hız-
landırmak için mali ve teknik destekler 
ve düzenlediği etkinlikler aracılığıyla 
çalışmalar yürütmektedir.”

AB’NİN EN BÜYÜK ÇERÇEVE
PROGRAMLARINDAN BİRİ
Tanıtım toplantısına katılan KOSGEB 
Başkan Yardımcısı Ahmet Akdağ da 
COSME’nin, AB’nin en büyük çerçe-
ve programlarından birisi olduğunu 
söyledi. Program kapsamında 2,3 milyar 
euro bütçesiyle programın önemli bir 
kaynak sunduğunu belirten Akdağ, 
“Programın içerisinde 4 tane başlık 
var. Bu başlıkları bugün biz katılımcı-
larımızla paylaşacağız. Biz COSME 
programının ulusal koordinatörlüğünü 
yürütüyoruz KOSGEB olarak. Ulusal 
katkı miktarını da bizler ödüyoruz. Bu 
ve buna benzer etkinliklerde de biz, 
ödemiş olduğumuz katkı miktarının çok 
fazlasını ülkemize kazandırmayı hedefli-
yoruz” dedi.

TANITIM TOPLANTILARIYLA 
FARKINDALIK OLUŞTURULUYOR
Birçok ilde tanıtım toplantısı yapıldığını 
hatırlatan Akdağ, “Yerel paydaşlarımız-
la, üniversitelerimizle, akademisyenleri-
mizle, STK’larımızla paylaşmış olduk. 
Bugün de BEBKA işbirliği ile Bursa’da 
bu etkinliğimizi yapıyoruz. Bu etkinlik 
sonrasında ciddi bir farkındalık oluştur-
muş olacağız bölgemizde ve bu tip AB 
projelerine olan yatırımlarımız artırıldığı 
gibi, daha fazla katkıyı ülkemize çeke-
bilmesinde hayırlı bir etkinlik olacaktır” 
diye konuştu.

KOBİ’LER EKONOMİNİN EN 
ÖNEMLİ HÜCRELERİ
COSME Tanıtım Programı açılışına 
katılan Vali Yardımcısı Yalçın Bulut 
da KOBİ’lerin ülke ekonomisindeki 
önemine ve yerine dikkat çeken bir 
konuşma yaptı. KOBİ’lerin oldukça 
önemli vazifeleri yerine getirdiklerini 
ve KOBİ’lerin ekonominin olmazsa 
olmazı olduğunu belirten Bulut, “KO-
Bİ’ler, o büyük ekonominin en önemli 
hücreleridir. Ben KOBİ’leri bu şekilde 
görüyorum” dedi. Vali Yardımcısı Bulut, 
gerek yerel gerekse de ulusal kaynaklar 
tarafından sağlanan fonlara erişmenin 
önemli olduğunu söyledi. Yapılan açılış 
konuşmalarının ardından KOSGEB AB 
Koordinasyon Müdürü Neriman Pınar 
Işın, KOSGEB Bursa Bölge Müdürlü-
ğü’nden Barış Alural, Eskişehir Sanayi 
Odası’ndan İsmail Öztürk ve ODTÜ 
Teknokent’ten de Başak Özcan tarafın-
dan sunumlar yapıldı. COSME tanıtım 
toplantısı katılımcılardan gelen soruların 
cevaplandırılmasıyla tamamlandı.

Türkiye program kapsamında
en yüksek hibe dönüşünü alan
7. ülke oldu.

KOSGEB Başkan
Yardımcısı Ahmet Akdağ
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Avrupa Birliği İşletmelerin ve
KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği
(COSME) Programı

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet 
Edebilirliği Programı (COSME 
Programı), Avrupa Birliği (AB) tara-

fından küresel ekonomik kriz sonrası AB 
ekonomisinin yeniden canlandırılması 
için uygulanan Avrupa 2020 Stratejisi 
hedeflerine ulaşılmasında KOBİ’lerin 
önemi gözetilerek geliştirilmiştir. Prog-
ram özellikle KOBİ’leri hedeflemektedir. 
Mikro işletmelere, esnaf  sanatkârlara 
ve sosyal işletmeler ile büyüme potan-
siyeline sahip olan yeni, genç ve kadın 
girişimcilere özel önem verilmektedir. 

COSME Programı, Avrupa Komisyo-
nu (European Commission) ve Avrupa 
KOBİ Ajansı (EASME-Executive 
Agency for SMEs) tarafından, COSME 
Finansmana Erişim Bileşeni, 
AB Komisyonu adına 
Avrupa Yatırım Fonu 
(EIF-European 
Investment Fund) 
tarafından yürütül-
mektedir. COS-
ME Programı’nın 
ülkemizdeki ulusal 
koordinatörü ise 
KOSGEB’dir.
COSME Progra-
mı; öz sermaye ve 
borç finansmanı ile 
KOBİ’lerin finansmana 
erişiminin arttırılması, özellikle 
birlik ve aynı zamanda küresel düzeyde 
pazarlara erişimin geliştirilmesi, birlik 
işletmelerinin ve özellikle KOBİ'lerin 
rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebi-
lirliğinin iyileştirilmesi (turizm sektörü 
de dahil olmak üzere) ile girişimcilik ve 
girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi 

amacıyla 2014-2020 yılları için yaklaşık 
2,3 milyar Avro bütçe ile uygulamaya 
konulmuştur. 

COSME PROGRAMI BİLEŞENLERİ
• Finansmana erişim
Finansmana erişim bileşeni ile KOBİ’ler 
uygun ve esnek şartlarda kredi garantile-
rine ve risk sermayesine erişebilirken, bu 
desteklerin sağlanmasına aracılık eden 
finans kurumları ise sağladıkları krediler 
ve risk sermayesi bağlantılı oluşabilecek 
zararları Avrupa Yatırım Fonu kanalıyla 
telafi edebilmektedir. Finansal aracı 
kuruluşlar (bankalar, kredi garanti kuru-
luşları, faktoring, leasing kuruluşları, fon 
kuruluşları gibi) açık çağrılar kapsamın-
da EIF’ye proje başvurusu yapmaktadır-

lar. Sunulan projelerin nihai 
yararlanıcısı KOBİ’lerdir. 

COSME altında, 
Avrupa Yatırım 
Fonu tarafın-
dan 2 farklı 
finansal araç 
sunulmakta-
dır: 

» Kredi Garanti 
Desteği (Loan 

Guarantee Facility, 
LGF)

» Büyüme Amaçlı 
Özkaynak Desteği (Equity 

Facility for Growth, EFG)
Kredi Garanti Desteği aracılığıyla, 
Avrupa Yatırım Fonu seçilecek finansal 
aracılara (garanti kuruluşları, bankalar, 
leasing firmaları vb.) KOBİ’lere daha 
fazla kredi ve leasing imkânı suna-
bilmelerine destek olmak amacıyla, 

garantiler ve kontrgarantiler sunar. 
COSME Kredi Garanti Desteği için 
2014-2020 döneminde ayrılan toplam 
bütçe yaklaşık 740 milyon Avro olup 
KOBİ’ler için 150.000 Avro’ya kadar 
olan kredilere garanti imkânı sunulmak-
tadır. EFG aracılığı ile EIF aracı kuruluş 
olarak seçilen ve daha çok gelişme ve 
büyüme evresindeki KOBİ’lere finans-
man sağlayan risk sermayesi fonlarına ve 
özel öz sermaye fonlarına yatırım yapar. 
COSME Özkaynak Desteği için 2014-
2020 döneminde ayrılan toplam bütçe 
yaklaşık 690 milyon Avro’dur Seçilen 
bir finansal aracı kuruluşa, herhangi 
bir hesap dönemi sonuna kadar toplam 
taahhütlerin %25’i limitinde, 30 milyon 
Avro’ya kadar yatırım yapılabilir. 

• Pazarlara erişim 
Pazarlara erişim bileşeni kapsamında, 
KOBİ’lerin AB ve dünya pazarlarına eri-
şim sağlaması için bilgilendirme hizmet-
leri, danışmanlık ve destekleme araçları 
sunulmaktadır. Pazarlara erişim bileşeni 
araçları ile KOBİ’lerin uluslararası 
pazarlarda rekabet edebilirliğini artırmak 
ve yeni ortaklıklar kurmalarını sağlamak 
amaçlanmaktadır. KOBİ’lerin, AB ve AB 
dışındaki pazarlarda bulunan fırsatları 
yakalaması hedeflenmektedir.

Pazarlara erişim bileşeninin en önemli 
araçlarından biri olan Avrupa İşletmeler 
Ağı (Enterprise Europe) kapsamında 

Yasemin HATİPOĞLU
Planlama, Programlama ve
Koordinasyon Birimi - Uzman
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Türkiye’de 11 konsorsiyum 2014-2020 
döneminde hizmet verecek olup, Bursa 
ve çevre illerin yer aldığı Doğu Marmara 
bölgesinde KOSGEB Bursa Müdürlü-
ğünün koordinatörlüğünde oluşturulan 
East Marmara Network konsorsiyumu 
ile proje faaliyetleri sürdürülmektedir. 
Bu konsorsiyumlar KOBİ’ler için tek 
durak noktası olarak hizmet göstermekte 

olup KOBİ’lere AB mevzuatı, politika-
ları, standartları, iş birliği ve eşleştirme 
olanakları yanı sıra teknoloji transferi 
alanında destek sağlamaktadır.
 
• Çerçeve koşullarinin iyileştirilmesi
Özellikle KOBİ’ler olmak üzere, turizm 
sektörü dahil, işletmelerin rekabet edebi-

lirliği ve sürdürülebilirliğinin sağlanabil-
mesi için çerçeve koşulların iyileştirilme-
si hedeflenmekte olup, iş dostu bir ortam 
yaratılarak KOBİ’lerin üzerindeki idari 
ve düzenleyici yükün azaltılması amaç-
lanmaktadır. Bu bileşen altında işletme-
ler için küme programları, turizm sektö-
ründeki işletmelerin rekabet edebilirliği 
ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesine 

yönelik uygulamalar, Avrupa Komisyo-
nu tarafından hazırlanan önceliklendi-
rilmiş çeşitli temalarda hazırlanan yıllık 
çalışma programları aracılığıyla daha 
iyi politikalar oluşturulması gibi araçlar 
kullanılarak çalışmalar yürütülmektedir.
Bu bileşenin önemli araçlarından biri 
olan “Küme Programları”nın başlıca 

hedefi, ‘’COSME katılımcı ülkelerin-
de bulunan küme yapılarının özellikle 
yönetim pratiklerini, birbirlerinin örnek 
alınabilecek taraflarını paylaşmaları ve 
bir değer zinciri oluşturarak KOBİ’lerin 
ticari aktivitelerine fayda sağlamalarıdır. 
Küme ortaklıkları, Avrupa Küme İşbirli-
ği Platformu aracılığı ile teşvik edilmek-
tedir. Oluşturulan profiller ile sisteme 
üye olunabilmekte, platform vasıtasıyla 
ortak arama, eşleştirme etkinlikleri, 
uluslararası ortaklıklar vb. konularda 
bilgi sunulmaktadır.

• Girişimcilik ve girişimci kültürü
Gerek Avrupa gerekse Türkiye’de eko-
nomik gelişimin sağlanmasında ve yeni 
iş alanlarının oluşturulmasında önemli 
bir faktör olup girişimcilik; bir ülkenin 
ekonomisini daha rekabetçi ve daha 
yenilikçi bir hale getirmektedir. Girişim-
ciler ve kurdukları işletmeler Avrupa’nın 
büyümesi ve rekabetçiliğinin gelişmesi 
için oldukça önemlidir.

Bu bileşenin amacı girişimcilik eğitimini, 
denetimini, rehberliğini ve diğer destek 
hizmetlerini güçlendirerek girişimciliği 
desteklemektir. Bu alanda COSME 
ile karşılıklı tecrübe paylaşımının 
yapılması ve iyi örneklerin tüm AB’ye 
yaygınlaştırılması yoluyla girişimcilik 
eğitimi desteklenmektedir. Bu çerçevede 
genç, kadın ve yaşlılara yönelik mentor 
hizmetleri oluşturulmuştur. Bu bileşen 
altında geliştirilmiş olan Genç Girişim-
ciler için Erasmus Programı ile, yeni 
girişimcilere deneyimli küçük işletmeleri 
1-6 ay arasında ziyaret etme olanağı 
sunulmaktadır. Genç girişimciler ev 
sahibi girişimcilerin deneyimlerinden 
faydalanmakta, ev sahibi deneyimli 
girişimciler ise, genç girişimcilerin farklı 
bakış açılarından yararlanmaktadır.
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ESO’da düzenlenen toplantıda; 
Eskişehir Vali Yardımcısı Akın 
Ağca, ESO Başkanı Savaş 

Özaydemir, BEBKA Genel Sekreteri 
İsmail Gerim, ESO Meclis Başkanı 
İsmail Kunduracı, Alpu Kaymakamı 
Ömer ÖZBAY, Günyüzü Kaymakamı 
Aydın Göçer, Çifteler Kaymakam V. 
Burak Keser, Beylikova Kaymakam 
V. Ahmet Kavanoz, Han Kaymakam 
V. Alay Yazıcı, Mihalgazi Kaymakam 
V. Fatih Uzun EUREKA Ulusal Proje 

Koordinatör Yardımcısı Tarık Şahin, 
EUREKA ve EUROSTARS Ulusal 
Proje Koordinatörü Emre Yurttagül’in 
yanı sıra çok sayıda ilgili kamu ve 
özel sektör temsilcisi hazır bulundu. 
Bilgilendirme toplantısının açılışında 
konuşan ve BEBKA’nın faaliyetleri 
ve destekleri hakkında bilgiler veren 
BEBKA Genel Sekreteri İsmail Ge-
rim, “Kalkınma Ajansı olarak Bursa, 
Eskişehir, Bilecik illerinde faaliyette 
bulunuyoruz. Bu faaliyetlerimiz içeri-

EUREKA VE UFUK 2020 BİLGİLENDİRME
TOPLANTISI ESKİŞEHİR’DE YAPILDI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve TÜBİTAK işbirliğinde, Eskişehir Sanayi 
Odası (ESO), Eskişehir Ticaret Odası, Anadolu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin katkılarıyla “EUREKA ve Ufuk 2020 
Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi.

         Toplantıda 
BEBKA Genel 
Sekreteri İsmail 
Gerim, ajansın 
faaliyetleri ve 
destekleri hakkında 
bilgiler verdi. 
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sinde bölgenin potansiyelinin ortaya 
çıkartılması, bu noktada araştırmalar 
yapılması, fizibilitelerin ortaya kon-
ması önceliklerimiz. Bunları yaparken 

Kalkınma Planı’na uygun Bölge Planı 
geliştirip, şu anda 2014-2023 yıllarını 
kapsayan bir planımız var. Bu planlar 
doğrultusunda Mali Destek Program-
ları da açıyoruz. Bunları da geçtiğimiz 
günlerde illerimizde yaptığımız top-
lantılarda sizlere duyurduk. Süreçler 
devam ediyor. Bu süreci tekrar hatırlat-
mak isterim. Bildiğiniz gibi 29 Aralık 
2017’de başlayan Mali Destek Prog-
ramı’yla destek programlarına çıktık. 
Rekabetçiliğin artırılmasıyla ilgili bir 
başlık var. Bu başlıkla özellikle havacı-
lık ve raylı sistemler, otomotiv, tekstil ve 
teknik tekstil sektörlerini kapsayan bir 
çağrı. Endüstriyel Simbiyoz çağrımız 
var. Ayrıca kırsal kalkınmaya yönelik 
de bir çağrımız var. Sektörel rekabet-
çilik ve endüstriyel simbiyoz başlıkları 
kar amacı güden şirketlere yönelik 
olacak. Diğer başlığımızsa kar amacı 
gütmeyen kuruluşlara yönelik olacak” 
dedi.

Yurtdışı fonlarının ülkeye getirilmesi 
ve ilgililerin bu fonlardan haberdar 
edilmesi noktasında çalışmalar da yü-
rüttüklerini belirten Gerim, bu noktada 
çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
yaptıklarını, özellikle KOSGEB’le ya-
pılan işbirliği neticesinde AB fonlarının 

duyurulmasına katkı sağladıklarını dile 
getirdi. İsmail Gerim, “TÜBİTAK’la 
yaptığımız bu çalışmayla birlikte detay-
ları anlatılacak Ufuk 2020 ve EURE-
KA ilgili çok önemli destekler mevcut. 
İnşallah bunları geliştirdiğimizde, ka-
pasitelerimizi artırdığımızda, ülkemize 
ciddi anlamda fon sağlamış olacağız. 
Aynı zamanda AR-GE kapasitemizi 
de çok daha ileriye getireceğiz” diye 
konuştu. İsmail Gerim, Eskişehir’in 
de AR-GE ve inovasyon noktasında 
önemli mesafeler kat etmiş bir şehir 
olduğunu sözlerine ekledi.

ESKİŞEHİRLİLERDEN
TOPLANTIYA GENİŞ KATILIM
Yeni yatırımlar için yenilikçi olmanın 
gerekliliğine ve yenilikçi düşüncenin 
içinde de hep Ar-Ge ve inovasyonun 
yer aldığına işaret eden ESO Başkanı 

Savaş Özaydemir de bilgilendirme 
toplantısına geniş katılım sağlayanlara 
teşekkür etti. 

Savaş Özaydemir, destek programların-
dan faydalanmada en önemli konunun, 
proje yazma olduğunu ve bu konuda 
her geçen gün önemli mesafelerin kat 
edildiğini sözlerine ekledi. 

“İLK ÖNCE ‘BU İŞİ
BAŞARACAĞIZ’ DEMELİSİNİZ”
Bilgilendirme toplantısına katılan 
Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca ise 
teorik anlamdaki sağlanan bilgilerin, 
sonuca dönüştürülmesinin önemine 
işaret etti. Eskişehir’in, potansiyele 
sahip bir şehir olduğunu belirten Ağca, 
“Kurumlar ilk önce kendilerini “bu işi 
başaracağız” diyerek motive etmeli. Bu 
salondakiler bunu başaracaktır. Her 
zaman yardımcı olmaya hazırız” diye 
konuştu.

Vali Yardımcısı Akın Ağca, “Yeni bir 
çağa girdik. Yapay zeka, insansız araç-
lardan bahsediliyor. Bu süreç, geliş-
mekte olan ülkeler açısından bir fırsat. 
Bunu realize edebilirsek koşmadan 
uçmaya başlayacağız. Bu aşamayı at-
layarak dünya liderlerinden birisi olma 
gayemiz için bu yeni dönem önemli bir 
fırsat. İlimize ülkemize yararlı olacak 
çalışmalarda sizleri görmek önemlidir” 
dedi.

Yapılan açılış konuşmalarının ardın-
dan program EUREKA Ulusal Proje 
Koordinatör Yardımcısı Tarık Şahin’in 
ile EUREKA ve EUROSTARS Ulusal 
Proje Koordinatörü Emre Yurttagül’ün 
sunumlarıyla devam etti. EUREKA, 
EUROSTAR ve Ufuk 2020’nın detay-
larının anlatıldığı sunumların ardından 
program, soru-cevap kısmı ile sona 
erdi.

ESO Başkanı Savaş Özdemir, 
programlarından faydalanmada 
en önemli konunun, proje yazma 
olduğunu söyledi.

BEBKA Genel Sekreteri
İsmail Gerim

Eskişehir Vali Yardımcısı
Akın Ağca
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA) bütçesi 300.000 
TL olan 2017 Yılı Teknik Destek 

Programı kapsamında 43 proje destek 
almaya hak kazandı. 26 proje halen 
devam etmekte 17 proje de sözleşme 
aşamasında. BEBKA tarafından yapılan 
değerlendirme sonucunda, 2017 Yılı 
Teknik Destek Programına yapılan 75 
başvurudan 26 adet proje asil, 17 adet 

proje ise yedek listeden olmak üzere 
toplam 43 proje destek almaya hak 
kazandı. 

Teknik destek programı kapsamında, 
proje başına 15 bin TL’ye kadar destek 
sağlanmakta, başvuru sahibine doğru-
dan bir ödeme yapılmayıp, talep edilen 
teknik desteğin ajans tarafından veya 
hizmet alımı yoluyla sağlanmaktadır.

» DONANIMLI ÖĞRENCİLER 
YETİŞECEK “KODLA İNEGÖL”
BEBKA Teknik Destek Programı 
kapsamında yürütülmeye başlanan 
“STEM’le Çocuklarda Kodlama Ya-
pabilir” eğitimi sonrasında Kodlama 

(Ardunio, algoritma, maker) eğitimleri 
yapıldı. 2018 Mayıs ayına kadar ta-
mamlanacak olan öğretmen eğitimleri 
sonucunda sertifika alan öğretmenler 
çalıştıkları okullarda kodlama dersleri-
ne başlayacak.

» GÜRSU’DA AFET VE İLK YARDIM 
BİLİNCİ OLUŞTURULUYOR
Gürsu Belediyesi’nin “Afet ve İlk Yardım 
Bilinci Hayat Kurtarır Projesi” kap-
samında açılan kursta eğitim verilen 
kursiyerler sertifikalarını aldı. Proje 
kapsamında; Gürsu’da bulunan sivil 
toplum kuruluşlarından, muhtarlardan, 
öğrenci temsilciliklerinden başvuran 24 
kişiye eğitim verildi. Eğitimlerle afetler-
de nasıl davranılacağı, afet öncesi ve afet 
anı neler yapılması gerektiği konuların-
da doğru bilgi kaynaklarına ulaşılması 
konularında bilinçlenme sağlandı.

"KALİTELİ ÇİĞ SÜT ÜRETİMİ" 
EĞİTİMİ VERİLDİ
BEBKA tarafından teknik destek 
kapsamına alınan "Kaliteli Çiğ Süt 
Üretimi İçin Sığırlarda Mastitis 
Hastalığının Önlenmesi ve Sağım 
Hijyeni Eğitim" projesi ile ilgili 
eğitim çalışması Eskişehir'de gerçek-
leştirildi. Eskişehir İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü ile Odunpa-
zarı Kaymakamlığının proje ortağı 
olduğu ve Odunpazarı İlçe Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
tarafından yürütülen "Kaliteli Çiğ 
Süt Üretimi İçin Sığırlarda Mastitis 

Hastalığının Önlenmesi ve Sağım 
Hijyeni Eğitimi" konulu proje eğitimi 
Emine-Emir Şahbaz Kültür ve Sanat 
Merkezi Eğitim Salonunda gerçek-
leştirildi. Seminere ilçe müdürleri 
ile il ve ilçe müdürlüklerinde görevli 
gıda denetçileri, veteriner hekimler, 
gıda mühendisi ve ziraat mühendi-
si teknik personeller katıldı. 4 gün 
devam eden eğitimde süt hijyeni, 
mastitis hastalığı nedenleri ve ko-
ruyucu önlemler, peynir ve yoğurt 
teknolojisi, süt ve ürünlerine yapılan 
hileler, ahır hijyeni ve hayvan refahı 
konularında detaylı bilgiler verildi.

» OCAK-MART AYLARINDA DÜZENLENEN BAZI EĞİTİMLER:

         2011-2017
yılları arasında 275 
proje kapsamında 
düzenlenen 
eğitimlere yaklaşık 15 
bin kişi katıldı.

BÖLGESEL KALKINMAYA
TEKNİK DESTEK
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Panelin açılış konuşmaları KalDer 
Bursa Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal Elbay ve KalDer 

Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Ka-
lite Uzmanlık Grubu Lideri Işıl Doğan 
tarafından yapıldı. Toplantıda konuşan 
Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Elbay; 
“KalDer, iş ve yaşam kalitesi için 28 
yıldır ülkemizde çalışmalarını sürdür-
mektedir. KalDer, kalite kavramını 
özel sektörün tekelinden çıkarıp kamu 
kurumlarına cesaret vererek, hızla 
onları da kalite dünyasına dahil etmiştir. 
KalDer olarak iş kalitesi yanında yaşam 
kalitesi de önceliğimiz. Gönüllülük 
ve katılımcılık adına her bireyin ve 
kurumun, sivil toplum kuruluşlarına 
vereceği desteğin, yaşadığımız topluma, 
geleceğimize katkı sağlayacağının altını 
çizmek istiyorum” dedi.

Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Ka-
lite Uzmanlık Grubu Lideri Işıl Doğan 
ise şunları söyledi: “KalDer Çevre ve 

İş Sağlığı Güvenliği Uzmanlık Grubu 
özel kuruluşlarda çalışan, toplam kalite 
yönetimini bir yaşam biçimi olarak 
benimsemiş, kurumunda bu konuda ça-
lışmaları olan, gönüllülük esası ile 2000 

yılında kurulmuş bir gruptur. Sanayi ve 
toplumda, çevre ve iş güvenliği konula-
rında gerekli olan duyarlılık ve bilincin 
oluşturulmasına katkı sağlamak amacıy-

la çalışmalarını yürütüyor. Bugüne dek 
okullarda 7000 öğrenciye bilgi ve bilinç-
lendirme eğitimleri verildi, çevre, iş gü-
venliği, ergonomi, atıklar gibi konulara 
dikkat çekmek amacıyla paneller, teknik 
geziler düzenledik.” Açılış konuşmala-
rının ardından panelde konuşmacıların 
sunumları yer aldı.  Panelde Enerji 
Verimliliği Danışmanı Sedat Vatan-
daş’ın oturum başkanlığında; TOSÇE-
LİK Enerji Sistemleri Mühendisi Elif  
Karagöz “Çevreci Enerji Çözümleri 
:Tosçelik Çatı Tipi Fotovoltaik Ener-
ji Santrali”, BSH  Ev Aletleri - ISG, 
İtfaiye ve Çevre T - MEA-CIS Bölge 
Müdürü Necmi Türer “BSH Enerji 
Verimliliği Projeleri, TOBB – Çevre 
Etiketi Yönetmelik Taslağı”, BEBKA 
Planlama Uzmanı Nalan Tepe Şençayır 
“Endüstriyel Simbiyoz:  Acaba Atığınız 
Kimin Hammaddesi?”, ÇİMSA Çevre 
Yöneticisi Selin Ayan “Çevresel Sür-
dürülebilirlik Uygulamaları” konuları 
üzerine bilgilerini paylaştı.

“YENİ NESİL ÇEVRECİ YAKLAŞIMLAR”
PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Planlama Uzmanınmız Nalan Tepe Şençayır KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite
Uzmanlık Grubu tarafından düzenlenen “Yeni Nesil Çevreci Yaklaşımlar” konulu panelde 

endüstriyel simbiyoz ve ajansımızın bu konuda yaptığı çalışmalar hakkkında bir sunum yaptı. 

BEBKA Planlama Uzmanı
Nalan Tepe Şençayır
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Açılışına Kültür ve Turizm 
Bakanı Numan Kurtulmuş ve 
İstanbul Valisi Vasip Şahin’in 

katıldığı dünyanın 5’nci büyük turizm 
fuarında, geçtiğimiz birkaç yılda olduğu 
gibi bu yıl da Bursa, Eskişehir ve Bilecik 

illerinin değerlerini, hazırlanan stantlar-
da görücüye çıkardık.

106 ülkeden 2 bin 686 davetli tur ope-
ratörünün başvuru yaptığı ve bu yıl da 
yoğun bir ilgi gören EMITT’te tarihi, 

kültürel ve doğal güzelliklerinden esinti-
lerin yer aldığı üç ilin stantları, ziya-

retçilerin ilgi odağı olurken, stantlarda 
ayrıca, ziyaretçilere üç ilin tanıtımına 
yönelik CD, kitap, broşür ve çeşitli pro-
mosyon ürünleri dağıtıldı. 

OSMANLI ALPLERİ İLGİ ODAĞI 
OLDU
Fuarın ziyaretçileri, Osmanlı döne-
minden esintiler taşıyan Bilecik ilinin 

EMITT FUARI’NDA BEBKA RÜZGARI 
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 22. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve

Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Bursa, Eskişehir ve Bilecik Valilikleri koordinasyonuyla bölgedeki 
turizm paydaşları ile iş birliği içerisinde hazırladığımız Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinin 

stantları ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

106 ülkeden 2 bin 686 davetli
tur operatörünün başvuru 
yaptığı EMITT bu yıl da yoğun 
bir ilgi gördü.
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standında, Alp kıyafeti giymiş gençlerle 
bol bol fotoğraf  çektirirken, Bilecik iline 
has yöresel lezzetler olan Osmaneli 
ayva ve nar lokumu ile Pazaryeri boza 
ve helvası tatma şansı yakaladı. Bilecik 
stantlarının olmazsa olmazı haline ge-
len çömlek ustasının canlı performansı 
bu yıl da fuarın ilgi odağı oldu. 

Stantta ayrıca; Bilecik bezi, yöresel 
el sanatları ile ortaya çıkan hediyelik 
ürünler, Osmanlı şerbeti, Osmaneli 
Sürekli Eğitim Merkezi kadın kursi-
yerlerinin el emeği takıları, eski usulle 
basılan Kayı parası ve daha birçok ürün 
ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Söğüt 
Ertuğrul Gazi türbesinde nöbet tutan 
Alpler yoğun ilgi çekerken, Bozüyüklü 
olan ve Çocuklar Duymasın dizisinin 
Çaycı Hüseyin karakterini canlandıran 
Alparslan Özmol fuarda büyük ilgi gör-
dü. Bilecik Valiliği koordinasyonunda, 
BEBKA ve Bilecik Belediyeler Birliği 

işbirliği ile; Bilecik İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, Bilecik Belediyesi, Bozü-

yük Belediyesi, Osmaneli Belediyesi, 
Söğüt Belediyesi, Vezirhan Belediyesi 
ve Grand Çalı Otel’in yer aldığı Bilecik 
standını; fuar süresince İstanbul Valisi 

Vasip Şahin, Kütahya Valisi Ahmet 
Hamdi Nayir, Bilecik Belediye Başka-
nı Selim Yağcı ve çok sayıda misafir 
ziyaret etti.

BURSA TURİZMİ İKİLİ
GÖRÜŞMELERLE FUARDA
Bu yıl da BEBKA katkıları ile katılım 
sağlanan fuardaki Bursa standımızda, 
İl Kültür Müdürlüğü ve belediyelerin 
yanında turizmin özel sektör temsilcileri 
olan otelleri ve seyahat acenteleri yerini 
aldı. Oteller ve seyahat acenteleri, 
stant alanında gerçekleştirdikleri ikili 
görüşmelerin yanı sıra fuar hosted-bu-
yer (alım heyeti) alanında iş bağlantıları 

doğrultusunda görüşmeler yaptılar.  
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, fuarın ilk günü Bursa standı-
nı ziyaret etti ve stant katılımcı kurum 

ve kuruluşları ile görüştü. Kültür ve 
Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kur-
tulmuş’un yanı sıra fuarın üçüncü günü 
de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Hüseyin Yayman Bursa standımızı ziya-
ret etti. Fuar boyunca, stantta yer alan 
Hacivat ve Karagöz karakterleri başta 
çocuklar olmak üzere ziyaretçilerin 
ilgisini çekti. İlçelerimiz yöresel tatları 
ziyaretçilere sunarken, tanıtım mater-
yalleri ziyaretçilerle paylaşıldı.

TÜM DEĞERLERİYLE ESKİŞEHİR
Eskişehir ve ilçeleri tarihi, doğal ve kül-
türel değerleri yanında yöresel lezzetle-
riyle fuarda yerini aldı. Lületaşı eserle-
rinin sergilendiği stant alanında Yunus 
Emre, Nasreddin Hoca, Frig Vadisi ve 
Eskişehir’i tanıtan materyaller ziyaretçi-
ler ile paylaşıldı. Eskişehir’in kendisine 
özgü ürünü olan met helvasının ikram 
edildiği fuarda katılımcılar, Eskişehir 
standına büyük ilgi gösterdi. Çifteler, 
İnönü, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçelerinin 
yer aldığı stantta ayrıca TÜRSAB ve 
TÜROB yetkilileri ile Eskişehir’de faali-
yet gösteren seyahat acenteleri ve oteller 
de fuar süresince çeşitli görüşmeler 
gerçekleştirdiler. Bu kapsamda acenteler 
50 otel ile görüşürken, oteller 4 tanesi 
Çin, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri 
ve İran olmak üzere 25 acente ile ikili 
görüşme gerçekleştirdi. 

         Bursa standına 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı
Alinur Aktaş da 
büyük ilgi gösterdi.
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Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Sinema Genel 
Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlı-
ğı, TRT, RTÜK ve üniversitelerin ilgili 
temsilcileri ile sektör paydaşlarının da 
hazır bulunduğu toplantıda, geçtiğimiz 
yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Anadolu 
Animasyon ve Dijital İşler Festivali’nin 
de kapsamı hakkında fikir alışverişinde 
bulunuldu.

Eskişehir’de gerçekleştirilen toplantıda; 
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 
(BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Ge-
nel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı 
M. Selçuk Yavuzkanat, TRT Çocuk 
Kanalı Koordinatörü Bekir Yıldızcı ile 
çeşitli üniversitelerin ilgili bölümlerinin 
temsilcileri ile sektörün diğer paydaşları 
ve temsilcileri hazır bulundu. Toplantının 
açılışında konuşan ülkenin birçok ilinde 
bu alanda çalışmalar yapıldığına işaret 
eden BEBKA Genel Sekreteri Gerim, 

mevcut altyapısı, kalifiye eleman noktasın-
daki yeterliliği, şehrin ulaşılabilirliği gibi 
birçok özelliğin, bu alanda Eskişehir’in bir 
üs olabilmesine imkân tanıdığını hatırlat-
tı. Gerim, “Hiçbir ilimiz birbirine rakip 
olmamalı, aksine hepsi birbirini destekle-
meli. Hep birlikte çalışırsak daha da ba-

şarılı oluruz çalışmalarımızla birbirimizi 
beslemeliyiz. BEBKA olarak biz üzerimi-
ze düşen ne varsa yapıyoruz ve yapmaya 
devam edeceğiz. Birlikte hareket ettiği-
mizde yatırımcıları ülkemize ve bölgemize 
çektiğimizde başarılı olmuş sayılırız” dedi.
Yapılan açılış konuşmalarının ardından 
Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı 
Ramazan İçuz, bir sunum yaptı. Film 

ve dizi sektörünün Türkiye ekonomisine 
katkılarını değerlendiren ve Ekonomi 
Bakanlığı’nın sektöre sağladığı destekler 
hakkında konuşan İçuz, Bakanlığın, 2016 
yılında sektöre 13 Milyon TL, 2017 yılın-
da da 22 Milyon TL destek sağladığını, 

bu desteklerin de film ve belgesel ağırlıklı 
olduğunu söyledi. 

DESTEKLER ÜRETİM AŞAMASINDA 
VERİLMELİ
Üretim aşamasında sağlanan desteğin 
önemli olduğunu belirten TRT Çocuk 

Kanalı Koordinatörü Bekir Yıldızcı da, 
“Sektör üretim aşamasındayken des-
teklenmeli. Yetişmiş işgücü eksikliği söz 
konusu. Eğitimde uygulama, deneyim ve 
uzmanlaşma çok önemli” diye konuştu.

TV’LERDEKİ İÇERİĞİN YÜZDE 
20’Sİ YERLİ OLMALI
Pazarın büyütülmesi ve alıcıların sayı-
sının artırılması konusuna dikkat çeken 
Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel 
Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı 
Selçuk Yavuzkanat ise, televizyonlardaki 
çizgi film ve animasyon içeriğinin yüzde 
20’sinin yerli üretim olması gerektiğini 
söyledi.

Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel 
Müdürlüğü olarak yapım aşamasındaki 
filmleri desteklediklerini belirten Ya-
vuzkanat, GENÇDES ile desteklenen 7 
filmden 5’inin tamamlandığını ve ayrıca 
her yıl 20-30 projenin de geliştirme 
amaçlı desteklendiğini dile getirdi.

SERBEST BÖLGE ÖNERİSİ
Yapılan açılış konuşmalarının ardından 
toplantıya katılan sektör paydaşları, Es-
kişehir’in bu alandaki mevcut durumu, 
potansiyeli ve geleceği hakkında fikirle-
rini beyan etti. Çizgi film ve animasyon 
sektöründeki geçmişi ve diğer özellikle-
riyle Eskişehir’in önemli bir konumda ol-
duğunu, bu çerçeveden bakılarak şehirde 
çizgi film ve animasyon sektörü özelinde 
bir serbest bölge kurulabileceğini be-
lirten sektör temsilcileri, aynı zamanda 
Eskişehir’in, bu alanlarda çalışan insan 
kaynağının da merkezi konumunda 
bulunduğuna dikkat çekti. 

TRT Çocuk Kanalı Koordinatörü 
Bekir Yıldızcı, sektörde 
eğitimde uygulama, deneyim 
ve uzmanlaşmanın çok önemli 
olduğunu söyledi.

Haber

Türkiye’deki animasyon 
sektörünün gelişiminde önemli 
bir konumda bulunan Eskişehir, 
sektörün geleceğinin masaya 
yatırıldığı Animasyon Sektörü 
Danışma Kurulu Toplantısı’na 
ev sahipliği yaptı. 
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İnegöl´de 173 kadının bir araya gele-
rek kurduğu “Oylat Boğazı Köyleri 
ve Mahalleleri Kadın Kalkınma Koo-

peratifi” organik sofrasıyla marka olmaya 
aday. Kooperatifin Hilmiye Mahallesi’n-
deki restoranında kadınlar tarafından 
organik olarak üretimi yapılan ürünler, 
müşterilerin büyük beğenisini kazanıyor.

İnegöl Kaymakamlığı ve Uludağ 
Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi (UKAM) 
tarafından BEBKA desteğiyle kurulan 
“Oylat Boğazı Köyleri ve Mahalleleri 
Kadın Kalkınma Kooperatifi” organik 
ürünleriyle şehre açıldı. İnegöl´e bağlı 
Saadet, Bahçekaya, Mesruriye, Hamam-
lı, Hilmiye ve Gündüzlü Mahallesi’nde 
ikamet eden 173 kadın üyenin bulundu-
ğu kooperatifin restoranında birbirinden 
güzel organik ürünler damak zevkine 
hitap ediyor.

Başkan Nurcan Yılmaz, bir yıldan beri 
faaliyette olduklarını belirterek, “Ka-
dınlarımızın yaptığı ürünleri lokanta-
mızda müşterilerimize sunuyoruz. Çok 
güzel tepkiler alıyoruz. Özellikle köy 
kahvaltısında olumlu tepkiler alıyoruz. 
Bu lokantada servis ettiğimiz ürünlerin 
hepsi organik ve kendi üretimimiz. Salça, 

domates, biber, çeşitli reçeller yapıyoruz. 
Oldukça stokumuz var” dedi.

MARKA OLMAK İÇİN ELİMİZDEN 
GELENİ YAPIYORUZ
Üretilen ürünlerin perakende satışını da 
yaptıklarını ifade eden Yılmaz, “Toptan 
satış yapacak seviyede değiliz. Şu an 
emekliyoruz diyebiliriz. Turizm bölge-
sinde faaliyet gösteriyoruz. Marka olmak 
için elimizden geleni yapıyoruz. Değil 

köylerin bir araya gelmesi, bir köyün bile 
bir araya gelmesi çok kolay değildi. 6 
köy kadınlarının bir araya gelmesi büyük 
başarı. Ürünlerimizin pazarlama nokta-
sında bir sorunumuz yok. İşimizi doğru 
yapıyoruz. Lokantamızda 150 kişiyi aynı 
anda ağırlayabiliyoruz” diye konuştu.

600 KİŞİ BU İŞTEN EKMEK YİYOR
Bu sektörden yüzlerce kişinin ekmek 
yediğini ifade eden Yılmaz, 173 kadının 
ailelerini de eklendiğinde 600 civarında 
kişinin bu kooperatiften yararlandığını 
söyledi.

YAŞAM MERKEZİ HALİNE GELECEK
İnegöl halkının oldukça güzel vakit 
geçirebileceği bir yere sahip olduklarını 
belirten Yılmaz, ilerleyen yıllarda projeyi 
büyüterek, bu bölgeyi yaşam merkezi 
haline getireceklerini de sözlerine ekledi. 

OYLATLI KADINLARDAN ORGANİK SOFRA
BEBKA desteğiyle 2016 yılında Bursa’nın İnegöl ilçesinde 173 kadının bir araya

gelerek kurduğu “Oylat Boğazı Köyleri ve Mahalleleri Kadın Kalkınma Kooperatifi” organik 
ürünleriyle adını duyurmaya başladı.

Haber

www.oylatciftlik.com
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İnönü Belediyesi tarafından yürü-
tülen “İnönülü Kadınlar Doğal ve 
Yöresel Gıdalar Pazarlama Tela-

şında” projesi ile girişimcilik hayatına 
atılan İnönü Belediye Meclis Üyesi 
Sakine Parlar, birbirinden güzel yöresel 
yemekler yaparak başladığı girişimcilik 
hayatında; 2015 yılında Citibank İstan-
bul Micro girişimci yarışmasında Rol 
Model dalında ülke üçüncülüğü, 2016 
yılında ise TOBB Eskişehir tarafından 

Kadının Gücü kategorisinde birincilik 
ödülüne layık görüldü. 

Parlar, son olarak ise 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü dolayısı ile Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen törende 
kadın girişimcilik başarısından dolayı 
ülke genelindeki tüm girişimci kadınlar 
arasından Örnek Girişimci kadın olarak 
seçilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’dan teşekkür belgesi aldı. 

Sakine Parlar, tören sonrası ülke 
genelinde örnek girişimci kadın olarak 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’dan teşekkür belgesi almaktan son 
derece memnun olduğunu belirterek, 
“2015’te başlattığı proje ile bugünlere 
gelmemizi sağlayan, bizlerin üzerinde 
çok büyük emeği olan İnönü Beledi-
ye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve beni 
destekleyen tüm İnönü halkına teşekkür 
ediyorum” dedi. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN
ÖRNEK KADIN GİRİŞİMCİYE TEŞEKKÜR

BEBKA 2015 yılı Mali Destek Programı kapsamında desteklenen “İnönülü Kadınlar Doğal ve
Yöresel Gıdalar Pazarlama Telaşında” projesi ile girişimcilik hayatına atılan İnönü Belediye 

Meclis Üyesi Sakine Parlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Güçlü Girişimci Kadın 
olarak teşekkür belgesi aldı.
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2018 yılı Şubat ayında 2003 Temel Yıl-
lı Tüketici Fiyatları Endeksi bir önceki 
aya göre ülke genelinde %0,73, TR41 
Bölgesinde ise %0,79 artış yaşamıştır.

Ülke geneli yıllık en fazla artış %15,66 
ile ev eşyası grubunda gerçekleşti. TÜ-
FE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre 
ulaştırma %13,19, giyim ve ayakkabı 
%11,77, lokanta ve oteller %11,53 ve 
eğitim %10,88 ile artışın yüksek olduğu 
diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık düşüş gösteren tek grup %4,09 ile 
giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama 
grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayın-
da endekste yer alan gruplardan sadece 
giyim ve ayakkabı grubunda %4,09 
oranında düşüş gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %2,57 ile sağlık 
grubunda oldu. Ana harcama grup-
ları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında 

endekste yer alan gruplardan, gıda ve 
alkolsüz içeceklerde %2,24, eğlence ve 
kültürde %1,89, ev eşyasında %1,23 
ve lokanta ve otellerde %0,95 artış 
gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %1,12 ile TR83 
(Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)’da 
oldu. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıf-
laması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 
bölge içinde, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre en yüksek artış %2,57 ile 
TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde, bir 

önceki yılın aynı ayına göre en yüksek 
artış %11,55 ile TR31 (İzmir) bölgesin-
de ve on iki aylık ortalamalara göre en 
yüksek artış %12,73 ile TRC1 (Ga-
ziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde 
gerçekleşti.

Ekonomi
Göstergeleri

Yasin DALGIÇ
Planlama, Programlama ve  
Koordinasyon Birimi - Uzman

 Â ENFLASYON GÖSTERGELERİ

Ekonomi Göstergeleri
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Şubat ayında
TÜFE’de

Türkiye geneli yıllık 
enflasyon %10,26, 
TR41 Bölgesinde 
ise %10,14 olarak 

gerçekleşti.

Aylık en yüksek 
artış %2,57 ile sağlık 

grubunda oldu. 
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TR41 Bölgesinde endeks-
te yer alan diğer grup-
lardan sağlıkta %12,94, 
ulaştırmada %12,28, gıda 
ve alkolsüz içecekler gru-
bunda %12,1, lokanta ve 
oteller grubunda %12,01, 
giyim ve ayakkabıda 
%11,27, çeşitli mal ve hiz-
metler grubunda %11,17, 
konut, su, elektrik, gaz ve 
diğer yakıtlar grubunda 
%8,17, eğitimde %7,15, 
eğlence ve kültürde 
%4,94, alkollü içecekler 
ve tütünde %1,06 artış 
yaşanırken haberleşmede 
%0,99 düşüş yaşanmıştır.

TR41 Bölgesinde ana harcama gruplarında bir önceki yılın aynı ayına göre en 
yüksek artış %17,11 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 
2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya 
göre %2,68, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre %3,69, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %13,71 ve on iki 
aylık ortalamalara göre %15,50 artış 
gösterdi.

Aylık en fazla artış elektrik ve gaz 
sektöründe gerçekleşti. Bir önceki aya 
göre en fazla artış; %21,10 ile elektrik 
ve gaz, %7,57 ile ham petrol ve 
doğal gaz, %5,71 ile ağaç ve mantar 
ürünlerinde (mobilya hariç) gerçekleş-

ti. Buna karşılık kok ve rafine petrol 
ürünleri ise bir önceki aya göre %1,11 
düşüş gösterdi. Ana sanayi grupların-
da aylık en fazla artış enerjide gerçek-

leşti. Ana sanayi grupları sınıflaması-
na göre 2018 yılı Şubat ayında aylık 
en fazla artış enerjide ve yıllık en fazla 
artış ara mallarında gerçekleşti.

 Â YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ, ŞUBAT 2018

0%

5%

10%

15%

20%

Yurt İçi Üretici 
Fiyat Endeksi aylık 

%2,68 arttı.
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Ekonomi Göstergeleri

 Â İHRACAT GÖSTERGELERİ

TR41 Bölgesi illerinden Bursa’da 2018 
yılı Şubat ayında 1,270 milyar doları aşan 
bir ihracat gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı ile 
kıyaslandığında 2018 yılının Ocak-Şubat 
döneminde Bursa’dan yapılan toplam 

ihracatta yaklaşık %13’lük bir artış yaşan-
mıştır. Yine ilgili dönem kıyaslandığında, 
Eskişehir ihracatında da %23 dolayların-
da bir artış görülmektedir. Göreceli olarak 
Bursa ve Eskişehir illerine göre daha az 

ihracata sahip olan Bilecik’te ise, aynı dö-
nemde ihracat 21 milyon doların üzerine 
çıkmıştır. 2017 yılı ile kıyaslandığında, Bi-
lecik’te Ocak-Şubat döneminde %58’lik 
bir artış yaşandığı ortaya çıkmaktadır. 

2018 yılının ilk iki ayında, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre göre Bursa 
ilinden Almanya, İtalya, Fransa ve 
İspanya’ya yapılan ihracat miktarla-
rında artışlar yaşandığı görülmektedir. 
Eskişehir ilinde de 2018 yılında, 2017 
yılına kıyasla ABD, Fransa ve Avustur-
ya’ya ihracatın arttığı görülmekle birlikte 
Almanya’ya yapılan ihracatta bir miktar 
azalış yaşandığı ortaya çıkmaktadır. 
Bilecik ilinin ihracat rakamları incelen-
diğinde ise özellikle İsveç’e olan ihracat 
miktarlarında 2017 yılına göre 2018 
yılında önemli bir artış görülmektedir.  

2018 yılında TR41 
Bölgesinde en fazla ihracat 

yapılan 3 ülke sırasıyla 
Almanya, İtalya ve 

Fransa’dır.
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 Â İHRACAT GÖSTERGELERİ (OCAK - ŞUBAT 2018)

Toplam ihracatta otomotiv 
sektörü %64, tekstil ve 
hammaddeleri %7, makine ve 
aksamları ise %5 pay almaktadır. 

Toplam ihracatta otomotiv 
sektörü %64, tekstil ve 
hammaddeleri %7, makine ve 
aksamları ise %5 pay almaktadır. 

2018 yılının ilk iki ayında Bursa ihracatında ilk üç sektör otomotiv endüstrisi, tekstil ve 
hammaddeleri ile makine ve aksamlarıdır.

Eskişehir’de 2018 yılında ihracatta ilk üç sektör savunma ve havacılık sanayi, demir 
ve demir dışı metaller ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleridir.

Demir ve demir dışı metaller; çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ile 
madencilik ürünleri, Bilecik’te 2018 yılında ihracatta öne çıkan ilk üç sektördür.

Toplam ihracatta savunma 
ve havacılık sanayi %33, 

demir ve demir dışı metaller 
%10, hububat, bakliyat, yağlı 

tohumlar ve mamulleri ise %8 
pay almaktadır. 

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2018 2018   BEBKAHaber 61



BEBKA Haber in English

FUTURE TREND: TECHNICAL TEXTILES
Technical textiles, which already have a wide range of products and applications in different sector 
groups, continue to progress with R & D studies and technological developments. Textile industry, 

both in Turkey and in the world, is now heading for technological products, technical textile products, 
smart products with high performance and multifunctionality.

BUTEKOM & TEXTILE AND TECHNICAL 
TEXTILE EXCELLENCE CENTRE

In order to add new visions to the textile sector, BUTEKOM started its activities as “Research 
Center” in 2008. The purpose of BUTEKOM; the development of high value-added products aimed 

at innovative, fashion and branding of companies, increasing production efficiency, and ensuring the 
necessary cooperation and coordination among stakeholders. BUTEKOM has organized nearly 200 

trainings since its inception in 2008, allowing 6000 people to receive training. 

Technical textiles are textile produ-
cts produced due to their technical 
and performance characteristics 

rather than aesthetic and decorative 
features. Technical textiles; are textile 
products that require functionality that 
is used in the industry, military space, 
maritime, civil engineering, constru-
ction, geotextiles, transportation and 
high technology applications. The main 
difference that distinguishes technical 
textiles from other textiles is that it 
is applied in / is in use in a narrower 
area of industrial textiles that excludes 
apparels (except for protective clothing) 
and interior space textiles. Technical 
textile products are divided into 12 
sub-groups according to usage areas. 
These; Agrotech, Buildtech, Clothtech, 

Geotech, Indutech, Hygiene and Medical 
Textiles (Medtech), Household Technical 
Textiles (Hometech), Transport Textiles 
(Mobiltech), Packaging Textiles (Packte-

ch), Protective Textiles (Protech), Sport 
Technical Textiles (Sportech), Ecological 
and Environmental Technical Textiles 
(Ecotech).

Textile and Technical Textile 
Excellence Centre (TTTMM) 
project is one of the most 

comprehensive sectoral projects 
of the last year which will be car-
ried out under BUTEKOM umbrella. 
TTMM was realized with 75% grant 
support of Bursa Eskişehir Bilecik 
Development Agency and is carried 
out by Bursa Chamber of Commerce 
and Industry. The project is one of 

the most comprehensive sectoral 
projects which will be carried out un-
der BUTEKOM umbrella and will give 
direction to Turkish textile industry. 
The aim of the project is to establish 
and strengthen the R&D infrastru-
cture in order to contribute and to 
direct the sustainability of the textile 
and ready-to-wear sectors (especial-
ly in the technical textile group) both 
in the region and in our country. 
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EXPORT TARGET FOR TECHNICAL
TEXTILES IS 5 BILLION DOLLARS

10th Turkey Textile and Apparel Sector R & D Project Brokerage Summit was organized
by Uludag Textile Exporters Association (UTİB), Bursa Chamber of Commerce and Industry (BTSO) 

and Bursa Eskisehir Bilecik Development Agency (BEBKA). Along with the conference, successful 
projects were also awarded at the event.

Speaking at the opening ceremony 
UTIB and BTSO president Ibra-
him Burkay, said that they were 

proud of what the textile industry ac-
hieved as the leading sector of Turkey. 
Burkay, "The share we get from world 
textile exports is 3 percent, while the 
share we get from home textiles is 
4.5 percent, unfortunately it is just 1.5 
percent in technical textiles. In order 
to increase our market share in this 
market which constitutes 25 percent 
of the world textile sector, we have 
been organizing the Project Brokera-

ge Event for 10 years" At the award 
ceremony held immediately after the 
opening speeches, 47 projects in 16 
categories such as functional textiles, 
smart textiles as well as textiles for the 
aerospace industry and defence were 
awarded. Besides, 108 innovative and 
original project proposals of qualified 
national and international universities 
were presented at the event.  

The summit helped sector leaders and 
exporters to meet with academicians 
and students.

“WE NEED TO FORESEE THE FUTURE
IN TEXTILES”

Having a considerable share of the world textile industry, export 
potential in Turkey is increasing every year. Bursa, which has a 
significant share in this success, has become one of the world’s 
exemplary cities with its projects. Osman Nuri Canik, the 
President of the Sustainable Home Textile Cluster (SETEK), talked 
about the development of the sector. 

Canik said that they attach great 
importance to sustainability 
studies and underlined that it is 

necessary to see the future well in or-
der to have a say in the international 
market. Canik pointed out Turkey's 
textile place in the world rankings 
and said that many studies have been 
done to move the bar up. He said 
that "The government support R & D 
activities, design centres, R & D cent-
res in home textile sector in. Clusters 
are being set up in this regard. I am 

also the Chairman of the Sustainable 
Home Textile Cluster (SETEK). SETEK 
project is supported by the Ministry 
of Science Industry and Technology 
with a grant of 50%. The scope of 
project includes awareness-raising 
and coordination, increasing the 
marketing power by joint movement, 
creating the innovation infrastruc-
ture to enable the transition to the 
value-added products, and improving 
the existing sub-structures of the 
companies.”
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BEBKA Haber in English

The booths of Bursa, Eskişehir 
and Bilecik, which was 
prepared in cooperation with 
tourism stakeholders in the 
region under the coordination 
of Bursa, Eskişehir and Bilecik 
Governorships, attracted a 
great deal of attention in the 
22nd Eastern Mediterranean 
International Tourism and 
Travel Fair (EMITT).

GREAT DEAL OF INTEREST TO 3 CITIES 
AT EMITT

Numan Kurtulmuş, Minister of 
Culture and Tourism and Vasip 
Şahin, Governor of Istanbul 

attended to the opening ceremony 
of the 5th biggest tourism fair of 
the World. EMITT, which has attra-
cted 2,668 tour operators from 106 

countries, has also received a great 
deal of interest this year.  The stands 
of the three provinces of our region 

with the cultural and natural beau-
ties, were the focus of attention of 
the visitors.

LATEST DEVELOPMENT PLAN TO CARRY 
TURKEY TOWARDS 2023 TARGETS

Focused on its development goals 
toward 2023, Turkey unveiled the 
latest development plan that was 

prepared in due consideration of the 
country’s recent achievements in areas 
such as economic growth, exports and 
inflation. Covering a four-year period 
from 2019 to 2023, the plan was intro-
duced in a ceremony at the Presidential 
Complex with President Recep Tayyip 
Erdoğan, Prime Minister Binali Yıldırım 
and Development Minister Lütfi Elvan 
in attendance.

Speaking at the ceremony, President 
Erdoğan underscored, the govern-
ment has focused on the development 
and improvement of Turkey’s natural 
resources while accomplishing energy 

investments required by fast industria-
lization.

While Turkey will continue its diversi-
fied economic development program 
with a focus on digital transformation 
and technology-intensive industrial 
production, it will also keep carr-
ying out renewable energy projects 

to respond to the needs of growing 
industry and population, President 
Erdoğan said. Erdoğan emphasized 
that the government does not limit de-
velopment to only the economic field, 
but also cares about social and spiritual 
development.

In the preparation process for the 11th 
Development Plan, 43 specialized 
commissions and working groups and 
more than 3,500 experts participated. 
Moreover, a total of 27,500 individuals 
have so far been surveyed while setting 
the overall plan.  Also, in the coordinati-
on of Development Ministry and deve-
lopment agencies, 250 meetings were 
held with over 12 thousand participants 
in 81 provinces.
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“WE CANNOT LEAVE TEXTILE INDUSTRY 
OUT OF DIJITILAZATION ERA”

Speaking at the 10th Turkey 
Textile and Apparel Sector R & 
D Project Brokerage Summit, 

HUGO BOSS Textile Industry Mana-
ging Director Joachim Hensch has 
talked about innovative practices in 
the textile industry, stating that the 
4th industrial revolution is an indis-
pensable competitive element for 
textile manufacturing companies. 
In his speech, he also talked about 
how HUGO BOSS, which is one of the 
important foreign investors in Turkey 
with 3 thousand 800 employees, 
went through the Industry 4.0 adven-
ture. Referring to the importance of 
digitalization in the industry, Hensch 
said: “If you have a product which ea-
ses the life of our consumers or make 

something more comfortable or gives 
additional value because of some 
additional functionality, it is always 
welcome... Wearables are the same. 
If I have a heated jacket which knows 
not only heat me but also knows I 
am sitting in a bus, it is anyway hot, 

or I am riding a bicycle outside I am 
freezing. The jacket knows now I have 
to heat or I have to cool.  When you 
have this kind of systems, they will 
always be welcomed. This is how you 
enter technology into consumer goo-
ds, into our fashion business”

“TURKEY ALWAYS ONE OF THE BEST 
MARKETS”

On the second day of the Sum-
mit, Julius Sobizack, President 
of ZSK Stickmaschinen, the 

market leader in industrial embroi-
dery machines, talked about develop-
ments in the world and their business 

on tailored fibre placement (TFP) and 
smart textiles. Sobizack, assessing 
Turkey’s textile industry, underlined 
that Turkey has always been a good 
market. Sobizack, evaluating the 
development of the textile sector, 

said: For the companies in the textile 
industry, new investments wouldn’t 
solve the problem itself. It is not 
about buying a new machine today 
and production tomorrow. Main thing 
is one step ahead, industry and re-
searchers need to be connected. We 
need electronic companies, we need 
fashion companies. For example, 
when a designer has a new product 
idea in the field of smart textiles, it 
will need the support of an electro-
nics company to develop software to 
collect data and analyse data. When 
it is there, then having the highly 
experienced staff and having the 
know-how here, having universities 
that train textile engineers, that is 
going to be the huge benefit that you 
are going to have compare to Africa.”
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