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Gençlerin Hayalleri
BEBKA İle Gerçeğe Dönüşüyor
BEBKA desteğiyle, İnegöl Hacı Sevim Yıldız Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde bulunan
motorlu araçlar ile tesisat ve iklimlendirme atölyeleri teknolojik gelişmelere uygun şekilde
yenilenerek öğrencilerin hizmetine kazandırıldı.

655 BİN TL DESTEK SAĞLANDI

2

019 yılında açılan ‘Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi
Mali Destek Programı’ ile mesleki eğitim
altyapısının geliştirilmesinin amaçlandığını belirten
Genel Sekreter M. Zeki Durak, “Program kapsamında
destek almaya hak kazanan 27 projeye 15 milyon TL
destek sağlıyoruz. İnegöl Hacı Sevim Yıldız Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ‘Atölyemde Eksiğim
Yok, Alanımda Uzmanım Çok’ projesi de bunlardan
biri. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve özel sektörün iştirakçi olarak yer
aldığı projeye desteğimiz yüzde 90 oranında olup
yaklaşık 655 bin lirayı buluyor. Proje kapsamında
okulumuzun Motorlu Araçlar Teknolojisi ile Tesisat
Teknolojisi ve İklimlendirme bölümlerinin atölye ve laboratuvarları teknolojik gelişmelere uygun şekilde
oluşturuldu. Bu alanların teknik öğretmenleri de eğitimlerini tamamladı. Yeni ders modülleri ile derslerin
daha etkin şekilde sürdürüleceğine ve işletmeler ile okul arasındaki etkileşimin daha artacağına inanıyorum”
diye konuştu.
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BEBKA’dan

Eğitime Tam Destek
BEBKA destekleriyle, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Orhangazi Asil Çelik Meslek Yüksekokulu’nda
başlatılan “Mesleki Eğitim Hayallerimizle Kalkınıyoruz” projesinin açılışı gerçekleştirildi. Yaklaşık
530 bin TL bütçesi olan proje kapsamında meslek yüksekokuluna bir adet Sanal Gerçeklik
Laboratuvarı, bir adet Kaynak Laboratuvarı ve bir adet PLC Elektronik Laboratuvarı kazandırıldı.

ATÖLYE VE LABORATUVAR EKSİKLERİ TAMAMLANDI

B

u proje ile bölgenin ve
özellikle imalat sanayinin ülke
genelinde ve dünya pazarında
yer edinmesine, bununla birlikte
rekabet gücünün artmasına destek
olmayı
amaçladıklarını
ifade
eden BEBKA Genel Sekreteri M.
Zeki Durak, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı koordinasyonunda, ‘2019
Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi
Mali Destek Programı’ kapsamında
desteklediğimiz
bu
proje
sayesinde okulumuzun atölye ve
laboratuvarlarının
eksikliklerini
tamamlayarak,
öğrencilerimizin
uygulama
yapma
imkanlarını
artırdıkları modern bir tesis
yapılmasına katkı sağladık.’ dedi.

PROJE BEDELİNİN %90’I BEBKA’DAN
BEBKA olarak bu merkeze, 21 adet bilgisayar
laboratuvarının alınması, kaynak simülatörü ve çeşitli
makinaların alımı, sanal gerçeklik gözlükleri ve
endüstriyel 3D yazıcının alınmasının yanı sıra, çeşitli
eğitimleri de kapsayan ve proje bedelinin %90’ını
karşılık gelen yaklaşık 450 bin TL'lik rakamla destek
verdiklerini ifade eden Durak, burada eğitim alacak
gençlerimizin, son dönemde ülkemizin özellikle
teknoloji anlamında, yerli ve millileşme hamlesine
katkı koyacağına yürekten inandığını ifade etti.

BURSA, MESLEKİ EĞİTİMİN ADRESİ OLUYOR
Açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Üniversitenin 70 bin öğrenci ve 8 bin
çalışanı ile büyük bir ilçe konumunda bulunduğuna işaret etti. Merkez ilçeler ve Mudanya hariç 15 meslek
yüksekokuluna sahip olduklarının altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Gelecek öğrencilerin o ilçeye
kazandıracağı katma değerle birlikte üniversite tarafından bir şekilde istihdam probleminin çözülmesi yoluna
gidilmiş. Yöneticilerin ve bölge sakinlerinin katkısıyla, meslek yüksekokullarımız Türkiye genelinde her zaman
ön sıralarda yer alıyor. Bu da tercih yapan öğrencilerimiz ve aileleri tarafından iyi gözlendiğimizi gösteriyor.
Son 2 yıldır kayıt yaptırma oranımız yüzde 98’in altına düşmüyor. Bu rakam 4 yıllık lisans programları dikkate
alındığında bile Bursa’da meslek yüksekokullarının ciddi bir doluluk oranına eriştiğinin ve eşdeğer programlara
göre daha üst düzey olduğunun bir göstergesidir” dedi.
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Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Destekleri Damgasını Vurdu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB’in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek
Programının ilk çağrısına bugün itibarıyla çıkıldığını kaydederek, “Program kapsamında orta
büyüklükteki işletmelere 6 milyon, küçük ölçekli işletmelere de 1,5 milyon liraya kadar destek
sağlayacağız. Çağrımız 18 Mayıs'a kadar açık.” dedi.

B

akan Varank, Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne video konferans yöntemiyle katıldı. Buradaki konuşmasında,
KOSGEB'in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programının detaylarını açıklayan Varank, şunları söyledi:

504 BİN KOBİ’YE DESTEK: Sanayimizin gelişimine

ÖNCELİKLİ İKİ SEKTÖR: Çağrıda, imalat sanayisinde

etki eden bir diğer önemli politika alanı ise KOBİ’ler ve
girişimcilik. Bildiğiniz üzere ülkemizdeki işletmelerin
yüzde 99’unu KOBİ’ler oluşturuyor. Sanayinin
lokomotifi konumundaki KOBİ’lerimizin gelişip
büyümesini, daha fazla üretim, ihracat ve istihdam
sağlamasını destekliyoruz. 2002 yılından bugüne
KOSGEB aracılığıyla 504 bin KOBİ’ye 7,8 milyar liraya
yakın katkıda bulunduk.

destekleyeceğimiz öncelikli iki sektörü belirledik. Biri
otomotiv diğeri elektronik. Elektrikli veya hidrojen ile
çalışan motorlu kara taşıtları, pil, yakıt hücresi ve
batarya teknolojileri gibi konularda Ar-Ge, inovasyon
ve Ür-Ge projelerini destekleyeceğiz. Elektronik
sektöründe de işletmelerin 5G gibi yeni nesil mobil
haberleşme teknolojileri alanındaki Ar-Ge, inovasyon
ve Ür-Ge projelerine destek sağlayacağız. Her iki
bileşen kapsamında destekleyeceğimiz KOBİ’ler,
TOGG gibi vizyoner projelerde tedarik ekosistemin
oluşmasına önemli katkılar verecek.

KOSGEB’İN YENİ ÇAĞRISI: KOSGEB’in yeniden
kurguladığımız Ar-Ge programını bu zirve aracılığıyla
tüm girişimcilerimize duyurmak isterim. Yeni
programa Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı
adını verdik. Önceki halinden farklı olarak bir ürün
geliştirme destek modülü ekledik. KOBİ’lerimiz çağrı
esaslı olarak, belirlenen sektörlerde üst limitleri
arttırılmış bu programdan faydalanabilecek. İlk
çağrıya bugün itibarıyla çıkıyoruz.
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KOBİ’LERE DAVET: Program kapsamında orta
büyüklükteki işletmelere 6 milyon, küçük ölçekli
işletmelere de 1,5 milyon liraya kadar destek
sağlayacağız. Çağrımız, 18 Mayıs’a kadar açık. Bu
alanda faaliyet gösteren KOBİ’lerimizi bu destekten
faydalanmaya davet ediyorum.
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Türkiye'nin
Animasyon Sektöründeki
Kabiliyetleri Artıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Rafadan Tayfa" çizgi dizisinin üretildiği stüdyoyu
ziyaretinde, animasyon sektörünün önemine dikkati çekerek, "Türkiye, sinema ve dizi
sektöründe çok büyük bir atılım yakalamış durumda. Filmlerimizi, dizilerimizi yurt dışına
ihraç edebiliyoruz, bu önemli bir gelir kaynağımız. Animasyon alanında da son dönemde
büyük başarılar yakaladık." dedi.

B

akan Varank, TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan
çizgi dizi "Rafadan Tayfa"nın üretiminin
gerçekleştirildiği İSF Studios'u ziyaret etti. Çizgi
dizinin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan'ın ev
sahipliğindeki ziyarette Bakan Varank'a çocukları Elif
Reyyan ve İlhan Yahya da eşlik etti.
Animasyon üretim süreçlerini yerinde inceleyen
Varank, İSF Studios'un gelecek planlarına ilişkin bilgi
aldı.
Varank, animasyon sektörünün tüm dünyada
çocuklarla beraber gençlerin ve büyüklerin de
ilgi duyduğu bir alan olduğuna dikkati çekerek, şu
değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, sinema ve dizi sektöründe çok büyük bir atılım yakalamış durumda. Filmlerimizi, dizilerimizi
yurt dışına ihraç edebiliyoruz, bu önemli bir gelir kaynağımız. Animasyon alanında da son dönemde büyük
başarılar yakaladık. 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' 3,5 milyon izlenmeyle yabancı rakiplerinin de önüne geçerek
Türkiye'de en fazla izlenen animasyon filmi oldu. Önümüzdeki dönemde arkadaşlarımızın uzayla ilgili yeni bir
animasyon filmleri var ve hedefleri Türkiye’de en çok izlenen film olmak yani gişe rekorunu kırmak."

"GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ KURULMASIYLA
İLGİLİ GÖRÜŞTÜK"
Stüdyonun teknolojik altyapısının vizyon sahibi bir
anlayışla inşa edildiğini vurgulayan Varank, "Bu
alanların Türkiye'de daha da gelişmesini istiyoruz.
Özellikle gençlerimizin bu alanlarda yetişmesini,
kendi girişimlerini kurmalarını çok önemsiyoruz.
Önümüzdeki dönemde İSF Studios ile bir girişimcilik
merkezi kurulması, burada gençlerin yetiştirilmesine
dönük bir dershane ya da eğitim merkezinin
kurulmasıyla ilgili görüşmemizi yaptık." ifadelerini
kullandı.

girişimlerin çıkmasını, animasyon sektörünün
dünyadaki markalarından biri olmasını istiyoruz.
Zaten İSF Studios bunu başarmış vaziyette. Rafadan
Tayfa çizgi ve sinema filmleri dünyanın dört bir
yanında izleniyor. İnşallah bu vizyoner ve başarılı işi
daha da geliştirmek istiyoruz." dedi.

Varank, Tasarım Merkezi olarak destekledikleri
bu altyapıyı gelecek dönemde kalkınma ajansı ve
KOSGEB aracılığıyla da destekleyecekleri bilgisini
vererek, şöyle konuştu:
"Buradan

yeni

parlak

beyinlerin

ve

başarılı
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BEBKA, ‘Üreten’
Çocukların Yanında
Bursa’da faaliyet gösteren ERTEV Üreten Çocuklar Atölyesi’ni ziyaret eden BEBKA Genel
Sekreteri M. Zeki Durak, “Daha fazla öğrencinin yararlanması için desteğimizi artıracağız” dedi.

B

EBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, Ermetal
Teknolojik Eğitimler Vakfı Projesi kapsamında
hayata geçirilen Üreten Çocuklar Atölyesi’ni ziyaret
etti. M. Zeki Durak, BEBKA olarak projeye desteklerini
artıracaklarını söyledi.

BİN 100’DEN FAZLA ÖĞRENCİ
YARARLANDI
BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, Ermetal
Teknolojik Eğitimler Vakfı’nın (ERTEV) hayata
geçirdiği ve Bursa Gürsu’da faaliyetlerini sürdüren
Üreten Çocuklar Atölyesi’ni ziyaret ederek
çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Durak, “BEBKA
eliyle desteklenen faaliyetleri yerinde görmüş olduk.
Gelecek nesillerimizin kaliteli eğitimle buluşması için
gerçekleştirilen projelerin her zaman destekçisiyiz.
Bu proje de çok değerli amaçlara hizmet ediyor.
Yaşadıkları uyum sorunları nedeniyle yeteneklerinin
farkına varılamayan, örgün eğitimlerini yarıda
bırakma riski bulunan Türk ve Suriyeli çocukların
sosyal, psikolojik ve bireysel kapasitelerinin
geliştirilmesi, bilim ve teknolojiye ilgilerinin
artırılmasını amaçlayan projeden bin 100’den fazla
öğrencimiz faydalanmış. Daha fazla öğrencimizin
projeden yararlanması için BEBKA olarak desteğimizi
artıracağız” diye konuştu.

2 MİLYON TL’YE YAKIN DESTEK
Ermetal Şirketler Grubu Kurucusu Fahrettin Gülener
ile birlikte öğrencilerin hayata geçirdikleri projeleri
inceleyen M. Zeki Durak, projenin çok önemli bir açığı
kapattığını da dile getirdi. Çocukların yanında olmanın,
onların eğitimlerine katkı sağlayarak hayatlarına
dokunabilmenin çok değerli olduğunu da kaydeden Durak, “Geleceğimizin umudu olan çocuklarımızın
eğitimine sağlanan katkı sayesinde aslında toplumumuzun gelişmesine hizmet etmiş oluyoruz. Biz Ajans
olarak, bu projede 2 milyon TL’ye yakın tutarla yüzde 90’a varan destekte bulunduk. Desteğimizi artıracağız.
Sayın Fahrettin Gülener’e de böylesine değerli bir eğitim teknolojileri platformunun hizmet vermesine öncülük
ettiği için de ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Fahrettin Gülener de “Projede amacımız, Vakıf
bünyesinde kurulan CNC ve Otomasyon PLC Atölyelerinin ihtiyaçları karşılanarak modern bir hale getirilmesi
ve makine başında uygulama eğitimleri verilerek genç ve dezavantajlı kişilerin istihdamlarının artırılması.
BEBKA’ya değerli desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

8

MART 2021

BEBKA Eliyle 3 Bin
Ton Atık Ürüne Dönüştü
Birbirine yakın iki bağımsız endüstriyel işletme arasında madde ve enerji değişimi olarak
tanımlanan endüstriyel simbiyoz konusunda BEBKA’nın destekleri artarak devam ediyor.
Genel Sekreter M. Zeki Durak, desteklerle ihracatını artıran firmalar olduğunu açıkladı.

B

irbirine fiziksel olarak yakın olup, normalde
birbirlerinden bağımsız çalışan iki veya daha fazla
endüstriyel işletmenin bir araya gelerek hem çevresel
performansı hem de rekabet gücünü artıracak uzun
süreçli ortaklıklar kurması ve dayanışma içinde
çalışmasını temsil eden endüstriyel simbiyoz konusunda
BEBKA’nın çalışmaları, meyvelerini vermeye devam
ediyor.

1.4 MİLYON TL DESTEK SAĞLANDI
Ar-Ge, inovasyon ve kümelenme faaliyetlerinin yanı
sıra, yeni iş alanları yaratma potansiyeli ile girişimciliği
ve bölgesel kalkınmayı da destekleyen bir yaklaşım
olarak ortaya çıkan endüstriyel simbiyoz projeleri
hakkında bilgi veren BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki
Durak, “Bölgemizde 2018 yılında başlayan ve 2020 sonu
itibarıyla tamamlanan 4 firmanın yürüttüğü endüstriyel
simbiyoz projeleri, çalışmalarımızın meyvelerini net
olarak görmemizi sağladı. BEBKA bu 4 firmaya yaklaşık
1.4 milyon TL destek sağladı, ancak bu firmaların yıllık
kazanç artışları 80 milyon TL olarak bekleniyor” dedi.

İHRACATLARINI ARTIRDILAR
Endüstriyel kaynaklı çevresel problemlerin
önüne geçerek ekonomik getiri sağlamayı
da amaçladıklarını kaydeden Durak, “BEBKA
uhdesinde başlatılan 4 proje ile 23 kişi istihdam
edildi. Keza yıllık 3 bin ton atık, bertaraf edilmek
yerine bir ürüne veya hammaddeye dönüştürüldü.
PVC ve ahşap atıklarından kontraplak (plywood),
maden atıklarından duvar kaplaması ve doğal taş
halı üretildi. Yeni ürünleriyle marka başvurusu
yapan, ihracat oranlarını arttıran firmalar oldu.
Sonuç itibariyle gelinen nokta, ne kadar isabetli
bir projenin hayata geçirildiğini bizlere göstermiş
oldu. Yeni projelerle daha ileri seviyelerde başarılar elde etme yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz”
ifadelerini de kullandı.

BEBKA DÖNGÜSEL EKONOMİ HAFTASI’NDA
1–5 Mart 2021 tarihlerinde Hedefler için İş Dünyası Platformu tarafından düzenlenen “Türkiye Döngüsel
Ekonomi Haftası” etkinliklerinde destek alan projelerden biri iyi uygulama örneği olarak yer alırken Ajans
çalışmaları da “Döngüsel Ekonomi’ye Bölgesel Yaklaşım ve Kaynak Verimliliği” panelinde paylaşıldı.
9
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BAKKA'dan
Bursa Ziyareti
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Bursa ziyareti kapsamında, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı öncülüğünde BTSO tarafından hayata geçirilen GUHEM’de incelemelerde
bulundu. Bu ziyarette konuşan BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “BTSO ve BEBKA’nın
projeleri Bursa’da kalkınmanın önünü açıyor” dedi.

B

atı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) heyeti, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) ev
sahipliğinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)’nun iştiraklerini ziyaret etti. Ziyaretin sonunda heyet,
Panorama 1326 Müzesi’ni de gezdi.

‘GUHEM, ALANINDA TEK’
Heyet. BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak’ın
eşliğinde, ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
öncülüğünde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın
destekleriyle Bursa’ya kazandırılan Gökmen Uzay
Havacılık Eğitim Merkezi’ni (GUHEM) ziyaret etti. Uzay
çalışmalarında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise
sayılı merkezlerinden biri olan GUHEM’in, gençlere
havacılık alanında ilham vereceğini vurgulayan
BEBKA Genel Sekreteri Durak, “GUHEM, çocukların
ve gençlerin uzay merakını doludizgin yaşayacağı
interaktif bir merkez olmasıyla alanında tek olma
özelliğine sahip. GUHEM’den sonra da misafirlerimizi
Bursa Model Fabrika, Bursa Enerji Verimliliği Merkezi,
Bursa Mutfak Akademi, Tekstil ve Teknik Tekstil
10

Mükemmeliyet Merkezi & İleri Kompozit Malzeme
Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi ile Osmangazi
Belediyesi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne
yapılan ziyaretlerin ardından uğurladık. Yeni işbirliği
imkânlarını ele aldığımız çok verimli bir buluşma
oldu” diye konuştu.

‘BURSA, ÇEKİM NOKTASI’
Bursa’nın ticaret alanında en önemli çekim
noktalarından biri olduğuna dikkati çeken BAKKA
Planlama Birim Başkanı Mehmet Çetinkaya da
“Bursa’da, özellikle BEBKA’nın destek verdiği
projeler kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdik.
BTSO’nun Bursa’ya ve Türkiye’ye kazandırdığı
projeler sayesinde ekonomik kalkınmanın yolu
açılmış oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın

MART 2021

da kaynak verimliliği teması kapsamında Bursa’da
birçok önemli merkez kurulmuş. Biz de her biri
alanında öncü ve ilk olma niteliği taşıyan merkezleri
farkındalık oluşturmak için yerinde görmüş olduk.
Sanayicilerimiz ve halkımız açısından örnek teşkil
edebilecek projeler hayata geçirilerek Bursa’ya

değer katılmaya devam ediliyor. Tüm Türkiye’nin
görmesi gereken merkezleri sanayicilerimiz ve
paydaşlarımız ile birlikte ajansımızın işbirliğinde
Bursa’da inceleme fırsatı bulmuş olduk. Bu anlamda
BEBKA’ya, Bakanlığımıza teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı.

‘LOKOMOTİF BİR KENT’
Reymer Tekstil Ürünleri İmalat Pazarlama Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi Genel Müdürü Çağrı Pekdiker,
Bursa’nın diğer şehirlere öncülük ettiğinin altını
çizerek, “Bursa Mutfak Akademi, bizim için çok güzel
bir sürpriz oldu, hiç beklemediğimiz bir konsepte
sahipti. İçerisinde uygulama, eğitim ve danışmanlık
bulunduran bir merkez. Düzenlenen ziyaretlerden
çok keyif aldım” dedi. Karmas Limited Şirketi
Yöneticisi Tunca Cebeci ise “BEBKA ile BTSO’nun
düzenlemiş olduğu bu etkinlik çerçevesinde
Bursa Model Fabrika atölyelerinde gördüğümüz
ekipmanlar, Zonguldak’taki sanayi sektöründeki
gelecek adımlarımıza ışık tutacaktır” diye konuştu.
Düzenlenen gezi için BEBKA, BTSO ve BAKKA’ya
teşekkürlerini ileten Ankaralılar Otomotiv Sanayi ve
Ticaret A.Ş Şirket Müdürü Serdar Baytemür, “Konu
olan yerlerde bilgi birikimi çok yüksek kişilerden
aldığımız görüşler sayesinde çok verimli bir gezide bulunduk. Bursa, her sektörde lokomotif bir kent. Bu
nedenle bizim Bursa’dan öğreneceğimiz çok şey var” ifadelerini kullandı.
Ziyaretin sonunda hediye takdim eden M. Zeki Durak, ziyaretlerinden dolayı BAKKA heyetine teşekkür etti.
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İnovatif Girişimciliğe
BEBKA Desteği
BEBKA Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi ARİNKOM Teknoloji Transfer
Ofisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma
Merkezi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğinde yürütülen
SeedUP İnovatif Girişimcilik Programına başvurusu kabul edilen, projelerini jüri karşısında
sundu.

E

skişehir ve Bilecik illerindeki girişimcilere yönelik düzenlenen SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı
için yapılan başvurulardan ön incelemeyi geçen 28 girişimci 3 gün süren başlangıç girişimcilik eğitimi
ve sunum eğitimlerinin ardından Değerlendirme Kurulu önünde iş fikirlerini sundu.
BEBKA, Eskişehir ve Bilecik illerinden
TTO
temsilcileri,
iş
insanları
ve
akademisyenlerden oluşan değerlendirme
kurulu; çevrim içi olarak gerçekleştirilen
etkinlik ile girişimcilerin iş fikirlerini
dinleyerek iş fikrinin dayandığı problemin
ve ihtiyacın önemi, sunduğu çözüm önerisi,
yenilikçi yönü ve ticarileşme potansiyelini
göz önünde bulundurarak programa devam
edecek 15 girişimciyi belirledi.
Değerlendirme Kurulu sonucu belirlenen
15 girişimci, önümüzdeki 7 ay süresince
toplam 64 saat eğitim ve 135 saat akademik
ve sektörel mentorluk hizmeti alacak ve
yatırımcılara iş fikirlerini sunma imkânı
bulacak.
12
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BEBKA’dan Yıldırım’a
İstihdam Desteği
Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri M. Zeki Durak, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Koordinasyonunda hazırlanan 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme
Programı (SOGEP) kapsamında, BEBKA desteğiyle kurulan ‘Yıldırım İstihdam Kompleksi’ni
ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Y

ıldırım İlçesi’nde bölge ihtiyaçlarını karşılayacak
uygun alanlarda nitelikli gençlerin işsizlik
kaygılarını giderecek olan proje hakkında bilgi
veren BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, eğitim
verilecek 80 kadının da istihdam edileceğini ifade
etti. Proje kapsamında nitelikli ve üretken kişilerin
istihdama katkı sağlayacağını belirten M. Zeki Durak,
“Yıldırım İstihdam Kompleksi, kentin vizyonuna değer
katacak” dedi.

‘GENÇLERİN İSTİHDAMI KOLAYLAŞACAK’
Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama
katılımının kolaylaştırılması amacıyla gerçekleştirilen
projede, bölgedeki iş gücü ihtiyacını karşılayacak ve
üretken beşeri sermayenin geliştirileceğini kaydeden
Durak, 'Yıldırım İstihdam Kompleksi' iş arayanların
işverenler ile buluşturulacağı bir merkez haline
gelecek. Merkez açıldığı günden bu yana Yıldırım,
Gürsu ve Kestel ilçelerinden binlerce başvuru
aldı. Gençlerin yanı sıra komplekste otomotiv yan
sanayisinde, makine sektöründe, endüstriyel dikim
makinesi operatörlüğünde ve engelli bireylere
engelli koçluğunda eğitim verecek personellerin de
istihdamı sağlanmış olacak” ifadelerini kullandı.

‘GENÇLERE UMUT KAPISI OLACAK’
Kentteki hedef gruplardan kendi işini kurabileceklere
de destek olunmasını amaçladıklarının altını çizen
Durak, “Biz ajans olarak projeye 2 milyon TL’lik tutarla
destek vererek gençlerin yanında olmak istedik.
657 bin kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık
ilçelerinin başında gelen Yıldırım’da ve bölge
ilçelerinde genç işsizlerin geleceğini önemsiyoruz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda
BEBKA’nın verdiği bu destek ile oluşturulan eğitim
sınıfı ile merkez, sadece işe yönlendirme değil, iş
eğitimi vererek gençleri meslek sahibi de yapıyor.
Millet Mahallesi’nde 3 dönüm arazide yer alan
Yıldırım İstihdam Kompleksi, gençlere umut kapısı
olacak” şeklinde konuştu.
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Eskişehir Ar-Ge
Merkezleri
Raporu Yayımlandı!

K

üresel ve ulusal ölçekte değerlendirmelere
de yer verilen raporda Eskişehir'deki Ar-Ge
Merkezlerinin mevcut durumu, sorunlar ve çözüm
önerileri ile mevzuat ve teşviklere yönelik bilgiler
bulunuyor.
Rapora Ajansın internet sitesi www.bebka.org.tr
adresinden ulaşabilirisniz.

Durak Avrupa’daki
Kalkınma Ajanslarına
Bilgi verdi

2

3 ülkeden 110 üyenin yer aldığı Avrupa Kalkınma
Ajansları Birliği (EURADA)’nın inovasyon alanında
çalışan kalkınma ajanslarını bir araya getirdiği
çevrim içi toplantıya katılan Genel Sekreter M. Zeki
Durak, BEBKA faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi
verdi. Etkinlik, en iyi uygulamaları paylaşmak, devam
eden veya gelecekteki projeler için yeni ortaklar
bulmak ve tecrübe paylaşımı için bir fırsat sağladı.

Mentor eğitimi
tamamlandı.

B

EBKA tarafından İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve
Genç Başarı Vakfı iş birliğinde "Lise Öğrencileri
için Girişimcilik Programı" kapsamında Mentor
Eğitimi gerçekleştirildi.
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