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BÖLGESEL KALKINMA İÇİN 

bİrlİkte 10 YIL
Bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanında yaşanan yapısal 
dönüşüm ile sürdürülebilir kalkınmayı planlamak, yönlendirmek ve desteklemek 
hedefiyle kurulan 26 kalkınma ajansından biri olan Bursa Eskişehir Bilecik 
Kalkınma Ajansı (BEBKA) 10. yılına ulaştı. İşte 10 yılın özeti… s12
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BEBKA 
DAİMA 

YANINIZDA

BEBKA tam 10 yıldır; Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde kamu,
özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve
işbirliğini geliştirerek kalkınmaya yön veriyor. Yerel sorunlara

yine yerel odaklı çözümler sunuyor, kaynakların yerinde ve etkin kullanımıyla 
sürdürülebilir kalkınmaya hizmet ediyor.

www.bebka.org.tr
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İsmail GERİM
BEBKA Genel Sekreteri

Bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanında 
yaşanan yapısal dönüşüm ile sürdürülebilir kalkınmayı 
planlamak, yönlendirmek ve desteklemek hedefiyle 
kurulan 26 kalkınma ajansından biri olan Bursa Eskişehir 
Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 10. yılına ulaştı.

2014-2023 Bölge Planı’nda ortaya konan strateji ve 
öncelikler çerçevesinde bölgedeki sektörel ve tematik 
sorunlara çözümler sunacak proje ve faaliyetleri destekleyen 
BEBKA, kuruluşundan itibaren turizm, sanayi, çevre, 
kırsal kalkınma konuları başta olmak üzere 21 ayrı başlıkta 
mali destek programı açtı. Programlara bölgedeki kurum 
ve kuruluşlardan toplam 1384 proje başvurusu oldu. 
Devam eden projelerle birlikte 358 projeye yaklaşık 128 
milyon TL destek verilirken, eş finansman ile birlikte 210 
milyon TL’lik yatırım hayata geçirilmiş olacak. BEBKA 
aynı dönemde görev alanında bulunan Bursa, Eskişehir ve 
Bilecik’te yaklaşık 4 bin 600 kişiye proje yazma eğitimi 
vererek, bölgede proje yazma kültürünün oluşmasına da 
önemli katkıda bulundu.

BEBKA, Güdümlü Proje desteği kapsamında ise desteklediği 
4 projeye 31 milyon TL destek sağlayacak. Bölgede kurumsal 
kapasitenin geliştirilmesi amacıyla yürütülen Teknik Destek 
Programları kapsamında da 2011 yılından bugüne kadar 406 
projeye destek sağlanırken, fizibilite desteği kapsamda da 53 
projeye destek sağlandı.

BEBKA proje destekleme faaliyetleri dışında, planlama ve 
yönlendirme çalışmaları ile bölgenin gelişme eksenlerinin ve 
önceliklerinin belirlenmesi, sektörlerin ihtiyaçlarının tespit 
edilmesi, çalıştayların düzenlenmesi noktasında faaliyetlerine 
devam etmektedir. BEBKA bu çalışmaları bölgedeki 
üniversite, kamu kurumu, özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşları temsilcileriyle geniş bir işbirliği, katılım ve danışma 
ağı da kullanılarak yüksek katılımcılık ilkesi ile yürütüyor. Bu 
kapsamda sanayi, girişimcilik, çevre, turizm, animasyon başta 
olmak üzere 10 yılda 200'e yakın stratejik plan, sektörel rapor 
ve istatistiki yayın hazırlanarak internet sitesinde ücretsiz 
olarak kamu bilgisine sunuldu.

BEBKA bünyesinde her üç ilde faaliyet gösteren Yatırım 
Destek Ofisleri (YDO), illerin yatırım ortamının en etkili 

şekilde tanıtımı ile yerli ve yabancı yatırımcıların bölgeye 
çekilmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, 
YDO’lar bölgenin turizm potansiyelinin tanıtılması amacıyla 
sektörde faaliyet gösteren kurumlarla işbirliği içinde hareket 
ederek, yurtiçi ve yurtdışında 10 yılda 40’a yakın fuara katılım 
sağlayarak bölgenin tanıtımında aktif  rol aldı.

Bölgeler arasındaki ve bölge içindeki kalkınma farklarının 
azaltılması, ülkemizin kalkınması için illerimizdeki yerel 
kalkınma fırsatlarını dünyada gelişen bilgi ve teknolojiler 
ışığında ulusal ve uluslararası işbirliklerini geliştirerek 
ekonomik ve sosyal faydalar üretmek için kurulan 
Kalkınma Ajansları için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, 
Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve bu süreçlerde emeği 
geçenlere en derin şükranlarımı arz ediyorum. 

Geçtiğimiz on yıllık süreçte Yönetim Kurulumuzun 
başkanlığını yapan Sayın Valilerimiz ile illerimizin Belediye 
Başkanları ve Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanlarımızdan 
oluşan Yönetim Kurulu üyelerimizin kararları ve 
yönlendirmeleriyle; ülkemizin Kalkınma Planı ile uyumlu 
Bölge Planımızda yer alan 2023 Bölge Vizyonumuzdan 
aldığımız güçle kuruluştan kurtuluşa geçmişin mirasını değer 
katarak geleceğe taşıyan, uluslararası düzeyde rekabetçi, 
sürdürülebilir üretim, yenilik ve yaşam merkezi olmak için 
çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. 

BEBKA olarak milletimizin hizmetinde, kamu-özel sektör-
STK işbirliklerini geliştirmeye, bölgemiz için önemli projeleri 
desteklemeye, yerli ve yabancı yatırımcılar için yerelde 
danışma noktası olmaya, yerel sorunlara yerel çözümler 
sunan merkez olma bilinciyle görev yapmaya devam edeceğiz.  
Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da daha müreffeh 
ve güçlü bir Türkiye hedefine katkı sağlamak en büyük 
arzumuzdur. Bölgemizde katma değerli üretimin artmasını 
ve girişimcilik ekosisteminin daha verimli işlemesini temenni 
ediyorum.

BEBKA 10 YAŞINDA...
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 Â İÇİNDEKİLER
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BEBKA İLE BÖLGEDE 
DOLU DOLU 10 YIL
Bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme 
alanında yaşanan yapısal dönüşüm ile sürdü-
rülebilir kalkınmayı planlamak, yönlendirmek 
ve desteklemek hedefiyle kurulan 26 kalkınma 
ajansından biri olan Bursa Eskişehir Bilecik 
Kalkınma Ajansı (BEBKA) 10. yılına ulaştı.

TR41 BÖLGESİ YENİLİK VE AKILLI 
UZMANLAŞMA STRATEJİSİ
Bölgelerin iktisadi, sosyoekonomik ve kültürel 
dinamikleri ile bütünleşik bir şekilde kendileri-
ne özgü rekabet alanları yaratabilmeleri ve bu 
rekabet avantajlarını çağın gerekleri çerçeve-
sinde geliştirmeleri, 21. yüzyılda rekabetçiliğin 
temel bileşenlerinden birini oluşturmaktadır.

HEDEF, BURSA’YI TEKSTİLİN 
‘SİLİKON VADİSİ’ YAPMAK
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) 
tarafından 22-23 Ekim tarihlerinde Techxtile 
Start-Up Challenge düzenlendi. Bursa’yı dünya 
tekstil ve hazır giyim endüstrisinin Silikon 
Vadisi yapmayı hedefleyen etkinlikte, kazanan 
projeleri uluslararası ticarete hazırlayacak 
ödüller dağıtıldı.

GENÇ İSTİHDAMI 
BEBKA MERCEĞİNDE
BEBKA tarafından Bursa, Eskişehir ve Bile-
cik’te Çalışmayan Eğitim ve Öğrenimde Ol-
mayan Gençlik (NEET) Araştırması yapıldı. 
Araştırmanın sonuçları 3 ilde düzenlenen 
toplantılarda değerlendirildi.

TURİZMDE GÜNEY KORE AÇILIMI
BEBKA tarafından Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı uhdesinde, Bursa Valiliği koordinasyo-
nunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi, TÜRSAB 
Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu ve Bursa 
Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği işbirliği 
ile düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti - Kore 
Cumhuriyeti Turizm Tanıtım Etkinliği’nin gala 
yemeği gerçekleşti.

Sayı 31
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2019

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma 
Ajansı Adına 
İmtiyaz Sahibi
Jülide Alan

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Nalan Tepe Şençayır

Yayın Kurulu 
Yasemin Hatipoğlu, Erhan Öztürk, 
Banuçiçek Güngördü, Güliz Ünal, 
Gürler Sunel, Yasin Dalgıç,
Elif Boz Ulutaş, Sabri Bayram

İletişim

Bursa Eskişehir Bilecik 
Kalkınma Ajansı 
Altınova Mah. İstanbul Cd. 424/4 
Buttim İş Merkezi Buttim Plaza 
Kat: 6 16250 Osmangazi/BURSA 
www.bebka.org.tr 
bebka@bebka.org.tr
Tel:    (0224) 211 13 27 
Faks: (0224) 211 13 29

Yayına Hazırlayan

Altınşehir Mah. 163.Sk. No:11B 
B Blok K:7 D:94 Nilüfer/Bursa
www.yazievi.com.tr
yazievi@yazievi.com.tr
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Sektörel işbirliklerinin geliştirilmesine 
yönelik konuların da ele alındığı 
çalışma ziyaretinde, bölgede yer alan 
ve AR-GE faaliyetlerinde bulunan 20 
firmanın temsilcisi katıldı.
Çalışma ziyareti kapsamında ilk 
olarak TÜBİTAK MAM tarafından 
tanıtım filmi sunuldu ve sonrasında 
yetkililer tarafından merkez 
bünyesinde faaliyet gösteren enstitüler 
hakkında bilgilendirme sunumları 
gerçekleştirildi. Ardından TÜBİTAK 
MAM tarafından geliştirilen ürünlerin 

sergilendiği alan ziyaret edilip 
ürünler hakkında detaylı bilgiler 
verildi.  
Heyetin temaslarında son olarak 
TÜBİTAK MAM bünyesinde 
bulunan Malzeme, Kimya 
Teknolojileri ve Enerji Enstitüleri 
ziyaret edildi. Bu ziyaretlerde 
enstitülerin sunduğu test, analiz, 
doğrulama için laboratuvar 
altyapıları hakkında katılımcılara 
bilgilendirme yapıldı ve olası AR-GE 
işbirliği imkânları değerlendirildi.

BEBKA’DAN FİRMALARLA AR-GE TURLARI
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından, TÜBİTAK Marmara Araştırma 

Merkezi (MAM) enstitü ve laboratuvar altyapılarının Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde 
bulunan firmalara tanıtılması amacıyla 4 Temmuz'da teknik çalışma ziyareti düzenlendi.
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224
MİLYON TL

TL

34

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 2019 Yılı Mali Destek Programlarına yapılan 
başvuruların sonuçlarını açıkladı. BEBKA, 2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Bursa, 
Eskişehir ve Bilecik’te toplam 34 projeyi destekleyecek.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajan-
sı (BEBKA) tarafından 3 Nisan 2019 
tarihinde kamuoyuna duyurulan 2019 
Yılı Mali Destek Programlarına Bursa, 
Eskişehir, Bilecik illerinden Mesleki 
Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek 
Programına 65 ve Girişimcilik Mali 
Destek Programına 29 olmak üzere 
toplam 94 proje başvurusu yapıldı. 

2019 Yılı Mali Destek Programları de-
ğerlendirme süreci, 'Kalkınma Ajansla-
rı Proje ve Faaliyet Destekleme Yönet-
meliği'ne göre ön inceleme, bağımsız 
dış değerlendirme, saha ziyaretleri, 
kamu kurumları ve üniversitelerden 
gelen yetkililerden oluşan değerlendir-
me komitesi aşamaları tamamlanarak 
yapılan detaylı inceleme sonrasında 
desteklenmeye hak kazanan projeler 
belirlendi. 10 Eylül 2019 tarihinde ger-
çekleşen Yönetim Kurulu toplantısında 
mali destek almaya hak kazanan 
projeler onaylandı.

34 PROJE 
BAŞARILI BULUNDU
Yapılan 94 proje başvurusun-
dan 27’si Mesleki Eğitimin 
Geliştirilmesi Mali Destek 
Programı'nda ve 7’si Girişim-
cilik Mali Destek Programı'n-
da olmak üzere toplam 34 
proje 65 ve üzeri puan alarak 
başarılı bulundu.

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali 
Destek Programı kapsamında kaza-
nan projelerin desteklenmesi ile TR41 
Bölgesi'ndeki imalat sanayinin ihtiyaç 
duyduğu alanlarda mesleki eğitimin ge-
liştirilmesi ve bölgenin rekabet gücünün 
artırılmasına imkân sağlanacak.

Girişimcilik Mali Destek Programı 
kapsamında kazanan projelerin destek-
lenmesi ile girişimcilik ekosisteminin 
geliştirilmesi, yenilikçi ve teknolojik 
girişimciliğin yaygınlaştırılması ve 
girişimcilik kültürünün geliştirilmesi 
sağlanarak, TR41 Bölgesi'nin rekabet 
gücünün artı-
rılmasına 
imkân ta-
nınacak.

Mali 
destek 
prog-

ramları kapsamında desteklenecek 34 
projeye sağlanacak 17.134.691 TL’lik 
hibe desteğine ek olarak, proje sahip-
lerinin yapacağı eş finansman katkısı 
ile yaklaşık 20 milyon TL’lik kaynak 
bölgenin gelişmesi için harcanacak. 
Bu sonuçla BEBKA, 2010 yılından 
beri bölgeye toplamda 174 milyon 
TL’lik hibe desteği sağlamış olacak. Eş 
finansman katkısıyla birlikte 224 milyon 
TL’lik kaynak bölgenin gelişimi için 
kullanılmış olacak.

Haber

34 PROJEYE MALİ DESTEK 
VERİLECEK

10 yılda bölgeye eş finansman katkısıyla birlikte

34 başarılı projeye

hibe
17.134.691 TL

Mesleki Eğitimin 
Geliştirilmesi MDP

Başvuru 
sayısı

Başarı 
sayısı65 27 Girişimcilik

MDP
Başvuru 

sayısı
Başarı 
sayısı29 7

224 milyon TL’lik kaynak 
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BURSA
ESKİŞEHİR
BİLECİK

Başvuru Sahibi Adı Proje Adı 

Yenişehir Belediye Baş-
kanlığı

Sinanpaşa Medresesi Girişimcilik ve 
Yenilikçilik Merkezi

Bilecik Şeyh Edebali Üni-
versitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi (BŞEÜ-TTO) 
Girişimcilik Merkezi 

Osmaneli Belediyesi Kaliteli Girişimci-Güçlü Rekabet 

Nilüfer Belediyesi
Sürdürebilir Toplumsal Gelişim İçin 
Sosyal Fayda Üretim Üssü: Nilüfer Sosyal 
Girişimcilik Merkezi

Bursa İl Milli Eğitim          
Müdürlüğü Bursa Çocuk Girişimci Öğrenme Merkezi

Eskişehir İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü

Eskişehir İl Milli Eğitim Girişimcilik 
Merkezi

Karacabey Belediyesi Karacabey Genç Girişimciler Merkezi

Başvuru Sahibi Adı Proje Adı 

Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Simülatör ile Hatasız Üretim

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi

İleri Seviye Kaynak Teknikleri Atölyesinin Kurulumu 
ve Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi

Hamidiye Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi

Gıda İşleme ve Teknoloji Odaklı Eğitim, Kariyer 
Merkezi

Tophane Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi

Dijital Dönüşüm; Akıllı Fabrikalar ve Akıllı 
Binalar

BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Yenilikçi Teknoloji ile Mesleğimi Öğreniyorum

BTSO Eğitim Vakfı - BUTGEM
İmalat Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eği-
timde Sanal Gerçeklik Laboratuvarların Kurulması, 
Uygulamaların Geliştirilmesi

Fatih Mesleki ve Teknik Ana.Lisesi Nitelikli Eleman Kaliteli Yaşam

Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Z Kuşağı Robotik ve Otomasyon Sistemleri ile 
Endüstri 4.0 Yolculuğuna Çıkıyor

H.Sevim Yıldız-2 Mes.ve Tek. Ana. Atölyemde Eksiğim Yok, Alanımda Uzmanım Çok 

Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi

Tekstil Mesleki Eğitiminin Kalitesinin Arttırılma-
sına Yönelik, Atölyelerin Geliştirilmesi ve Dijital 
Baskı Atölyesi Kurulması

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi

Üreten Bursa Gelişen Türkiye İçin Bursa Mesleki 
Eğitimi Endüstri 4.0'a Hazırlanıyor

Yenişehir Osmangazi Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi

Yenişehir'de Endüstriyel Otomasyon ve Bakım 
Onarım Uygulamaları ile Geleceğin Nitelikli Teknis-
yenlerini Yetiştiriyoruz 

Öztimurlar Mesleki ve Teknik Ana. Öztimurlar MTAL 4. Sanayi Devrimine Hazır 

Karacabey Mesleki ve Teknik Ana. Üretimde Yeni Nesil Teknolojiler 

Necatibey Mesleki ve Teknik Ana. Modada Dijitalleşme 

Ovaakça Şarık Tara Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi

Endüstri 4.0 ile Geleceğin Meslek Elemanlarını 
Yetiştiriyoruz 

Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Yıldırım Beyazıt'ta Nitelikli İstihdam Artıyor 

Uludağ Üniversitesi Orhangazi 
Yeniköy Asil Çelik Mes Yük.Okulu Mesleki Eğitim Hayallerimizle Kalkınıyoruz 

Uludağ Üniversitesi Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu 
Müdürlüğü

Nitelikli Ara Eleman Yetiştirilmesine Yönelik BUÜ 
Teknik Bilimler MYO Uygulamalı Eğitim Altyapı-
sının Güçlendirilmesi 

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi

İmalat Sanayi Sektörlerinin, Mesleki Eğitimin Gelişti-
rilmesi Yolu ile Desteklenmesi.

Eskişehir Sanayi Odası ESO- Mesleki Eğitim Simülasyon Merkezi

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Nitelikli Eğitim, Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum

Osmaneli Meslek Yüksekokulu Bilecik Ş.E. Üni. Osmaneli Meslek Yüksekokulu 
Makina ve Metal Tekno. Atölyesi Modernizasyonu

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi (Eskişehir)

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanının Endüstri 
4.0 ile Entegrasyonu

Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürlüğü Yeni Nesil Endüstri 4.0 ile Yetişiyor

Çifteler Şehit Osman Genç Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi

Arttırılmış Gerçeklik Ortamında Yenilikçi Mesleki Eği-
tim Metotları ile Nitelikli İş Gücünün Oluşturulması

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi

Dijital Teknolojiyi Okulumuzla Buluşturup Yenilikçi 
Teknisyenler Yetiştiriyoruz

MESLEKİ EĞİTİMİN 
GELİŞTİRİLMESİ

GİRİŞİMCİLİK

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi ve 
Girişimcilik alanında başvuruda bulunan 
94 projeden 34'ü başarılı bulunarak destek 
almaya hak kazandı. İşte BEBKA tarafından 
desteklenecek o projeler....
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BEBKA tarafından gerçekleştirilen 
değerlendirme sonucunda, 2019 Yılı 
Teknik Destek Programı Mayıs-Hazi-
ran döneminde yapılan 23 başvuru ile 
Temmuz-Ağustos döneminde yapılan 
26 başvurudan 11’er proje başarılı 
bulundu. 

Proje başına 50 bin TL’ye kadar destek 

sağlanacak olan program kapsamında 
başvuru sahibine doğrudan bir ödeme 
yapılmayıp, talep edilen teknik destek 
Ajans tarafından veya hizmet alımı 
yoluyla sağlanacak. 2019 Yılı Teknik 
Destek Programı başvuru sürecinin 
dördüncü ve son aşaması Eylül-Ekim 
döneminde devam ederek, 31 Ekim 
2019 tarihinde sona erdi.

BÖLGESEL KALKINMAYA
TEKNİK DESTEĞE
DEVAM

Haber

BEBKA 2019 Yılı Teknik Destek 
Programı’na Mayıs-Haziran 
döneminde yapılan 23 başvuru 
ile Temmuz-Ağustos döneminde 
yapılan 26 başvurudan 11’er proje 
başarılı bulundu.

 Â Bursa Eskişehir Bilecik 
Kalkınma Ajansı 

(BEBKA) tarafından 
2 Nisan’da ilan edilen 

ve toplam bütçesi 
 Â 1 milyon 200 bin TL 
olan 2019 Yılı Teknik 
Destek Programı'na 

Mayıs-Haziran ve 
Temmuz-Ağustos 
aylarında sunulan 
başvurulara ilişkin 

değerlendirme 
işlemleri sona erdi.

MAYIS

HAZİRAN
dönemi

Başvuru Sayısı Başarılı Proje Sayısı

23 11
TEMMUZ

AĞUSTOS
dönemi

Başvuru Sayısı Başarılı Proje Sayısı

26 11
2019 Yılı Teknik Destek Programı 

kapsamında destek almaya hak kazanan 
projelerin listesine www.bebka.org.tr 

adresinden ulaşılabilecek.
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BOSİAD Yönetim Kurulu’nun 5 
Ağustos 2019 tarihinde yapılan olağan 
toplantısının konuğu BEBKA Genel 
Sekreteri İsmail Gerim oldu. Gerim, 
BEBKA'nın çalışmaları ve desteklerini 
iş dünyası temsilcileriyle paylaştı.

Toplantıda, yeni dönemde mesleki 
eğitim ve çevre konularına odaklana-

rak, bu alandaki çalışmalara öncelik 
verdiklerini belirten BOSİAD Başkanı 
Rasim Çağan, her iki alanda da önemli 
projelere imza attıklarını söyledi. 

“BURSA’NIN İTİCİ GÜCÜ 
ÜNİVERSİTE OLMALI”
BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim 
de yaptığı konuşmada, “Bursa’da 
sanayinin büyümesi için bir itici gücün 
olması gerekiyor ve bu da üniversite 
olabilir. Bugün bu bölge içinde bir 
meslek lisesi kurulabilir ama neden bir 
butik üniversite de olmasın. Buradan 
yetişecek ve mezun olacak insanları da 
kendi sisteminize katabilir, belli bir kali-
tede insan gücü sağlayabilirsiniz. Bursa 
gibi bir şehirde bugün 4-5 üniversite 
olabilirdi. Bursa’ya da Bilkent, Sabancı 

gibi, bu ayarda üniversiteler kurulmalı. 
Mesleki eğitime önem verelim, o ayrı 
bir konu ama yüksekokul ve üniversite-
leri ile geleceğe hazırlanacak bir şehir 
olmalı Bursa” dedi.

DOSABSİAD’DAN ZİYARET
Öte yandan, Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları 
Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Nilüfer Çevikel, DOSAB 
Bölge Müdürü Serhat Şengül ile bir-
likte Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail 
Gerim’i ziyaret etti.

Ziyarette, kurumlar arası işbirliği ve 
ortaklaşa yapılabilecek çalışmalar ele 
alındı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziya-
rette konuşan BEBKA Genel Sekre-
teri İsmail Gerim, geçtiğimiz aylarda 
gerçekleştirilen genel kurulla birlikte 
DOSABSİAD’da göreve seçilen Nilüfer 
Çevikel’e görevinde başarılar diledi. 
DOSAB’ın ve DOSABSİAD’ın Bursa 
için önemli işlere imza attığını belirten 
Gerim, BEBKA desteğiyle DOSAB’da 
geçirilen kreş projesinin bunlardan 
sadece bir tanesi olduğunu, bunun gibi 
pek çok örneğin olduğuna inandığını 
söyledi.

BEBKA, SİAD’larla olan 
işbirliğini geliştirmeye 
devam ediyor. Bu kapsamda 
BOSİAD yönetimi, BEBKA 
Genel Sekreteri İsmail 
Gerim’i ağırlarken, 
DOSABSİAD Yönetim Kurulu 
da BEBKA’yı ziyaret etti.

Haber

SİAD’LARLA 
İŞBİRLİĞİ 
GELİŞİYOR
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajan-
sı’nın (BEBKA), bölgedeki girişimcilik 
ekosistemini geliştirmeye yönelik faali-
yetlerinin bir parçası olarak yürütülen 
programa girmeye hak kazanan 21 
girişimci eğitimlere katıldı.

Programın ilk aşamasında Bursa 
TTO’da gerçekleştirilen ve toplam 
52 saat süren eğitimlerde girişimci-
ler; uygulamalı girişimcilik eğitimi, 
işletmelerde temel finans yönetimi, 
temel pazarlama ve rekabet stratejileri, 

üretim yönetimi, stratejik yönetim, fikri 
sınai mülkiyet hakları ile fon kaynakları 
konularında bilgilendirildi.

SeedUP Programı’nın bundan sonraki 
aşamasında da girişimciler; akademik 
ve sektörel mentorluk ve firma kurmak 
için mentorluk desteği alacak. Son 
aşamada ise girişimciler yatırımcılara 
iş fikrini sunma imkânı yakalayacak ve 
firmasını kuranlar için aylık takip men-
torluk desteği program bitimine kadar 
devam edecek.

İnovatif iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcilere destek verme amacıyla Bursa 
Teknik Üniversitesi (BTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğiyle geliştirilen, “SeedUP İnovatif 
Girişimcilik Programı” eğitimleri tamamlandı.

SEEDUP PROGRAMI’NDA
21 GİRİŞİMCİ EĞİTİM ALDI
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Haber

BEBKA tarafından 2012-2016 yılları arasında yürütülen Mali Destek Programları 
kapsamında destek alan projeleri kamuoyuna tanıtmak amacıyla hazırlanan 
"Proje Envanteri" kitabı yayınlandı.

BEBKA’nın 2012-2016 yılları arasında yürüttüğü 
13 mali destek programı kapsamında destek alan 
166 projeye ait bilgiler "Proje Envanteri" kitabında 
toplandı. Kitapta, kâr amacı güden ve gütmeyen 
kurumlar tarafından yürütülen projelere ait özet 
bilgilerin yanı sıra sonuçlar da ayrıntılı bir şekilde 
ele alınıyor. 

Ajansın sorumlu olduğu üç ilde uygulanmak üzere 
yapılan başvurulara, bölgenin ihtiyaçları ve mali 
destek programlarının önceliklerine göre destek ve-
riliyor. Bu bağlamda sürdürülebilir sanayi, rekabet-
çi sektörlerin geliştirilmesi, kırsal kalkınma, sosyal 
kalkınma ile turizm ve çevre altyapı faaliyetlerine 
proje desteği sağlandı.

Kitaba BEBKA’nın kurumsal sayfası 
www.bebka.org.tr adresinden ulaşılabilir.

DESTEK ALAN PROJELER 
"PROJE ENVANTERİ” 

KİTABINDA TOPLANDI

Kitaba hızlıca ulaşmak için yandaki 
QR kodu akıllı telefonunuzun 
kamerası ile okutabilir ya da 
aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.bebka.org.tr/admin/datas/yayins/208/bebka-proje-envanteri-5eylul_1567781212.pdf



BEBKAHaber   201912



2019   BEBKAHaber 13

Bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme 
alanında yaşanan yapısal dönüşüm ile sürdürülebilir 
kalkınmayı planlamak, yönlendirmek ve desteklemek 
hedefiyle kurulan 26 kalkınma ajansından biri olan 
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 
10. yılına ulaştı. Bölgedeki 10 yılını dolu dolu geçiren 
BEBKA, sürdürdüğü faaliyetler ve desteklerle 

bölgesel kalkınmanın katalizörü olmaya çalıştı. 
Küresel rekabet gücünün artırılmasını 

desteklerken, sosyal ve çevresel 
bileşenleri de göz ardı etmeyen 

sürdürülebilir bir kalkınma 
hedefini benimsedi. İşte 

10 yılın özeti…

BÖLGESEL KALKINMA İÇİN

BİRLİKTE 
10 YIL
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Dosya

20
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20
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20
11

20
12

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 08.02.2006 tarih ve 
26074 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5449 sayılı 
“Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hak-
kında Kanun”un 3. maddesine dayanılarak 14 Temmuz 2009 tarih ve 
2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu.

15 uzman 
ve 3 destek 
personeli 
ile BEBKA 
faaliyete 
geçti.

BEBKA’ya 
teslim edilen 
projelerin 
yüzde 43’ünde 
üniversite ile 
işbirliği sağ-
landı.

• 2010-2013 Bölge Planı'nda 
insan odaklı kalkınmaya önce-
lik verilerek, 6 gelişme ekseni 
altında 27 amaç, 68 hedef, 
muhtelif  stratejiler ve perfor-
mans göstergeleri belirlendi.

• Avrupa Kalkınma Ajansları 
Birliği (EURADA) gibi ulusla-
rarası ağlara üyelik sağlandı. 

• TR41 Bölgesi’nin kümelenme analizi çalışmaları yapıldı.

• 1. Türk-Arap Turizm Buluşması ve ATCEX 2012 Fuarı Bursa’da 
gerçekleştirildi. BEBKA da programa katılarak bölgenin tanıtımını yaptı.

• Türkiye’de Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi 
Ortak Programı kapsamında 12 bölgede gerçekleştirilecek etkinliklerin ilki 
Bursa’da yapıldı. 

• Bölgedeki altı üniversite ile işbirliklerinin geliştirilmesi, karşılıklı tecrübe 

15
uzman

destek
personeli

3

43%

Doğrudan 
Faaliyet Desteği

başvuru

projeye
destek

bin TL

71
19
788

Doğrudan 
Faaliyet Desteği

başvuru

projeye
destek

bin TL

43
9
583

Teknik Destek 
Programları

başvuru

projeye
destek

bin TL

90
45
486

Teknik Destek 
Programları

başvuru

projeye
destek

bin TL

78
52
473

Mali Destek Programları

Mali Destek Programları

Sanayi ve Turizmde Rekabet Gücünün 
Artırılması

AR-GE ve Yenilikçilik 
Çevre ve Enerji
Sosyal Kalkınma

başvuru

başvuru

'sine
destek

'üne
destek

297

368

9 milyon TL

11,5 milyon TL

62

63

Mali Destek Programları

Sürdürülebilir Sanayi 
Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı
Turizm Tanıtım

başvuru
'üne
destek82

14.8 milyon TL

33
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paylaşımı ve ortak çalışma alanlarını belirleyen hususları düzenleyen bir 
anlaşma protokolü imzalandı.

• Bölgesel Girişim Sermayesi Model Çalışması, Mülga Kalkınma Bakanlığı 
koordinasyonunda baştıldı. İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte "Dünyada 
Girişim Sermayesi Örnekleri" raporu hazırlandı.

• Kümelenme çalışmaları hız kesmeden devam 
etti.

• BEBKA, gelecek 10 yılın kalkınmaya yönelik 
vizyonu belirlemek amacıyla oluşturduğu 2014-2023 
Bölge Planı çalışmalarını sürdürdü.

• Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları kapsamında 
3 ilde 18 Özel İhtisas Komisyonu toplantıları düzenlendi.

• BEBKA, 6. Uluslararası Girişimcilik, İnovasyon ve Bölgesel Kalkınma 
Konferansı’nda 5, Fırat Kalkınma Ajansı ve Fırat 
Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası 
Bölgesel Kalkınma Konferansı’nda ise 2 bildiri suna-
rak tecrübelerini paylaştı.

• BEBKA’nın koordinasyon ve öncülüğünde 
hazırlanan ve bölgesel gelişmenin yol haritası olarak 
nitelendirilen 2014-2023 Bölge Planı Taslağı tamam-
landı.

• TR41 Bölge Planı
• Sağlık Turizmi Master ve Eylem Planı
• Uludağ Sürdürülebilir Turizm Planı
• İstanbul-Bursa-İzmir Otoyol Projesi Etki Analizi
• Kümelenme Analizleri Raporu
• Endüstriyel Simbiyoz Programı Fizibilite Raporu
• Orta Sakarya Vadisi Raporu
• Bursa Kooeperatifçiliğinin Vizyonu
• Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi

• Bilecik Mermer

• Animasyon

• TR41 Havacılık

• TR41 Raylı 
Sistemler

• Bursa Perakende 
Ticaret

Strateji/ Plan Çalışmaları Sektör 
Analizleri

yıla
neler

sığdırdık?

yıla
neler

sığdırdık?

Teknik Destek 
Programları

başvuru

projeye
destek

bin TL

43
34
331
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• Gürsu Belediyesi’nin BEBKA’dan aldığı hibeyle 
hayata geçirdiği “Sınırsız Temiz Enerji ile 
Kalkınan bir Gürsu” Projesi, Avrupa Konseyi 
tarafından düzenlenen yarışmada birinci oldu.

• Sağlık Turizmi Master Planı çalışması baş-
latıldı.

• Ana teması “Uluslararası Rekabet İçin Bölge-
sel İş Birliği” olan “BEBKA Kümelenme ve 
Rekabetçilik Zirvesi” yoğun bir katılımla 
gerçekleştirildi.

• BEBKA tarafından düzenlenen Sağlık Turizmi 
Çalıştayı’nda Bursa, Sağlık Bakanlığı tarafından 
sağlık turizminin geliştirileceği üç ilden biri olarak nitelendirildi.

• BEBKA, Uludağ Üniversitesi, IBM ve BTSO 
ortaklığında “Bursa’daki Girişimci ve 
Melek Yatırımcı Ekosistemi’nin Geliş-
tirilmesi Çalıştayı” düzenlendi.

• BEBKA ve Türkiye Teknoloji Geliştirme 
Vakfı (TTGV) arasında imzalanan işbirliği 
protokolüyle, "Endüstriyel Simbiyoz" 
Projesi için ilk adım atıldı.

• Sentez Uluslararası Bilim ve Teknoloji Birliği (SUBİTEB), bilim ve teknolo-
jiye katkılarından dolayı BEBKA’ya 
ödül verdi.

• Kümelenme konusunda önemli 
çalışmalara imza atan BEBKA, tec-
rübe paylaşımı sağlamak amacıyla 
‘Bölgesel Küme Buluşması’nın 
ilkini Bursa’da gerçekleştirdi.

• BEBKA, bölgeyi yabancı yatırımcılara tanıtmak konusunda önemli bir adım 
atarak Dünya Yatırım Tanıtım Ajansları Birliği'ne (WAIPA) üye oldu. 

• BEBKA’nın düzenlediği ‘Sağlık Turizminde Kalite ve Başarı Semi-
neri’ sektör temsilcileri ile profesyonellerini bir araya getirdi.

• Bursa’da sağlık turizmi potansiyelinin ortaya konması için Sağlık Turizmi 
Master Plan çalışması tamamlanırken, Eylem Planı ile hedefler de belirlendi.

• BEBKA ve Hessen Kalkınma Ajansı, başta ticaret ve yatırım fırsatları konu-
sunda bilgi paylaşımı olmak üzere birçok alanda işbirliğini öngören protokol 
imzaladı.

Doğrudan 
Faaliyet Desteği

başvuru

projeye
destek

bin TL

22
13
542
Teknik Destek 
Programları

başvuru

projeye
destek

bin TL

68
44
476
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• İşletmeler arasında kaynakların ortaklaşa kullanılarak optimize edilmesini 
hedefleyen “Endüstriyel Simbiyoz Uygulaması” Projesi kapsamında 
BEBKA ve TTGV yetkilileri Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te görüşmeler yaptı.

• BEBKA’nın bölgedeki kümeler arasındaki iletişimi artırmak için düzenleme-
ye başladığı küme buluşmalarının 2.’si Eskişehir’de gerçekleştirildi.

• İşletmeler arasında kaynakların ortaklaşa kullanılarak optimize edilmesini 
hedefleyen endüstriyel simbiyoz uygulaması kapsamında derlenen veriler 
ışığında sektörel analiz tamamlandı.

• BEBKA ile Bosna-Hersek’in Hersek Bölgesi Kalkınma Ajansı 
(REDAH) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin Avrupa ile işbirliği ve uluslararası işbirliği konularında 
ortaklaşa çalışmalar yapmasını kapsıyor.

• BEBKA tarafından yürütülen İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Ekono-
mik Etki Analizi, önemli bir bağlantı koridoru oluşturacak olan otoyolun, 
bulunduğu güzergâh üzerindeki mesafeleri kısaltırken, bölgede üretkenlik 
artışına ve ekonomik gelişmeye sağlayacağı potansiyel katkıları ortaya koy-
du.

• BEBKA ile British Council işbirliğiyle düzenlenen ve yaratıcı sektörlerdeki 
girişimcilerin iş fikirlerini ticarileştirilerek ekonomiye kazandırmalarında 
yardımcı olacak eğiticilere yönelik eğitim programı Türkiye’de ilk kez Bur-
sa’da gerçekleştirildi.

• BEBKA tarafından düzenlenen Eskişehir Lojistik Zirvesi’nde sektörün 
temsilcileri Bursa, Eskişehir ve Bilecik’i tüm yönleriyle değerlendirdi.

• BEBKA heyeti, yaratıcı sektörler ve endüstriyel simbiyoz konularında 
İngiltere’deki gelişmeler hakkında bilgi almak amacı ile bazı kurumlar ile 
görüşmeler gerçekleştirdi.

Mali Destek Programları

Çevre Küçük Ölçekli Altyapı

Çevre Dostu Üretim 

İşbirliği ve Gelişim 

Kırsalda Ekonomik Gelişim 

Sosyal Kalkınmaya Yönelik 
Küçük Ölçekli Altyapı

başvuru

'sine
destek

Milyon
TL

207
62
35,5
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• BTSO tarafından hazırlanan ve 
BEBKA’dan Güdümlü Proje desteği alan 
Bursa Tekstil ve Teknik Tekstil Mü-
kemmeliyet Merkezi Projesi onaylandı.

• BEBKA koordinasyonunda yürü-
tülen 2014-2023 Bölge Planı’nın hazırlık 

çalışmaları tamamlandı ve 10 yıllık dönem için hazırlanan Plan onaylandı.

• Bilecik Valiliği himayesinde, BEBKA tarafından ortaklaşa düzenlenen Bile-
cik Ortak Akıl Toplantısı Bursa’da yapıldı.

• Bilecik’in Gölpazarı, Osmaneli, İnhisar, Yenipazar ve Söğüt ilçeleri ile Eski-
şehir’in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinden oluşan Orta Sakarya Vadisi alt 
bölgesinin ekonomik gelişiminin hızlandırılması için Orta Sakarya Vadisi 
Ekonomik Gelişme Planı için çalışmalara devam edildi. Çalışma kapsa-
mında 8 kurum ziyareti, 139 kişinin katıldığı 6 ilçe çalıştayı gerçekleştirildi. 
İlçe raporları ve Orta Sakarya Vadisi Raporu hazırlandı.

• Dünya’nın 5. büyük turizm fuarı olan EMITT’in 
19.’sunda, TR41 Bölgesi illeri olan Bursa, Eskişe-
hir ve Bilecik’in stantları büyük ilgi gördü. Bursa 
standı en iyi stant ödülünü aldı.

• BEBKA ile Bosna-Hersek Kalkınma Ajansı 
REDAH arasında imzalanan protokol 
kapsamında Mustafakemalpaşalı işadamları 
Bosna-Hersek’te ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

• Bursa Valiliği Turizm Tanıtma Birliği, BEBKA ve 
Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Uludağ’da düzenlenen snowboard yarış-
ması nefes kesti.

• BEBKA ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 
(TTGV) işbirliğiyle yürütülen Endüstriyel Simbiyoz Proje-
si’nin bilgilendirme toplantısı ve çalıştayı Bursa’da yapıldı.

• Eskişehir Valiliği ile BEBKA tarafından düzenlenen 
‘Eskişehir Turizm Çalıştayı’nda, ilin turizm potansi-
yelinin en doğru nasıl değerlendirilebileceği tüm yönleriy-
le ele alındı.

Dosya

20
15

• Investin Eskişehir Factsheet - 2018
• Investin Bursa Factsheet - 2018
• Bursa Anahtar Rakamlar 2015
• Eskişehir Anahtar Rakamlar 2015
• Bilecik Anahtar Rakamlar 2015
• Bursa Key Figures 2015
• Eskişehir Key Figures 2015

• Bilecik Key Figures 2015
• Kalkınma Göstergeleriyle TR41 2009-2014
• TR41 Anahtar Rakamlar 2013
• TR41 Key Figures 2013
• Kalkınma Göstergeleriyle TR41 2007-2013
• Kalkınma Göstergeleriyle TR41 2007-2012
• Kalkınma Göstergeleriyle TR41 2007-2011

İstatistiki Yayınlar

yıla
neler

sığdırdık?

Teknik Destek 
Programları

başvuru

projeye
destek

bin TL

62
42
441



2019   BEBKAHaber 19

• Bursa Tekstil ve Teknik Tekstil 
Mükemmelliyet Merkezi

• İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve 
Mükemmelliyet Merkezi

• Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi

• Osmaneli İş Geliştirme Merkezi

Güdümlü Projeler

• Kalkınma Bakanlığı, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından hazırlanan Eskişe-
hir Fuar ve Kongre Merkezi güdümlü projesine onay verdi.

• Eskişehir Valiliği’nce hazırlanan, BEBKA tarafından desteklenen ve Türk Dünyası 
Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen “Ekonomi Forumu ve Sanayi 
Zirvesi” gerçekleştirildi.

• BEBKA tarafından düzenlenen 1. Anadolu Ani-
masyon (Çizgi Film) Festivali renkli görüntü-
lere sahne oldu. 

• BEBKA uzmanları İnovasyon 2023 Sempozyu-
mu’nda iki bildiri sundu.

• İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) tarafından BEBKA desteği ile oluş-
turulan Türkiye’nin ilk mobilya tasarım merkezi Atölye İnegöl’ün açılışı ve bundan 
sonra her yıl gerçekleşecek I’m Design etkinliği İnegöl’de gerçekleşti.

• İl bazlı Sosyal Analiz Çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında illerin 
nüfus, eğitim, istihdam, yoksulluk gibi alanlarda öncelikli sorun ve politika alanları 
tespit edildi. Sosyal sorunlara yönelik proje fikirleri ile ilgili kurumlarla birlikte geliş-
tirilerek Bakanlığa sunuldu.

• Bilecik’in turizm potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmalar yürüten BEBKA, 
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne (TÜRSAB) bağlı 20 seyahat acentesinin 
yetkililerinden oluşan 40 kişilik heyete Bilecik merkezi, ilçe ve 
köylerini gezdirdi.

• Bilecik mermerini tasarımla buluşturup katma değeri yüksek 
ürünler ortaya çıkarmak ve dünyaya tanıtmak için düğmeye 
basıldı. BEBKA tarafından düzenlenen ‘Bilecik Mermeri 
Tasarımla Buluşuyor: Şehir, Mermer ve Nesneler’ 
etkinliğine çok sayıda akademisyen, tasarımcı ve heykeltıraş ka-
tılarak farklı tasarımlar oluşturdu. Oluşturulan ürünler Mermer 
Zirvesi’nde görücüye çıktı.

• Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren başarılı sanayi kuruluşla-
rının ödüllendirilmesi amacıyla 8.’si düzenlenen “Sektörel Performans Değer-
lendirme” ödül organizasyonu için başvurular başladı. Organizasyonun çözüm 
ortakları arasında BEBKA da yerini aldı. Metal Sanayi Sektörü Büyük Ölçekli 
Firmalar kategorisi ile Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Sektörü Büyük Ölçekli Firmalar 

• NEET Araştırması (Çalışmayan, Eğitim 
ve Öğrenimde Olmayan Gençlik)

• TR41 Çevre Durum Raporu
• TR41 Kümelenme Analizleri
• Bursa Medikal Turizm Sektöründe 

Stratejik Pazarlama Analizi
• Sosyal Analiz

Analizler / Araştırmalar

yıla
neler

sığdırdık?

yıla
neler

sığdırdık?

Mali Destek Programları

Sağlık Turizminin  
Geliştirilmesi 

Kırsal Kalkınma

başvuru

'ine
destek

Milyon
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121
48
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kategorilerinde olmak üzere 
Bursalı 2 firma ödüle layık 
görüldü.

• Anadolu Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Çizgi Film 
Bölümü’ne BEBKA desteği 
ile Hareket Yakalama 
Stüdyosu kuruldu.

• Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından yürütülen ve BEBKA Güdümlü Proje desteğiyle kurulacak olan 
Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi’nin temeli atıldı.

• BTSO’nun, BEBKA’nın desteğiyle hayata geçirdiği Enerji Verimliliği Mer-
kezi düzenlenen törenle açıldı.

• TTGV işbirliği ile yürütülen “Endüstriyel Simbiyoz Programı Bursa Bil-
gilendirme Toplantısı ve Sinerji Çalıştayı” yapıldı. Endüstriyel Simbiyoz 
Programı kapsamında düzenlenen sinerji çalıştaylarında Eskişehir’de 392, Bile-
cik’te ise 133 endüstriyel simbiyoz uygulaması yapılabilecek proje belirlendi. 

• Bursa Blok Mermer Fuarı’nda “Bilecik Mermeri Tasarımla Buluşuyor: Şehir, 
Mermer ve Nesneler” atölye etkinliği kapsamında oluşturulan “Bilecik Mermeri 
Tasarımla Buluşuyor Sergisi” açıldı.

• Bursa’nın doğusundaki sanayi kuruluşları ve evlerin atıksularını arıtan Yeşil 
Çevre Arıtma Tesisi’nin kapasitesi artırıldı, Çamur Bertarafı Tesisi ve BEBKA 
Projesi’nin açılışı yapıldı.

• Eskişehir’de düzenlenen “Geleceğin Sektörleri; Havacılık ve Raylı 
Sistemlerde Türkiye – Almanya İşbirliği” konulu sempozyumda ilin bu 
alandaki potansiyeli ele alındı.

• Bursa’nın turizmde daha ileri noktalara taşınması amacıyla düzenlenen Turizm 
Zirvesi’nin 2.’si gerçekleştirildi. Zirvede, Bursa turizmi her yönüyle tartışıldı.

• BEBKA desteğiyle hayata geçirilen “Anladınız mı Beni” Projesi kapsamında 
Yıldırım Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Roman Çalıştayı’nda sorunlar 
gündeme taşındı.

• İznik Belediyesi’nin, BEBKA desteğiyle hayata geçireceği Eko Turizm Projesi 
çerçevesinde, Katırlı Dağları’nda yapılacak 
bungalov evlerin temeli atıldı.

• BEBKA desteğiyle Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi tarafından yaptırılan DOSAB 
kreşi açıldı. Kreş, Bursa’da sanayi bölgeleri 
arasında ilk olma özelliği taşıyor.

• Raylı sistemler ve havacılık sektör 
raporları hazırlandı. Çalışma kapsamında 45 
özel sektör temsilcisi ile görüşme yapılırken, 28 
firma ile de anket yapıldı.
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• Havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayi ile Bilecik doğaltaş ve mermer 
sektörünün geliştirilmesi alanlarına yönelik olarak ilan edilen 2016 MDP ile 
ilk defa bütçenin tamamı özel sektöre ayrıldı. İlk kez sektöre özel programlar 
hazırlandı. İlk defa KOBİ sınırı kaldırıldı, bir ile özel program açıldı. 

• BEBKA tarafından 2.’si düzen-
lenen ve kapsamı “Anadolu 
Animasyon ve Dijital İşler 
Festivali” olarak genişletilen 
Anadolu Çizgi Film (Ani-
masyon) Yarışması’na 63 film 
başvurusu alındı.

• TR41 Bölgesi’nde kurulu kü-
melerin temsilcilerinin katılarak deneyimlerini paylaştığı 3. Bölgesel Küme 
Buluşması, BEBKA’nın organizasyonuyla Bursa’da gerçekleşti.

• Kış Turizmi Platformu, Erzurum’daki ilk toplantısında Palandöken, Uludağ, 
Kartalkaya, Erciyes ve Sarıkamış kış turizm merkezlerinin ulusal ve uluslara-
rası arenada tanıtılması için protokol imzalayarak ortak faaliyetler düzenleme 

kararı aldı.

• Bursa Medikal ve Termal Tu-
rizm Forumu’nun 2’ncisi Merinos 
Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. 4 kıtadaki 22 ülkeden 
gelen 57 kişilik alım heyeti, panellerin 
ardından ikili iş görüşmelerinde bulun-
du.

• Bursa Bebe, Çocuk Hazır Giyim & 
Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow), 

BEBKA’nın da desteğiyle Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlendi. 

• BEBKA tarafından Bilecik’in tanıtımına yönelik çalışmalar kapsamında tu-
rizm profesyonellerine yönelik turlara devam edildi.

• BEBKA'nın organizasyonuyla Bursa'yı ziyaret eden Malezyalı yazılı, görsel ve 
sosyal medya temsilcisinden oluşan heyet, tarihi ve turistik yerleri gezdi.

• İnegöl’de 161 kadının BEBKA desteğiyle 
kurduğu Oylat Boğazı Köyleri ve Mahal-
leleri Kadın Kalkınma Kooperatifi’nin 
hizmet binasının temeli, düzenlenen 
törenle atıldı.

• Raylı sistemler ve havacılık sektör raporları 
hazırlandı. Çalışma kapsamında 45 özel 
sektör temsilcisi ile görüşme yapılırken, 28 
firma ile de anket yapıldı.

Teknik Destek 
Programları

başvuru

projeye
destek

bin TL
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436
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• BEBKA’nın Eskişehir’de düzenlediği Melek Yatırımcılık 
Paneli'nde, melek yatırımcılar tecrübelerini paylaştı, bu 
alandaki teşvikler anlatıldı. Büyüme potansiyeline sahip iş 
fikirlerinin sahipleri, Eskişehirli ve Eskişehir dışından gelen 
yatırımcılarla bir araya geldi.

• BEBKA, Fransa’da düzenlenen Annecy Animasyon Film 
Festivali’ne katılarak Türkiye ve Eskişehir’de animasyon ile 
ilgili yapılan çalışmaları tanıttı.

• BEBKA’nın Güdümlü Proje Desteği ile yaptırılacak Eskişehir Fuar ve Kongre 
Merkezi için imzalar 
düzenlenen törenle 
atıldı.

• BEBKA temsilcileri 
OECD’nin Lizbon’daki 
Dirençli Şehirler Ağı 
Zirvesi’nde Bursa ile 
ilgili sunum yaparak 
kentin ekonomik, sosyal, 
çevresel ve toplumsal açı-
dan dayanıklı yönlerini 
anlattı. Bu kapsamda bir rapor da hazırlandı.

• BEBKA tarafından 2014 yılında hayata geçirilen “Bursa Eskişehir Bilecik Endüst-
riyel Simbiyoz Programı” Newton-Kâtip Çelebi Fonu’ndan destek almaya hak 
kazandı.

• Uludağ’ın turizm olanaklarının 
dört mevsime yayılarak geliştirilmesi çalış-
maları kapsamında “Uludağ Sürdürüle-
bilir Turizm Planı Tanıtım Toplantısı 
ve Çalıştayı” düzenlendi.

• Bursa’da kooperatifçiliğin yol 
haritasını belirleyecek ‘Bursa Koopera-
tifçiliğinin Vizyonu Paneli’ BEBKA ve 

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

• BEBKA, Temel Eğitim Programı çerçevesinde Mülga Kalkınma Bakanlığı’ndan 
gelen 35 uzman yardımcısı adayına, Ajans faaliyetleri ve desteklenen projeler ile 
ilgili bilgi verdi.

• MMG tarafından düzenlenen 1. AR-GE ve İnovasyon Zirvesi’nde BEBKA 
koordinasyonunda sergilenen TR41 Bölgesi’ndeki 
üniversitelerin akademisyen ve öğrencileri tarafından 
geliştirilen AR-GE ve inovasyon projeleri ziyaretçiler-
den tam not aldı.

• Teknoloji tabanlı firmaların desteklenerek büyüme ve 

Mali Destek Programları

Bilecik Mermer ve 
Doğaltaş Sektörü 

Havacılık-Raylı Sistemler-
Savunma Sanayi

başvuru

'ine
destek

milyon
TL

92
28
11,5
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• Sosyal Girişimcilik Seminerleri

• OaSIS Projesi

• Bursa Üniversite İhtiyaç Analizi

• TECHUP Bursa

• TechUP Eskişehir

• SeedUP Bursa

• Bursa İnovasyon Ekosistem Analizi

• Eskişehir Endüstriyel Simbiyoz Projesi

• Dünyada Girişim Sermayesi Örnekleri 
Raporu

Diğer Faaliyetler
yıla

neler
sığdırdık?

20
17

gelişmesine katkı sağlayacak Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı–Tec-
hUP’ın ilk toplantısı Eskişehir’de yapıldı.

• Tasarım ve inovasyonun kalbi 2. kez Bursa’da attı. Sanayici, akademisyen, girişimci 
ve öğrencileri buluşturan zirve kapsamında paneller, konferanslar, atölye çalışmala-

rı ve seminerler olmak üzere 17 farklı etkinlik düzen-
lendi. 

• BEBKA desteğiyle İznik Belediyesi tarafından haya-
ta geçirilen Ekoturizm Tesisleri, dönemin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun da 
katıldığı törenle faaliyetlerine başladı.

• Frig Vadisi’nin balon turuyla tanıtılacağı ve Eski-
şehir’in turizm potansiyeline büyük katkı sağlayacak 
projenin imzaları atıldı.

• BEBKA ile Anadolu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM 
TTO) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi (ETTOM) tarafından birlikte yürütülen TechUP 
Programı'na girmeye hak kazanan 12 firma, mentorluk ve eğitimlerle sek-
törde büyümek ve yatırım almak için ihtiyaç duyacağı bilgilerle donatıldı.

• Körfez ülkelerinin sosyal medya fenomenlerinden oluşan yaklaşık 10 kişilik 
bir grup Bursa'yı ziyaret etti.

• Bursa Valiliği koordinasyonunda, BEBKA yürütücülüğünde ekonomik, 
sosyal ve çevresel dengelerin dikkate alınarak Uludağ ve yakın çevresinde 
turizm olanaklarının dört mevsime yayılması, geliştirilmesi ve sürdürülebi-
lirliğinin sağlanması ile Uludağ’ın kış turizminde uluslararası cazibe merkezi 
olması amacıyla yapılan “Uludağ Sürdürülebilir Turizm Planı”, 
hedeflenen süresi içinde 10 aylık çalışma sonrasında tamamlandı.

• BEBKA tarafından British Council işbirliğiyle ve Newton-Kâtip Çelebi 
Fonu desteğiyle düzenlenen Endüstriyel Simbiyoz Konferansı ve Pro-
je Pazarı başarıyla gerçekleştirildi.

Teknik Destek 
Programları

başvuru

projeye
destek

bin TL
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• BEBKA’nın British Council işbirliğiyle 20-23 Şubat 2017 tarihlerinde İngil-
tere’nin Birmingham kentine düzenlediği endüstriyel simbiyoz teknik gezi 
programı başarıyla tamamlandı.

• Mülga Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, BEBKA Yatırım Destek 
Ofisleri tarafından “2017 yılı Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi” 
hazırlandı.

• BEBKA, BTSO, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Pera-
kende Ticaret Sektörü Zirvesi, sektör ve kurum temsilcilerini buluşturdu. 
Zirve, Türkiye ekonomisinin büyümesine güç katan sektörün geleceğine ışık 
tuttu.

• BEBKA ve ARİNKOM TTO tarafından yürütülen Teknoloji Odaklı 
Hızlandırıcı Programı TechUP’ın son aşaması olan Demo Day etkinli-
ği, geniş bir katılımla düzenlendi.

• BEBKA Eskişehir Yatırım Destek Ofisi (YDO) tarafından Anadolu Üni-
versitesi işbirliği ile düzenlenen “Nitelikli İstihdam ve Kariyer İçin 
Üniversite-Sanayi Buluşması” Paneli, yoğun katılımla gerçekleşti.

• BEBKA’nın da destekleriyle 2 yıl önce hayata geçen Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası Enerji Verimliliği Merkezi (EVM) içerisinde yer alan ‘Enerji 
Ölçüm Laboratuvarı’, TÜRKAK tarafından akredite edilen Türkiye’nin ilk 
ve tek laboratuvarı oldu.

• Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yenilikçi bir sanayi-üniversite 
işbirliği modeliyle kurulacak olan İleri Kompozit Malzemeler Araştır-
ma ve Mükemmeliyet Merkezi (İKMAMM) Projesi’ne, BEBKA’nın 
güdümlü proje desteğiyle desteklenmesi konusunda Mülga Kalkınma Ba-
kanlığı’ndan onay geldi.

• BEBKA, dünyada, ülkemizde ve Eskişehir’de animasyon sektörünün mevcut 
durumunu ve sorunlarını ortaya koyabilme adına “Animasyon Sektör 
Raporu” hazırladı.

• BEBKA’nın güdümlü proje desteğinden faydalanmaya hak kazanan İleri 
Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi (İKMAMM) 
Projesi imza törenine dönemin Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da katıldı.

• BEBKA tarafından düzenlenecek 3. Anadolu Animasyon Film Yarış-
ması ile 3. Anadolu Animasyon ve Dijital İşler Festivali’nin tanıtım toplan-
tısı gerçekleştirildi.
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• BEBKA ve KOSGEB Bursa arasında Avrupa İşletmeler Ağı Projesi çerçeve-
sinde işbirliği protokolü imza töreni yapıldı.

• BEBKA işbirliğinde gerçekleştirilen Marka Değerleriyle Bilecik Sem-
pozyumu’nda, Bilecik’in turizme ilişkin kaynakları ve yapılması gereken 
çalışmalar ele alındı.

• BEBKA tarafından Eskişehir Valiliği koordinasyonunda 3.’sü düzenlenen ve 
animasyon sektörünün ülkemizdeki gelişimine katkı sağlaması amaçlanan 
Anadolu Animasyon ve Dijital İşler Festivali, sektörün tüm taraflarını 
buluşturdu.

• Bilecik’in sosyoekonomik eğilimlerinin ve önceliklerinin belirlenmesi adına 
düzenlenen “Bilecik Ortak Akıl Toplantısı” gerçekleştirildi.

• TÜBİTAK işbirliğiyle düzenlenen “Mermer Atıklarının Değerlendiril-
mesi” toplantısı, Bilecik ev sahipliğinde yapıldı.

• Türkiye’nin kalkınmasıyla ilgili yapılması öngörülen temel tercihler ve izlene-
cek stratejiler konusunda bölgelerdeki temel paydaşların katkılarının alındığı 
11. Kalkınma Planı İl Toplantıları kapsamında Bursa, Eskişehir ve 
Bilecik’te yapılan toplantılarda toplumun her kesiminin görüşleri alındı.

• Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş-
kanlığı (KOSGEB) işbirliğiyle Avrupa Birliği'nin, işletmelerin ve KOBİ’lerin 
rekabet edebilirliğini artırmaya yönelik (COSME) programının tanıtımı 
yapıldı.

• BEBKA ve TÜBİTAK işbirliğinde, Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret 
Odası, Anadolu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Eskişehir Osmanga-
zi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin katkılarıyla “EUREKA ve Ufuk 
2020 Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi.

• Türkiye’deki animasyon sektörünün gelişiminde önemli bir konumda bulu-
nan Eskişehir, sektörün geleceğinin masaya yatırıldığı 
Animasyon Sektörü Danışma Kurulu Toplan-
tısı’na ev sahipliği yaptı.

• BEBKA tarafından Bursa’da düzenlenen Bursa Tek-
noloji Odaklı Hızlandırıcı Programı (TechUP) 
kapsamında organize edilen DEMODAY etkinliği, 
girişimci ve yatırımcıları bir araya getirdi

• BEBKA tarafından Anadolu Üniversitesi ARİNKOM Teknoloji Transfer 
Ofisi (TTO) işbirliği ile düzenlenen Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı 

Programı/TechUP Eskişehir 2018’in 
lansmanı yapıldı.

• Bilecik’in tanıtımına katkı sağlamak 
amacıyla Bilecik Valiliği koordinasyonunda 
BEBKA tarafından turizm acentelerine yöne-
lik olarak Bilecik Info Gezisi düzenlendi. 

Teknik Destek 
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• 2011 yılından itibaren Bilecik’te BEBKA tarafından yürütülen ve desteklenen 
turizm faaliyetlerine fayda sağlaması amacıyla bir yıl süre ile Bilecik Şehir Mar-
kalaşması ve Tanıtımı çalışması gerçekleştirildi.

• “Yarının Kentleri” temasında Kapadokya’da düzenlenen II. Uluslararası Şehir, 
Çevre ve Sağlık Kongresi’nde BEBKA iki sunum ile yer aldı.

• “Türkiye için Endüstriyel Simbiyoz Yol Haritası Geliştirilmesi Projesi” başlangıç 
toplantısı gerçekleşti. Toplantıda, pilot olarak seçilen bölgemizdeki çalışmalar hak-
kında proje danışma kurulu üyelerine bilgi verildi.

• BEBKA ev sahipliğinde gerçekleştirilen İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 
Çalıştayı, ülke genelindeki Kalkınma Ajanslarından gelen uzmanlarının katılımıyla 
gerçekleştirildi.

• BEBKA tarafından geliştirilen ve desteklenen, ARİNKOM TTO tarafından 
yürütülen ve kısa adı TechUP olan Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı'nın 
uygulama aşaması, hızlandırıcı eğitimleri ile devam etti.

• BEBKA, KOBİ’lere sağlanan inovasyon desteklerini geliştirmek amaçlı gerçekleşti-
rilen Optimizing Support for Innovating SMEs (OaSIS) Projesi'ne başvuru yaptı.

• Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan "Toplam Faktör 
Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesi Destek Projesi" kapsamında BEBKA, 
Ekosistem Analizinde Pilot Kalkınma Ajansı oldu. Yapılan çalışma ile bölgenin 
inovasyon ekosisteminin mevcut durumunun güçlü ve zayıf  yönlerinin belirlenmesi 
amaçlandı.

• 2 Ağustos 2018 tarihinde Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde AR-GE ve 
Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren firma-
lara yönelik Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) İnovasyon 
Karnesi tanıtımı amacıyla bir toplantı yapıldı.

• Türkiye Yerel Yönetimleri ödül töreninde, “Osmaneli Belediyesi Sürekli 
Eğitim Merkezi Projesi”, sosyal sorumluluk alanında ilçeler arasında Türkiye 
Birincisi olarak ödülünü aldı.

• Bilecik Valiliği ve BEBKA işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Kınık Köyü Kırsalda 
Tasarım Etkinliği’ öncesinde çömlek ustaları, akademisyenler ve öğrenciler yeni 
tasarım ürünleri geliştirmek üzere bir araya geldi.

• BEBKA ile Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğinde ‘’Sakarya Havzası Sürdürüle-
bilir Kalkınma Stratejileri’’ ortak akıl çalışmasında Sakarya Havzası’nın; ulaşım, 
turizm, sanayi, tarım ve enerji başlıklarındaki potansiyeli mercek altına alındı.

• Bölgesinde sürdürülebilir kalkınmaya öncülük ederek ulusal kalkınma 
vizyonuna katkı sağlayan BEBKA, 
mazisi yüzyıllar öncesine dayanan 
ipek böceği yetiştiriciliğinin gelişi-
mi için paydaşları bir araya getirdi.

• BEBKA ve Bursa Ticaret 
İl Müdürlüğü işbirliğiyle İznik çi-
niciliğinin geliştirilesi ve markalaş-
masına yönelik çalışma başlatıldı.

Mali Destek Programları

Sektörel Rekabetçiliğin  
Artırılması 

Endüstriyel Simbiyoz 

Kırsalda Ekonomik 
Kalkınma

başvuru

ve halen 
devam ediyor

milyon
TL

123
24
12,8

Devam eden programların tahmini 
destek miktarları ile birlikte yaklaşık 
değerler ifade edilmiştir.
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• Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi ile Mobilya-Ahşap Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi tarafından, BEBKA, İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği ve İnegöl 
Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği kapsamında “Mobilya Çalıştayı” gerçekleştirildi.

• BEBKA güdümlü proje desteği kapsamında Osmaneli Belediyesi tarafından kurula-
cak İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Projesi için imzalar atıldı.

• BEBKA, bölge illerinin tanıtımı için T.C. Aşkabat Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma 
Müşavirliği ile önemli bir işbirliğine imza attı. BEBKA, Türkmenistan’ın en fazla 
reyting alan gezi programı olan “Bilmek ister misiniz” için Bursa, Eskişehir ve 
Bilecik’te çekimler gerçekleştiren devlet kanalı Yaslyk TV’ye ev sahipliği yaptı.

• BEBKA ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde, Bilecik Ticaret ve 
Sanayi Odası ve BİLMERDER’in desteğiyle, Bilecik ve Bayburt illeri mermer sektör 
temsilcilerinin bir araya getirilmesi amacıyla bir program düzenlendi.

• Eskişehir ve Bilecik illerinin turizm değerlerini tanıtmak amacıyla BEBKA tarafından 
turizm acentelerine yönelik ‘Info Gezi’ düzenlendi.

• İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasında başlatılan ve Teşkilat üyesi ülkele-
rin gençlerinin başka bir İİT üyesi ülkede staj yapmasına imkân sağlayan İslam İşbir-
liği Teşkilatı Uluslararası Staj Programı (OIC Intern), Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te 
ayrı ayrı tanıtıldı.

• "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği; 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri" toplantıları Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te sanayi 
temsilcileri ile ilgili kurumların yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

• Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BEBKA desteğiyle Eskişehir Ticaret 
Odası tarafından kurulan TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi’ni 
hizmete açtı.

• BEBKA tarafından Anadolu Üniversitesi ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) 
işbirliği ile yürütülen Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı’nı (TechUP) başarıyla 
tamamlayan girişimciler, İstanbul'da yatırımcılarla buluştu.

• BEBKA işbirliğinde Bilecik’in en önemli değerlerinden olan el değmemiş ve zengin 
çeşitliliğe sahip doğasının bilinirliğinin artırılması ve bölgenin gelişimine katkı sağla-
yacak şekilde kullanılması amaçlarıyla "Bilecik Doğa Rotaları Oluşturulması" 
çalışması yürütüldü.
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20
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• TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaş-
ma Stratejisi Belgesi” çalışmalarına saha 
araştırması ile başlayan BEBKA çalışma 
ekibi, bölge illerinde yenilik ve AR-GE 
açısından öne çıkan 60’a yakın firmayla 
ve ekosistem aktörleriyle iki ay süresince 
derinlemesine mülakatlar gerçekleştirdi.

• 2018-2020 yıllarını kapsayan Yenilik Temelli Sektörel Dönüşüm Sonuç Odak-
lı Programı (YTSD) özelinde oluşturulan Yönlendirme ve Danışma Kurulu, 
BEBKA Genel Sekreterliği başkanlığında ilk toplantısını Bursa’da yaptı.

• Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi Belgesi 
çalışması kapsamında düzenlenen “TR41 Böl-
gesi Sanayide Yenilik ve Rekabetçilik Şurası” 
Bursa’da gerçekleştirildi.

• Körfez ülkerinden gelen konuk iş 
insanları ile 200’e yakın Bursalı iş insanı ara-
sında 600’e yakın ikili iş görüşmesi yapıldı.

• Uludağ’da yetki karmaşasını sona 
erdirmek ve turizmi 12 aya yaymak hedefiyle Alan Yönetimi Başkanlığı Mo-
deli’ni hayata geçirmek için çalışmalar başladı.

• Bursa Valiliği koordinasyonunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BEBKA 
işbirliğinde düzenlenen Sosyal Girişimcilik Semineri, büyük bir katılımla 
gerçekleştirildi.

• BEBKA tarafından Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Organize Sanayi Böl-
ge Müdürlüğü ile birlikte sürdürülen Eskişehir Endüstriyel Simbiyoz Projesi 
kapsamında planlanan saha ziyaretleri tamamlandı.

• Sürdürülebilir Üretime Geçiş Sonuç Odaklı Progra-
mı kapsamında Eskişehir ve Bilecik’te temiz üretim 
denetim eğitimleri gerçekleştirildi.

2019
Sonuç Odaklı Programlar
• Yenilik Temelli Sektörel Dönüşüm
• Sürdürülebilir Üretime Geçiş
• Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi 
• Animasyon Sektörünün Geliştirilmesi 
• Yerel Kalkınma Fırsatları
• Kurumsal Dönüşüm

Teknik Destek 
Programları

başvuru

projeye
destek

milyon TL

75
35
1,2
Fizibilite 
Desteği

projeye
destek

bin TL

2
248

Devam eden programların tahmini 
destek miktarları ile birlikte yaklaşık 
değerler ifade edilmiştir.

Mali Destek Programları

Mesleki Eğitimin 
Geliştirilmesi 

Girişimcilik

başvuru

'üne
destek

milyon
TL

94
34
17
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BEBKA’nın desteklediği 
projelere ödül yağdı
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, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan 'Güçlü Girişimci 
Kadın' olarak teşekkür belgesi aldı. 

BEBKA’nın 2015 yılı sonuna kadar desteklediği toplam 6 
proje, Avrupa Konseyi Girişimcilik Ödülleri’nde birincilik 
ve Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin Altın Pusula ödülü 
dâhil olmak üzere toplam 9 adet ödülün sahibi oldu. 

2016’da BEBKA tarafından düzenlenen Anadolu Çizgi 
Film (Animasyon) Yarışması, Doğrudan Pazarlama Ödül-
leri’nde ‘Yarışma ve Festivaller’ kategorisinde ikinciliği 
elde etti. BEBKA’nın desteği ile hayata geçirilen “Sağlıkta 
Tüm Engelleri Kaldırıyoruz” Projesi Sağlık Bakanlığı 
tarafından, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kreş ve 
Gündüz Bakımevi de BUİKAD tarafından ödüle layık 
görüldü.

2017 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim 
Teknolojileri tarafından ilk kez düzenlenen Geleceğin 
Eğitimine Katkı Ödülleri Yarışması'nda, Bursa’dan BE-
BKA Teknik Destek Programı kapsamında alınan eğitim 
sonucu hazırlanan Masallar Canlanıyor Projesi 3.lük 
ödülü aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yaşayan Şehir Komitesi 
tarafından düzenlenen 'Şehir Ödülleri 2017' gecesinde, 
BEBKA destekli Kırsalda Tasarım Projesi ile eko turizme 
açılan Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu Köyü 
‘Yılın Köyü’ ödülünü almaya hak kazandı.

BEBKA'nın desteği ile hayata geçirilen Tekstil ve Teknik 
Tekstil Mükemmeliyet Merkezi, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen 
Oda/Borsa Proje Yarışması’nda ödüle layık görüldü.
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Bölge
tanıtımı için
katılım sağlanan 
fuarlar

2013 2014 20152012
• EMITT 

• ITB BERLIN 

• ATM DUBAI 

• SPA&WELNESS 
ZİRVESİ 

• 22. ULUSLARARASI  
SAĞLIK TURİZMİ FUARI 

• 6. ULUSLARARASI  
SAĞLIK TURİZMİ KONGRESİ

• UKRAINE INTERNATIONAL 
TRAVEL AND TOURISM 
EXHIBITION 

• EMITT 

• ITB BERLIN 

• ATM DUBAI 

• IMTEC DUBAI 

• WTM LONDRA 

• METEX BURSA 

• MÜSİAD EXPO

• EMITT 

• ITB BERLIN 

• ATM DUBAI 

• YÖREX 

• BURSA MERMER 
BLOK FUARI

• EMITT

• ATCEX

2017 2018 20192016
• EMITT 

• JTTX6 CİDDE 

• ITB BERLIN 

• RIYADH TRAVEL FAIR 

• ANNCEY ANİMASYON 
FESTİVALİ  

• YÖREX 

• 8. VAN DOĞU  
ANADOLU TURİZM  
VE SEYAHAT FUARI 

• TRAVEL TURKEY 
İZMİR

• EMITT 

• HESTOUREX 

• YÖREX 

• MÜSİAD EXPO 

• TRAVEL TURKEY 
İZMİR

• EMITT 

• HESTOUREX 

• INTERALPIN 

• INNOPROM

• EMITT 

• JTTX6 CİDDE 

• RIYADH TRAVEL 

• ATM DUBAI 

• ANNECY ANİMASYON 
FESTİVALİ 

• TRAVEL TURKEY 
İZMİR 

• YÖREX
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yıla
neler

sığdırdık?

21
Mali

Destek
Programı

kişiye
proje yazma 

eğitimi

4586

(MDP) proje 
başvurusu

1384
(TD) 

desteklenen 
eğitim

398

(FZD) 
desteklenen 

fizibilite

53 (MDP) 
desteklenen 

proje

353

kişiye
bilgilendirme

toplantısı

9220

161 Milyon TLToplam Yatırım

Güdümlü
Proje

4
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2008 yılında BUTEKOM’u kurarak 
başlattığımız sektörel dönüşüm hamlesi, 
2016 yılından itibaren akredite tekstil 
ve teknik tekstil laboratuvarını da içe-
ren güçlü bir altyapıya kavuştu. Ülke-
mizde ilk olma ayrıcalığı taşıyan Tekstil 
ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Mer-
kezimiz, firmalarımızı konvansiyonel 
üretimden rekabetçi ve değişim yönlü 
yeni stratejilere hazırlıyor. BEBKA’nın 
da mali destek sağladığı projemiz 
sayesinde firmalarımız, mükemmeliyet 
merkezimiz ile pazar koşullarına ve 
yenilikçi ürün taleplerine hızlı çözümler 
üretiyor. Toplam 12 milyon TL bütçeli 
merkezimiz, 13 bin metrekare kapalı 
alanda sektör temsilcilerimizin AR-GE 
ve inovasyona dayalı üretim modeline 
geçişine rehberlik ediyor. Böylece hem 
bölgemizde hem de ülkemizde tekstil ve 
hazır giyim sektörleri ile alt sektörleri-
mizin sürdürülebilir büyümesine imkân 
sağlıyor. 

Sayın Cumhurbaşkanımızdan, ‘Oda/
Borsa Proje Yarışması’nda aldığı ödülle 
başarısını taçlandıran Tekstil ve Teknik 

Tekstil Mükemmeliyet Merkezimiz ile 
Bursa, düşük üretime dayalı standart 
ürünler yerine; akıllı tekstiller, nano 
ürünler ve üç boyutlu kumaş teknoloji-
leriyle özgün ve yüksek kaliteli üretim 
gerçekleştiren bir kent kimliğine doğru 
hızla yol alıyor.  

Diğer taraftan 
BUTEKOM’un 
Türk Akreditasyon 
Kurumu tarafın-
dan uluslararası 
akreditasyon 
almasıyla birlikte 
Tekstil ve Teknik 
Tekstil Mükemme-
liyet Merkezimiz 
de 17025 laboratu-
var akreditasyonu 
belgesine sahip oldu. Akreditasyon 
işleminin tamamlanmasıyla birlikte 
BUTEKOM’un hizmetlerinden fay-
dalanan firmalarımızın test sonuçları 
uluslararası geçerliliğe kavuştu. Tekstil 
ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Mer-
kezi’nde, tekstil ve kauçuk sektörlerine 

yönelik yaklaşık 1200 test yapılıyor. İleri 
Kompozit Malzemeler Araştırma ve 
Mükemmeliyet Merkezi’nin de dev-
reye girmesiyle, otomotiv sektörünün 
ihtiyacı olan yanmazlık testlerinin tümü 
BUTEKOM’da yapılacak. 

Kamu-özel sektör ve 
sivil toplum kuruluş-
ları arasında koordi-
nasyon ve işbirliğini 
gerçekleştiren Ajan-
sımız da kalkınmaya 
yön veren yapısıyla 
yerel sorunlara 
yerel odaklı çözüm-
ler sunarken, aynı 
zamanda kaynak-
ları etkin ve verimli 
kullanıyor. BEBKA, 

bölgemizin stratejik alanlara odakla-
narak uluslararası rekabet düzeyini 
artıran çalışmalara, mükemmeliyet 
merkezlerimize sunduğu özel destekler-
le bir yenisini daha ekledi. Bu değerli 
destekleri için Kalkınma Ajansımıza 
şükranlarımı sunuyorum.

‘MÜKEMMELİYET MERKEZİ, 
BAŞARILARIYLA
YETİNMEYEN BİR BURSA 
VİZYONUNUN ÜRÜNÜ’

Kısaca Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi

İbrahim Burkay / BTSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Tekstil ve Teknik Tekstil 
Mükemmeliyet Merkezi, 

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) 

tarafından bu yıl ilk defa 
düzenlenen Oda/Borsa 

Proje Yarışması’nda 
ödüle layık görüldü.

Ülkemizde tekstil ve hazır giyim sektörlerine AR-GE altyapısı sağlamak üzere Akredite 
Tekstil ve Teknik Tekstil Laboratuvarı'nı da içeren, Türkiye’deki ilk “Tekstil ve Teknik 
Tekstil Mükemmeliyet Merkezi”dir. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın proje sahibi olduğu 
ve BEBKA tarafından desteklenen “Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi”, 
2016’da faaliyete geçti. Merkezde, tekstil ve teknik tekstil alanlarına yönelik 1120 adet test 
yapılabiliyor. Böylece sektördeki firmaların yurtdışından hizmet aldığı birçok test yurtiçinde 
yapılabilir hale geldi ve kaynakların yurtdışına aktarılması önlendi.
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Eskişehir tarih öncesi çağlardan bu 
yana ticaret ve sanayi ile anılagelmiştir. 
İpek Yolu başta olmak üzere küresel ti-
caret yolları ve demiryolları üzerindeki 
konumu ve limanlara yakınlığı nedeniy-
le bu avantajlı konumunu kullanmıştır. 
Ancak kentimiz, ticaret için olmazsa 
olmaz öneme haiz fuar altyapısını inşa 
etmekte ne yazık ki çok geç kalmıştır. 
BEBKA tarafından hazırlanan 2014-
2023 Bölge Planı'nda da atıf  verilen ve 
odamızın da görevlendirildiği “ulus-
lararası fuar alanı yapılması” konusu, 
bir kurum projesi olarak Odamızın 
gündemindeki yerini almıştır. 2006 
yılında Odamız tarafından satın alınan 
araziyle ilk adımı atılan fuar alanı, 
2015 yılında BEBKA işbirliğiyle hayata 
geçirilmiştir. Günümüzde sahip oldu-
ğumuz iletişim imkânlarını değerlen-
dirdiğimizde, ticaret iletişiminin önemi 
tartışmasızdır. Eskişehir Fuar Kongre 
Merkezi, ticaret iletişimini geliştirecek 
önemli bir altyapıdır. 

Fuar ve kongre turizmi Eskişehir için 
stratejik bir alandır. Odamızca inşa 
edilen fuar kongre altyapısı için profes-
yonel bir işletme süreci planlanmıştır. 
Eskişehir Fuar Kongre Merkezi içinde 

faaliyet gösteren ETO TÜYAP Fuar 
Merkezi, ülkemizin en önemli fuar 
işletmecisi TÜYAP Fuarcılık tarafın-
dan işletilirken, kongre merkezimiz 
ise Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi 
İşletmeciliği Ticaret A.Ş. tarafından 
idare edilmektedir. 

TÜYAP, Eskişehir’deki faaliyetleri-
ne 2019 yılında 8 fuarla başlamıştır. 
Yepyeni bir endüstri oluşturan ETO 
TÜYAP Fuar Merkezi, bir yıl içinde 
500.000’in üzerinde ziyaretçiye hitap 
ederek adeta imkânsızı başarmıştır. 
Önümüzdeki süreçte de bu enerjinin 
artarak devam edeceğini söylemek, bu 
tablodan hareketle yanlış olmayacaktır. 

Kongre Merkezimiz ise hem kentin 
kongre turizmi için en önemli altyapısı 
hem de profesyonel tiyatro, konser vb. 
kültür sanat etkinlikleri için önemli bir 
altyapıdır. 

Bu tablodan hareketle, Eskişehir Fuar 
Kongre Merkezi’nin Eskişehir’in 
geleceğine iz bırakacağı, kentimizin 
profesyonel yaşamına damga vuracağı 
çok açıktır. Gelecekte de yürüteceğimiz 
başarılı projelerde, kentimiz için değer 
üretmeye devam edeceğiz. 

‘FUAR KONGRE MERKEZİ 
ESKİŞEHİR’E DEĞER KATIYOR’

Kısaca ETO 
Fuar ve Kongre 
Merkezi

Metin Güler / ETO Başkanı

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi, 
sürdürülebilir ekonomik kalkınma 
vizyonuyla planlanmış, Eskişehir’in 
rekabetçi gücünü artıracak ve sektörel 
ihtisaslaşmayı teşvik edecek bir 
ekonomik proje. Proje kapsamında 
inşa edilen kompleks içinde birbirinden 
bağımsız dört alan mevcut. Her biri 
4000 m²’lik net kullanıma alanına 
sahip iki fuar holü, her türlü teknolojik 
olanak kullanılarak gıdadan havacılı-
ğa, inşaattan tekstile kadar Eskişe-
hir’de faaliyet gösteren tüm sektörlerin 
ihtiyaçlarına yanıt verebilecek kapasite 
ve altyapıyla planlandı. Kompleksin 
bir diğer birimi de Kongre Merkezi. 
İçinde her türlü donanıma sahip 
750 kişi kapasiteli bir oditoryum 
ile 100, 50 ve 25 kişi kapasiteli 5 
farklı toplantı salonunun yer aldığı 
kompleks, Eskişehir Ticaret Odası 
üyeleri başta olmak üzere Eskişehir’in 
kongre turizmi altyapısına büyük katkı 
sağlayacak bir altyapı yatırımı olarak 
hayata geçirildi.



BEBKAHaber   201934

Dosya

Belediyemiz AR-GE ve İnovasyon 
Merkezi tarafından oluşturulan 
“Ericek Adrenalin Parkla Bursa’da 
Dört Mevsim Turizm Projesi”, Bursa 
Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan 
alınan 400 bin TL’lik hibe desteği ve 
belediyemizce sağlanan 120 bin TL’lik 
yatırımla birlikte toplam 520 bin TL’lik 
bütçeyle hayata geçirildi. Adrenalin 
Park'ın sadece Gürsu sınırlarında 
değil, ulusal ve uluslararası boyutta 
bir turizm merkezi olması hedefiyle 
projeler üretiyoruz. Gürsu'nun tarihi ve 
doğal zenginlikleriyle ön plana çıktığı 
önemli projeleri hayata geçiriyoruz. 
Ericek Göleti çevresinde oluşturduğu-
muz Adrenalin Parkımızla, ilçemizin 
alternatif  turizm alanında gelişimini 
sağlamayı, Gürsu’yu doğa ve adrenalin 
sporları alanında Bursa’nın en önemli 
merkezi yapmayı amaçlıyoruz. Turizmi 
geliştirmek hedefiyle 1 milyon 100 bin 
TL yatırımla oluşturduğumuz tesisimiz, 
doğal güzellikleriyle yaz-kış muhteşem 
manzaralar sunan, birçok branşta spor 

yapma ve doğayla iç içe keyifli zaman-
lar geçirme imkânı sağlıyor. Özellikle 
gençlerimizin sporla uğraşarak enerji-
lerini faydalı bir şekilde kullanmalarına 
imkân sağlayan tesisimiz, birçok etkin-
liğe de ev sahipliği yapıyor. Tesisimiz 
ile eğlence unsurunun da olduğu doğa 
turizminin geliştirilmesini, yerli ve 
yabancı turistlerin bölgeye çekilmesini 
amaçlıyoruz.

BEBKA hibe destekleri kapsamında; 4 
adet teknik destek projesi, 4 adet turizm 
mali destek projesi, Avrupa Birliği 
Girişimcilik Ödülü alan 1 yenilenebi-
lir enerji projesi ve 1 fizibilite projesi 
hayata geçirdik. Ayrıca, Gürsu Kayma-
kamlığı ortaklığıyla engellilere yönelik, 
Büyükşehir Belediyemizin de ortaklığıy-
la çevre atık yönetim sistemi projelerini 
yine BEBKA desteğiyle gerçekleştirdik.  
İlçemizin gelişimini sağlamak amacıy-
la hazırladığımız 12 projemize olan 
destekleri ve katkıları için BEBKA’ya 
teşekkür ediyorum.

‘GÜRSU ALTERNATİF 
TURİZMDE MERKEZ OLACAK’

Mustafa Işık / Gürsu Belediye Başkanı

Doğa sporları, ata sporları, kamp alanları, bungalov evler, zipline, ATV safari turları, yapay tırmanma 
duvarı ve muhteşem doğasıyla Adrenalin Park, Bursa’nın yeni çekim merkezi oldu. Tesis kısa sürede 
alternatif turizmin merkezi haline geldi. Proje, BEBKA’nın 400 bin TL’lik hibe desteğiyle hayata geçirildi.
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajan-
sı mali destek programları kapsamında 
ilçemize kazandırılan Eko Turizm 
Tesisimiz, bugün örnek proje olarak 
gösteriliyor. BEBKA hibe destekleri ile 
2014 yılında hizmete giren Harmancık 
Eko Turizm Tesisleri, bugüne kadar 
550.000 yerli ve yabancı turisti ağırla-
dı. İlçe nüfusunun 
85 katı ziyaretçiyi 
konuk eden tesisin 
ziyaretçi sayısı 
da her geçen gün 
artıyor. Gerek yer 
tariflerinde gerekse 
sosyal medya 
paylaşımlarında 
zaman zaman              
“BEBKA’dayım” 
yer bildirimi ve 
tarifi oluyor. Bu da 
bizim için gurur 
verici.

Doğa dostu 14 bungalov ev, yöresel 
tatların bulunduğu restoran, kafeterya, 
macera parkı, doğa yürüyüş alanı, pik-

nik alanı, ATV ve bisiklet parkurlarını 
bünyesinde barındıran tesisimiz, yöre-
nin hatta bölgemizin turizm lokomotifi 
konumuna geldi. Artarak devam eden 
turist ve ziyaretçi potansiyeline cevap 
vermek için Bursa Büyükşehir Beledi-
yemiz ile birlikte tesis kapasitesini, ilave 
6 bungalov ve üç katlı konferans salonu 

yatırımı ile artırı-
yoruz.

Bu projedeki en 
büyük kârımız ise 
istihdam. 22 çalı-
şanımız ile ilçede 
çalışan sayısı olarak 
en fazla istihdam 
sağlayan 2. işletme 
durumundayız. 
Dolayısıyla de-
vam eden turizm 
yatırımlarımız ile 

göç olgusunun önüne Ajansımızın ve 
devletimizin sunduğu hibe desteklerle 
geçmeyi planlıyoruz. Katkı ve destekle-
rini esirgemeyen BEBKA’ya şahsım ve 
ilçem adına teşekkür ediyorum.

‘EN BÜYÜK 
KÂRIMIZ İSTİHDAM’

Kısaca 
Harmancık Eko 
Turizm Tesisi 

Yılmaz Ataş / Harmancık Belediye Başkanı

BEBKA hibe destekleri 
ile 2014 yılında hizmete 
giren Harmancık Eko 

Turizm Tesisleri, bugüne 
kadar ilçe nüfusunun 
85 katı olan 550.000 

yerli ve yabancı turisti 
ağırladı. 

2015 yılının ortalarında BEBKA 
tarafından 1.500.000 TL’si hibe 
alınarak başlanan, ayni/nakdi olarak 
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Har-
mancık Belediyesi tarafından finanse 
edilen tesis, toplamda 3.500.000 TL 
proje maliyeti ile faaliyete başladı. 12 
ay boyunca hizmet veren tesiste; 14 
bungalov ev, 250 metrekare alanda 
bir restoranın yanında; macera parkı, 
paintball, dağ bisikletleri, yürüyüş 
parkurları ve ATV gezi aktiviteleri yer 
alıyor.

“BEBKA, ilçede çalışan sayısı 
olarak en fazla istihdam 
yaratan 2. işletmenin 
kuruluşuna verdiği destekle 
göç olgusunun da önüne 
geçmemize katkı koydu.”
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Teknolojideki gelişmeler kişilerin 
yeterlilik düzeyleri ile ilgili beklentileri 
üst düzeye çıkararak nitelikli istihdama 
olan ihtiyacı da artırmıştır. Mesleki 
eğitim merkezlerinde verilen uygu-
lamalı ve yetkinlik tabanlı eğitimler, 
işgücü verimliliğinin 
artırılması konusun-
da oldukça önemli 
bir yere sahiptir. 
Endüstriye Dayalı 
Mesleki Eğitim 
Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 
(EDMEM), 2015 
yılında BEBKA 
tarafından "İşbirliği 
ve Gelişim Mali 
Destek Progra-
mı" kapsamında 
desteklenmiştir. Bilecik Şeyh Edebali 
Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı bir 
merkez olarak faaliyetlerine devam 
eden EDMEM'de; Elektro/Hidrolik- 
Elektro/Pnömatik, PLC Otomasyon, 
Proses Kontrol, SCADA, Mekatronik 
ve Robotik alanlarında temel seviye 
ve ileri seviye kurslar düzenlenmekte-
dir. Merkezimiz, Bilecik sanayisinde 
çalışan teknisyen, tekniker, mühendis ve 

üniversitemiz bünyesinde eğitim alan 
teknik program öğrencilerine hizmet 
sunmaktadır. Üniversite öğrencilerimi-
ze kurs ücretlerinde yüzde 75 indirim 
uygulanmaktadır. Her yıl EDMEM Yö-
netim Kurulu kararı ile üniversitemizin 

öğrencilerinden 
bölüm başkanlık-
larının belirlediği 
başarılı birer öğren-
ciye, ücretsiz olarak 
katılmak istediği bir 
kursa katılma imkâ-
nı sağlanmaktadır. 
2015-2019 yılları 
arasında açılan 67 
kursa katılan 440 
kursiyere, eğitim 
katılım belgesi veril-
miştir. Kurslardan 

elde edilen gelir üniversitemiz döner 
sermayesi üzerinden işlem görmektedir. 
EDMEM kuruluş tarihinden itibaren 
BEBKA’nın desteği ile bölgemize ka-
zandırılmış; yenilik, verimlilik ve kalite 
odaklı bilgi ve teknoloji üretimine, 
işgücü niteliğinin artırılmasına yönelik 
mesleki eğitim faaliyetleriyle bölgenin 
ihtiyacına destek veren bir kuruluş 
olma özelliği sürdürmektedir.

‘EDMEM KALİTE ODAKLI 
TEKNOLOJİ ÜRETİMİNE 
KATKI SUNUYOR’

Kısaca BŞEÜ 
EDMEM

Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz / EDMEM Müdürü

BEBKA’nın desteği ile 
bölgeye kazandırılan 

EDMEM; yenilik, verimlilik 
ve kalite odaklı bilgi ve 

teknoloji üretimine, işgücü 
niteliğinin artırılmasına 
yönelik mesleki eğitim 
faaliyetleriyle ihtiyaca 

destek veriyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Endüst-
riye Dayalı Mesleki Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (EDMEM), BEBKA 
tarafından “İşbirliği ve Gelişim Mali Destek 
Programı” kapsamında sağlanan mali destek 
ile kuruldu. 30 Mayıs 2015 yılında projenin 
tamamlanmasıyla EDMEM, sanayi kuru-
luşlarına ve üniversite öğrencilerine hizmet 
vermeye başladı. Endüstriye Dayalı Mesleki 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 
temel amacı; Bilecik’te üniversite düzeyinde 
yetiştirilen mevcut teknik elemanların işgücü 
piyasası ve işletmelerin gelecekteki talepleri 
ile uyumlu olacak şekilde eğitilebilmesi bakı-
mından üniversitenin teknoloji odaklı mesleki 
eğitim altyapısına destek vermek ve sanayi 
kuruluşları, diğer özel ve kamu kuruluşları 
ile işbirliği yaparak sorunlarının çözümüne 
yönelik eğitimlerle destek sağlamak.
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İnegöl’ün mobilya, köfte, Oylat Kaplı-
caları ve ayçekirdeği gibi marka değer-
lerinin bilinirlik ve prestijini artırmaya 
çalışırken, diğer yandan ilçenin hem 
ekonomik hem de sosyokültürel alanda 
daha iyi noktalara yükselmesi için çeşit-
li çalışmalar yürüten İnegöl Belediyesi, 
bu kapsamda spor ve turizm faaliyetleri 
ile de anılan bir şehir olmak hedefiy-
le çeşitli projeleri hayata geçirmeye 
devam ediyor. 

İnegöl Belediyesi, doğa turizmi ya da 
diğer bir deyişle eko turizmin dünya 
turizmi içinde son yıllarda ön plana çık-
masıyla, kentin bu alanda gizli kalmış 

olan zenginliğini Yeniceköy’de BEBKA 
desteğiyle hayata geçirdi. “Doğa Spor-
ları ve Turizm Merkezi DOSTUM” 
Projesi ile hem Türkiye’nin hem de 
dünyanın tercih edilen ve beğenilen 
bir markası haline getirmek için uğraş 
veriliyor.

TURİZM POTANSİYELİ GÜN 
YÜZÜNE ÇIKACAK
BEBKA’ya 2015 yılında sunulan 
toplam 121 başvuru arasından seçilerek 
destek almaya hak kazanan 900 bin 
TL yaklaşık maliyetli proje, süreç 
içerisinde yapılan ilave projelerle 
yaklaşık 2 milyon TL’lik bir bütçeye 
ulaştı. Bu rakamın 400.000 TL 
kadarı BEBKA’nın sağladığı hibeyle 
karşılanırken, doğaseverler Doğa 
Sporları ve Turizm Merkezi ile doğa 
yürüyüşleri, okçuluk, motocross, 
bisiklet, ATV safari, offroad, foto 
safari, yamaç paraşütü, hafif  sivil 
uçaklar, balık tutma, deniz bisikleti, 
kampçılık gibi pek çok doğa sporunu 

BEBKA desteğiyle İnegöl Belediyesi tarafından 2016 yılında hizmete açılan Doğa 
Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) ile dünyada değişen turizm anlayışına paralel 
olarak İnegöl’ü doğa turizminde tercih edilen ve beğenilen bir marka haline getirmek 
için uğraş veriliyor.

yapma imkânına kavuştu. Doğa 
tutkunlarının ve alternatif  sporların 
çekim merkezi olan DOSTUM, emin 
adımlar ile yoluna devam ederken, 
proje ile İnegöl’ün saklı kalmış doğal 
güzellikleri de keşfedilerek ulusal ve 
uluslararası müsabakalarla şehrin 
tanıtımı sağlanacak. “Cesaretini 
Doğaya Göster” sloganıyla doğayı 
sevenler, sporu sevenler, alternatif  spor 
branşlarıyla tanışmak isteyenler ve bu 
alanlarda kendini geliştirmek isteyenler 
için hazırlanmış bir merkez olan 
DOSTUM, İnegöl’ü bacasız sanayi 
olarak adlandırılan turizmin yeni 
merkezlerinden biri haline getirecek.

İNEGÖL'ÜN DOĞASINI ‘DOSTUM’ DÜNYAYA TANITACAK 
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BEBKA tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, 
Bursa Valiliği koordinasyonunda, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu 
ve Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği işbirliği ile 
düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti - Kore Cumhuriyeti Turizm 
Tanıtım Etkinliği’nin gala yemeği gerçekleşti.

Turİzmde 
Güney Kore 
açılımı
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 Â BEBKA tarafından 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı uhdesinde, 
Bursa Valiliği 

koordinasyonunda, 
Bursa Büyükşehir 

Belediyesi, TÜRSAB 
Güney Marmara Bölge 

Temsil Kurulu ve 
Bursa Kültür, Turizm 

ve Tanıtma Birliği 
işbirliği ile düzenlenen 

Türkiye Cumhuriyeti 
- Kore Cumhuriyeti 

Turizm Tanıtım 
Etkinliği’nin gala 

yemeği gerçekleşti.

Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinin tu-
rizm potansiyelini tanıtmak ve ülkemiz 
ile Kore Cumhuriyeti arasında işbirliği 
imkânlarının artırılmasına katkı sağla-
mak amacıyla organize edilen Turizm 
Tanıtım Etkinliği’nin gala yemeği Bur-
sa’da düzenlendi. Geniş bir katılımla 
gerçekleşen gala yemeğine; Bursa Valisi 
Yakup Canbolat, Yalova Valisi Muam-
mer Erol, Kore Cumhuriyeti Türkiye 
Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Türki-
ye’nin Seul Büyükelçisi D. Ersin Erçin, 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, Osmangazi Belediye Başka-
nı Mustafa Dündar, Yenişehir Belediye 
Başkanı Davut Aydın, AK Parti Bursa 

milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, 
Mustafa Esgin, Atilla Ödünç, Zafer Işık 
ve Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Uludağ 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Arif  Karademir, 
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak 
Ertan Çomaklı, BEBKA Genel Sek-
reteri İsmail Gerim, TÜRSAB Güney 
Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı 
Murat Saraçoğlu, Bursa, Eskişehir ve 
Bilecik illerinden çok sayıda akademis-
yen, turizmci ve iş insanı ile Türkiye’de 
yatırım yapan Güney Koreli firmaların 
yöneticileri katıldı.
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“Koreli turistte artış var ama 
yeterli değil”
Programda konuşan BEBKA Genel 
Sekreteri İsmail Gerim, Güney Kore 
ile Türkiye arasında geçmişe dayanan 
dostluğun, turizm sektörüne ise isteni-
len düzeyde yansımadığını ifade etti. 

Gerim şunları söyledi: “Güney Ko-
re’den ülkemize gelen turist sayısı 
yeterli değildir. Farklı bir bakış açısı 
ile değerlendirdiğimizde ise, mevcut 
durumun iki ülkenin turizm ilişki-
lerinin gelişimi açısından büyük bir 
potansiyel barındırdığını ve bu alanda 
yapabileceğimiz çok fazla şey olduğunu 
görmekteyiz. Kültür ve Turizm Bakan-
lığı verilerine göre, ülkemize Güney 
Kore’den gelen turist sayısında artış 
olduğu görülüyor ama yeterli değil. Te-
mennimiz bu yükseliş trendinin bölge 
illerimizi de kapsayacak şekilde devam 
etmesi, karşılıklı olarak turist sayılarının 
ülkelerimizin kardeşliğine yakışır şekil-
de yüksek rakamlara ulaşması, mevcut 
pozitif  algının turizm ve ticari ilişki-
lere daha fazla sirayet etmesi ve artan 
işbirliği ile ülkelerimizin kenetlenmesi 
ve güçlenmesidir.”

“Bursa’nın uluslararası alanda 
marka değerinin artırılmasını 
hedeflemekteyiz”
Bursa Valisi Yakup Canbolat da şunları 
söyledi: 

“Türkiye Turizm Stratejisi ile uyumlu 
olarak ülkenin doğal, kültürel, tarihi ve 
coğrafi değerlerini koruma-kullanma 
dengesi içinde ve turizm alternatifle-
rini geliştirerek; turizmin birçok farklı 
alanında yüksek potansiyele sahip 
Bursa’nın turizmden alacağı payın ve 
marka değerinin artırılması amacıyla 
Valiliğimiz koordinasyonunda, BEBKA 
ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliği 
ile Bursa Turizm Tanıtım ve Marka 
Stratejisi çalışmaları yürütülmekte-
dir. Bu çalışma neticesinde Bursa’nın 
uluslararası alanda marka değerinin 
artırılmasını hedeflemekteyiz.”

“Bursa’yı yabancı turist ve 
yatırımcıların gözdesi hâline 
getirmeye kararlıyız”
Konuşmaların ardından panel bölümü-
ne geçildi. Gazeteci yazar Ahmet Emin 
Yılmaz moderatörlüğünde gerçek-

leştirilen ve konuşmacı olarak Kore 
Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Choi 
Hong-Ghi, Türkiye’nin Seul Büyükel-
çisi D. Ersin Erçin ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yer 
aldığı panelde; Bursa’nın turizm potan-
siyeli, Güney Kore ve Bursa arasında 
turizm çerçevesinde yapılması planla-
nan stratejiler tartışıldı.

Güney Koreli heyetten 
Bursa turu
Bursa’da bir dizi temaslarda da 
bulunan Kore Cumhuriyeti Türki-
ye Büyükelçisi ve Türkiye’nin Seul 
Büyükelçisi, gün içerisinde Bursa Valisi 
Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı da 
makamında ziyaret ederek istişarede 
bulundu. Bursa’nın önemli tarihi ve tu-
ristik yerleri olan Ulucami, Yeşil Cami 
ve Yeşil Türbe, Panorama 1326 Bursa 
Fetih Müzesi, İznik, Cumalıkızık gibi 
yerleri de gezen Büyükelçiler, Bursa’dan 
olumlu izlenimlerle ayrıldı.

İsmail GERİM / BEBKA Genel Sekreteri

Yakup CANBOLAT / Bursa Valisi
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GÜNEY KORELİ
SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ 
BURSA’YA HAYRAN KALDI

Bursa Valiliği 
koordinasyonunda, 

BEBKA, Bursa Kültür, 
Turizm ve Tanıtma 

Birliği, Türkiye 
Seyahat Acentaları 

Birliği (TÜRSAB) 
Güney Marmara 

Şubesi işbirliği ve 
THY destekleriyle 

düzenlenen program 
ile Güney Koreli sosyal 
medya fenomenleri ve 
blog yazarları Bursa’ya 

getirildi.

Uludağ, Ulu Camii, Panorama 1326 
Müzesi, Hanlar Bölgesi, dünyada 
görülmesi gereken 30 kasaba arasında 
gösterilen Gölyazı, UNESCO Dünya 
Miras Listesi’nde yer alan Cumalıkızık 
Köyü ile UNESCO listesine alınması 
için çalışmalar yürütülen İznik gibi 
doğal ve tarihi turistik bölgelere ziyaret-
ler gerçekleştiren influencerlar, ayrıca 
okçuluk, sandal turu, yamaç paraşütü 
gibi aktivitelerle de eğlenceli dakikalar 
yaşadılar.

Güney Koreli sosyal medya fenomenle-
ri ve blog yazarları ile akşam yemeğin-
de bir araya gelen ve Bursa'nın tarihi, 
kültürel ve ekonomik yapısı hakkında 
bilgiler veren Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş, yemekte yap-
tığı konuşmada her ülkenin birbirleriyle 
farklı ilişkileri olduğunu ancak Türkiye 
ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin 
özel olduğunu ifade etti. Başkan Aktaş, 
sözlerine şöyle devam etti: “İki ülkenin 
çok yakın olmamasına rağmen yıllar 
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önce bizim atalarımız Güney Ko-
re'nin bağımsızlık mücadelesi için 
asker gönderdi ve bu süreçte orada 
şehitlerimiz oldu. Seul Büyükelçimiz 
ile Kore Cumhuriyeti Ankara Bü-
yükelçisi'nin bizzat Bursa'ya gelerek 
başlattıkları bu sürecin ülkelerimiz 
ve şehirlerimiz arasındaki ilişkiyi 
daha da kuvvetlendireceğine inanı-
yorum"

BURSA’YI TANITACAĞIZ…
Bölgenin turizm potansiyelini hare-
kete geçirmek için düzenlenen orga-
nizasyon için çeşitli ziyaretler yapan 
Güney Koreli influencerlar, organi-
zasyondan memnun olduklarını ve 
Bursa’yı ülkelerinde en iyi şekilde 
tanıtacaklarını söylediler. Kentin 
kültürünün, tarihinin, doğasının 
ve mutfak lezzetlerinin anlatıldığı, 
bütün güzelliklerinin yansıtıldığı 
ziyaretlerin ardından, Güney Ko-
reli fenomenler dünya turizminde 
marka şehir olma yolunda ilerleyen 
Bursa’ya tam not verdi. 

BEBKA Genel Sekreterliği’nden 
konuyla ilgili yapılan açıklamada, 
Güney Kore’ye yönelik turizm 
çalışmalarının illerdeki paydaşlarla 
işbirliği içerisinde devam edeceği, 
bu kapsamda önümüzdeki aylarda 
Güney Koreli seyahat acentalarına 
yönelik bir tanıtım organizasyonu 
düzenleneceği belirtildi.
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4 günlük tanıtım programına Güney 
Kore’den 9 turizm bloggerı davet 
edildi. BEBKA ve THY’nin destek-
leriyle gerçekleştirilen program da-
hilinde katılımcılar ilk gün İnönü’de 
planör uçuşu ve yamaç paraşütü 
yaparken, ikinci gün Seyitgazi ve 
Han ilçeleri ile Frig Vadisi’ni gezdi. 
Bloggerlar üçüncü gün ise Çifteler 
Sakaryabaşı’nda sualtı dalışı, Mah-
mudiye’de at çiftlikleri gezisi ve ata 
binme aktiviteleri yaptı, Sivrihisar’da 
tarihi, kültürel mekanları ziyaret eti.

SOSYAL MEDYA 
HESAPLARINDAN 
PAYLAŞTILAR
Son gün ise Eskişehir il merkezindeki 
müze ve turistik yerleri gezen Güney 
Koreli bloggerlar, çektikleri görselleri 
şahsi internet sayfalarında ve sosyal 
medya hesaplarında paylaştı.

Eskişehir’den memnun bir şekilde 
ayrılan bloggerlar, Eskişehir’in cana 
yakın davranışlar sergileyen insanları-
nı, tarihi ve kültürel zenginliklerini ve 
hiç bitmesini istemedikleri aktiviteleri 
çok beğendiklerini belirterek, Güney 
Korelilerin Eskişehir’e gelmesini sağ-
lamak adına ellerinden ne geliyorsa 
yapacaklarını söylediler.

TURİZM BLOGGERLARI 
ESKİŞEHİR’DEN 
MEMNUN AYRILDI

Eskişehir Valiliği 
koordinasyonunda, Bursa 
Eskişehir Bilecik Kalkınma 
Ajansı tarafından THY 
desteklerinde düzenlenen 
program ile Eskişehir’e 
gelen Güney Koreli turizm 
bloggerları, Eskişehir’den 
memnun ayrıldı.
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Güney Koreli blogger ekibi, Bilecik ve 
ilçelerine bir gün süreli ziyarette bulun-
du. Ziyaretlerine Pazaryeri ilçesindeki 
Bozcaarmut Göleti'nde kahvaltı ile 
başlayan konuklar, geleneksel çömlek-
çiliği ile ünlü Kınık Köyü’nde çömlek 
yapımını deneyimledi. Pazaryeri helvası 
ve ünlü bozasını tadarak, yaşayan bir 
Kore gazisi ile buluştu. Güney Koreli 
blogger ekibi, Pazaryeri’ndeki temas-
larında Kaymakam Oray Güven ve 
Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile de 
görüştü.

Pelitözü Göleti Tesisleri'nde Bilecik 
Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İbrahim Taş ile bir araya gelen 
Güney Koreli ekip, ardından sırasıyla 
Saat Kulesi, Şeyh Edebali Türbesi, 
Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Sö-
ğüt’te Ertuğrul Gazi Türbesi, Hamidiye 
Külliyesi, Etnografya Müzesi, Çelebi 
Mehmet Camii ve Meydanı, Yaşayan 
Şehir Müzesi ile Kuyulu Mescidi de 
ziyaret etti.

Temas ve incelemelerine Osmaneli il-
çesinde Belediye Başkanı Münür Şahin 
ile görüşerek başlayan Güney Koreli 
konuklar, ilçede Geleneksel Osmaneli 
Evleri, Rüstem Paşa Camii, Aya Yorgi 
Kilisesi ve Seyir Tepesi'ni de gezerek 
fotoğrafladı. 

MUTLAKA YENİDEN 
GELECEĞİZ
Bilecik’i yeşil doğası ve sıcak insanla-
rıyla oldukça samimi ve huzurlu bulan 
ekip, kentte güzel anılar biriktirdiklerini 
ve Bilecik’e mutlaka tekrar gelmek is-
tediklerini belirterek memnuniyetlerini 
dile getirdi.

HUZURU BİLECİK’TE BULDULAR
Bilecik’te ağırlanan Güney Koreli sosyal medya fenomenleri ve blog yazarları, Bilecik’i 
yeşil doğası ve sıcak insanlarıyla oldukça samimi ve huzurlu bulduklarını ve mutlaka 
tekrar gelmek istediklerini söylediler.
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Durmuş Ersin Erçin
Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi Türkiye Cumhuriyeti’nin Seul Büyükelçisi Durmuş Ersin 

Erçin, Güney Kore ile karşılıklı farkındalığı artırmak için 
çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Bu çerçevede 2020 
yılının Kore’de Türkiye Turizm Yılı olarak ilan edilmesi ve 
bu vesileyle Kore’de düzenlenmesi öngörülen kültür ve 
turizm içerikli faaliyetlerle görünürlüğümüzün artırılması 
planlanmaktadır” dedi.

‘GÜNEY KORE İLE 
KARŞILIKLI FARKINDALIĞI 
ARTIRMALIYIZ’

Bursa, Eskişehir ve Bilecik’in turizm 
potansiyelini artırmayı hedefleyen 
BEBKA, bu kapsamda Güney Koreli 
turistleri bu illere çekmek için çeşitli 
faaliyetleri hayata geçirmeye başladı. 
Konu ile ilgili olarak Türkiye Cumhu-
riyeti Seul Büyükelçisi Durmuş Ersin 
Erçin, BEBKA Haber’e değerlendir-
melerde bulundu. 

Öncelikle Güney Kore’nin nüfus, iş 
gücü, işsizlik oranı, gayri safi milli 
hasılası gibi ekonomik ve ticari yapı-
sı ile ilgili bilgi rica edebilir miyiz?

Güney Kore 1960’ların sonuna kadar 
tarıma dayalı, az gelişmiş bir ekonomi-
ye sahipti. Bununla birlikte, ihracata 
dayalı endüstrileşme modelini izleye-
rek 35 yıl içerisinde modern bir sana-
yiye kavuşan Koreliler, 21. yüzyılın ba-
şından itibaren AR-GE ve inovasyon 
odaklı yeni stratejiler uygulayarak bilgi 

toplumuna geçiş sürecini hızlandırmış 
ve dünyanın en büyük 11’inci ekono-
misi konumuna erişmişlerdir. Kore’nin 
GSYİH’si 1,655 trilyon dolardır. Kişi 
başına düşen milli gelir ise 33 bin 
dolar civarındadır. Büyüme hızı yüzde 
2,7 düzeyinde seyreden ülkede işsizlik 
oranı yüzde 3,4, enflasyon oranı ise 
yüzde 1,3’tür. Geçtiğimiz yıl Kore 
605,17 milyar dolar ihracat, 535,17 
milyar dolar ithalat yapmış olup, 70 
milyar dolar ticaret fazlası vermiştir. 
Başlıca ihracat kalemleri arasında 
elektrikli makina, TV ekranları ve 
telefonlar yüzde 30,5’lik payla birinci 
sırada yer almaktadır. İkinci sırada 
yüzde 12,8’lik pay ile mekanik cihazlar 
yer almaktadır. Motorlu kara taşıtları 
yüzde 10,1’lik pay ile üçüncü, mineral 
yakıtlar ise 7,96’lık pay ile dördüncü 
sırada yer almaktadır. Başlıca ithalat 
kalemleri arasında ise mineral yağlar 



2019   BEBKAHaber 47

ve yakıtlar yüzde 27,5’lik payla birin-
ci sırada ye almaktadır. İkinci sırada 
yüzde 15,8’lik pay ile elektrikli makina, 
ekranlar ve telefonlar yer almaktadır. 
Mekanik cihazlar yüzde 11,2’lik pay ile 
üçüncü, ölçü ve tıbbi cihazlar ise 4,2’lik 
pay ile dördüncü sıradadır.

Dünyanın en kolay iş yapılan beşinci 
ülkesi olan Güney Kore’deki iş imkân-
ları ve yatırım ortamı hakkında bilgi 
verebilir misiniz? Güney Kore’ye yatı-
rım yapmak isteyen Türk firmalarına 
ne gibi destekler sağlanıyor? Özel bir 
yatırım destek programı sunuluyor 
mu?

Yabancılar Güney Kore’de dört farklı 
şekilde faaliyet gösterebilmektedir; 
derçek veya tüzel kişiler tarafından 
Kore’de tali şirket açılması; Şahıs Şir-
ketleri; Şube; Temsilcilik. Gerçek veya 
tüzel kişiler tarafından Kore’de tali 
şirket açılması (local subsidiary): Yaban-
cı şirket veya gerçek kişilerin Kore’de 
ana şirkete bağlı bir şirket (subsidiary) 
kurmak yoluyla yaptıkları yatırımlar 
Yabancı Yatırımı Teşvik Kanunu ve 
Ticaret Kanunu ile düzenlenmekte-
dir. Beş türlü şirket kurulabilmektedir: 
Kolektif  şirket (unlimited company), 
limited şirket (limited company), ano-
nim şirket (corporation), sınırlı sorumlu 
şirket (limited liability corporation) ve 
anonim şirket (incorporated company). 
Bu şirketler kanunda belirtilen prose-

dürlere göre kaydedilir ve yerel şirket 
olarak tanınır. Yabancılar tarafından 
kurulan şirketlerin yabancı sermayeli 
şirket olarak kaydedilmesi için yatırım 
tutarının en az 100 Milyon Won (yakla-
şık 100 bin dolar) olması gerekir. Birden 
fazla yabancı tarafından yapılan ortak 
yatırımlarda kişi başı yatırımın en az 
100 Milyon Won olması gerekmektedir. 

Şahıs Şirketleri (Individual Busi-
nesses): Kore’de 2012 yılına kadar bi-
reysel işyeri sahibi (individual business) 
olarak kayıtlı olup en az 100 Milyon 
Won tutarında yatırım yapan yabancılar 
yatırımcı vizesi (D-8) alabilmekteydi. 
Ancak Ekim 2012’den beri bireysel 
işyeri sahipleri yabancı yatırımcı olarak 
kabul edilmemektedir. Bu nedenle 
şirket yatırımcı vizesi alınabilmesi için 
şirket kurulması gerekmektedir. Birey-
sel işyeri açmak isteyen iş insanları en 
az 300 Milyon Won tutarında yatırım 
yapmaları halinde Sözleşmeli Ticari 
Vize (D-) başvurusunda bulunabilmek-
tedir. Kore’de oturma izni olanlar, diğer 
ülke vatandaşı Kore uyruklular veya 
daha önce Kore vatandaşlığı kazanmış 
yabancılar, eşi Kore’li olanlar bireysel 
işyerlerini kaydettirirken asgari yatı-
rım tutarı şartından muaftır. Ancak bu 
işyerleri yabancı sermayeli şirket olarak 
kabul edilmemektedir.

Şube (Branch Office): Yabancı 
şirketlerin Kore şubesi olarak tescil 

edilecek şirketlerin, yabancı şirket şubesi 
olarak atanmasının ardından Kambi-
yo Kanunu'nun öngördüğü işlemleri 
tamamlaması ve adliyeye kaydedilmesi 
gerekmektedir. Şube, Kore’de ticari 
faaliyette bulunabilir ve yerel şirketlerin 
tabi olduğu kurumlar vergisine tabidir.

Temsilcilik (Liason Office): Yabancı 
şirketler Kore’de AR-GE, pazar araş-
tırması, iş ilişkileri gibi ticari olmayan 
faaliyetler yürütmek üzere temsilcilik 
açabilir. Temsilcilikler reklam, tanıtım, 
kalite kontrol gibi tali faaliyetlerde 
bulunabilir, ancak hisse alımı, satış 
(doğrudan ya da ana firma adına) gibi 
gelir getirici faaliyetlerde bulunamazlar. 
Vergi dairesinden vergi numarası alın-
ması ve adliye kaydı gereklidir.

Kore ile iş yapmaya ilgi duyan iş insan-
larımızın, Kore’de yabancı sermayeli 
firma kurma süreçleri ve buradaki yatı-
rım imkânları konusunda Seul Büyükel-
çiliğimiz bünyesindeki  Ticaret Müşavir-
liğimizle temasa geçmeleri yararlı olur.

YENİ İMKÂNLAR 
ORTAYA ÇIKACAKTIR

Diplomatik ilişkilerde 62 yılı geri-
de bırakan Güney Kore ve Türkiye 
arasındaki ticari ve turistik ilişkiler 
ne düzeydedir? Rakamlarla ortaya 
koyabilir misiniz? 

Güney Kore, Uzakdoğu’daki ikinci 
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büyük ticaret ortağımızdır. İki ülke ara-
sındaki ticaret hacmi yaklaşık 7 milyar 
dolar seviyesindedir. Ticaret dengesi-
nin büyük oranda aleyhimize olması 
nedeniyle öncelikli hedefimiz ihracatı-
mızın artırılması ve Kore yatırımlarının 
ülkemize çekilmesidir. 

Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret 
Anlaşması (STA) ile Çerçeve Anlaşma, 
1 Ağustos 2012 tarihinde İstanbul’da 
imzalanmış ve 1 Mayıs 2013 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. STA, 26 Şubat 
2015 tarihinde imzalanan Hizmet Ti-
careti Anlaşması ve Yatırım Anlaşma-
sı'nın 1 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla 
yürürlüğe girmesi ile tamamlanmıştır.  
2012 yılında Kore ile imzaladığımız 
STA’nın, ticaret açığımızın kapatılması 
kapsamında geliştirilmesi/güncellen-
mesine yönelik çalışmalarımız sürmek-
tedir.

Kore ile dış ticaretimizin dengelenme-
sinde ülkemizdeki Güney Kore yatırım-
larının artırılmasının etkili olabileceği 
değerlendirilmektedir. Aralarında 
Hyundai, LG, KT&G, POSCO, SK 
gibi dev şirketlerin de yer aldığı 300’ün 
üzerinde Güney Koreli firmanın 
ülkemizde başta otomotiv, bilişim ve 
elektronik, madencilik, turizm ve imalat 
sanayi olmak üzere çeşitli alanlarındaki 
yatırımlarının toplamı G.Kore veri-
lerine göre 2,3 milyar doları aşmıştır. 
G.Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji 
Bakanlığı’nın verilerine göre, 2018 yılı 
sonu itibarıyla G.Kore’deki Türkiye 
kaynaklı yatırımların toplamı 33 milyon 
dolar düzeyindedir. Halihazırda G.Ko-
re’ye ihracatımızın artırılması açısından 
Türk yatırımları yetersiz kalmaktadır. 
STA’nın tüm boyutlarıyla yürürlüğe 
girmesiyle Kore’ye hizmetler alanında 
(örneğin turizm ve otelcilik) yatırım-
ların artması mümkün olabilecektir. 
Böylece müteahhitlik sektörümüze, 
inşaat malzemeleri ve tüketim malları 
ihracatımız açısından da yeni imkânlar 
ortaya çıkabilecektir.

Müteahhitlik projeleri iki ülke arasında-
ki işbirliğinin başarılı sonuçlar verdiği 
önemli bir alanı oluşturmaktadır. Son 
yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen 

mega projelerin altında Türk ve Koreli 
şirketlerin imzası bulunmaktadır. Koreli 
firmalar Kuzey Marmara Otoyolu’nu, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü ve 
Avrasya Tüneli’ni başarıyla tamam-
lamıştır. Ayrıca, tamamlandığında 
dünyanın en uzun asma köprüsü olacak 
Çanakkale 2015 Köprüsü’nün inşaatı 
da Güney Koreli ve Türk firmalar tara-
fından ortaklaşa gerçekleştirilmektedir. 
Kore Hükümeti söz konusu projelerin 
bazılarının finansmanına EXIMBANK 
kredisi ile katkı sağlamaktadır.

Halkların birbirini yakından tanıması-
na ve iş insanları arasındaki temasların 
artmasına da olanak sağlayan iki ülke 
arasındaki doğrudan uçuşların artırıl-
ması ve bu doğrultuda THY’nin hafta-
da 11 olan İstanbul-Seul yolcu uçuşları-
nın sayısının 14’e, haftada 2 olan kargo 
uçuşlarının ise 7’ye çıkarılması yönün-
deki çalışmalarımız devam etmektedir. 
Halihazırda Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı verilerine göre, 2018’de G.Kore’den 
ülkemize gelen turist sayısı 159.354’tür. 
Yıl içinde G.Kore’yi 29.558 vatandaşı-
mız ziyaret etmiştir. 

Güney Kore ile Türkiye arasında 
geçmişe dayanan dostluğun turizm 
sektörü ve ticari ilişkilere yeterince 
yansıyamamasını neye bağlıyorsu-
nuz? 

Ülkemizin, ticaret ilişkilerimizin güçlü 
olduğu Avrupa ve yakın coğrafyamızın 
dışında kalan bölgelerle ticareti çeşitli 
sebeplerle nispeten kısıtlı kalmıştır. 
Bunu, geçmişte bölgeye erişimin kısıtlı 
olması, iş insanlarımızca bölgenin 
yeterince tanınmaması, iş yapma gele-
neklerindeki farklılıklar ve dil konusun-
daki engeller gibi faktörlere bağlamak 
mümkündür. Ancak günümüzde ulaşım 
ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler 
bu engelleri asgari düzeye indirmiş 
durumdadır. Asya Pasifik bölgesinin 
refah seviyesinin son yıllarda kayda 
değer biçimde artması da ticari olanak 
ve fırsatları genişletmiştir. Dünyanın 
11’inci büyük ekonomisi konumun-
daki Kore’nin de genişleyen pazarı ve 
ihracat potansiyeli ile bölge dışındaki 
ülkelere ilgisi artmıştır. Bu çerçevede, 

önümüzdeki dönemde hem ticaret 
hem de yatırım alanında ikili ilişkileri-
mizin gelişmesi için müsait bir ortam 
mevcuttur. Savaş sonrası içe kapalı bir 
şekilde sadece ekonomik kalkınmaya 
odaklanan Koreliler, zenginleştikçe dış 
ticarete ilgi duymaya başlamışlardır.  
Başlangıçta Asya ülkeleri ile sınırlı yurt-
dışı seyahatleri bütün dünyaya yönelik 
olarak artış göstermiştir. Kore’den ül-
kemize yönelik olarak başlayan turistik 
ilgi 2016’daki hain darbe girişimi ve 
bölgemizdeki olumsuz gelişmelerden 
kaynaklanan güvenlik endişeleri sebe-
biyle geçici olarak azalmış olsa da, bu 
yıl içinde yine artış eğilimine girmiştir. 
Kore nüfusunun neredeyse yarısı her 
yıl farklı ülkeleri ziyaret etmektedir. 
Bu çerçevede ülkemizdeki en popü-
ler turizm destinasyonları İstanbul, 
Kapadokya, Pamukkale ve Antalya’dır. 
Anılan destinasyonların çeşitlendirilme-
si ve ülkemize daha fazla Koreli turist 
çekilmesi için THY’nin de desteğiyle 
Büyükelçiliğimizin çalışmaları sür-
mektedir. Diğer taraftan ülkemizde, 
K-pop ve Kore dizilerinin de etkisiyle 
Kore kültürüne ilgi son yıllarda önemli 
oranda artmıştır. Bu durum ülkemizden 
Kore’ye olan turizme de müspet etki et-
mektedir. İki ülke arasındaki doğrudan 
uçuşlar da bu kapsamda önemli bir teş-
vik unsurudur. Karşılıklı farkındalığın 
artırılması hususunda buradaki kamu 
diplomasisi faaliyetlerimiz sürmektedir. 
Bu çerçevede, 2020 yılının Kore’de 
Türkiye Turizm Yılı olarak ilan edilme-
si ve bu vesileyle Kore’de düzenlenmesi 
öngörülen kültür ve turizm içerikli faa-
liyetlerle görünürlüğümüzün artırılması 
planlanmaktadır.

İki ülke arasındaki turist sayılarının 
ve ticari ilişkilerin ülkelerimizin 
kardeşliğine yakışır şekilde yüksek 
rakamlara ulaşması için neler yapıl-
malıdır? 

Ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi açı-
sından Kore şirketlerinin ülkemizdeki 
önemli altyapı projelerinde yer almala-
rının sürdürülmesi ve inşaat alanındaki 
işbirliğimizin üçüncü ülkelerde gerçek-
leştirilebilecek ortak projeler de dahil 
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olmak üzere geliştirilmesi yönünde 
çalışmalar yürütülmesi önem taşımak-
tadır. Ülkemizin bölgesel bir merkez 
olması özelliğiyle Kafkasya’dan Avru-
pa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya kadar 
geniş bir coğrafyada Koreli şirketlere/
işadamlarına sunduğu geniş yatırım 
olanaklarının anlatılması, bu çerçevede 
iş çevrelerimizce de karşılıklı ticaret, ya-
tırım ve turizm olanaklarına dair çeşitli 
konferans ve etkinlikler düzenlenmesi 
önem arz etmektedir. Bu kapsamda 
Büyükelçiliğimizce de Kore’deki iş çev-
releri, çatı kuruluşları ve üniversitelerle 
toplantılar geçekleştirilmeye devam 
edilmektedir.

Diğer taraftan, THY uçuşlarının artırıl-
ması ve bölgeye sağladığı ulaşım imkân-
larının daha etkin tanıtılması da gerek-
mektedir. Kültürel açıdan bu yıl içinde 
kaydedilen önemli bir gelişme de Yunus 
Emre Enstitüsü’nün (YEE), Türkiye’nin 
Kore’deki ilk ve tek kültür merkezi 
olarak açılması olmuştur. Bu çerçevede, 
YEE ile Kore’de turistik/kültürel proje 
ve faaliyetlerimiz daha etkin bir şekilde 
hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. 
Ayrıca, daha önce de belirttiğim üzere, 
önümüzdeki yıl Türkiye-Kore Turizm 
Yılı çerçevesinde; sinema ve gastronomi 
haftaları, sergiler ve muhtelif  turizm 
tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilerek, 
Koreli dostlarımızın ülkemize yönelik 
ilgisi artırılmaya çalışılacaktır. 

Türkiye’de dijital dönüşümün hız-

lanması amacıyla Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımız nezdinde çalışmalar 
yürütülmekte.  Kore dijital dönüşüm-
de ne aşamada?  İki ülke arasında bu 
anlamda ne tür çalışmalar yürütüle-
bilir?

Dördüncü Sanayi Devrimi’nde öncü 
ülkelerden biri olan Kore ile özel-
likle bilişim teknolojileri, büyük veri 
ve yapay zeka alanlarında işbirliğini 
geliştirmemizin, ülkemizin bu sahalar-
daki gelişmelerin gerisinde kalmaması 
açısından önem arz ettiği düşünül-
mektedir. Bu çerçevede, Sayın Cum-
hurbaşkanımızın 2018 Mayıs ayındaki 
ziyareti vesilesiyle imzalanmış bilişim 
teknolojileri anlaşmasından da bilis-
tifade bilim insanlarımız arasındaki 
karşılıklı temasların artırılması faydalı 
olacaktır. Ayrıca, Büyükelçiliğimizce il-
gili Kore kuruluşları nezdinde temaslar 
da sürdürülmekte olup, önümüzdeki 
dönemde Kore’nin önde gelen bilim 
üniversitelerinden KAIST’in ülkemiz-
de bir üniversite kurması olasılığının 
üzerinde ciddiyetle durulmasında yarar 
görüyorum.

BEBKA ÖNEMLİ 
FIRSATLAR SUNUYOR

BEBKA’nın sorumluluk alanı olan 
Bursa, Eskişehir ve Bilecik illeri bu 
konuda nasıl bir potansiyel barındı-
rıyor? 

Koreli turistlerin ülkemize ilgileri daha 

ziyade İstanbul, Kapadokya ve Pamuk-
kale gibi yörelerimize sınırlı kalmak-
tadır. Bu noktada, Koreli turistlerin 
anılan yerlerin yanı sıra ülkemizin 
Bursa, Eskişehir ve Bilecik gibi çeşitli 
doğal güzellikleri ve tarih miraslarını 
barındıran illerini ziyaretleri, ülkemizi 
daha yakından tanımaları için yararlı 
olacaktır.

Öte yandan BEBKA bölgesinin, ülke-
mizde ekonomi ve ticaret alanındaki 
öncü konumu, yabancı yatırımlar ve 
uluslararası ticaretimizin artırılması 
bağlamında da önemli fırsatlar sun-
maktadır. Bu çerçevede, kestane gibi 
yöresel gıda ürünlerinin Kore’ye ihra-
catının artırılmasının yanında Koreli-
lerin ilgisini çeken golf, kayak ve çeşitli 
doğa sporları yapabilecekleri tesislerin, 
Koreli turistlerin beklenti ve ihtiyaçları-
na cevap verebilecek şekilde hazırlana-
rak pazarlanması faydalı olacaktır. Bu 
kapsamda Koreli şirketlere de uygun 
şartlarda otelcilik alanında yatırım 
fırsatları ve teşvikler sağlanması da Ko-
re’den bölgeye turizmi artıracaktır.  

Ticari açıdan da bu illerimizin güçlü 
oldukları sektörlerde Kore’ye ihracat-
larını artırmaları yönünde BEBKA’nın 
iş insanlarımızı yönlendirme konusun-
da yararlı faaliyetler üstlenebileceğini 
düşünüyorum.
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YENİLİK VE AKILLI 
UZMANLAŞMA 
STRATEJİSİ

TR41 BÖLGESİ 

Bölgelerin iktisadi, sosyoekonomik ve kültürel dinamikleri 
ile bütünleşik bir şekilde kendilerine özgü rekabet alanları 
yaratabilmeleri ve bu rekabet avantajlarını çağın gerekleri 
çerçevesinde geliştirmeleri, 21. yüzyılda rekabetçiliğin temel 
bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. 
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Dosya

Yasin DALGIÇ
Planlama, Programlama 
ve Koordinasyon
Birimi - Uzman

Bölgelerin iktisadi, sosyoekonomik ve kültü-
rel dinamikleri ile bütünleşik bir şekilde ken-
dilerine özgü rekabet alanları yaratabilmele-
ri ve bu rekabet avantajlarını çağın gerekleri 
çerçevesinde geliştirmeleri, 21. yüzyılda 
rekabetçiliğin temel bileşenlerinden birini 
oluşturmaktadır. Bu çerçevede bölgelerin, 
hâlihazırda sahip oldukları üretim tecrübe-
lerini, ulusal ve uluslararası ürün ve hizmet 
bağlantılarını, küresel değer zincirlerindeki 
konumlarını güçlendire-
bilmeleri ve geliştirmeleri 
bağlamında potansiyel-
lerini en etkin şekilde 
değerlendirebilmeleri ve 
rekabetçi olabilmeleri son 
derece önemlidir. Bütün 
bunların sürdürülebilir 
bir şekilde sağlanabilmesi 
için ele alınan bölgenin 
avantajlarını, üstün-
lüklerini ve potansiyel 
rekabetçi alanlarını iyi 
tespit eden ve yorumla-
yan, kamu- üniversite- 
özel sektör-sivil toplum 
birlikteliğinde bölgesel 
paydaşların ortak bir 
vizyon çerçevesinde bölgesel bir strateji 
geliştirebilmeleri, sürdürülebilir bölgesel 
gelişme ve kalkınma bağlamında başlıca 
ihtiyaçlardandır.

Bölgesel ekonomilerin kendi kaynaklarını en 
iyi ve etkin şekilde değerlendirebilmeleri, var 
olan rekabet düzeylerini daha üst seviye-

lere çıkarmaları, sahip oldukları kaynak-
ların değerlendirilmesi ile farklı alanlarda 
da rekabetçi bir yapıya kavuşabilmelerini 
amaçlayan “Akıllı Uzmanlaşma” kavramı, 
2014-2020 dönemi için oluşturulan Avrupa 
bölgesel kalkınma politikalarının temelini 
oluşturan başlıca kavramlar arasında yer 
almaktadır. Ülke geneli ve/veya bölgesel 
kalkınma ekseninde sanayi, eğitim ve yenilik 
politikalarının bütünleşik bir şekilde ele 

alınarak kısıtlı kaynakların 
etkin kullanımını sağla-
mak amacıyla girişimci 
keşif  odaklı, çoğu zaman 
bilgi ve/veya teknolojiye 
dayalı, sınırlı sayıda ve 
rekabet üstünlüğü olan/
olma potansiyeline sahip 
öncelik alanlarının be-
lirlenmesini ve zamanın 
şartlarına göre yenilenme-
sini esas alan bu yaklaşım, 
son yıllarda birçok Avru-
pa ülkesinde özellikle böl-
gesel ekonomik kalkınma 
ve büyüme politikalarının 
merkezinde yer almaya 
başlamıştır. Ülkemizde de 

makro ölçekte hazırlanan yenilik ve kalkın-
ma stratejilerine kıyasla daha alt ölçekli, 
bölgesel rekabetçiliği geliştirici, uygulana-
bilir ve odaklı stratejilerin oluşturulması ve 
uygulanmasının yerel kalkınma bağlamında 
daha etkin bir yaklaşıma kaynaklık edeceği 
düşünülmektedir. 

Özellikle, 2000’li yılların başından itibaren bölgesel politikaların 
uygulanmasındaki paradigma değişiklikleri ile beraber, bölgelerin kendilerine 
ait potansiyellerin ve rekabetçi oldukları alanlar üzerinden hem makro hem de 
bölgesel politikalar geliştirme süreçlerinin önem kazandığını görmekteyiz. Bu 
bağlamda, özellikle kalkınma ajanslarının faaliyete geçmesiyle birlikte bölge 
özelinde yönetişim araçlarının geliştirilmesi ve makro politikalara kaynaklık 
etmesi noktasında bölgesel planların oluşturulması ve uygulanmasına önem 
verilmeye başlanmıştır. Bu durum özellikle son dönemlerdeki kalkınma 
planlarında da sıkça vurgulanmaya başlamış olup, özellikle 11. Kalkınma Planı’nda 
“bölgesel kalkınmanın yönetişimi ve kurumsal yapısının, merkezi ve bölgesel 
düzeyde etkinleştirilme”siyle birlikte “bölgeye özel yenilikçi destek mekanizmaları 
ile daha odaklı ve etkili destekler”in hayata geçirilmesine büyük önem verilmiştir. 
Yine aynı şekilde, plan kapsamında bölgesel kaynakların ve potansiyellerin 
etkin bir şekilde kullanımının sağlanması amacıyla özellikle “kalkınma ajansları 
tarafından bölgelerin ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda, ekonomik ve 
sosyal uyuma yönelik fonlar ile diğer uluslararası kaynakların etkin bir şekilde 
kullanılması” ön planda tutulmuştur.

"Akıllı Uzmanlaşma 
Stratejisi", bölgeye özgü 
etkin makro ve mikro 

politikalar yanında, 
girişimci eğilimlerin ön 

planda tutulduğu, bölgenin 
rekabet düzeyini artıracak 

bilgi ve/veya teknoloji 
odaklı stratejilerin 
oluşturulmasını ve 
uygulanmasını esas 

almaktadır.
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Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden 
oluşan TR41 Bölgesi özelinde bu çer-
çevede ele alınan ve hazırlanan “TR41 
Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma 
Stratejisi”, bölgeye özgü etkin makro 
ve mikro politikalar yanında girişimci 
eğilimlerinin ön planda tutulduğu, 
bölgenin rekabet düzeyini artıracak, 
bilgi ve/veya teknoloji odaklı strateji-
lerin oluşturulması ve uygulanmasını 
esas almaktadır. Dolayısıyla bu strateji 
belgesi; Bursa, Eskişehir ve Bilecik 
illerinden oluşan TR41 Bölgesi için 
bölgedeki mevcut üretim tecrübesi ve 
girişimci eğilimlerin/potansiyellerin 
değerlendirilerek, bölge ekonomisinin 
katma değerini yükseltecek faaliyet 
alanlarının tespit edilmesi, komşu veya 
rakip olduğu diğer bölgelerden fark-
lılaşmasını, bölgenin rekabette üstün 
ve güçlü olduğu ve/veya olabileceği 
belli başlı faaliyetlere odaklanılmasına 
esas alan kamu-üniversite-sanayi-sivil 
toplum işbirliğinde bölgenin gelişmesini 
öngörmektedir.

İlgili strateji belgesinin, ulusal ve 
uluslararası platformlarda tanıtımının 
yapılması, bu sayede bölgesel işbirlikle-
rine ve proje ortaklıklarına da kaynak-
lık etmesi hedeflenmektedir. 2018 yılı 
itibarıyla başlayan bölgesel yenilik ve 
uzmanlaşma stratejilerinin oluşturul-
ması çalışmaları, 2019 yılının ilk yarısı 
itibarıyla büyük oranda tamamlanmış 
ve nihai hale getirilmiştir. Titiz bir ça-
lışma süreci sonunda hazırlanan strateji 
belgesi, genel olarak aşağıdaki aşama-
lardan oluşmuştur. 

TR41 Bölgesi Yenilik ve 
Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi 

hazırlık süreci
1. Kavramsal çerçeve ve süreç-
lerin ele alındığı, proje ekibinin 
oluşturulduğu hazırlık dönemi
Bu aşama, strateji belgesi oluşturulması 
sürecinde son derece kritik olan planla-
ma sürecini kapsamakta olup, uygula-
nacak metodolojinin, proje sürecinin 
ve çalışma programının oluşturulduğu 
aşamadır. Bursa, Eskişehir ve Bilecik 
illerinde özellikle AR-GE konusunda 
ön planda olan, bölgenin sektörel dö-
nüşümüne öncülük edebilecek, bölgesel 
katma değeri artırabilecek ve bölgenin 
iktisadi yapısı bağlamında öncülük 
edebilecek özel sektör temsilcilerinin, 

kurum ve kuruluşların fikirlerinin 
alınmasına yönelik bir planlama yapıl-
mıştır. Strateji belgesinin oluşturulması 
sürecinde, oluşturulan temel hipotez-
lerden biri olan sektörel dönüşümün, 
AR-GE odaklı olabileceği düşünce-
siyle özellikle; araştırma, geliştirme ve 
yenilik konularında bölgede ön plana 
çıkan aktörler odak olarak seçilmiştir. 
AR-GE çalışmaları ile ön plana çıkan 
büyük ölçekli işletmeler yanında KOBİ 
ölçeğindeki firmalar da strateji çalışma-
sında ele alınan geniş yelpaze içinde yer 
almaktadır. 

2. Uluslararası iyi uygulama 
örneklerinin araştırılması, ulusal 
bağlamın irdelenmesi ve veri 
analizlerinin yapılması
Strateji çerçevesinin şekillenmesi ve 
bölgesel hedeflerin ortaya konulması 
için büyük önem arz eden kıyaslama 
(benchmarking) çalışmaları bağlamında 
yapılan araştırmalar ve literatür tara-
ması sonrasında TR41 Bölgesi ile ben-
zerlik gösteren bölgeler incelenerek, bu 
bölgelerin örnek alınabilecek kurum ve 
kuruluşları ile beraber yönetişim yapısı 
da değerlendirilmiştir. Özellikle TR41 
Bölgesi ile üretim motifi açısından 
benzerlik gösteren ve Almanya’nın oto-
motiv alanındaki önemli üreticilerine 
ev sahipliği yapan Baden Wuttenberg 
ile İtalya’nın Piemonte bölgeleri ele 
alınarak, bölgelerin AR-GE ve yenilik 
altyapısı değerlendirilmiş ve bölgemiz 
açısından önemli dersler çıkarılmaya 
çalışılmıştır. Bununla birlikte, özellik-
le ulusal sanayi ve yenilik politikaları 
bağlamında TR41 Bölgesi'nin üste-
lenebileceği rollerin de ele alınması, 
bu bölümdeki kritik çalışma süreçleri 
arasında yer almıştır. 

Bölgemizin ulusal ve uluslararası ko-
numu ve ulusal/uluslararası kıyaslama 
çalışmaları ile birlikte yürütülen veri 
analizi çalışmalarında, özellikle SGK 
Kayıtlı İstihdam Verileri, Girişimci 
Bilgi Sistemi, TÜİK Mikro Veri Setle-
rinin Analizi (Yıllık Sanayi ve Hizmet 
İstatistikleri, Girişimlerde Bilişim Tek-
nolojileri Kullanımı, Sanayi ve Hizmet 
Kuruluşları Araştırma Geliştirme Faali-
yetleri Araştırması, Yenilik Araştırması 
vb.) Gece Işıkları Aracılığıyla Büyüme 
Eğilimlerinin Analizi ele alınmış olup, 
ayrıntılı bir mevcut durum analizi süre-
ci yürütülmüştür.

3. TR41 Bölgesi'nde yenilik, akıllı 
uzmanlaşma kapasitesi ve potan-
siyelini değerlendirmeye yönelik 
saha çalışmalarının tasarımı, 
yürütülmesi ve raporlanması
Bu aşamada, veri analizlerinde ortaya 
çıkan bölgenin AR-GE ve inovasyon 
altyapısı ve kapasitesine ilişkin bulgular 
ışığında, bölgenin gelişme dinamikleri 
incelenmiştir. Saha çalışmalarında ye-
nilik ve AR-GE odaklı faaliyet gösteren 
firmalar, konu ile ilgili kurum ve kuru-
luşlar ile görüşmeler yapılmış, bölgenin 
odaklandığı ve gelişime açık yenilik 
alanları analiz edilmeye çalışılmıştır. 
Saha çalışmalarında aynı zamanda 
bölgemizdeki yenilik dinamiklerinin, 
AR-GE altyapısı ve potansiyelinin 
ayrıntılı olarak ele alınması için firma-
lar ve kurumlarla birebir görüşmeler 
yapılmıştır. 

Özel sektör firmalarından AR-GE yö-
neticileri ve çalışanları, firma sahipleri, 
TTO’lar ve yenilik ekosisteminin başta 
gelen aktörleri olmak üzere toplamda 
yaklaşık 60 derinlemesine mülakat 
gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde 
bölgedeki mevcut yenilik kapasitesi-
nin, AR-GE çalışmalarının, inovasyon 
gereksinimlerinin üzerinde durulmuş, 
ihtiyaçlar ve potansiyeller üzerinde 
görüşler alınmıştır. Yapılan ziyaretlerin 
48’i AR-GE ve yenilik gündemi ile ön 
plana çıkan firmalar ile yapılmış olup, 
diğerleri de TTO’lar, TSO’lar, der-
nekler, küme yönetimleri ve valilik gibi 
önemli bölgesel aktörleri içermektedir. 
Bu saha görüşmelerinin 23’ü Bursa’da, 
21’i Eskişehir’de, 15’i Bilecik’te gerçek-
leştirilmiştir. 

Saha çalışmalarındaki birebir görüş-
meler dışında yenilik ve AR-GE odaklı 
faaliyet gösteren daha geniş bir firma 
kitlesine internet üzerinden anket 
uygulanmıştır. Bu anket, özelikle AR-
GE ve tasarım merkezi olan, ihracat 
ve inovasyon performansı açısından ön 
plana çıkan firmalara gönderilmiş olup, 
146 farklı kuruluştan katkı alınmıştır.

4. Bölgesel akıllı uzmanlaşma, 
vizyon ve yol haritası çalıştayı 
içerik hazırlığı, çalıştay mo-
derasyonunun yürütülmesi ve 
sonuçların raporlanması
Bu aşamada, strateji belgesi çalışmaları 
sürecinde mevcut durum analizleri, 
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saha çalışmaları ve anket uygulamaları 
ile ortaya konulan stratejik alanlar, ön-
celikler, ön plana çıkan kısıtlar, firmalar 
ve ekosistem tarafından gereklilik duyu-
lan müdahale biçimleri gibi alanlarda 
bölgenin genel fikirlerinin bütünleştiril-
mesi, süreç ile ilgili farkındalık yaratıl-
ması ve konu ile ilgili olarak ortak akılla 
bölgesel motivasyonun ortaya çıkarıl-
ması bağlamında bir çalıştay düzen-
lenmiştir. 8 Mart 2019 tarihinde 200’e 
yakın katılımcı ile gerçekleşen yuvarlak 
masa çalıştayında, katılımcıların istişare 
ve ortak akıl yoluyla belli temalara ve 
sorunlara odaklanmaları sağlamış olup, 
bu süreçte yapılan paylaşımlar, tartış-
malar ve düşüncelerin raporlanması 
sağlanmıştır. Konu ile ilgili çalıştay 
esnasında yöneltilen ve ön bilgi ile des-
teklenen sorulara da cevaplar aranmış 
ve yenilik stratejilerinin oluşturulmasına 
yönelik önerilen fikirler ve gereklilikler 
konusunda geri bildirim alınmıştır. 

5. Sonuç değerlendirme toplantı-
sı ve nihai raporun hazırlanması
Çalıştay sonrasında bölgenin mevcut 
durumu, rekabetçilik analizleri, yenilik 
ekosistemi ve çalıştay sonuçlarının da 
sentezlenmesiyle, yenilik ve akıllı uz-
manlaşma çerçevesinde bölge özelinde 
programların yer aldığı TR41 Bölgesi 
Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi 
oluşturulmuştur. 
Bu süreçte özellikle 
veri analizleriyle 
desteklenen mev-
cut durum, saha 
çalışmaları ve anket 
uygulamaları ile elde 
edilen görüşlerin 
bütüncül bir şekilde 
ortaya konularak 
bölgenin yenilik eko-
sistemine, uzmanlık 
alanlarına ve geliş-
tirilmesine yönelik 
temel ihtiyaçlar or-
taya konulmuş ve bu 
çerçevede bölgenin ihtiyaçlarına ilişkin 
programlar oluşturulmuştur. Bursa’da 
Yenilik Temelli Sektörel Dönüşüm 
Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde 
oluşturulan ve bölgenin önde gelen 
ekosistem paydaşlarından oluşturulan 
danışma kurulu üyelerine sunulmuş 
ve geri bildirimler alınarak nihai hale 

getirilmiştir.

Önümüzdeki dönemde hem bölgemizin 
hem de kalkınma ajansımızın faaliyet-
lerini ve desteklerini şekillendirmesine 
kaynaklık etmesi düşünülen TR41 
Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma 
Stratejisi çerçevesinde; otomotiv, maki-
ne, tekstil, mobilya, diğer ulaşım araçla-
rı (raylı sistemler ve havacılık), seramik 
ve mermer sektörlerinin ön plana çıkığı 
görülmektedir.

Bu strateji belgesinde, bölgenin yenilik 
ekosisteminin geliştirilmesi ve potansi-
yel uzmanlık alanlarının geliştirilmesi 
bağlamında sekiz program ortaya ko-
nulmuştur. Oluşturulan bu programla-
rın bir kısmı makro politikaların bölge-
sel ölçekte uygulanmasını gerektirirken, 
bazıları da özellikle kalkınma ajansının 
faaliyetlerinin bölgesel paydaşlarla 
birlikte yürütülmesi esasına dayanılarak 
şekillendirilmiştir. Bu programların kısa 
detayları aşağıda yer almaktadır. 

1. AR-GE merkezlerinde 
kapasite inşası ve işbirliklerinin 
desteklenmesi: 
Strateji belgesi çerçevesinde özel önem 
arz eden ve bölgenin yenilik ekosis-
teminin ve uzmanlaşma alanlarının 
geliştirilmesinde kilit rol üstlenmesi 

beklenen AR-GE 
merkezlerinin, bölge 
için ön plana çıkan 
alanlarda uzmanlaş-
malarına, birbir-
leriyle iletişiminin 
güçlendirilmesine 
ve özellikle birbirle-
riyle ortak projeler 
ve araştırmalar 
yürütmesine yönelik 
olarak kapasite 
inşası ve işbirlikle-
rinin desteklenmesi 
gerektiği ortaya 
çıkmaktadır. Bu 

bağlamda, ortak faaliyetlerin oluştu-
rulması, firmaların ortak projelerin 
geliştirilmesi sürecinde fikri ve mülkiyet 
hakları konularında desteklenmesi, 
farklı ölçekteki ve sektörlerdeki AR-
GE çalışmalarının ön planda tutan bir 
programın önemli bir ihtiyaç olduğu 
görülmektedir.

2. Yerlileştirme kapsamında destek 
ve koordinasyon imkânlarının 
geliştirilmesi:
Son dönemdeki küresel gelişmeler 
ışığında da ön plana çıkan yerlileştir-
me politikalarının operasyonel hale 
getirilmesinin, bölgemiz açısından da 
büyük önem arz ettiği görülmektedir. 
Bu bağlamda, özellikle akıllı uzman-
laşma çerçevesinde ön plana çıkan 
sektörler ve bu sektörlerin doğrudan 
veya dolaylı olarak bağlantılı olduğu 
alanlardaki yerlileştirme faaliyetleri-
ne yönelik projelerin geliştirilmesi ve 
desteklenmesi, son derece kritik bir 
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
noktada, bölgemiz açısından ele alınan 
bu program, özellikle büyük ölçekli yer-
lileştirme projeleri için bölgenin sanayi 
yetkinliklerine uygun destekler, orta 
ölçekli firmalar arasında da rekabet ön-
cesi AR-GE işbirliklerinin artırılmasına 
yönelik faaliyetlerin ele alındığı faaliyet-
lerin geliştirilmesine yönelik girişimleri 
ele almaktadır.

3. Ortak platform (kümelenme vb.) 
oluşturma ve yönetme kapasitesinin 
artırılması:
Strateji kapsamında ortaya çıkan ve 
özellikle bölgemizdeki sektörel reka-
betçiliğin artırılması bağlamında önem 
teşkil eden bir husus da kümelenme 
yapılarının kapasitelerinin geliştirilmesi 
hususudur. Kümelerde işbirliklerinin ve 
karşılıklı güvenin artırılması yanında 
profesyonel yönetişim mekanizma-
larının kurgulanması ve bölgemizde 
özellikle kümeler aracılığıyla değer 
zincirinde katma değeri artırıcı yeniden 
konumlanma, dışa açılma ve ihracatı 
geliştirme ile AR-GE faaliyetlerinde 
olgunlaşma gibi süreçlerin devamlı ola-
rak gündemde ve ön planda tutulması, 
bu program çerçevesinde yürütülecek 
faaliyetler açısından son derece önem 
arz etmektedir. 

4. Sanayi – üniversite geçişkenliğinin 
sağlanması: 
AR-GE ve yenilik odaklı uzmanlaşma 
çerçevesinde ekosistemin önemli bir 
aktörü olan üniversitelerin, süreç içine 
etkin bir şekilde eklemlenmesi ve özel-
likle bölge üniversitelerinin, bölgenin 
yenilik gündemiyle beraber hareket 

Dosya

TR41 Bölgesi Yenilik 
ve Akıllı Uzmanlaşma 

Stratejisi çerçevesinde; 
otomotiv, makine, tekstil, 

mobilya, diğer ulaşım 
araçları (raylı sistemler 
ve havacılık), seramik ve 

mermer sektörlerinin 
ön plana çıkığı 
görülmektedir.
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etmesi, uzmanlaşma stratejisinin temel 
bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. 
Özellikle gelişmiş ülkelerde AR-GE ve 
inovasyonun tetikleyici rolünü üstlenen 
üniversiteler ve özel sektör arasında 
işbirliğini geliştirici ve etkinleştirici bir 
yöntem olarak kullanılan, özel sektör 
çalışanlarının kamu kurumlarında, 
kamu kurumlarında çalışanların da 
özel sektörde çalışmasını esas alan 
döner kapı (revolving door) yönteminin, 
bölgemiz ölçeğinde uygulama olanakla-
rının değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Bu çerçevede üniversite ve sanayi ara-
sında karşılıklı insan kaynağı geçişken-
liğine yönelik kişiler ve kurumlar arası 
ilişkileri üst düzeye çıkaracak, hem de 
bölgede buna yönelik yeni bir kültürün 
oluşmasını sağlayacak faaliyetlerin ve 
destek mekanizmalarının kurgulanma-
sı gerekmektedir. Temel olarak yasal 
mevzuatın, bu sürecin uyumlaştırılması 
ve etkinliğinin artırılması için özellikle 
merkez teşkilatları bağlamında yürütü-
lecek politikaların önemli bir tetikleyici 
role sahip olduğu görülmekle beraber, 
özellikle doktoralı ve/veya doktora sü-
recindeki öğrencilerin her iki alanda da 
kariyerlerinin desteklenmesine yönelik 
uygun programların desteklenmesi, bu 
program çerçevesinde ön planda tutu-
lan faaliyetler arasındadır. Bu bağlam-
da, özellikle özel sektör ve üniversite 
arasında sektörlerin ortak müfredat 
oluşturma, ortak etkinlikler, özel sek-
tör-üniversite işbirliğindeki derslerin 
ve tecrübe paylaşımlarının artırılması, 
yarı zamanlı veya tam zamanlı ola-
rak dönemsel ortak çalışmaya yönelik 
projeler, bu program kapsamında ön 
plana çıkan faaliyetler olarak dikkati 
çekmektedir.    

5. Firmalarda kapasite inşasının 
desteklenmesi ve insan kaynağının 
geliştirilmesi: 
Yenilik ve uzmanlaşma stratejisi özelin-
de değerlendirildiğinde, özellikle özel 
sektör firmalarında gerçekleştirilen 
AR-GE ve yenilik faaliyetlerinin katma 
değere dönüştürülmesi ve bölgesel 
rekabetçiliğin artırılması amacıyla özel 
sektörün değer zincirinde yeniden ko-
numlanma, tasarım, gömülü hizmetler, 
tedarik zinciri yönetimi gibi alanlarda 
modern yetkinliklerin kazandırılma-
sının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu 

bağlamda özel sektör firmalarının belli 
başlı alanlarda yetkinliklerinin geliştiril-
mesi amacıyla, firmaların ihtiyaçlarına 
ilişkin oluşturulan talepler doğrultusun-
da akademik kuruluşlar, danışmanlık 
şirketleri, kamu ve sivil toplum paydaş-
larının istişare ederek ortak projeler 
hazırlamaları ve bu bağlamda bir araya 
getirilmelerine yönelik faaliyetlerin 
desteklenmesi, program kapsamında 
ortaya konulan ihtiyaçlar arasında yer 
almaktadır. 

6. Açık inovasyon kavramının 
firmalarca içselleşmesinin 
sağlanması ve açık inovasyon 
platformlarına erişimin 
desteklenmesi: 
Bölge için yürütülen strateji çalışmasın-
da, bölgedeki inovasyon faaliyetlerinin 
yaygınlaştırılması 
ve geliştirilmesi 
bağlamında, fikri ve 
mülkiyet haklarına 
yönelik hassasiyet-
lerin de özellikle 
korunduğu bir açık 
inovasyon ortamı-
nın oluşturulması, 
yenilik ekosisteminin 
ivmelendirilmesi için 
ortaya konulan diğer 
bir ihtiyaç olarak 
belirtilmektedir. 
Bölge özelinde farklı 
firmalar ve araştır-
ma merkezleri tara-
fından AR-GE ve 
inovasyon süreçleri ile ortaya konulan 
çok çeşitli kazanımların daha geniş kit-
leler tarafından kolay erişebilir olması, 
firmalar arası araştırma olanaklarının 
çoğaltılması ve fikir alışverişlerinin 
artırılarak açık inovasyon uygulamaları-
nın geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin 
bölge özelinde büyük bir ihtiyaç olduğu 
vurgulanmakta ve desteklenmesi gerek-
tiği ortaya çıkmaktadır.

7. Ana sanayi firmalarının 
tedarikçisi konumundaki firmaların 
geliştirilmesi:
AR-GE ve yenilik süreçlerinin ihtiyaç-
lara cevap verebilmesi ve ticari olarak 
karşılık bulabilmesi bağlamında, özel-
likle ana sanayi firmalarının tedarik-

çileriyle birlikte işbirliği içinde olması 
büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda 
özellikle strateji belgesi hazırlık sürecin-
de özel sektör tarafından da sıklıkla dile 
getirilen ve başta uzmanlaşma alanında 
bölgemizde ön plana çıkan ana sektör-
ler olmak üzere, beyaz ve mavi yaka 
personele özgü ana sanayi-tedarikçi 
programlarının geliştirilmesi öne çıkan 
talepler arasında yer almıştır. Hem ana 
sanayi hem de tedarikçi konumundaki 
büyük ölçekli ve/veya KOBİ’lerin teda-
rik zincirinin geliştirilmesi ve iyileştiril-
mesi bağlamında oluşturulacak ortak 
faaliyetler, bu program çerçevesinde 
öne çıkan öncelikli faaliyetler olarak 
ortaya çıkmaktadır.  

8. Akıllı uzmanlaşma sürecinde 
kalkınma ajansının bir arayüz 

olarak yeniden 
yapılanması: 
TR41 Bölgesi 
Yenilik ve Akıllı Uz-
manlaşma Stratejisi 
sürecinde, özellikle 
yüzyüze yapılan 
saha görüşmelerinde 
sıklıkla dile getirilen 
ve önerilen bir diğer 
husus da kalkınma 
ajanslarının rolü-
nün geliştirilmesi ve 
bölgesel bir kolaylaş-
tırıcı rolünü üstlen-
mesidir. Bu taleple-
rin, 11. Kalkınma 
Planı’nda da yer 

alan kalkınma ajanslarının yapılarının, 
görev ve yetkilerinin gözden geçirilerek, 
daha etkin ve verimli çalışmalarına 
yönelik düzenlemelerin yapılmasına 
yönelik çalışmalarla doğrudan örtüş-
tüğü görülmektedir. Bu bağlamda da 
BEBKA’nın etkin bir arayüz kuruluşu 
olarak bölgedeki öncü ve/veya öncü 
adayı firmaların belirlenmesi, yönlen-
dirilmesi ve desteklenmesi konularında 
etkin bir rol üstlenmesi istenmektedir. 
Buna ilişkin önerilerin ve taleplerin 
de ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde 
değerlendirilmesi, bölge taleplerinin ve 
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 
faaliyetlerin bu program çerçevesinde 
ele alınması hedeflenmektedir.

TR41 Bölgesi Yenilik 
ve Akıllı Uzmanlaşma 
Stratejisi sürecinde, 

özellikle yüzyüze yapılan 
saha görüşmelerinde 

sıklıkla dile getirilen ve 
önerilen bir diğer husus 
da kalkınma ajanslarının 
rolünün geliştirilmesi ve 
bölgesel bir kolaylaştırıcı 

rolünü üstlenmesidir.
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Dosya

‘AKILLI 
UZMANLAŞMA 
İLE İŞBİRLİKLERİ 
TEŞVİK EDİLECEK’
BEBKA’nın “TR41 Bölgesi 
Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma 
Stratejisi Belgesi” çalışmasının 
proje danışmanlarından Emre 
Koyuncu ile Esen Çağlar, 
projenin amacını ve yapılanları 
BEBKA Haber’e anlattı.

BEBKA’nın “TR41 Bölgesi Yenilik ve 
Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi Belgesi” 
çalışmasının proje danışmanlarından 
Emre Koyuncu, akıllı uzmanlaşmanın 
bölgeye sağlayacağı faydalar ile ilgili 
şunları anlattı:

“Birincisi, devlet desteklerinin tasarımı-
na katkı sağlayarak, desteklerin bu stra-
teji doğrultusunda belirlenen alanlarda 
daha odaklı verilmesini sağlayabilir. 
İkincisi, firmaların tek başına değil de 
konsorsiyum olarak veya birbirleriyle 
işbirliği halinde tasarlayacakları proje-
lere belki bir alan açılacak, işbirliklerini 
teşvik etmek ve hızlandırmak için. 
Kümelenme gibi. Bir diğer alan da teda-
rikçi geliştirme konusu. Yine bu strateji 
doğrultusunda ana sanayi ile yan sanayi 
ilişkilerini destekleyecek birtakım destek 
mekanizmaları kurgulanabilir”

Koyuncu, çalışma kapsamında düzen-
lenen Sanayide Yenilik ve Rekabetçilik 
Şûrası’nın önemli bir aşama olduğunu 

belirterek, “Bu çalıştay klasik bir toplan-
tı değil. Tartıştırdığımız sorular ankete 
benziyor ama aynı zamanda insanlar 
sorulara cevap verirken birbirleri ile ko-
nuşuyor, birbirlerini tanıyor. Aklına gel-
dikleri konular üzerinden değil de yeni-
lik, araştırma ve geliştirme gündeminin 
değişik alanları konusunda sohbet etsin-
ler istiyoruz. Yeni tanışıklıklar oluşsun, 
birbirleriyle yeni konularda konuşsunlar, 
hiç konuşmayan insanlar birbirleriyle 
konuşsunlar ve bu firmalar arasında, 
firma-kamu arasındaki networkler daha 
da genişlesin, güçlensin gibi bir amacı-
mız var. Şûradan önce tamamladığımız 
ilk iki aşama doğrudan bizim verilerle 
çalıştığımız bir aşamaydı. TÜİK’in araş-
tırma merkezindeki verilerden bölgenin 
rekabet edebileceği alanları tespit ettik. 
Önce verilerden bunu görmeye çalıştık. 
Ardından verilerden gördüğümüz bazı 
noktalar üzerinden birtakım hipotezler 
geliştirerek, onları sahada firmalarla 
görüşerek anlamaya çalıştık. 3 ilde 60’a 

yakın firmayla yüzyüze görüşmeler 
yaptık” diye konuştu.

Koyuncu, şöyle devam etti:

“Akıllı uzmanlaşma kavramı kamuoyun-
da pek duyulmasa da firmaların birebir 
bunun içerisinde yer almaları önemli 
ama en başında da yenilik ve rekabet 
gündemlerini anlatmaları önemli. 
Strateji kapsamında örneğin AR-GE 
merkezleri arasında işbirliğine yönelik 
bir hedef  için ajans bir uygulama baş-
lattığında, firmanın o işbirliğinin içinde 
olması zaten bu kavramdan beklenen 
faydanın gerçekleşmesi anlamına geli-
yor.”

AJANSLARIN GÜNDEMİ SANAYİ 
VE TEKNOLOJİ OLACAK
Emre Koyuncu, kalkınma ajanslarının 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağ-
lanması ile birlikte, sanayi ve teknoloji 
gündeminin ajanslar arasında ön plana 
çıkacağını belirterek, “Bu da bu dönem 
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açısından faydalı olabilir. Özellikle sana-
yi politikası araçlarının yenilik destekle-
rinden tutun, organize sanayi bölgeleri-
ne kadar Bakanlığın kullandığı birtakım 
politika araçları var. Kalkınma ajansları 
burada eğer Bakanlık araçları arasında 
yerel düzeyde bir koordinasyon, bir 
kolaylaştırıcılık, bir hızlandırıcılık rolü 
üstlenebilirse, o zaman Türkiye’nin de 
önümüzdeki dönemde önüne koydu-
ğu yerli üretim, katma değerli üretim, 
yüksek teknoloji gibi hedeflerin yerine 
getirilmesini de hızlandırabilir. Merkezi 
yönetim ile yerel düzey arasındaki boşlu-
ğu, mesafeyi kısaltabilir, hızlandırabilir. 
Kalkınma ajansları bence bu dönemde 
bu odaklanma ile çok daha kritik bir rol 
oynuyor” dedi.

ÇALIŞMA TÜRKİYE’DE BİR İLK
Projenin diğer danışmanı Esen Çağlar 
da, stratejiyi hazırlama sürecinde önce 
mevcut durum analizini gerçekleştirdik-
lerini, ardından saha çalışması yaptıkla-
rını kaydederek şunları söyledi:

“Yürüttüğümüz saha çalışmaları, 
firmaların gündemini ve sorunlarını 

öğrenmemizi sağladı. Tüm bu bulgula-
rı, stratejiyi oluştururken, girdi olarak 
kullandık ve bunlar sonucu bir strateji 
ortaya çıktı. Akıllı uzmanlaşma aslın-
da bölgesel düzlemde uygulanan bir 
sanayi ve teknoloji stratejisi. Son yıllarda 
Avrupa Birliği’nde giderek daha fazla 
yaygınlaşıyor. Son 10 yılda öne çıkan bir 
çerçeve, yaklaşım. Ülkeler artık ulusal 
düzeyde değil, bölgesel ve şehirler dü-
zeyinde rekabet ediyor ve buna yönelik 
stratejiler hazırlıyorlar.

Hangi teknolojilerle, hangi teknolojik 
temalarla dönüşüm hızlandırılabilir, 
girişimciler desteklenebilir, bunları tespit 

etmek ve tespit etmekle de kalmayıp 
bunlara yönelik hızlandırıcı, teşvik edici, 
işbirliğini artırıcı yaklaşımlar, program-
lar, müdahaleler geliştirmek gerekiyor. 
Akıllı uzmanlaşma stratejilerinden 
biz bunu anlıyoruz. Bu bağlamda da 
aslında bir pilot, bir deney Türkiye 
için bu çalışma. Umuyoruz ki burada 
elde edilecek başarı, Türkiye’nin diğer 
bölgelerine de yansıyacak ve bölgesel 
düzlemde Türkiye sanayi stratejisini 
daha mikro düzeyde daha verimli hale 
getirecek. Daha önce bunu analiz olarak 
yapan ya da yenilik stratejisi adı altında 
benzerlerini yapan ajanslar oldu, ama 
teknolojik odağı anlamında ve bununla 
ilişkin programlar geliştirme önceliği an-
lamında bu çalışma bizim gördüğümüz 
kadarıyla bir ilk olacak Türkiye’de.”

6 SEKTÖR ÖN PLANDA
BEBKA’nın bu projeyle birlikte adında 
geçen kalkınma kelimesinin hakkını 
vereceğini bildiren Çağlar, şöyle devam 
etti:

“Yaptığımız analizler sonucunda 6 sek-
törün diğerlerine kıyasla daha ön planda 
olduğunu gördük. Bunlar; otomotiv, 
tekstil, havacılık, raylı sistemler, sera-
mik, mobilya. Biz bir yandan sektörleri 
seçerken, diğer yandan da firmaların 
gündeminde hangi teknolojik mesele-
ler olduğuna bakıyoruz. Bir de bunun 
yanında son dönemde sayısı hızla artan 
AR-GE merkezleri var. Akıllı uzmanlaş-
ma stratejisi elbette çok sektörde birçok 
alanı kapsayacak, ama esas odağında 
özellikle son dönemde orta ölçekli 
şirketlerde kurulmuş AR-GE merkezle-
rini ön plana çıkarabileceğini düşündük 
ve onların ihtiyacını anlamaya çalıştık. 
Onların dertleri nedir, gündemleri nedir, 
öncelikleri neler, nasıl desteklenebilirler? 
Ajans destekleri nasıl daha odaklı hale 
gelebilir? Ajans desteklerini tekil firma-
lara vermektense, konsorsiyum odaklı 
verebilir mi? Bu gibi konuları strateji 
gündeminde değerlendirdik. Stratejinin 
uygulamaya geçmesiyle umuyoruz ki 
yenilikçi birtakım müdahaleler ortaya 
çıkmış olacak.”
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 Â Uludağ Tekstil İhracatçıları 
Birliği (UTİB) tarafından 

BTSO ve BEBKA iş 
birliğinde tekstilde yeni 
teknoloji ve metotlarla 
katma değerli ihracatın 

artırılması amacıyla 22-23 
Ekim tarihlerinde TechXtile 

Start-Up Challenge 
düzenlenecek. Bursa’yı 

dünya tekstil ve hazır 
giyim endüstrisinin Silikon 
Vadisi yapmayı hedefleyen 

etkinlikte, kazanan 
projeleri uluslararası 
ticarete hazırlayacak 

ödüller dağıtılacak.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği 
(UTİB) tarafından Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa 
Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 
(BEBKA) işbirliğinde tekstil ihra-
catında katma değerin artırılması, 
yeni teknoloji ve metotların üretim 
süreçlerine kazandırılması, yeni 
girişimci ve tasarımcıların teşvik 
edilmesi amacıyla TechXtile Start-
Up Challenge etkinliği düzenle-
necek. 

Bursa’yı dünya tekstil ve hazır 
giyim endüstrisinin Silikon Va-
disi yapmayı hedefleyen etkinlik, 
22-23 Ekim tarihlerinde Bursa 
Merinos Kongre ve Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirilecek. Yaz 
döneminde başlayan başvuruların 
11 Eylül tarihinde sona erdiği 

etkinlikte, dereceye giren projeleri 
uluslararası ticarete kazandıracak 
ödüller dağıtılacak.

Organizasyonun tanıtıldığı basın 
toplantısı, UTİB Başkanı Pınar 
Taşdelen Engin’in ev sahipliğin-
de Ventures & Mentors League 
CEO’su Ufuk Batum ve BEBKA 
Genel Sekreteri İsmail Gerim 
katılımı ile gerçekleştirildi. Pınar 
Taşdelen Engin, yarışmaya 
tekstilde bilişim, yenilikçi malze-
meler, teknik tekstiller, sektöre özel 
uygulamalar, yeni üretim süreçleri, 
çevreci ve sürdürülebilir alanlar 
konularında projelerin kabul 
edileceğini, 23 Ekim tarihinde 
yarışacak yerli-yabancı 18 proje 
arasında 6 finalistin ödül almaya 
hak kazanacağını söyledi. 

HEDEF
BURSA’YI
TEKSTİLİN
‘SİLİKON VADİSİ’ YAPMAK
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Engin, “Dereceye giren proje sahipleri 
Milano’da 10 gün sürecek Kuluçka 
ve Hızlandırıcı Programına katılım, 
bir yıl süreyle profesyonel mentorluk 
desteği, Ulukoza programı ile 200 bin 
TL değerinde TÜBİTAK hibesine 
başvurma desteği, patent başvurusu ve 
yüzde 100 firma kuruluş desteği, şirket 
kurma masraflarının karşılanması, bir 
yıllık muhasebe desteği, Bursa Teknik 
Üniversitesi Kuluçka Merkezi imkân-
larından faydalanmak gibi ödülleri 
almaya hak kazanacak” dedi.

“Rekabetçiliği artırmak 
için katma değerli üretime 
odaklanmalıyız”
UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, 
tekstil sektörünün ülkemizin gele-
neksel sanayi kollarının başında 
yer aldığını ve ihracatta 
başarı öyküsünün temel 
taşlarından birisi olduğu-
nu söyledi. UTİB Başkanı, 
“Tasarlayan, üreten, geliştiren 
bir konuma geldik. Fakat bizim 
hedeflerimiz ve yeteneklerimiz mev-
cut durumun çok üzerinde. Standart-
lara uyan değil standartları belirleyen, 
dünya tekstil sektörüne yön veren 
konuma ulaşmak istiyoruz” dedi.

Artık sadece en iyisini üretmenin 
yetmediğini belirten Engin, “Rekabet-
çiliğinizi artırmanız için en verimli, en 
çevreci, en katma değerli üretime de 
odaklanmanız gerekiyor. Bizden bir 
önceki neslin tecrübesini de gelecekle 
birleştirmemiz lazım. Bunun için AR-

GE yatırımlarımız hız kesmeden devam 
ediyor” diye konuştu.

AR-GE yatırımlarının meyvesini 
topladıklarını söyleyen UTİB Başkanı, 
“Türkiye geneli ihracat kilogram birim 
fiyatı 1,3 doların altında olmasına rağ-
men tekstil sektörü 4 dolar seviyesinde. 
UTİB’de ise 8 doların üzerinde. Alt 
gruplarda bu rakam daha da yukarılara 

çıkabiliyor. Örnek olarak ev tekstillerin-
de birliğimizin kilogram başına ihracat 
değeri 10 dolar. Giyimlik kumaş da ise 

12,5 dolar seviyelerinde” dedi.

Gerim: UTİB’in paydaşı 
olmaktan mutluyuz

BEBKA Genel Sekreteri İs-
mail Gerim de, Türkiye’de 

2010 yılında 26 kalkın-
ma ajansı kurulduğunu 

belirterek, “BEBKA olarak 
Bursa, Eskişehir ve Bile-

cik illerini kapsayacak şekilde 
bölgesel kalkınmayı hızlandırmayı 

amaçlıyoruz. Kullandığımız her kuruş 
bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda 
belirleniyor. Girişimcilik için özel mali 
destek programı tasarladık. Bu anlam-
da UTİB’in 2011 yılından bu yana 
paydaşı olmak da bizleri mutlu edi-
yor. Elimizden gelen her türlü katkıyı 
sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı.

Ufuk BATUM, Pınar Taşdelen ENGİN, İsmail GERİM

• Milano’da 10 gün sürecek 
Kuluçka ve Hızlandırıcı 
Programına katılım, 

• 1 yıl süreyle profesyonel 
mentorluk desteği, 

• Ulukoza programı ile 
200 bin TL değerinde 
TÜBİTAK hibesine 
başvurma desteği, 

• Patent başvurusu ve yüzde 
100 firma kuruluş desteği, 

• Şirket kurma 
masraflarının 
karşılanması, 

• 1 yıllık muhasebe desteği, 

• Bursa Teknik 
Üniversitesi Kuluçka 
Merkezi imkânlarından 
faydalanma hakkı. 

İşte dereceye giren 
proje sahiplerinin 
kazanacağı ödüller 

Yarışma tarihi
23 Ekim 

2019

Ödül alacak
finalist sayısı

6
Yerli-yabancı 
başvuru sayısı

105

32 saat
eğitim
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GİRİŞİMCİ ADAYLARINA EĞİTİM

TechXtile Start-Up Challenge’a proje 
veren tüm proje sahipleri için eğitim 
programları Uludağ İhracatçı Birlik-
leri’nde gerçekleştirildi. Ventures & 
Mentors League CEO’su ve Proje Da-
nışmanı Ufuk Batum tarafından 2 gün 
boyunca verilen eğitimlerin açılışına, 
UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar 
Taşdelen Engin de katıldı.

“YETENEKLERİMİZ MEVCUT 
KONUMUN ÇOK ÜZERİNDE”
Temel Girişimcilik Eğitimi’nin 
açılışında konuşan UTİB Başkanı 
Engin, “Bu eğitimler projenin 
bu etabında en önemsediğimiz 
bölümlerden bir tanesi. Dolayısıyla 

Ufuk Hoca’nın vereceği bu eğitimleri, 
tüm proje sahiplerinin almasına hak 
tanıdık. Tekstilde tasarlayan, üreten, 
geliştiren bir konuma geldik. Fakat 
hedeflerimiz ve yeteneklerimiz mevcut 
durumun çok üzerinde. TechXtile 
Start-Up Challenge yarışmasının da 
çarpan etkisiyle standartlara uyan 
değil standartları belirleyen, dünya 
tekstil sektörüne yön veren konuma 
ulaşmasını istiyoruz” dedi.

UFUK HOCA’DAN ÖNEMLİ 
KONULARDA EĞİTİM
UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar 
Taşdelen Engin’in konuşmasının 
ardından Ventures & Mentors League 

CEO’su ve Proje Danışmanı Ufuk 
Batum, katılımcılara önemli konularda 
bilgilendirici sunumlar yaptı. Batum, 2 
gün boyunca; Girişimcilik Ekosistemini 
Anlamak, Girişimcilik Döngüsü, İş Mo-
dellemesi ve İş Planı ile Buzları Kırma 
Egzersizi konu başlıklarında sunumlar 
ve interaktif  eğitimler gerçekleştirdi.

Programın sonunda, eğitimlere 2 gün 
boyunca katılan girişimci adaylarına 
sertifikaları, UTİB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve 
Ventures & Mentors League CEO’su ve 
Proje Danışmanı Ufuk Batum tarafın-
dan verildi.

22-23 Ekim tarihlerinde Bursa’da düzenlenen TechXtile Start-Up Challenge programının 
Temel Girişimcilik Eğitimleri verildi.
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Bursa İli Üniversite İhtiyaç Analizi 
çalışması kapsamında, BEBKA Genel 
Sekreteri İsmail Gerim ile OSTİM 
Teknik Üniversitesi Rektörü ve Proje 
Danışmanı Prof. Dr. Murat Yülek, 
Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ve 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’ı makamlarında ziyaret 
etti. BEBKA Genel Sekreteri İsmail 
Gerim ile OSTİM Teknik Üniversitesi 
Rektörü ve Proje Danışmanı Prof. Dr. 
Murat Yülek, Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz 
ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Arif  Karademir ile de 
görüşme gerçekleştirdi.

ÜNİVERSİTELERİN BURSA’YA 
KATKISI DEĞERLENDİRİLDİ
Görüşmelerde, Bursa'nın yükseköğ-
renim konusunda mevcut durumu ve 

ihtiyaçları ile üniversitelerin Bursa'ya 
katkısı ve geleceği değerlendirildi.

Konuyla ilgili BEBKA’dan yapılan açık-
lamada, “Nüfusu üç milyona yaklaşan, 
kentsel gelişme ve sanayi gelişimin-
de hızla büyüme gösteren Bursa’da, 
mevcut üniversitelerin kuruluşundan 
bugüne gösterdikleri gelişme ve gelecek 
strateji/vizyonları ile ülkemizin/ilin 
üniversite ve sanayi politikalarındaki 

gelişmelere bağlı olarak kentte ihtiyaç 
duyulan/duyulacak yükseköğretim 
yapılanmasına yönelik ihtiyaç ana-
lizi yapılması ortaya çıkmıştır. Buna 
istinaden, BEBKA tarafından 'Bursa 
İli Üniversite İhtiyaç Analizi Projesi' 
başlatılmıştır. Söz konusu proje, Bursa 
ilinde mevcut bulunan yükseköğretim 
kurumlarına ek olarak yeni bir üniver-
site veya üniversitelere olan ihtiyacın 
analiz edilmesi ile söz konusu mevcut 
durum analizi sonrasında ihtiyaç tespit 
edilmesi durumunda strateji ve gelişme 
önerilerinin oluşturulmasını hedefle-
mektedir” denildi.

6 ay boyunca devam edecek çalışma 
kapsamında öğrenciler, veliler ve aka-
demisyenlere yönelik anketler devam 
ederken, bundan sonraki aşamada odak 
grup toplantıları yapılacak.

BURSA’DA ‘ÜNİVERSİTE İHTİYAÇ 
ANALİZİ PROJESİ’ BAŞLATILDI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından gerçekleştirilecek “Bursa İli 
Üniversite İhtiyaç Analizi Projesi” başlatıldı. 6 ay boyunca devam edecek çalışma kapsamında 

öğrenciler, veliler ve akademisyenlere yönelik anketler ve odak grup toplantıları yapılacak.

Proje ile Bursa’da mevcut bulunan yükseköğretim kurumlarına ek olarak yeni bir üniversite veya 
üniversitelere olan ihtiyacın analiz edilmesi ile söz konusu mevcut durum analizi sonrasında 

ihtiyaç tespit edilmesi durumunda strateji ve gelişme önerilerinin oluşturulmasını hedefleniyor.
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GENÇ İSTİHDAMI
BEBKA MERCEĞİNDE

 Â BEBKA tarafından 
Bursa, Eskişehir ve 

Bilecik’te "Çalışmayan, 
Eğitim ve Öğrenimde 

Olmayan Gençlik 
(NEET) Araştırması" 

yapıldı. Araştırmanın 
sonuçları 3 ilde 

düzenlenen 
toplantılarda 

değerlendirildi.

BEBKA tarafından Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde 15-
29 yaş aralığındaki genç nüfustan ‘ne işte, ne eğitimde, ne 
de öğrenimde olan’ (NEET) kapsamına girenlerin bölgesel 
gelişmedeki potansiyellerini, sosyal hayatta yaşadıkları 
problemleri ve istihdam piyasasına girişlerinde yaşanan 
sıkıntıların tespit edilerek, bu sorunlara göre müdahale 
alanlarının belirlenmesi amacıyla “Çalışmayan, Eğitim ve 
Öğrenimde Olmayan Gençlik (NEET) Araştırması” yapıl-
dı. Araştırmanın sonuçları 3 ilde düzenlenen toplantılarda 
değerlendirildi.

Toplantılarda konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail 
Gerim, “Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının ön 
önemli unsuru insan kaynağıdır. Başta kamu olmak üzere 
özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızın insan gücü ihti-
yacımızı iyi tespit etmesi ve gelecek nesillerin refahını artır-
ması için çalışmalar yapması gerekmektedir. Bu çalışmalar 
yapılırken gençlerimizin, kadınlarımızın ve engellilerimizin 
iş hayatına katılması için hep beraber mücadele etmeliyiz. 
Genç işsizlik dünyada ve ülkemizde önemli sorunlarından 



2019   BEBKAHaber 63

biridir. Gençlerimize değişen dünya 
düzeninde yeni iş imkânları bulmalı, 
onları geleceğin mesleklerini seçmeleri 
için yönlendirmeliyiz. Bu sayede ülke-
mizin 2023 eğitim vizyonuna uygun 
strateji ve politikalar izleyebiliriz. Özel 
sektörün, kamunun ya da STK’ların 
insan kaynağı ihtiyacı ile gençlerimi-
zin niteliklerinin örtüşmesi için gayret 
göstermeliyiz. Bir yandan ‘personel 
bulamıyorum’ diyen firmalar varken bir 
yanda da 'iş bulamıyorum' diyen genç-
lerimiz olmamalı. Bu hepimizin sorum-
luluğunda olan bir konu. Çalışmayan, 
eğitim ve öğrenimde olmayan genç-
lerimizin sosyal yaşamlarında sıkıntı 
yaşama riskleri olduğunu görüyoruz. İş 
hayatına girmekten vazgeçmiş birey-
ler sosyal dışlanma hissine kapılabilir. 
Sosyal değerlerimizin, kültürümüzün ve 
aile yaşantılarımızın sağlıklı bir şekilde 

devam etmesi için gençlerimizi hayatın 
içine dahil etmeliyiz” dedi.

Eskişehir’deki toplantıda değerlendir-
melerde bulunan Eskişehir 
Vali Yardımcısı Akın 
Ağca, “Bu araştırma-
da; işte, eğitimde, 
öğrenimde yer al-
mayan ve üretime 
katkısı bulunma-
yan gençlerin 
neden üretimin 
dışında kaldığının 
araştırılması he-
deflenmektedir. Bu 
çok önemli bir konu 
ve bu konu ile ilgili 
sorunların tespit edilmesi, 
çözüm önerilerini de beraberin-
de getirecektir” diye konuştu.

Bilecik’te ise Vali Bilal Şentürk, “Ön-
celikle gerçekten çalışmak isteyenleri, 
ihtiyaçtan iş arayanları bulmak lazım. 

Çünkü iş beğenmemek gibi bir 
durum da söz konusu. 

Ayrıca girişimciliği 
özendirip, gençleri-

mizin kendilerine 
iş kurmalarını da 
yaygınlaştırma-
lıyız. Eğitim çok 
önemli, belirli bir 
işte çalışma gerek-
liliğini çocukları-

mıza erken yaşta 
öğretmeliyiz” dedi.

Karşılıklı görüş 
alışverişinin de yapıldığı 

toplantılarda, genç istihdamın 
artırılması ele alındı.

Sosyal 

değerlerimizin, 

kültürümüzün ve aile 

yaşantılarımızın sağlıklı 

bir şekilde devam etmesi 

için gençlerimizi hayatın 

içine dahil etmeliyiz.

NEET BURSA / 19.07.02019

NEET BİLECİK / 18.07.02019

NEET ESKİŞEHİR / 18.07.02019
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KIRSALI KALKINDIRACAK 
BİR PROJE DAHA: 
KARAOĞLAN MANDA EVİ

BEBKA’nın da desteğiyle “Bursa 
Kırsalında Eko-Agro Turizm 
Projesi" kapsamında Bursa’nın 
Mustafakemalpaşa ilçesi Karaoğlan 
Köyü’nde mandacılığı geliştirecek 
Manda Evi açıldı.

BEBKA, Doğa Koruma ve Milli Parklar II.Bölge 
Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa Belediyesi pay-
daşlığı ile yürütülen "Bursa Kırsalında Eko-Agro 
Turizm Projesi" çerçevesinde Karaoğlan Manda 
Evi açıldı. Yaklaşık 458 bin TL destek yatırımı 
ile hayata geçirilen projede manda yetiştiriciliği, 
turizm ve pansiyonculuk eğitimi alan kursiyerler 
sertifikalarını aldı. 

Vatandaşların ilgi gösterdiği açılış ve tanıtım prog-
ramında konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar 
II. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, "2002 
yılından beri yapılan yönetim planları ile Uluabat 
Gölü'nün gelecek kuşaklara korunarak aktarılma-
sını sağlamaktayız. Bu değeri yaşatmak için civar 
köylerimizde bulunan doğal ön değerleri ortaya 
çıkarıp bunları halkımızın istifadesine sunmak 
istiyoruz. Bunlardan biri de Karaoğlan Manda 
Evi ve ortak paydaş olan kalkınma ajansımıza, 
belediyemize ve emeği geçenlere teşekkür ediyo-



2019   BEBKAHaber 65

rum" dedi. 

"Coşkulu bir kalabalık ile birlikte 
böyle bir projenin hayata geçiyor 
olması, gelecek açısından bizleri çok 
ümitlendirdi" diyen BEBKA Genel 
Sekreteri İsmail Gerim de, "Bugüne 
kadar bölgede 300 projeyi hayata 
geçirdik. Bursa genelinde 25 Milyon 
TL hibe desteği sağladık. Yeni nesil 
girişimcilerimizi aramızdan çıkararak 
öncelikle bulunduğu yörede, daha 
sonra da ülke geneli ve uluslararası 
düzeye çıkaracağız" diye konuştu. 

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı 
Mehmet Kanar da, vatandaşların 
gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, projede 

emeği bulunan herkese teşekkür etti. 
Projenin yüzde 62'sinin BEBKA, 
yüzde 28'inin Milli Parklar ve yüzde 
10'unun Mustafakemalpaşa Beledi-
yesi'ne ait olduğunu ifade eden Be-
lediye Başkanı Kanar, "İlçeye turist 
getirmesi bakımından da çok önemli 
bir proje. Mustafakemalpaşa'da 
katma değerli projelerin gelişerek 
artacağına inanıyorum. Proje kapsa-
mında eğitim gören kursiyerlerimizi 
kutluyorum" ifadelerini kullandı. 

Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal 
da, "Buraya gelirken kapalı bir 
mekânda toplantı ile açılış yapacağı-
mızı düşündüm, ama bu kalabalığı 
görünce heyecanlandım. İnanıyorum 
ki bu proje tüm Türkiye'de dalga 

etkisi oluşturacak. Turizm ve kültür 
bakımından ilçeye büyük katkı sağ-
layacak. Projede emeği olan herkesi 
kutluyor, başarılarının devamını dili-
yorum" dedi. Konuşmaların ardın-
dan "Karaoğlan Manda Evi" tanıtım 
filmi gösterildi. Uzman Biyolog Bur-
çak Gönül, sunumu ve slayt gösteri-
siyle projenin amacını anlatıldı. 111 
kursiyere sertifikalarının verilmesinin 
ardından Karaoğlan Manda Evi'nin 
açılışı gerçekleştirilerek, Manda Evi 
Müzesi gezildi. Hazırlanan manda 
ile ilişkili ürünlerin yanı sıra ma-
halli tatlar ikram edildi. Karaoğlan 
Manda Evi'nde mandanın eti, sütü, 
yoğurdu, kaymağı, peyniri ve doğal 
olarak hazırlanan yöresel lezzetleri 
satışa sunulmaya başlandı.
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Türkiye’de yıllık en fazla artış 
%43,86 ile alkollü içecekler ve 
tütün grubunda gerçekleşti.  
TÜFE'de bir önceki yılın aynı ayına 
göre sağlık %15,41, çeşitli mal ve 
hizmetler %14,98, lokanta ve oteller 
%14,87 ve eğitim %14,00 ile artışın 
yüksek olduğu diğer ana harcama 
grupları oldu. 

Aylık tek düşüş gösteren grup 
%1,65 ile ulaştırma oldu. 
Ana harcama grupları itibarıyla 2019 
yılı Eylül ayında endekste yer alan 
gruplardan giyim ve ayakkabıda %1,57 
ve eğlence ve kültürde %0,04 düşüş 
gerçekleşti.

Yasin DALGIÇ
Planlama, Programlama ve  Koordinasyon Birimi - Uzman

Ekonomi Göstergeleri

 Â ENFLASYON GÖSTERGELERİ

TÜFE’de Türkiye geneli 
yıllık enflasyon

%9,26

TR41 Bölgesi'nde 
enflasyon 
%10,04

TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE, EYLÜL 2019):

Kaynak: TÜİK Enflasyon ve Fiyat İstatistikleri, 2019

Ekonomi Göstergeleri

30%
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15%
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5%
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Eylül 18
Ekim 18

23,89% 24,98%

21,29%
20,14% 19,97%

19,10% 19,32% 19,50% 18,71%

15,72%
16,65%

15,01%

9,26%

10,04%

15,74%
17,08%16,71%

18,96%
19,86%19,71%19,67%20,35%20,30%

21,62%

25,24%24,52%

Kasım
 18

Aralık 18
Ocak 19

Şubat 19
Mart 1

9
Nisan 19

Mayıs 1
9

Hazira
n 19

Temmuz 19

Ağustos 19
Eylül 19

Türkiye TR41
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TR41 Bölgesi'nde yıllık 
en fazla artış, alkollü 
içecekler ve tütün gru-
bunda gerçekleşti. 
TR41 Bölgesi'nde 
endekste yer alan diğer 
gruplardan lokanta ve 
oteller grubunda %16,14, 
sağlıkta %13,86, ko-
nut, su, elektrik, gaz ve 
diğer yakıtlar grubunda 
%13,03, çeşitli mal ve hiz-
metlerde %11,84, eğlence 
ve kültürde %9,58, gıda 
ve alkolsüz içeceklerde 
%8,33, giyim ve ayak-
kabıda %8,24, mobilya, 
ev aletleri ve ev bakım 
hizmetlerinde %8,06, eği-
timde %7,97, haberleşme-
de %1,67 ve ulaştırmada 
%0,77 artış yaşandı.

Aylık en fazla artış tütün 
ürünlerinde gerçekleşti. 
Bir önceki aya göre en fazla artış; 
%5,46 ile tütün ürünleri, %4,12 
ile kok ve rafine petrol ürünleri, 
%3,08 ile ağaç ve mantar ürünleri 
(mobilya hariç) olarak gerçekleşti. 
Buna karşılık, ham petrol ve doğal 
gaz %9,53, diğer ulaşım araçları 
%3,79, kâğıt ve kâğıt ürünleri 
%1,60 ile bir önceki aya göre 
endekslerin en fazla düştüğü alt 
sektörler oldu. 
Sanayinin dört sektörünün bir 
önceki aya göre değişimleri; 
madencilik ve taşocakçılığı sektö-
ründe %0,86 düşüş, imalat sanayi 
sektöründe %0,05 düşüş, elektrik, 
gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe 
%3,02 artış, su temini sektöründe 
%0,23 artış olarak gerçekleşti.

Kaynak: TÜ
İK Enflasyon ve Fiyat İstatistikleri, 2019

ANA HARCAMA GRUPLARINA GÖRE TÜFE (HAZİRAN 2019):

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE, EYLÜL 2019 TÜRKİYE GENELİ):

TR41

Gıda ve alkolsüz 
içecekler

Alkollü içecekler 
ve tütün

Giyim ve 
ayakkabı

Konut, su, 
elektrik, gaz ve 
diğer yakıtlar

Mobilya, ev 
aletleri ve ev 

bakım hizmetleri

Sağlık Ulaştırma Haberleşme Eğlence ve 
Kültür

Eğitim Lokanta ve 
oteller

Çeşitli mal ve 
hizmetler

TR41 TR41 TR41 TR41 TR41 TR41 TR41 TR41 TR41 TR41 TR41Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

Türkiye

Yıllık en fazla 
artış, alkollü 
içecekler ve 

tütün grubunda 
oldu

TR41’de eğitim grubundaki 
artış, Türkiye genelinden %6,03 

daha az gerçekleşti

TR41 enflasyonu Türkiye 
genelinin üzerine çıktı

Türkiye’de yıllık tek 
düşüş ulaştırmada 

yaşandı

20192018

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
Ocak

12,14%

32,93%

29,59% 29,64% 30,12%
28,71%

25,04%

25,00%

13,45%

2,45%

13,71% 14,28%
16,37%

20,16%

23,71%

21,66%

32,13%

46,15%
45,01%

38,54%

33,64%

Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Ekonomi Göstergeleri

Sektörler
(NACE Rev.2)

Yİ-ÜFE 450,55

577,61

448,58

412,39

303,10

0,13

-0,86

-0,05

3,02

0,23

6,53

11,32

6,11

12,52

-8,44

2,45

7,83

1,41

14,50

-6,59

26,44

22,32

24,43

56,65

0,45

C-İmalat Sanayi

D-Elektrik, Gaz

E-Su Temini

B-Madencilik ve Taşocakçılığı

Endeks Bir Önceki Yılın 
Aralık Ayına Göre 

Değişim (%)

Aylık 
Değişim 

(%)

Bir Önceki Yılın 
Aynı Ayına Göre 

Değişim (%)

On iki Aylık 
Ortalamalara 

Göre Değişim (%)

Ana Sanayi 
Grupları

450,55

479,96

318,05

368,47

628,35

393,85

0,13

-0,17

0,36

-0,57

2,70

0,36

6,53

4,57

6,43

9,24

8,09

6,87

2,45

-1,04

4,71

8,49

1,54

3,55

26,44

25,58

19,96

22,74

41,61

25,97

Yİ-ÜFE

Ara malı

Dayanıklı Tüketim Malı

Dayanıksız Tüketim Malı

Enerji

Sermaye Malı 

Endeks Bir Önceki Yılın 
Aralık Ayına Göre 

Değişim (%)

Aylık 
Değişim 

(%)

Bir Önceki Yılın 
Aynı Ayına Göre 

Değişim (%)

On iki Aylık 
Ortalamalara 

Göre Değişim (%)

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide gerçekleşti. 
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Eylül ayında aylık en fazla 

artış enerjide ve yıllık en fazla artış dayanıksız tüketim mallarında gerçekleşti

Yİ - ÜFE DEĞİŞİM ORANLARI (2003=100), EYLÜL 2019

Yİ - ÜFE ANA SANAYİ GRUPLARI VE DEĞİŞİM ORANLARI (2003=100), EYLÜL 2019

Kaynak: TÜİK Enflasyon ve Fiyat İstatistikleri, 2019

Ana sanayide aylık fazla düşüş, 
dayanıksız tüketim mallarında 

yaşandı

Ara malları, aylık düşüş gösteren
iki gruptan biri oldu

Ana sanayide yıllık en fazla artış, 
dayanıksız tüketim mallarında 

gerçekleşti

Ana sanayide yıllık tek düşüş,
ara mallarında görüldü
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TR41 Bölgesi illerinden Bursa’da 
2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 
yaklaşık 11 milyar dolar düzeyinde 
ihracat gerçekleştirildi. 2018 yılı ile kı-
yaslandığında bu dönemde 2019 yılın-
da Bursa’dan yapılan toplam ihracatta 

yaklaşık %8’lik bir azalış yaşandı. Yine 
ilgili dönem kıyaslandığında, Eskişehir 
ihracatında %7 dolaylarında bir artış 
görüldü. Göreceli olarak Bursa ve Es-
kişehir illerine göre daha az ihracata 
sahip olan Bilecik’te ise aynı dönemde 

ihracat 55,5 milyon dolar düzeyin-
de ihracat gerçekleşti. 2018 yılı ile 
kıyaslandığında Bilecik’te 2019 yılında 
%29’luk bir azalış gerçekleşti.

1.207.542.000

101.780.000

5.082.000

1.314.404.000

10.964.300.000

813.197.000

55.503.000

11.833.000.000

11.931.522.000

761.185.000

77.771.000

12.770.479.000

-8,11 %

6,83 %

-28,63 %

-7,34 %

BURSA

ESKİŞEHİR

BİLECİK

TR41

Eylül 2019 Ocak-Eylül 2019 Ocak-Eylül 2018 Yıllık Değişim

 Â İHRACAT GÖSTERGELERİ

İLLERE GÖRE İHRACAT ($, EYLÜL 2019 )

*Kanuni Merkez: Vergiye tabi kurumların esas nizamname veya mukavelenamelerinde veya teşkilat kanunlarında gösterilen merkezdir.                                                                                            

Not: Rakamlar kanuni merkez* bazında ve yaklaşık değerlerdir. 

BURSA

Bursa ilindeki
yıllık azalış %8,11

Bursa ihracatı
2019 yılı 

Ocak-Eylül 
döneminde

10,96 milyar $

ESKİŞEHİR

Eskişehir ilindeki 
yıllık artış %6,83

Eskişehir ihracatı 
2019 yılı

Ocak-Eylül 
döneminde

813,2 milyon $

BİLECİK

Bilecik ilindeki
yıllık azalış %28,63

Bilecik ihracatı 
2019 yılı 

Ocak-Eylül 
döneminde 

55,5 milyon $

TR41

TR41’de ihracat 
azalış %7,34

TR41’de 2019 yılı
Ocak-Eylül 
döneminde 

ihracat 12,7 milyar 
$ düzeyinde
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Ekonomi Göstergeleri

TR41 BÖLGESİ İLLERİ İHRACATI (AYLIK, MİLYON $)

TR41 BÖLGESİ İLLERİ ÜLKELERE GÖRE İHRACAT (OCAK-EYLÜL 2019)

İMALAT SANAYİ İHRACATINDA TEKNOLOJİ YOĞUNLUĞU (OCAK-AĞUSTOS 2019)
VE AR-GE MERKEZLERİ (30 EYLÜL 2019)
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Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2019

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2019

Kaynak: OECD ISIC Rev.3 Sınıf. TÜİK verilerinden hesaplanmıştır.
Tablodaki Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AR-GE Merkezi İstatistikleri 
(30 Eylül 2019 itibariyle)

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK

Ocak - Eylül 2019

ALMANYA 1.435.598.000

FRANSA 1.331.892.000

İTALYA 1.181.667.000

İSPANYA 838.434.000

ROMANYA 533.296.000

Ocak - Eylül 2019

ABD 325.969.000

ALMANYA 65.471.000

FRANSA 65.327.000

ROMANYA 26.194.000

AVUSTURYA 22.926.000

Ocak - Eylül 2019

ROMANYA 6.379.000

ABD 4.796.000

LİBYA 4.618.000

FİNLANDİYA 3.548.000

BİRLEŞİK KRALLIK 3.078.000

Ocak - Eylül 2018

ALMANYA 1.680.654.000

İTALYA 1.481.835.000

FRANSA 1.128.541.000

İSPANYA 912.597.000

ABD 616.146.000

Ocak - Eylül 2018

ABD 251.530.000

ALMANYA 69.828.000

FRANSA 64.318.000

AVUSTURYA 32.179.000

ROMANYA 22.580.000

Ocak - Eylül 2018

BİRLEŞİK KRALLIK 11.691.000

ROMANYA 9.024.000

ÇİN 5.522.000

ABD 4.383.000

ALMANYA 3.699.000

Not: Rakamlar kanuni merkez* bazında ve yaklaşık değerlerdir. 

Orta Düşük + Düşük Teknoloji Orta Yüksek + Yüksek Teknoloji

BİLECİK
İhracat 92,6% 7,4%

İthalat 84,4% 15,6%

BURSA
İhracat 41,6% 58,4%

İthalat 30,1% 69,9%

ESKİŞEHİR
İhracat 32,2% 67,8%

İthalat 49,8% 50,2%

TR41
İhracat 41,1% 58,9%

İthalat 32,7% 67,3%

TÜRKİYE
İhracat 60,7% 39,3%

İthalat 44,1% 55,9%

Sıra İl AR-GE Merkezi Sayısı

1 İstanbul 410

2 Bursa 128

3 Kocaeli 128

4 Ankara 112

5 İzmir 86

6 Tekirdağ 49

7 Manisa 28

8 Konya 23

9 Eskişehir 21

22 Bilecik 5

Bursa’dan orta ve 
yüksek teknoloji 
ihracatı %58,4

Eskişehir’den orta 
ve yüksek teknoloji 

ihracatı %67,8 

Bilecik’ten orta ve 
yüksek teknoloji 

ihracatı %7,4 

2019 Ocak-Ağustos 
döneminde TR41’den orta ve 

yüksek teknoloji ihracatı %58,9  
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Savunma ve 

Havacılık Sanayii

42%

Makine ve Aksamları

9%

Demir ve Demir Dışı 

Metaller 

8%

Kimyevi Maddeler ve 

Mamulleri  

7%

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri

6%

Hububat, Bakliyat, Yağlı 

Tohumlar ve Mamulleri 

5%

İklimlendirme 

Sanayii

5%

Elektrik Elektronik

5%

Madencilik 

Ürünleri

4%

Diğer

9%

Diğer

58%

Çimento Cam 
Seramik ve Toprak 

Ürünleri
45% Madencilik Ürünleri

20%

Demir ve Demir Dışı 
Metaller 

16%

Mobilya,Kağıt ve Orman 
Ürünleri

8%

Hububat, 
Bakliyat, Yağlı 
Tohumlar ve 
Mamulleri 

5%

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
2%

Makine ve 
Aksamları

1%

Kimyevi Maddeler 
ve Mamulleri  

1%

Su Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller

1%

Diğer
1%

Diğer
55%

BURSA

ESKİŞEHİR

BİLECİK

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2019   Not: Rakamlar yaklaşık değerlerdir.

Otomotiv 
Endüstrisi

55%

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
11%

Tekstil ve 
Hammaddeleri

7%

Makine ve Aksamları
5%

Mobilya, Kağıt ve Orman 
Ürünleri

4%

Çelik
4%

Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri  

4%

Demir ve Demir 
Dışı Metaller 

3%

İklimlendirme Sanayii
2%

Diğer
5%

Diğer
45%

Bursa ihracatında otomotiv 
sektörü ilk sırada 

Eskişehir’de ihracatta ilk sektör 
savunma-havacılık

Eskişehir’de ihracatta savunma-
havacılık payı %42

Bilecik’te ihracatta ilk sektör çimento, 
cam, seramik ve toprak ürünleri

Bilecik’te ihracatta çimento, 
cam, seramik ve toprak 

ürünlerinin payı %45

Bursa’da ihracatta otomotiv 
sektörünün payı %55

 Â TR41 BÖLGESİ SEKTÖREL İHRACAT GÖSTERGELERİ (Ocak-Haziran 2019)

Toplam ihracatta otomotiv sektörü %55, 
Hazırgiyim ve konfeksiyon %11, tekstil ve 
hammaddeleri ise %7 pay aldı. 

Toplam ihracatta savunma ve havacılık sanayi 
%42, makine ve aksamları %9, demir ve 
demir dışı metaller yaklaşık %8 pay aldı.

Toplam ihracattan çimento, cam, seramik 
ve toprak ürünleri %45, madencilik ürün-
leri %20 ve demir ve demir dışı metaller 
%16 pay aldı.

İhracatta İlk 10 Sektör (Bin $)

 Otomotiv Endüstrisi 6.017.770

 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.202.218

 Tekstil ve Hammaddeleri 802.422

 Makine ve Aksamları 592.288

 Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 433.296

 Çelik 417.562

 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri  373.856

 Demir ve Demir Dışı Metaller 319.742

 İklimlendirme Sanayii 212.337

 Diğer 592.809

İhracatta İlk 10 Sektör (Bin $)

Savunma ve Havacılık Sanayii 341.215

Makine ve Aksamları 70.811

Demir ve Demir Dışı Metaller 65.600

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 60.242

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 44.837

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam. 42.784

İklimlendirme Sanayii 40.734

Elektrik Elektronik 38.561

Madencilik Ürünleri 36.580

Diğer 71.833

İhracatta İlk 10 Sektör (Bin $)

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 25.072

Madencilik Ürünleri 11.242

Demir ve Demir Dışı Metaller 9.110

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 4.550

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam. 2.986

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 901

Makine ve Aksamları 553

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri  411

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 268

Diğer 410
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Bölgesel rekabet ve

akıllı 
uzmanlaşma
Türkiye'nin gücüne 
güç katacak.

www.bebka.org.tr
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BİZİ TAKİP EDİN!
Desteklerimizden ve çalışmalarımızdan haberdar olabilmek için,

bebkatcbebka tcbebka bebka

www.bebka.org.tr


