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Ülkemizin Gündemi,
Yatırım,Üretim ve İhracat Olacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüm öncü göstergelerin imalat sanayisinin yıla
güçlü bir başlangıç yaptığını ifade ederek, "Ülkemizin gündemini, yatırım, istihdam, üretim
ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz. Türkiye üretim altyapısı ile salgın sonrası dönemin
kazananı olacak." ifadelerini kullandı.

B

akan Varank, Twitter hesabından yaptığı
paylaşımında, şunları kaydetti:

"Tüm öncü göstergeler, imalat sanayimizin
2021 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını
gösteriyor. Ülkemizin gündemini, yatırım,
istihdam, üretim ve ihracatta tutmaya
devam edeceğiz. Türkiye üretim altyapısı ile
salgın sonrası dönemin kazananı olacak."
2021 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına
göre %6, organize sanayi bölgelerinde
elektrik tüketimi %6,1 ve ihracat %2,5 arttı.
Bakan Varank'ın paylaşımında yer verdiği
infografiğe göre, ocak ayında yıllık bazda
İSO/İHS Markit PMI endeksi yüzde 6, ihracat
yüzde 2,5 ve organize sanayi bölgelerinde
elektrik tüketimi yüzde 6,1 arttı.
4

O C A K I Ş U B AT 2 0 2 1

Türkiye’nin
Uzay Yolculuğu Başlıyor
Türkiye’nin uzay politikaları alanındaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin
belirlendiği Milli Uzay Programı açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde
Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
kamuoyu ile paylaştı. Türkiye’nin uzay yolculuğundaki hedeflerinin anlatıldığı 10 maddelik
stratejik hedeflerden oluşan program ile 2023’te Ay’a roket fırlatılacak. İlk Türk astronotu
bilim misyonuyla uzaya gönderilecek.

C

umhurbaşkanı Erdoğan, programın Türkiye’nin uzaydaki yol haritası olduğunu ifade ederek “Milli
Uzay Programındaki birinci ve en önemli hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Ay'a ilk
teması gerçekleştirmektir. Böylece, medeniyet coğrafyamızın da sembolü olan hilali, al bayrağımızla Ay'a
göndermenin gururunu milletimize yaşatacağız.” dedi.
Programın önemli bir hedefinin de bir Türk
vatandaşının
uzaya
gönderilmesi
olduğunu
açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uzaya gitme
niteliklerine sahip bir kişiyi gönüllüler arasından
seçerek, gerekli eğitimleri almasını sağlayacak ve
uzaya göndereceğiz. Madem ki; bir vatandaşımız
uzaya gidecek, artık astronot ya da kozmonot
kelimelerine bir Türkçe karşılık bulmamız gerekiyor.
Biliyorsunuz bu bizim hassas noktamız. Buradan dil
bilimcilerimize bir çağrıda bulunuyor ve diyorum ki,
gelin, Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım.
83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu
arayışa ortak olabilir.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve millet olarak el
ele vereceklerini kaydederek “Göklere en çok yakışan
bayrağı, yani ay yıldızlı bayrağımızı hak ettiği yerlere
taşıyacağız. Ayağımız dünyada, gözümüz uzayda
olacak. Kökümüz dünyada, dallarımız göklerde
olacak.” dedi.
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BEBKA’da Başvurular Bitti
Sıra Değerlendirmede
BEBKA 50 milyon lira destek vereceği 2020 Yılı Mali Destek Programlarına proje başvuruları
sona erdi. Sırada başvurusu yapılan 107 projenin değerlendirilmesi var.

S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda
faaliyet gösteren BEBKA tarafından Kasım ayında
ilan edilen 2020 Yılı Mali Destek Programlarına
yönelik proje başvuruları sona erdi. Toplam 50
milyon TL bütçeli üç başlıkta ilan edilen proje teklif
çağrısı arasından Kırsalda Ekonomik Kalkınma
Mali Destek Programı’na 52, Yenilik ve Verimlilik
Mali Destek Programı’na 43 ve Sanayi Altyapısının
Geliştirilmesi Mali Destek Programı’na 12 olmak
üzere toplamda 107 proje başvurusu yapıldı.

KRİTERLERE UYGUNLUK ARANIYOR
Başvuruların tamamlanmasının ardından projelerin
değerlendirme süreci başladı. Değerlendirme
sürecinin ilk aşaması olan ön incelemede; projelerin
idari ve uygunluk kontrolleri yapılacak. Başvurular
üzerinden, rehberde talep edilen belgelerin doğru
ve eksiksiz sunulmuş olması ve başvuru sahibinin,
ortaklarının ve proje konularının rehberdeki
kriterlere uygunluğu açısından ön inceleme
6

yapılacak. Başarılı bulunan projeler, teknik ve mali
değerlendirme aşamasına alınacak.

MAYIS AYINDA TAMAMLANACAK
Teknik ve mali değerlendirme aşamasında başvuru
rehberinde belirtilen değerlendirme usulleri
ve kriterleri doğrultusunda projeler, bağımsız
değerlendiriciler
tarafından
mercek
altına
alınacak. 2020 Yılı Mali Destek Programlarına
dair değerlendirme sürecinin Mayıs ayı içerisinde
tamamlanmasının planlandığını açıklayan BEBKA
Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “Bursa, Eskişehir ve
Bilecik illerinden 2020 Yılı Mali Destek Programlarına
ilgi göstererek proje başvurusunda bulunan
kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Yoğun
ilginin olması, bizleri ayrıca mutlu etti. Sürecin ve
sonuçlarının bölgemiz için şimdiden hayırlı olmasını
diliyoruz. Mali destek programlarımızda daha fazla
mesafe kat etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz”
dedi.
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Girişimciler İş Fikirlerini
BEBKA ile Hayata Geçiriyor
BEBKA, girişimcilerin iş fikirlerini ticarileştirmeleri adına çok önemli bir projeyi hayata geçirdi.
Genel Sekreter M. Zeki Durak, Eskişehir ve Bilecik’i kapsayan SeedUP İnovatif Girişimcilik
Programı için başvuruların başladığını, Bursa programının da yakında duyurulacağını açıkladı.

E

skişehir ve Bilecik’te girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve inovatif iş fikirlerinin hayata geçirilmesi için
girişimcilere destek amacıyla tasarlanan Eskişehir 2021 SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı için başvurular
başladı. BEBKA ev sahipliğindeki program, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi ARİNKOM TTO,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) ve Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi TTO işbirliği ile yürütülecek.

Programın Eskişehir ya da Bilecik’te ikamet eden ya
da eğitim gören, inovatif iş fikirleri olan girişimciler
için oluşturulduğunu belirten BEBKA Genel Sekreteri
M. Zeki Durak, “Girişimcilerin iş fikirlerini hayata
geçirerek ticarileştirmeleri ya da firmalarını kurmaları
için eğitim ve mentorluklar ile desteklenerek takip
edilecekleri uzun dönemli bir program oluşturduk.
Bölgede inovatif iş fikirlerinin hayata geçirilmesi
noktasında firma kurmak için gerekli desteğin
sağlanması ile inovatif girişim sayısının artması ve
sürdürülebilirliklerinin sağlanmasını hedefliyoruz”
diye konuştu.

3 FİRMADAN 500 BİN TL’LİK SATIŞ
Programın ilk aşamasında başarılı olan 15
girişimcinin, eğitimlerin yanında yatay ve dikey
mentorluklar almaya başlayacaklarını da kaydeden
Genel Sekreter Durak, “Deneyimlerini aktaracak
olan mentorlar, ilişki ağlarını açarak girişimcinin
sürdürülebilirlik-kabiliyet
bağlamında
kendini
geliştirmesi için yol gösterecek. Girişimcilerin,
programın sonundaki yatırımcı- girişimci buluşması
ile yatırımcılar karşında iş fikirlerini ve firmalarını

sunmaları sağlanacak. İlki 2020’de Bursa Teknoloji
Transfer Ofisi iş birliğinde tamamlanan programda
3 (üç) firma, 500 bin TL’nin üzerinde satış
gerçekleştirirken bir firma da ihracata başladı. Bu
girişimciler, aynı zamanda çeşitli ulusal program
ve yarışmalardan destek ve ödüller aldı. Bursa’daki
girişimciler için Bursa 2021 SeedUP da çok yakında
duyurulacak” ifadelerini kullandı.

SEEDUP NE SUNUYOR?
Eskişehir ya da Bilecik’te ikamet eden veya öğrenim
gören ve T.C. vatandaşı olan, firma kurma potansiyeli
olan veya firmasını programın ilanından en geç 6
ay önce kurmuş olan, firma kurma ve varlıklarını
sürdürebilme konusunda mentorluk desteğine
ihtiyacı olan; yenilikçi, alışılagelmişin dışında iş
fikirleri olan; gerçek bir soruna anlamlı ve yenilikçi
bir çözüm önerisi geliştiren girişimciler ve girişimci
adayları başvuru yapabilecek. Fikir aşamasında
olan girişimler için de başvurulabilecek programda
öncelik, ‘asgari geliştirilebilir ürün’ seviyesinde olan
girişimlere verilecek.
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BEBKA’dan Kalkınmaya
36 Milyon TL
BEBKA, kalkınma çalışmaları kapsamında 2021’de destek programlarına 36 milyon TL kaynak
ayırdı. Genel Sekreter M. Zeki Durak, Bursa, Eskişehir ve Bilecik’in kendi arasında ve diğer
bölgelere kıyasla gelişmişlik farklarını azaltmaya odaklandıklarını söyledi.

B

ursa, Eskişehir ve Bilecik’i kapsayan bölgede kamu, özel sektör, sivil toplum ve üniversiteler arasında
koordinasyon ve işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen BEBKA, bu yıl mali destek programlarına 36 milyon
TL kaynak ayırdı. BEBKA genel sekreteri M. Zeki Durak, 2021 Çalışma Programı’nın onaylandığını belirterek
yoğun bir proje dönemine hazır olduklarını söyledi.

YENİ ÇAĞRIYA ÇIKILACAK
Geçmişte olduğu gibi bu yıl da teknik destek,
fizibilite desteği ve proje teklif çağrılarını
planladıklarını belirten M. Zeki Durak, “Proje teklif
çağrısı yöntemiyle kâr amacı gütmeyen kurum
ve kuruluşlara yönelik mali destek programları
yürütüyoruz. 31 Ocak’ta başvuruları sona eren ve
Yenilik Verimlilik, Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi
ve Kırsalda Ekonomik Kalkınma alanlarında toplam
50 milyon lira tutarındaki BEBKA 2020 Yılı Mali
Destek Programlarının uygulama aşamasına bu
yıl geçilecek. Yıl sonunda ise Turizm ve Kırsalda
Ekonomik Kalkınma başlıklarında 14 milyon TL
tutarında yeni bir çağrıya çıkılacak. Yine bu yıl
Bölgesel Girişim Sermayesi Desteği ile Enerji ve
Kaynak Verimliliği Finansman Desteği şeklinde
iki yeni program ilan etmeyi planlıyoruz. Teknik
destek ve fizibilite desteğine ayırdığımız bütçelerle
8

toplam destek tutarı 36 milyon lirayı aşacak. Bunlara
ek olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızca
yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı
(SOGEP) için ön başvuru süreci de 28 Şubat Pazar
günü tamamlandı” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA PROGRAMI ONAYLANDI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları
Genel Müdürlüğü tarafından BEBKA’nın 2021 Yılı
Çalışma Programı’nın onaylandığını kaydeden Genel
Sekreter M. Zeki Durak, “Onaylanan planlamayla
birlikte 3 ana program belirlendi: Yenilik ve Verimlilik,
Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi ile Kırsal
Kalkınma ve Turizm Tanıtım. Bu odak alanlar
çerçevesinde, Ajans destekleri başta olmak üzere
tüm çalışmalarımızı ilgili kurum ve kuruluşlarla
eşgüdüm içerisinde yürüteceğiz”
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Nilüfer Sosyal
Girişimcilik Merkezi Açıldı
BEBKA desteğiyle, Nilüfer Belediyesi, Uludağ Üniversitesi TTO, ve Bursa Teknik Üniversitesi
TTO işbirliği ile yürütülen proje kapsamında Nilüfer Belediyesi bünyesinde sosyal girişimcilik
merkezi açıldı.

381 BİN TL DESTEK SAĞLANDI

B

EBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, merkezin
açılışında
yaptığı
konuşmada
Bursa’nın
girişimcilik merkezi olacağını ifade etti. Bölgesel
kalkınmayı desteklemek amacıyla örnek projelere
imza atan BEBKA’nın, her alandan ve her kesimden
insana hitap eden projelerin destekçisi olduğunu
belirten Durak, “Kalkınmanın en önemli ayaklarından
biri olan üretimin yanında doğal kaynakların, tarihi ve
tabiî zenginliklerin korunması adına birçok kurum ve
kuruluşa verdiğimiz desteği hızla devam ettiriyoruz.
BEBKA olarak Nilüfer Belediyesi’nin yürüttüğü 509 bin
252 TL’lik toplam bütçeli, sürdürülebilir sosyal fayda
üretim üssü noktasında Nilüfer Sosyal Girişimcilik
Merkezi’ne 381 bin 939 TL destek sağladık. Merkezin,
bölgemizin kalkınma yolculuğunda hayırlara vesile
olmasını temenni ediyorum” dedi.

‘SOSYAL SORUNLARA KALICI
ÇÖZÜMLER’

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de “Bizler
Nilüfer’de 2017 yılından bu yana sosyal girişimcilik
odağında çalışmalar yapıyoruz. Bursa’da sosyal
girişim potansiyelini geliştirmeyi ve sosyal sorunlara
kalıcı çözümler getirmeyi hedefleyen bu projemiz;
Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
desteğiyle yürütülmeye başladı ve BEBKA tarafından
da desteklenmeye hak kazandı. Açılışımızın
ardından, geçtiğimiz sonbaharda düzenlediğimiz
sosyal girişimcilik yarışmasını kazanan 6 ekip,
burada paylaşımlı ofislerimizi kullanarak çalışmaya
başlayacak ve inanıyorum ki kendi iş fikirlerini
geliştirerek hayata geçirme imkânı bulacaktır.” diye
konuştu.

MERKEZDE NELER VAR?
500 metrekarelik bir alanda kurulan Nilüfer Sosyal
Girişimcilik Merkezi; eğitim ve etkinlik alanı, atölye,
paylaşımlı ofis alanı, sosyalleşme alanı ve idarî
ofisler olmak üzere 5 bölümden oluşuyor. Ayrıca bir
adet toplantı salonu bulunuyor. Birbirinden parlak iş
fikirleri olan geleceğin sosyal girişimci adaylarının
merkezde yetiştirilmesi hedefleniyor.
9
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Gençler Dijital Dönüşüme
BEBKA ile Hazırlanıyor
BEBKA’nın, gençlere yönelik düzenlediği yazılım geliştirme ve kodlama atölyelerinin
ikincisi olan C#.NET Core ile MVC eğitimi tamamlandı. Eğitimi başarıyla tamamlayan 22
katılımcı içerisinden proje geliştiren mezunların sunum yaptığı bir etkinlikle çevrim içi
mezuniyet töreni düzenlendi.

B

EBKA tarafından bölgede ‘Milli Teknoloji Hamlesi’
ışığında genç girişimciler tarafından teknoloji
odaklı girişimlerin hayata geçirilmesine katkı
sağlamak, girişim fikirlerinin hayata geçirilmesi için
gereken yazılım, uygulama geliştirme ve kodlama
bilgisinin sağlanması ve startuplar için teknoloji
yöneticisi yetiştirilmesine ihtiyaç olduğu tespit edildi.
Bu kapsamda çağın gereklerine uygun bir şekilde
Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde gençlere yönelik
olarak yazılım geliştirme ve kodlama alanında eğitim
programı hayata geçirildi.
Kodluyoruz Derneği iş birliği ile düzenlenen program
kapsamında üçüncü atölye “JavaScript ve React
Web Geliştirme” ise 36 katılımcıyla 13 Şubat’ta
başladı. Çevrimiçi ortamda interaktif bir şekilde

gerçekleştirilecek atölye toplam 70 saat
sürecek ve program 12 hafta içinde
tamamlanacak.

10
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Marka Şehir Bursa’nın
Yeni Vizyonu Şekilleniyor
BEBKA tarafından; Bursa Valiliği koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle,
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve sektördeki tüm paydaşların katkılarıyla hazırlanan
Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi çalışmasında son aşamaya gelindi.

T

oplantıda çalışma kapsamında tasarlanan Bursa ikonu ve alt tema ikonları, Bursa yazı fontu, Bursa marka
sloganı ve Bursa işitsel logo alternatifleri katılımcıların görüşlerine sunuldu. Ayrıca çalışma kapsamında
çekilen fotoğraflar ile çalışmanın çıktılarının kamuoyuna sunulacağı internet sayfası da katılımcılar ile paylaşıldı.

VALİ CANBOLAT:
DÜNYAYA TANITMALIYIZ
Toplantıda konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat,
şehrin yeni logosunun ve kurumsal kimlik
çalışmalarının en iyi ve doğru şekilde ortaya
konulması gerektiğini kaydederek, toplantıda
konuşan Bursa Valisi birçok alanda potansiyeli
bünyesinde barındıran Bursa’nın her yönüyle
tanıtılarak anlatılması adına önemli bir çalışmaya
imza atıldığını söyledi.

BAŞKAN AKTAŞ:
HER KESİMİN GÖRÜŞÜ ALINIYOR
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise
“Mevcut durum analizi, literatür ve istatistik taraması
Türkiye çapında bin kişi, Bursa çapında bin kişi ve
Türkiye'ye gelen yabancı bin yabancı turistle Bursa
konusunda algı anketi, 30 kanaat önderi ile birebir
mülakat, turizm sektörünün bütün paydaşlarını
kapsayan 8 tema çerçevesinde 100'den fazla
katılımcı ile odak grup toplantıları, sosyal medya

analizi, Bursa genelinde profesyonel fotoğraf çekimi,
uluslararası kıyaslama çalışmaları tamamlandı.
Bursa’yı tüm zenginliklerini ön plana çıkaracak
tanıtım materyalleri oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

M. ZEKİ DURAK:
İMKÂNLARI SEFERBER ETTİK
BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak ise Türkiye’nin
güzide şehirlerinden biri olan Bursa’nın ülke ve dünya
genelinde doğru bir şekilde tanıtılması gerektiğini
vurguladı. Durak, şehrin turizm potansiyelini açığa
çıkarmak ve dolayısıyla ekonomisine destek vermek
için projeyi başından sonuna kadar titizlikle takip
ettiklerini ifade etti. Durak, “Sonuçları itibarıyla
Bursa’yı hak ettiği gerçek marka değeri ile
buluşturmak adına ajans olarak tüm imkânlarımızı
seferber etmiş bulunuyoruz. Bursa için kullanılacak
görsel tasarım ve iletişim kimliği öğeleri, kalkınma
hedeflerine de katkı sunacaktır. Sürecin kentimiz
ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum”
ifadelerini kullandı.
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Gıdaların Duyusal Analizini
Yapacak Nitelikli Personel Hazır
BEBKA 2020 Teknik Destek Programı kapsamında destek alan ‘Bursa Uludağ Üniversitesi
(BUÜ) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (BİTUAM) ‘Gıdaların Duyusal
Analizlerinde Teknik Yeterlilik, Validasyon ve Yeni Yaklaşımlar’ isimli proje tamamlandı. Destek
kapsamında verilen duyusal analiz temel eğitimini tamamlayarak, elde ettiği verilerin doğru
değerlendirilmesi için istatistiksel analiz metotlarını uygulayabilecek seviyeye getirilen 30
kursiyere sertifikaları takdim edildi.

B

UÜ BİTUAM’ın BEBKA 2020 Teknik Destek Programı
destek alan ‘Gıdaların Duyusal Analizlerinde Teknik
Yeterlilik, Validasyon ve Yeni Yaklaşımlar’ isimli proje
tamamlandı. Eğitimlere katılarak başarılı olan 30 kursiyer
sertifikalarını BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz,
BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, BİTUAM Müdürü
Prof. Dr. Ö. Utku Çopur ve akademisyenlerin elinden aldı.

ÜNİVERSİTE İLE İŞBİRLİĞİ
YAPMAKTAN GURUR DUYUYORUZ
BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak ise Bursa Uludağ
Üniversitesi’nin bölgenin ve ülkenin en büyük üniversitelerinden birisi olduğuna işaret etti. BUÜ ile işbirliği
içerisinde oldukları ve birlikte projeler ürettikleri için gururlu olduklarının altını çizen Genel Sekreter Durak;
“Üniversitemizin ülkemiz, bölgemiz ve kentimiz için de çok değerli akademik çalışmaları olduğunu biliyoruz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren BEBKA olarak da üniversitemize teknik
anlamda destek vermekten ayrıca mutluluk duyuyoruz. Biz, üniversitemizin kabiliyetini ve kapasitesini
arttırdığımız müddetçe onların da almış oldukları kapasiteleri bölgemize ve ülkemize yaymaya devam
edeceklerine inanıyoruz. Tüm katılımcıları tebrik ediyor ve bu projenin yeni işbirliklerine vesile olmasını
diliyorum” dedi.
Programın sonunda projeye destek veren eğitimcilere ve kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

KILAVUZ: BİRİKİMİMİZİ TOPLUMLA
PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Sertifika teslim töreninde konuşan BUÜ Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin
eğitim-öğretim, Ar-Ge çalışmaları yapmak ve
ürettiklerini toplumla paylaşmak gibi 3 ana
sorumluluğu olduğunu aktardı. Üniversitelerin
birer bilim yuvaları olduğuna işaret eden
Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Merkez
kampüsümüzde bulunan Bilim ve Teknoloji
Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz de
hedeflerimiz doğrultusunda önemli çalışmalara
imza atıyor. Bugün de bu çalışmalardan birisinin
tamamlanmasına şahitlik ediyoruz. Önemli sonuçlar ve katkılar elde edeceğimizi düşündüğüm projeye emek
veren ve destekleyen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
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Meteorolojik Veriler
Anlık olarak TOGG'da!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında
imzalanan protokolle meteorolojik verilerin paylaşımının mümkün hale geleceğini belirterek,
“Bu imzaların salt meteorolojik bilgi paylaşımından çok daha önemli anlamlar içerdiğinin altını
çizmemiz gerekiyor. TOGG-Meteoroloji Genel Müdürlüğü iş birliği, mobilite ekosistemimizde
öncü bir adım olacak.” dedi.

T

arım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bu araçlar (TOGG araçları) birer yürüyen bilgisayar olduğu
için Türkiye çapında meteoroloji istasyonu sayımızı da artırmış olacağız.” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde,
Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel
Müdürlüğü (MGM) ile Türkiye’nin Otomobili
Girişim Grubu (TOGG) arasında “Meteorolojik
Verilerin Paylaşımına İlişkin Protokol” imzalandı.
Bakan Varank, Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen
imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’yi
kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapma
vizyonunun
nişanelerinden
olan
TOGG’un
Türkiye’ye büyük heyecan kattığını söyledi.
TOGG projesinin bir otomobilden daha çok bir
akıllı yaşam teknolojisi olduğunu anımsatan

Varank, “İnovasyon alanında her türlü yeni fikre
ve girişime de kapı aralıyor. Bu anlamda TOGG,
Türkiye’deki mobilite ekosistemine de liderlik
ediyor. Bugün Tarım ve Orman Bakanlığımız
ile birlikte somut bir iş birliğine imza atıyoruz.
Bugünkü protokolle, TOGG ve Meteoroloji Genel
Müdürlüğümüz arasında meteorolojik verilerin
paylaşımı mümkün hale geliyor. Bu imzaların salt
meteorolojik bilgi paylaşımından çok daha önemli
anlamlar içerdiğinin altını çizmemiz gerekiyor.
TOGG-Meteoroloji Genel Müdürlüğü iş birliği,
mobilite ekosistemimizde öncü bir adım olacak.”
ifadelerini kullandı.
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Teknofest 2021
Ateşlendi
Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına tanıklık eden Havacılık, Uzay ve
Teknoloji Festivali’ne (TEKNOFEST) başvurular başladı. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite,
lisansüstü ve mezun seviyesine kadar her düzeyden nitelikli binlerce genç, hayallerini
gerçekleştirmek, hünerlerini sergilemek için TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'na
başvurabilecek. Festivalde ilk kez; Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan
İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri,
Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları düzenlenecek.

S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji
Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde 2126 Eylül'de Atatürk Havalimanında düzenlenecek
TEKNOFEST 2021’in tanıtım toplantısı, Sanayi ve
Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu
Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti
Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı
Selçuk Bayraktar’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.
21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da
gerçekleşecek olan TEKNOFEST’e başvurular,
teknofest.org/yarismalar.html adresinden
gerçekleştirilebiliyor.

14

BASINDA
BEBKA

O C A K I Ş U B AT 2 0 2 1

15

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

16

