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‘BURSA HAK ETTİĞİ
YERE GELECEK’

BUSAT Başkanı Dr. Metin Yurdakoş,
Bursa’nın sağlık turizminde hak ettiği
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SAĞLIK TURİZMİNDE HEDEFİMİZ BÜYÜK
Dergimizin 10. sayısını bölgemiz için
ciddi bir potansiyele sahip olan sağlık
turizmine ayırdık. Sağlık turizmi son
dönemde dünya genelinde ülkelerin
önemli ölçüde yatırım yapmaya başladığı bir turizm türü olarak karşımıza
çıkmaktadır. Medikal turizm, termal
turizm ve üçüncü yaş turizmi olarak
sınıflandırılabilen sağlık turizminin,
ülke ve bölge ekonomilerine katkısı ön
plana çıkmış ve son yıllarda bazı illerimizde bu alana yönelik özel hizmetler
sunulmaya başlanmıştır.
Bölgemiz tarih ve kültür mirası ile
birlikte doğal zenginlikleri açısından
çeşitlilik göstermektedir; kış turizmi,
kültür ve tarih turizmi, inanç turizmi
ve doğa turizmi kadar, sağlık ve termal
turizmi için de ciddi bir potansiyele
sahiptir. Özellikle Bursa ilimiz termal
kaynakları ve medikal turizme yönelik
alt yapısıyla öne çıkmaktadır.
Bu noktadan hareketle; Bursa ilinin
sağlık turizmi potansiyelinin ortaya
konularak, bu potansiyelin harekete
geçirilmesi için BEBKA tarafından,
Bursa Valiliği koordinasyonunda
Bursa Sağlık Turizmi Master Planı
hazırlandı. Bu çalışma ile sağlık turizmi alanında öncelikle pazarlamada
Bursa’nın nasıl fark yaratacağı ve gerek termal tesisleriyle gerekse sağlık
kuruluşlarıyla sağlık turizminde nasıl
marka haline getirileceğine yönelik
yol haritası oluşturulması hedeflendi.
Bunun yanı sıra Ajansımız tarafından
Eskişehir ve Bilecik’i de içine alan tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.
Son üç ayda gündemimizdeki en
önemli konulardan biri de 2014 Yılı

Mali Destek Programlarını değerlendirme sonuçlarının açıklanması ve
sözleşmelerin imzalanmasıydı. Haziran sonu itibarıyla sosyal kalkınmadan kırsalda ekonomik gelişime, sanayiden çevreye bölgemizde 66 proje
ile sözleşme imzalandı. Bu projelerin,
bölgemizin her anlamda kalkınmasına
katkı sağlayacağına inanıyor ve hayırlı
olmasını temenni ediyorum. Dergimizin sayfalarında, bir önceki destek
programımız kapsamında yürütülmekte olan birçok proje faaliyetlerinden de haberler bulabilirsiniz.
Ajansımız Mayıs ayında 162 farklı ülkeden 244 ulusal ve yerel yatırım-tanıtım ajansı üyesine sahip olan Dünya
Yatırım Tanıtım Ajansları Birliğine
(WAIPA) üye oldu. WAIPA üyeliği ile
birlikte bölgemize doğrudan yabancı
yatırımcı çekmek ve bölgeyi yabancı yatırımcılara tanıtmak konusunda
önemli bir iş birliği ağına katıldık.
Yurt dışı ilişkiler açısından çok önemsediğimiz bir diğer konu ise Hessen
Kalkınma Ajansı (HTAI) ile Ajansımız arasında imzalanan protokol…
Bu protokol; HTAI ile ticaret ve yatırım fırsatları konusunda bilgi paylaşımı, firmalar arası ilişkilerin artırılması, bölgesel kalkınma alanında tecrübe
paylaşımı ve enerji, turizm, çevre, sektörel analizler ve AR-GE ve inovasyon
konularında iş birliği yapılmasını sağlayacaktır. Protokolün somut projelere dönüşmesi için çalışmalarımız hızla
devam etmektedir.
Bu gelişmelerin detaylarını ve daha
fazlasını BEBKA Haber’in 10. sayısında bulabilirsiniz.
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sayı

BEBKA ARTIK
WAIPA ÜYESİ

BEBKA, bölgeyi yabancı yatırımcılara tanıtmak konusunda önemli bir adım atarak
Dünya Yatırım Tanıtım Ajansları Birliğine
(WAIPA) üye oldu. Birliğin Merkezi de
İstanbul olacak.

s9

s50

s6

“KALKINMA AJANSLARI
DAHA DA GÜÇLENECEK”

BEBKA’yı ziyaret eden Kalkınma Bakanı
Cevdet Yılmaz, “Gelecek dönemde de
ajanslarımızı güçlendirerek yolumuza
devam edeceğiz” dedi.

s32

HESSEN
KALKINMA AJANSI
İLE GÜÇLER
BİRLEŞTİRİLECEK
BEBKA ve Hessen Kalkınma Ajansı, başta ticaret ve
yatırım fırsatları konusunda bilgi paylaşımı olmak
üzere birçok alanda iş
birliğini öngören protokol
imzaladı.

HARMANCIK EKO-TURİZM
İLE KALKINACAK

Bursa’nın dağ ilçelerinden Harmancık’ın turizm potansiyelini ortaya
çıkarmak, istihdamı artırmak amacıyla hazırlanan ve BEBKA’dan destek
almaya hak kazanan ‘Harmancık’ta
Eko-Turizm Potansiyelinin Ortaya
Çıkarılması ve Geliştirilmesi’ Projesi,
ilçenin kaderini değiştirecek.

s34

BEBKA’DAN DESTEK ALACAK
PROJELER BELİRLENDİ
BEBKA, 50 milyon TL bütçeli 2014
Yılı Mali Destek Programı kapsamında
destek almaya hak kazanan 71 asil ve 15
yedek projeyi onayladı.

içindekiler

S10

SAĞLIK TURİZMİ İÇİN
BÜYÜK BULUŞMA

Dünya sağlık turizm pazarından
hak ettiği payı almaya odaklanan
Türkiye ve sağlık turizminde
marka olmayı hedefleyen Bursa’da
çalışmalar sürerken, Bursa
Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
da (BEBKA), sektör paydaşları
ile profesyonellerini ‘Sağlık
Turizminde Kalite ve Başarı
Semineri’nde buluşturdu.

s18
s22

ŞİFANIN TOPRAKLARI
KONUKLARINI BEKLİYOR

Sağlık turizmi, son dönemde ülkelerin
önemli ölçüde yatırım yapmaya başladığı
bir turizm türü olarak karşımıza çıkıyor.
Bursa, Eskişehir ve Bilecik de dünya sağlık
turizm pazarından hak ettiği payı almaya
odaklanarak, sahip olduğu kaynakları verimli
kullanmak için çalışıyor.

BUSAT ÇALIŞMALARIYLA
SAĞLIK TURİZMİNDE
ÖNCÜLÜK YAPIYOR
Sağlık turizminde marka olmayı hedefleyen Bursa’da çalışmalar sürerken, Bursa Sağlık Turizmi Derneği
(BUSAT), aynı amaç doğrultusunda
önemli katkılar koyuyor. BUSAT
Başkanı ve BEBKA Kalkınma
Kurulu Üyesi Dr. Metin Yurdakoş,
Bursa’nın bu alanda hak ettiği yere
geleceğini söylüyor.

BEBKA’NIN DESTEKLEDİĞİ
PROJELERE ‘VERİMLİLİK’ ÖDÜLÜ
BEBKA tarafından 2011 yılı Mali
Destek Programları kapsamında desteklenen APİS Enerji Verimliliği Projesi, “2014 Verimlilik Proje Ödülleri”
kapsamında üçüncü olurken, Bilecik’in
Söğüt ilçesinde faaliyet gösteren Dikmen Tarım Ürünleri Ltd. Şti. de teşvik
ödülü aldı.

s41 ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
s42 AR-GE PROJE PAZARI 6’NCI KEZ KURULDU
s44 BEBKA DUBAİ’DE BÖLGEYİ TANITTI
s52 BİLECİK TURİZMDE MARKA OLMA YOLUNDA

s40

Haber

Bölgesel Küme Buluşması’nın ilki
Bursa’da gerçekleştirildi

Kümelenme konusunda önemli çalışmalara imza atan BEBKA, tecrübe
paylaşımı sağlamak amacıyla ‘Bölgesel Küme Buluşması’nın ilkini Bursa’da
gerçekleştirdi. Toplantılar bölge illerinde periyodik olarak devam edecek.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansı (BEBKA) tarafından düzenlenen ‘1. Bölgesel Küme Buluşması’
Bursa’da yapıldı. Bursa, Eskişehir ve
Bilecik illerindeki kümelerin ve kümelenme potansiyeli olan girişimlerin
temsilcilerinin katılımıyla gün boyu
devam eden programın açılışında konuşan BEBKA Genel Sekreteri Tamer
Değirmenci, BEBKA’nın iş adamı
dernekleri, ticaret ve sanayi odaları ile kümelenme alanında yoğun
şekilde çalıştığını belirterek, “BEBKA, küresel rekabetin geliştirilmesi
için kümelenmeye son derece önem
veren ve katkı sağlayan kurumlardan
biridir. Bu çalışmalar kapsamında
yürüttüğümüz faaliyetlere, periyodik
olarak yapılacak olan Bölgesel Küme

Buluşmaları etkinliğini eklemeyi
uygun bulduk” dedi.
BİLGİ PAYLAŞIMI ÇOK ÖNEMLİ
Bölgesel Küme Buluşması’na gösterilen ilgiden mutlu olduklarını belirten
Değirmenci, kümelenme çalışmalarında BEBKA’nın üzerine düşeni
yerine getirdiğini ve kurumlar arası
iş birliği ile koordinasyon adına ne
gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini söyledi. Değirmenci, kümeler
arasında bilgi paylaşımının çok
önemli olduğuna da dikkat çekerek,
bundan sonraki her küme buluşması
için kümelenme ile ilgili bir tema
belirlenerek, ilgili konuda öne çıkan
yurt içinden veya yurt dışından kümelerin tecrübe paylaşımı yapmasının
sağlanacağını kaydetti.

BEBKA UZMANLARI
SUNUM YAPTI
Bölgesel Küme Buluşması’na, BEBKA uzmanı Alper Altan tarafından BEBKA’nın
kümelenme faaliyetlerine sağladığı
katkılar ve bundan sonra yapılması
planlanan faaliyetlerin aktarıldığı sunum
ile devam edildi. Bu kapsamda 300’e yakın sanayicinin ve 18 konuşmacının
katılımı ile gerçekleştirilen Kümelenme
ve Rekabetçilik Zirvesi’nin ikincisinin
düzenleneceği, kümelenme internet
portalının hayata geçirileceği ve analizlere devam edileceği belirtildi. Kümelenme internet portalı ile bölge kümelerinin
haber ve etkinliklerinin duyurulması,
kümelenme ile ilgili bilgi ve dokümanların paylaşılması, küme üyesi firmalara
harita üzerinden ulaşılabilecek alt yapının
hazırlanması ve bu şekilde kümelerin ve üye
firmaların tanıtımının sağlanacağı aktarıldı.
Toplantının ikinci bölümünde ise EBK
Seramik Kümelenmesi Derneği, İnegöl
Mobilya Sanayicileri Derneği, Bursa Ticaret
ve Sanayi Odası Uzay, Havacılık ve Savunma
Sanayi Kümelenmesi, Bursa OSB Tekstil ve
Otomotiv UR-GE projeleri temsilcileri de
yürütmüş oldukları faaliyetler hakkında
bilgi vererek tecrübelerini paylaştılar.

Haber

Kalkınma ajansları Gaziantep’te buluştU
İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) ev sahipliğini yaptığı 2. Kalkınma
Ajansları Konferansı, 16-19 Nisan tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirildi.
Konferansın kapanışına Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da katıldı.
leri paylaşma, ortak ağ oluşturma ve
gelecek vizyonu planlamak amacıyla
düzenlenmektir” dedi.
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“AJANSLAR GİDEREK GÜÇLENİYOR”
Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Kemal
Madenoğlu da kalkınma ajanslarının
henüz yeni bir oluşum olduğunu ama
giderek güçlendiğini dile getirerek,
kalkınma ajansları modelinin demokratik, yenilikçi ve yerel aktörlerin
katıldığı bir sistem olduğunu anlattı.
İhracatın, Türkiye’nin büyümesinde
lokomotif unsur olacağını söyleyen
Madenoğlu, “Tüketim bazlı büyümeden, üretim bazlı büyümeye geçmeliyiz ve ihracatımızı arttırmalıyız. Biz
yerel bazda ince işçilikle, orta ölçekli,
küçük ölçekli işletmelerin daha nitelikli, daha katma değerli üretim yapmasını sağlamalıyız. Burada kalkınma ajansları katalizör rolü üstlenerek,
bu sıçramayı sağlamaya çalışmalıyız”
diye konuştu.

BEBKAHaber
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K

alkınma ajansları hakkında
kamuoyunun bilgilendirilmesi
ve bölgesel gelişme ile ilgili
bilinç düzeyinin artırılması
amacıyla İpekyolu Kalkınma
Ajansının (İKA) ev sahipliğini yaptığı
2. Kalkınma Ajansları Konferansı,
Gaziantep Zeugma Kültür ve Kongre
Merkezi’nde 16-19 Nisan tarihleri
arasında gerçekleştirildi. Konferansın açılışında konuşan İKA Genel
Sekreteri Dr. Bülent Özkan, yerel

potansiyel ve dinamikleri, özgünlükleri, kaynak ve dinamikleri ortaya
çıkararak harekete geçiren kalkınma
ajanslarının, ulusal ve uluslararası
pazarlarda ekonomik ve sosyal olarak
kaynak oluşturduğunu belirterek,
“Tüm bu hedefleri gerçekleştirmede
gerek bilinç düzeyinin arttırılması
için gerekse ajanslar arasında ortak
bir ağ oluşturmak adına önemli bir
platform olarak öne çıkan Kalkınma
Ajansları Konferansı, bilgi ve tecrübe-

“AJANSLAR EĞİTİME DE
DESTEK VERMELİ”
Konferansta konuşan Gaziantep
Valisi Erdal Ata da kalkınma
ajanslarının önemine dikkat
çekerek, bölgeler arası kalkınmışlık
farklarının ortadan kalkınması
için çalışma yaptıklarını söyledi.
Kalkınma ajanslarının eğitime
de katkı sağlaması gerektiğini
söyleyen Vali Ata, “Kalkınma
ajanslarının eğitim konusunda
“Acaba ne yapabilir?” sorusuna
önümüzdeki dönemde bakılması
lazım. Ülkelerin kalkınması ve refah
seviyesinin yükselmesi için eğitime
önem verilmesi gerekiyor” dedi.
Konuşmaların ardından İpekyolu
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Bülent Özkan’ın moderatör olduğu,
Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz
Coşkun ve Sanko Holding Onursal
Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nun
konuşmacı olarak katıldığı panel
düzenlendi. 4 gün süresince 20
farklı oturumda panel, çalıştay gibi
yöntemlerle düzenlenen programda;
sosyal politikalar, insan eksenli
planlama, sosyal girişimcilik, sivil
toplum ve bölgesel gelişme, bölgesel
gelişme ulusal stratejisi avrupa
birliği ve mali iş birliği, destek
mekanizmaları gibi konularda
oturumlar gerçekleştirildi.

KAPANIŞ BAKAN YILMAZ’DAN
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın
da katıldığı 2. Kalkınma Ajansları
Konferansı’nın kapanış toplantısının
açılış konuşmasını İpekyolu
Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu
Başkanı ve Adıyaman Valisi Mahmut
Demirtaş yaptı. Vali Demirtaş,
“Gelişmiş
ülkelerde
yaklaşık 100
yıllık bir
geçmişe sahip
olan kalkınma
ajansları;
ülkenin sosyal,
ekonomik,
mekânsal
gelişiminde
önemli görevler
üstlenmiştir.
Yerelde
kalkınma
anlayışına
uygun yeni
bir model
olarak kurulan
kalkınma
ajansları,
bölgelerdeki
etkin
kuruluşlarla
bir araya
getirilerek,
iş yükü

genişletmektedir” dedi.
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ise
konferansın kapanış programında
yaptığı açıklamada, kalkınmanın
yönetişimle artacağını belirterek,
“Kalkınma ajansları Türkiye’nin
yeni bir tecrübesidir. Geçmişte
sadece merkezde Ankara’da

yapılan planlamayı, aslında
bütün Anadolu’ya yayan bu
kurumsallaşmayı, bu zihniyeti bütün
toplumla paylaşan bir tecrübedir.
Bu tecrübenin kendi içinde sürekli
tartışarak, konuşarak daha iyiye
götürülmesi adına bu konferansı
çok önemsediğimi belirtmek
isterim” diye konuştu.Konferansa;
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın
yanı sıra Kalkınma Bakanlığı
yetkilileri, kalkınma ajansları
Kalkınma Kurulu başkanları, genel
sekreterleri ve personeli katıldı.

Haber

‘Kalkınma ajansları daha da
güçlenerek yoluna devam edecek’
BEBKA’yı ziyaret eden Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, “Gelecek dönem-
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de de ajanslarımızı güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.
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Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz,
Bursa ziyareti kapsamında Bursa
Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) Bursa Merkez Ofisi’ni
ziyaret etti. Yılmaz, burada yaptığı
konuşmada, kalkınma ajanslarının
çok önemli bir işlevi bulunduğunu
söyledi.
Ulusal ve yerel bazda bilgi temelli bir
kalkınma sürecini gerçekleştirmeleri
gerektiğini her zaman söylediklerini
hatırlatan Yılmaz, “Yörenizi ne kadar
iyi tanır, analiz eder, bütün yerel aktör ve dinamiklerle ne kadar iyi proje
ve hedefler ortaya koyarsanız, yerel
kalkınmayı o derece hızlandırmış
olursunuz. Kalkınma ajanslarını bu
mantaliteyle kurduk” dedi.

“AJANSLAR HEDEF BİRLİĞİ SAĞLIYOR”
Ajansların, ülke kalkınmasında çok
önemli bir yapı olduğunu vurgulayan

Yılmaz, şöyle devam etti:
“Bugüne kadar 26 kalkınma ajansımıza bütçemizden 1,3 milyar lira kaynak ayırdık. 2008 yılından bugüne
yerel katkılarla ajanslara ayrılan katkı
2 milyar lirayı buldu. Ajanslarımız 32
bin 583 proje başvurusu aldı ve bunların 5 bin 726’sını destekledi. Sadece
bu hibe programlarına tahsis ettiğimiz miktar 1,4 milyar lirayı buldu.
Bu eş finansmanla harekete geçirdiğimiz yatırım 2,6 milyar liraya ulaştı.
Türkiye genelindeki ajanslarımızda
bin 84 personel istihdam ediyoruz.
Bunların büyük bir kısmı uzman,
kalifiye personel. En az bir dil bilen,
bazısı birden fazla dil konuşabilen
nitelikli bir kadromuz var.”
Ajansları sadece hibe mekanizması

amacıyla kurmadıklarını dile getiren
Yılmaz, bu yapıların yerel ölçekte
bütün aktörleri bir araya getirip hedef
birliği sağladığını anlattı.
“YATIRIM DESTEK OFİSLERİNİ
ÖNEMSİYORUZ”
Ajansların, yatırımcılara bölgeyi tanıtmak için faaliyetler de yürüttüğünü bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:
“BEBKA bünyesinde Bursa, Eskişehir
ve Bilecik’te Yatırım Destek Ofisleri
(YDO) kurduk. Bir yatırımcı geldiği
zaman artık muhatabı var. Arkadaşlarımız, gelen yatırımcıyı yönlendirebiliyor. Yatırım destek ofislerini çok
önemsiyoruz. Türkiye genelinde 70
bin yatırımcıya danışmanlık hizmeti
verdik. Ajansımıza son dönemde
verdiğimiz önemli görevlerden biri de
teşvik belgeleri. Yani artık yatırımcı, genel teşvikler için Ankara’ya
gitmesin, burada teşvik belgesi düzenlensin istiyoruz. Bu belgeyi kapatma
işlemini de ajanslarımıza bir sorumluluk olarak verdik. BEBKA da çok
iyi bir çalışma sonucu birçok yatırımı
burada kapattı. Bu gerçekten önemli
bir hizmet. Gelecek dönemde de
ajanslarımızı güçlendirerek yolumuza
devam edeceğiz.”

“Yörenizi ne kadar iyi tanır, iyi proje
ve hedefler ortaya koyarsanız yerel
kalkınmayı o derece hızlandırmış
olursunuz. Kalkınma ajanslarını
bu mantaliteyle kurduk.”

1,3

milyar TL
kaynak

Kalkınma Bakanlığı, 2008 yılından
bugüne kadar 26 kalkınma ajansına
bütçesinden 1,3 milyar lira kaynak
ayırdı. Ajanslar, yerel katkılarla
2 milyar lirayı bulan kaynak ile
32 bin 583 proje başvurusundan
5 bin 726’sını destekledi.

6bin

projeye
destek

“BEBKA BÖLGESİ ÜRETİM
VE İHRACAT ÜSSÜ”
BEBKA bölgesi için üç temel gelişme
ekseni belirlediklerine işaret eden
Yılmaz, bunlardan birinin “uluslararası alanda yüksek rekabet gücü”
olduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz, bu
bölgenin adeta Türkiye’nin üretim
ve ihracat üssü olduğunu belirterek, “2023 vizyonu çerçevesinde de
çok iddialı hedeflerimiz var. Sadece
Bursa’nın 2023’teki ihracat hedefi 75
milyar dolar. İşte bu, rekabet gücüyle
sağlanabilecek bir durum. Dolayısıyla
çok isabetli belirlenmiş bir eksen”
değerlendirmesinde bulundu.
Eksenlerden ikincisinin “beşeri
gelişme ve sosyal içerme” olduğunu
aktaran Yılmaz, sosyal boyutu olmayan bir kalkınmanın, sürdürülemeyeceğine dikkati çekti. Sosyal içermeyi;
herkesi entegre eden, bütünleştiren,
birlik, beraberlik içinde kalkınma sürecine dahil eden bir anlayış
olarak niteleyen Yılmaz, “Üçüncü
eksen; “dengeli mekânsal gelişme
ve sürdürülebilir çevre”. Bunlar öyle
Ankara’da masa başında oturup belirlediğimiz eksenler değil, bizatihi bu
yöredeki insanlarımızın, ilgili bütün
tarafların katılımcı bir şekilde belirlediği eksenlerdir” diye konuştu.

Haber

Kalkınma Kurulu
il toplantıları yapıldı
BEBKA Kalkınma Kurulunun yılda 2 kez gerçekleştirildiği toplantıların
haricinde illerin nabzını tutmak için düzenlediği il toplantıları, Bursa,
Eskişehir ve Bilecik’te yapıldı.
nu söyledi.
Çepni, “2015 çağrıları öncesinde Kurul üyelerinin görüşlerinin alınması ile
daha sağlıklı proje çağrısına çıkmak
istiyoruz. Güdümlü projeler konusu
da önem arz etmektedir. Toplantılarda
alınan görüşler, gelecekteki adımların
planlanmasında önem taşımaktadır”
diye konuştu.
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansı (BEBKA) Kalkınma Kurulu,
Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te il toplantıları gerçekleştirdi.
BEBKA Kalkınma Kurulu Başkanı
Hasan Çepni, toplantıların açılışlarında yaptığı konuşmalarda, Bursa,
Eskişehir ve Bilecik illerindeki bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmaların
tüm hızıyla devam ettiğini belirterek,
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İl toplantılarında alınan görüşler, bölgede gelecekteki
adımların planlanması açısından büyük önem taşıyor.
İl toplantıları ile yeni proje
çağrılarında daha yerinde konuların belirlenmesi
amaçlanıyor.

bu bağlamda BEBKA Kalkınma Kuruluna önemli bir görev düştüğüne
dikkat çekti. Çepni, BEBKA’nın yılda
2 defa geniş katılımla yapılan Kalkınma Kurulu toplantısı öncesinde her
ilde istişare toplantıları yapma kararı
aldıklarını hatırlatarak, bu toplantıların BEBKA’nın 2015 Proje Teklif
Çağrıları için daha yerinde konuların
belirlenebilmesi adına önemli olduğu-

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER ALINDI
Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te yapılan
toplantılarda, BEBKA Genel Sekreteri
Tamer Değirmenci tarafından, Kalkınma Kurulu üyelerine BEBKA’nın
bir diğer hibe destek türü olan Güdümlü Proje Destekleri ve diğer faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Toplantılarda, üyelerin görüş ve önerileri
de alındı.

BEBKA ARTIK WAIPA ÜYESİ
BEBKA, bölgeyi yabancı
yatırımcılara tanıtmak
konusunda önemli bir
adım atarak Dünya Yatırım Tanıtım Ajansları
Birliğine (WAIPA) üye
oldu. Birliğin Merkezi
de İstanbul olacak.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansı (BEBKA), 162 ülkeden 244
ulusal ve yerel yatırım-tanıtım ajansı
üyesine sahip olan Dünya Yatırım
Tanıtım Ajansları Birliğine (WAIPA)
üye oldu. Ocak 2014 tarihinde Güney
Afrika Cumhuriyeti’nin Cape Town
şehrinde yapılan WAIPA Yönetim
Kurulu toplantısında Türkiye Yatırım
Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA)
oy birliği ile WAIPA Başkanı olarak
seçildi. 14 Mayıs 2014 tarihinde
İstanbul’da gerçekleşen Genel Kurul
Toplantısı’nda ise WAIPA Merkezinin 1 Ocak 2015 itibariyle Cenevre’den İstanbul’a taşınması oy birliği
ile kabul edildi. WAIPA Başkanı
İlker Avcı, oylama sonrası yaptığı
konuşmada, “Bu karar ile İstanbul,
dünyanın 162 ülkesinin direkt olarak
üst yönetimine hitap eden ajansların
tepe kuruluşunun merkezi haline
gelecektir. Böylelikle, uluslararası
doğrudan yatırımlar hakkındaki en
önemli referans kuruluşlardan biri,
raporlarını Türkiye’den dünyaya
duyuracak, iki yılda bir dünyanın en
prestijli Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) organizasyonu Türkiye’de
gerçekleştirilecektir” dedi.

ÖNEMLİ İSİMLER BULUŞTU
BEBKA’nın da aralarında bulunduğu
bölgesel ve ulusal yatırım-tanıtım ve
kalkınma ajanslarının katıldığı İstanbul’da düzenlenen konferansın açılış
oturumu Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek, İstanbul Valisi Hüseyin Avni
Mutlu ve TYDTA ve WAIPA Başkanı
İlker Avcı’nın katılımıyla başladı.
Konferansta WAIPA üyesi yatırım
ajansları, sivil toplum kuruluşu tem-

silcileri, yatırımcılar, araştırmacılar,
siyaset ve bilim adamları bir araya
geldi.
Açılışta konuşan TYDTA ve WAIPA
Başkanı İlker Avcı, küresel ortaklıkların, ülkelerin büyümesindeki önemine dikkat çekerek, yatırım ajansları
arasında koordinasyon ve iş birliğinin
geliştirilmesine vurgu yaptı.

“WAIPA ÖNEMLİ BİR PLATFORM”
1995 yılından beri faaliyette olan
WAIPA, dünyada yatırım tanıtım
ajansları için sunduğu iş birliği
fırsatlarının yanı sıra, ajansların
kapasite geliştirme ve yatırım-tanıtım
alanında iyi örnekleri, birbirlerine
aktarabilecekleri bir platform görevi
de görüyor. WAIPA’nın 5 önemli
misyonu; yatırım promosyon ajansları
arasında koordinasyon ve iş birliğini
geliştirmek, etkin bilgi paylaşımı,
uluslararası doğrudan yatırımlar
konusunda tecrübe paylaşımı, yatırım
promosyon ajanslarının bulundukları
ülkelerde yatırım ortamının iyileştirilmesine sağladıkları katkının artırılması için destek ve son olarak teknik
desteğe erişimin kolaylaştırılması ve
ihtiyaç duyan ülkelerdeki ajanslara
eğitim programları düzenlenmesi
olarak sıralanıyor.
Yatırım destek ofisleri vasıtasıyla yerli
ve yabancı yatırımcılara karşılaştıkları
her türlü sorunla ilgili danışmanlık
hizmeti sunan BEBKA; WAIPA
üyeliği ile birlikte Bursa, Eskişehir ve
Bilecik’e doğrudan yabancı yatırımcı
çekmek ve bölgeyi yabancı yatırımcılara tanıtmak konusunda önemli bir
iş birliği ağına katılım gerçekleştirmiş
oldu.

Haber

SAĞLIK TURİZMİ İÇİN BÜYÜK BULUŞMA
BEBKA’nın düzenlediği ‘Sağlık Turizminde Kalite ve Başarı Semineri’
sektör temsilcileri ile profesyonelleri bir araya getirdi.
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ünya sağlık turizm pazarından
hak ettiği payı almaya odaklanan Türkiye ve sağlık turizminde marka olmayı hedefleyen
Bursa’da çalışmalar sürerken,
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansı da (BEBKA), sektör paydaşları
ile profesyonellerini ‘Sağlık Turizminde Kalite ve Başarı Semineri’nde
buluşturdu. 29 Mayıs’ta düzenlenen
seminerde, medikal ve tıp turizminde
bağımsız kalite sertifikasyon kurumu
olan Temos Uluslararası Danışma
Kurulu Başkanı Angeliki Katsapi,
dünya genelindeki deneyimlerini paylaştı. Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret
Uzman Yardımcısı Gizem Şaman’ın
da ‘Sağlık Turizminde Devlet Teşvikleri ve Destekler’ konusunda bilgiler
verdiği seminere; Bursa Vali Yardımcısı Samet Ercoşkun, BEBKA Kalkınma Kurulu Başkanı Hasan Çepni,
Bursa İl Sağlık Müdür Yardımcısı
Sibel Pasin, BEBKA Genel Sekreteri
Tamer Değirmenci, BUSAT Başkanı
Metin Yurdakoş ve çok sayıda davetli
katıldı.Açılışta konuşan Bursa Vali
Yardımcısı Samet Ercoşkun, sağlık

turizminin, cari
açığın kapatılmasında ve diğer
birçok konudaki
önemine değinerek, “Bu anlamda
bugün düzenlenen seminerin
sağlık turizmine
önemli bir ivme
kazandıracağına inanıyorum” dedi.
“GELİŞTİRİLMİŞ İŞ MODELİ
TÜM İLLERE YAYILMALI”
Seminerde sağlıklı ve iyi yaşam,
termal turizmde küresel harita,
başta gelen destinasyonlar ve gelişim
stratejileri, sektörün geleceği, sağlık
turizmi ve termal turizmde hizmet
sunumu ve boyutları konularına
değinen Temos Uluslararası Danışma
Kurulu Başkanı Angeliki Katsapi,
şunları söyledi:
“Bütün yeni rakamlar ve raporlar
Türkiye’nin sağlık turizminde önemli
bir rol oynayabileceğini gösteriyor.
Türkiye, sağlık turizmi alanında organizasyonel olarak birçok adım attı.
Aynı zamanda tanıtım ve pazarlama
alanında da birçok çalışma yaptı.
Ancak Türkiye’ye özel ürünler ve özel
hizmetler üzerinde çalışılmalı. Rehabilitasyon hizmetleriyle, termal/spa
hizmetlerinin karışımı olan bir paket
iyi bir potansiyel taşıyor. Bakanlık
tarafından bu paketin nasıl formüle
edileceği ve bu iki sektörün nasıl
birlikte kullanılacağı çalışılmalı. Tür-

Temos Uluslararası Danışma Kurulu
Başkanı Angeliki Katsapi

kiye lazer göz cerrahisi ve ağız ve diş
sağlığında gelişmiş bir ülke ama daha
geliştirilecek birçok dal var. Sağlık
bakım hizmetlerinin kalitesi oldukça
yüksek. Tam manasıyla profesyoneller
tarafından verilen hizmetin daha da
ileriye götürülmesi gerekiyor. Bunun
için önemli bir iş modeli geliştirmiş
olması, bu konuda Türkiye’yi tercih
edilebilir kılıyor. Bu model çok iyi
analiz edilmeli, sonrasında tüm illere
yerleştirilmeli.”

Ekonomi Bakanlığı D.T. Uzm. Yrd.
Gizem Şaman

BEBKA’NIN ÇALIŞMALARINA ÖVGÜ
Seminere katılan isimler, BEBKA’nın sağlık turizmine ilişkin yaptığı çalışmaları ve etkinliği değerlendirdi:

Bursa Vali
Yardımcısı
Samet
Ercoşkun

Bursa turizm ve sağlık
turizmiyle ilgili dönülmez
bir yola girdi. İşte tam bu
noktada da BEBKA, yapılan
çalışmaların alt yapısını
hazırlamak bakımından çok
önemli bir misyonu üstlendi.
Sağlık turizminde sürdürülebilir bir başarı için, sürdürülebilir kaliteyi yakalamak
zorundayız. Bu anlamda da
bu seminerin sağlık turizmine önemli bir ivme kazandıracağına inanıyorum.

BEBKA
Kalkınma
Kurulu
Başkanı
Hasan
Çepni

BEBKA gerçekten çalışmalarıyla yüz akı bir kurum
haline geldi. Türkiye’yi
2023 hedeflerine ulaştırmada önemli projeleri ortaya
koyarken, bunların nasıl
hayata geçirileceğine ilişkin
de rehber vazifesi görüyor.
Bölgenin nasıl kalkınacağının hesaplarını birlikte
yaparak, aslında büyük düşünmeyi, beraber düşünmeyi
öğretiyor. BEBKA ekibine
teşekkür ediyorum.

Bursa Valiliği, BEBKA ve
diğer kurumların iş birliği
ile uzun zamandır sağlık
turizmi konusunda çalışmaları sürdürüyoruz. BEBKA
bu konuda bize çok öncülük etti. Bugünkü etkinlik
de katılım açısından beni
gerçekten çok mutlu etti.
Burada gördük ki dünya bu
işe çok daha erken başlamış
ama biz de hızlı bir ivme
yakaladık. İnşallah daha iyi
yerlere gideceğiz.

Bursa İl
Sağlık
Müdür
Yardımcısı
Sibel Pasin

Etkinliğin, bu alanda çalışan tüm sağlık kurumları ve
paydaşları açısından çok faydalı
olduğuna inanıyorum ve devamını diliyorum. Biz paydaşlar
açısından bu bilgilendirme
platformları çok büyük bir
ihtiyaç. Çünkü burada hem
bilgi alış verişi yapıyor hem
de geleceğimizi planlıyoruz.
BEBKA’nın bugünkü etkinliği
ile de ‘Biz neredeyiz?’i algılama
şansına eriştik.
Bursa
Medicabil
Hastanesi
Uluslararası
Hasta Bölümü
Başkanı
Prof. Dr.
Aysun
Yılmazlar

Bursa Kamu
Hastaneler
Birliği
Genel
Sekreteri
Op. Dr.
Yavuz Baştuğ
BEBKA’ya sağlık turizmindeki
çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. BEBKA’nın
sağlık turizmi konusunda
Bursa’mızda bir lokomotif olduğunu düşünüyorum ve katkılarından dolayı bütün emeği
geçenlere teşekkür ediyorum.
Seminer ile Bursa’mıza bundan
sonra sağlık turizmi açısından
neler kazandırabileceğimiz
konusunda çok önemli veriler
elde ettik.

Bursa
Romatem Fizik
Tedavi
Rehabilitasyon
Hastanesi
Başhekimi
Prof. Dr. Selçuk
Küçükoğlu
Katılımcılar meslekleriyle
ilgili çok çok önemli bilgiler
verdiler. Nereye, ne şekilde
danışmamız gerektiğini de
perçinlemiş olduk. Bursa’nın
termal alanda yapacağı çok
şeyler var. BEBKA’nın bu
konuda büyük destek vermesi
de önemli. BEBKA’ya yaptıkları ve yapacakları çalışmalar
için özellikle teşekkür etmek
gerekiyor, çünkü çok önemli
bir işe soyundular.

Makale

BURSA SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞMALARI
Bursa’da sağlık turizmi çalışmaları dört koldan sürüyor. Potansiyelin ortaya konması için Sağlık Turizmi Master Plan çalışması tamamlanırken,
Eylem Planı ile hedefler de belirlendi.
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ağlık turizmi, son dönemde
dünya genelinde ön plana
çıkan ve ülkelerin önemli
ölçüde yatırım yapmaya
başladığı bir turizm türü
olarak karşımıza çıkmaktadır. Medikal
turizm, termal turizm ve üçüncü yaş
turizmi olarak sınıflandırılabilen sağlık
turizminin ülke ekonomisine katkısı, ülkemizde de ön plana çıkmış ve
son yıllarda bazı illerimizde bu alana
yönelik özel hizmetler sunulmaya
başlanmıştır. Uluslararası kalite standartlarında sağlık hizmeti veren birçok
hastane, poliklinik, tıp merkezi gibi
kurum ve kuruluşlara ev sahipliği yapan Bursa, aynı zamanda sahip olduğu
(başta termal kaynaklar olmak üzere)
doğal kaynaklar ile sağlık turizminde
hem tedavi hem de tedavi sonrası rehabilitasyon hizmetleri olanaklarında çok
büyük bir potansiyele sahiptir. Mevcut
durumdaki sağlık turizmi hizmetlerinin geliştirilmesi ve ildeki sağlık
turizmi potansiyelinin en üst düzeyde
değerlendirilmesi başta Bursa olmak
üzere ülkemizin tanıtımına yardımcı
olacak ve ülkemize önemli ölçüde gelir
kazandıracaktır.
Bu noktadan hareketle Bursa ilinde
yürütülen çalışmalar aşağıda belirtilmiştir:

Sağlık turizmi
potansiyelinin en üst
düzeyde değerlendirilmesi
başta Bursa olmak üzere
ülkemizin tanıtımına
yardımcı olacak ve
ülkemize önemli ölçüde
gelir kazandıracak.

SAĞLIK TURİZMİ MASTER
PLAN ÇALIŞMASI
Bursa ilinin sağlık turizmi potansiyelinin ortaya konularak bu, potansiyelin harekete geçirilmesi için BEBKA
tarafından Bursa Valiliği koordinasyonunda, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü,
Bursa Sağlık Turizmi Derneği (BUSAT), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
(BTSO), Kamu Hastaneleri Birliği ve
Uludağ Üniversitesi katkılarıyla Bursa
Sağlık Turizmi Master Planı çalışmaları Eylül 2013’te başlatıldı. Bursa İli
Sağlık Turizmi Master Planı çalışması
kapsamında öncelikle Bursa’nın sahip
olduğu imkânlar tespit edilerek, sağlık turizmi açısından bu imkânların
nasıl değerlendirilmesi gerektiğinin
belirlenmesi amaçlandı. Bu çalışma
ile sağlık turizmi alanında öncelikle
pazarlamada Bursa’nın nasıl fark
yaratacağı ve şehrin gerek termal tesisleriyle gerekse sağlık kuruluşlarıyla
sağlık turizminde nasıl marka haline
gelebileceğine yönelik yol haritası
oluşturulması hedeflendi.
Mevcut Durum Analizi:
Bursa ilinde sağlık turizminin geliştirilmesi amacı ile mevcut durum
analizi tespiti için sektör paydaşlarıyla
yüz yüze görüşmeler şeklinde anketler
gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Bursa

01

02

03

04

01
Termal ve medikal alanlar için
oluşturulan çalışma grupları, kendi uzmanlık
alanlarına göre farklı çalışma grupları içinde
görüş, öneri ve düşüncelerini ortaya koydu.
02
Bursa İli Sağlık Turizmi Master
Planı ile kentin sağlık turizminde nasıl marka
haline gelebileceğine yönelik yol haritası
oluşturulması hedeflendi.
03
15-16 Mart 2014 tarihlerinde
İstanbul’da gerçekleştirilen ‘10. Kalkınma
Planı’nda Sağlık Turizmi Programı’
Değerlendirme Toplantısı’nda, Bursa’nın
sağlık turizm potansiyeli ve yapılan
çalışmalarla ilgili detaylı sunum yapıldı.
04
Sağlık Turizmi Çalıştayı’nda,
Bursa’da sağlık turizminin geliştirilmesi için
hedef ve stratejiler belirlendi.

Makale

İl Sağlık Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği başta olmak üzere Bursa
Halk Sağlığı Müdürlüğü, BUSAT
üyeliği bulunan hastaneler, tıp ve
tedavi merkezlerinden 16 üst düzey
yetkili; oteller, seyahat acenteleri, tur
şirketleri ve organizasyon firmalarından ise 11 üst düzey yetkili olmak
üzere toplam 27 paydaş ziyaret edildi.
Anket kapsamında sektörün girdi
koşul ve piyasaları, ilgili ve destekleyici sektörler, firma stratejileri, yerel
rekabet ve iş birliği ortamı ile talep
koşulları ve talebin yapısı üzerine
sektörün gelişimi için öncelikli olan
dinamiklerin belirlenerek, Bursa’nın
bu alanlardaki mevcut durumunun
tespit edilmesi amaçlandı.
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Sektör Anketleri:
Bursa İli Sağlık Turizmi Master Planı
çalışması çerçevesinde, termal tesisler
ve özel hastaneler için ayrı ayrı hazırlanan anketler internet ortamında üst
düzey sektör temsilcilerinin görüşüne
sunuldu. Termal konaklama tesisleri
anketi ile Bursa’da termal tesislerin
özellikleri ve sunulan termal tedavi
hizmetleri başta olmak üzere mevcut
durumunun belirlenmesi ve sağlık
turizmi açısından değerlendirilmesi
amaçlandı. Medikal alt yapı anketi ile
de hastanelerin yürüttüğü faaliyetler, kapasiteleri, operasyon maliyeti
ve bekleme süreleri üzerine sorular
yöneltilerek, Bursa’nın sağlık alanın-
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Sağlık Turizmi Master Planı’nda, Bursa’da
Sağlık Turizmi Elmas Modeli Analizi de yer
aldı. Analiz kapsamındaki anketler neticesinde belirlenen “Girdi ve Faktör Koşulları,
Firma Stratejileri ve Rakipler, Destekleyici
ve İlgili Sektörler ve Talep Koşullarına”
yönelik çıktılar aktarıldı.

Planda son olarak Bursa’da sağlık turizminin
geliştirilmesine istinaden, güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditleri içeren GZFT analizine
yer verildi. Bu bağlamda sağlık ve turizm sektörlerinin gelişimi açısından kritik önem arz
eden hususlara yönelik strateji ve öncelikler
ortaya konuldu.

Bursa, sahip olduğu
doğal kaynaklar ile sağlık
turizminde hem tedavi
hem de tedavi sonrası
rehabilitasyon hizmetleri
olanaklarında çok büyük
bir potansiyele sahip.

da sunduğu hizmetlerin uluslararası
sağlık kuruluşları ile karşılaştırılması
hedeflendi.
Sağlık Turizmi Master Planı Bileşenleri:
Mikro ölçekli olarak Bursa’da sağlık
turizmi, sektörün “medikal alt yapısı
ve termal turizm alt yapısı” başlıklarında ele alındı. Sağlık sektörü
medikal alt yapısı kapsamında; sağlık
kurumlarının (hastane, tıp merkez-

leri vs.) branş bazında ihtisaslaşma,
sunulan hizmetler ve fiyatları, gelen
yabancı hasta sayısı ve ülkeleri, personel nitelikleri, akreditasyon durumu,
kapasite ve doluluk oranları, tedavi
bekleme süreleri ve yeni yatırımları
incelendi. Termal turizm alt yapısı
kapsamında ise termal turizm işletmelerinin (oteller, pansiyonlar vs.)
termal kaynaklar, personel nitelikleri, yatak kapasitesi, hizmet kalitesi,
kapasite ve doluluk oranları, sunulan
hizmetlerin fiyatları ve yeni yatırım
planları ortaya konuldu. Planda ayrıca
Bursa’da Sağlık Turizmi Elmas Modeli Analizi yer aldı. Elmas Modeli
Analizi kapsamında mevcut durum
analizinde de değinildiği üzere anketler neticesinde belirlenen “Girdi ve
Faktör Koşulları, Firma Stratejileri ve
Rakipler, Destekleyici ve İlgili Sektörler ve Talep Koşullarına” yönelik çık-

tılar aktarıldı. Planda son olarak
Bursa’da sağlık turizminin geliştirilmesine istinaden güçlü ve zayıf
yönler ile fırsat ve tehditleri içeren
GZFT analizine yer verilmiş olup, bu
bağlamda ilgili sektörün gelişimi açısından kritik önem arz eden hususlara
yönelik strateji ve öncelikler ortaya
konuldu.

Valilik koordinasyonunda
sağlık turizminin
gelişmesine katkı
sağlayacak tüm kurum ve
kuruluşların temsilcilerinden
oluşan “Sağlık Turizmi
İzleme ve Koordinasyon
Kurulu” oluşturuldu.

Çalıştay ve toplantıdan elde edilen bilgiler
ışığında master plan taslağı güncellenerek, master planın hayata geçirilmesini
sağlayacak olan Eylem Planı çalışmalarına
başlandı.

Master plan çalışmasında yer alan hedeflere
yönelik stratejiler eylem planı kapsamında
projelere dönüştürülerek, faaliyetlerden
sorumlu kurum ve kuruluşlar tayin edilmeye
çalışıldı.

Makale
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SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI
11 Şubat 2014 tarihinde düzenlenen ‘Sağlık Turizmi Çalıştayı’nda
ise Bursa’da sağlık turizminin geliştirilmesi için hedef ve stratejiler
paydaşların katılımıyla belirlendi.
Çalıştay çıktıları ajansın yürütmüş
olduğu saha çalışmaları ile bütünleştirilerek, master plan çalışması
taslağı tamamlandı. Çalıştay’da
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Bursa Valisi Münir Karaloğlu ve
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr.
Ömer Tontuş gerçekleştirdikleri
açılış konuşmalarında Bursa’nın
sağlık turizmi potansiyelini vurguladılar.
Çalıştay’ın ilk oturumunda
katılımcılar iki gruba ayrılarak sektörün güçlü yönleri ve fırsatları ile
zayıf yönleri ve tehditlerini belirleyen GZFT analizini gerçekleştirdi.
GZFT analizi sunumunun ardından yapılan oturumda da sektörün
gelişimi için ele alınması gereken
öncelik ve stratejiler tartışıldı. Bu
oturumda Ajans tarafından yürütülen saha çalışmalarında ortaya
çıkan alanlar ile toplantıda GZFT
analizinde ortaya konulan ve sektörün gelişimi için önem arz eden
tematik alanlara yönelik strateji ve

Bursa’da sağlık turizminin
geliştirilmesi için hedef ve
stratejilerin belirlendiği
Sağlık Turizmi Çalıştayı
çıktıları ajansın yürütmüş
olduğu saha çalışmaları ile
bütünleştirilmesiyle master
plan çalışması taslağı da
tamamlandı.
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü
Ömer Tontuş

Mevcut durum analizi
tespiti için sektör paydaşlarıyla yüz yüze görüşmeler
şeklinde anketler gerçekleştirildi. Bu kapsamda
toplam 27 sektör paydaşı
ziyaret edildi.

öncelikler ele alındı. Bu bağlamda,
termal ve medikal tematik alanları
için çalışma grupları oluşturuldu
ve katılımcılar, kendi uzmanlık
alanlarına göre bu farklı çalışma
grupları içinde görüş, öneri ve
düşüncelerini paylaştı.

HEDEFLER
Eylem planında yer
alan hedefler şöyle:

BURSA HEDEF İL
Sağlık Turizmi Çalıştayı’na katılan
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr.
Ömer Tontuş, açılış konuşmasında
Bursa’nın, sağlık turizminin geliştirilmesinin hedeflendiği 3 şehirden biri olduğunu kaydetti. Bu
nedenle, 15-16 Mart tarihlerinde
İstanbul’da Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen “10. Kalkınma
Planında Sağlık Turizmi Programı
Değerlendirme Toplantısı”nda
Bursa sağlık turizmi potansiyeli ve
şimdiye kadar yapılan çalışmalar
sağlık turizmi temsilcilerine detaylı
bir sunum yapılarak aktarıldı.
Toplantıda Bursa ekibinde; Bursa
Valiliği başta olmak üzere Bursa İl
Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği, Bursa Ticaret ve
Sanayi Odası, Uludağ Üniversitesi,
Bursa Sağlık Turizmi Derneği
(BUSAT) ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) üst
düzey yetkilileri yer aldı.
Bursa ekibi tarafından yapılan sunumda kentin tarihi ve kültürel değerleri, medikal turizm potansiyeli
ve yeni yatırımlar ile şehrin termal
turizm kaynakları ve potansiyeli
tanıtıldı. BEBKA tarafından sektörler arası iş birliği ile hazırlanan
Sağlık Turizmi Master Plan çalış-

ması hakkında da bilgiler verilerek,
ildeki sağlık turizmi konusundaki iş
birliği ve çalışmalara vurgu yapıldı.
Bursa’nın nasıl fark yaratacağı ve
gerek termal tesisleriyle gerekse sağlık
kuruluşlarıyla sağlık turizminde nasıl
marka haline getirileceği katılımcılara
anlatıldı.
Çalıştay ve toplantıdan elde edilen
bilgiler de dikkate alınarak ve master
plan taslağı güncellenerek, master
planın hayata geçirilmesini sağlamak
amacı ile Eylem Planı çalışmalarına
başlandı. Master plan çalışmasında
yer alan hedeflere yönelik stratejiler,
eylem planı kapsamında projelere dönüştürülerek, faaliyetlerden sorumlu
kurum ve kuruluşlar tayin edilmeye
çalışıldı. Bursa’da sağlık turizmi konusunda çalışmaları koordine etmek
ve Sağlık Turizmi Master Planı’nın
uygulanmasını sağlamak amacıyla
Valilik koordinasyonunda sağlık turizminin gelişmesine katkı sağlayacak
tüm kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan “Sağlık Turizmi
İzleme ve Koordinasyon Kurulu”
oluşturuldu. Bursa İli Sağlık Turizmi
Eylem Planı taslağı Sağlık Turizmi
İzleme ve Koordinasyon Kurulunun
görüşüne sunulmuş olup, çalışmalara
devam edilecek.

Sağlık turizmi alt yapısının ve hizmet sunumunun iyileştirilmesi.
Sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik
yasal düzenlemelerin
yapılması.
Sağlık turizmine yönelik ürün ve marka
geliştirilmesi.
Ortak pazarlama ve
iletişim stratejisi geliştirilmesi.
Sağlık turizmi sektöründe kurum ve
kuruluşların kurumsal
kapasitelerinin geliştirilmesi.
Sağlık turizminde faaliyet gösteren kurum
ve kuruluşlardaki iş
gücü ihtiyacının karşılanması ve niteliklerinin geliştirilmesi.
Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren
kurum ve kuruluşlar
arasındaki iş birliği ve
koordinasyonun geliştirilmesi.
Sağlık turizmine yönelik transfer hizmetlerinin geliştirilmesi.

Röportaj

BUSAT çalışmalarıyla sağlık
turizminde öncülük yapıyor
Bursa’nın sağlık turizmi hedefine ulaşması için önemli çalışmalara imza
atan Bursa Sağlık Turizmi Derneğinin Başkanı Dr. Metin Yurdakoş,
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Bursa’nın bu alanda hak ettiği yere geleceğini söyledi.
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Sağlık turizminde marka olmayı
hedefleyen Bursa’da çalışmalar sürerken, 2011 yılında kurulan Bursa Sağlık Turizmi Derneği (BUSAT), aynı
amaç doğrultusunda önemli katkılar
koyuyor. BUSAT Başkanı ve BEBKA
Kalkınma Kurulu Üyesi Dr. Metin
Yurdakoş, kentin sağlık hizmetleriyle
de bir dünya şehri olması ve markalaşması için çalıştıklarını bildirerek,
BUSAT’ın kurulmasının ardından
Bursa’ya gelen sağlık turisti sayısında
önemli bir artış olduğunu söyledi.
Yurdakoş, “BUSAT, bu hedefler
doğrultusunda tüm kent dinamikleriyle birlikte oldukça mesafe kat
etti. Bursa’da tedavi edilen yabancı uyruklu hasta sayısı BUSAT’ın
kurulduğu 2011 yılına göre, 2013
yılında 5 kat arttı. Son zamanlarda
Büyükşehir Belediyesinin de desteği
ile yakın gelecekte Bursa, kaplıca ve
modern fizik tedavi ve rehabilitasyon
uygulamalarının birlikte yapıldığı
termal kür merkezlerine kavuşacak,

medikal SPA, wellness (zindelik) ve
tarihi kaplıcaları ile hak ettiği yere
gelecektir” diye konuştu.
- Dünya sağlık turizm pastasından
Türkiye ne kadarlık bir pay alıyor
ve bunun ne kadarını Bursa oluşturuyor?
Dünyada 200 milyar dolara yaklaşan sağlık turizmi pastasından 2013
yılında Türkiye 2,5 milyar dolar
pay aldı. 2013 yılında Türkiye’de

tedavi olan 480 bin yabancı uyruklu
hastadan sadece 5 bin 700’ü Bursa’da
tedavi edildi. Bu, ülke toplamının
yalnızca yüzde 1,2’sine tekabül
ediyor. Ülkemizin ve Bursa’nın sahip
olduğu imkânlara göre bu oranlar
ve rakamlar çok düşük. Türkiye’nin
2023 hedefi 2 milyon sağlık turisti
ve 20 milyar dolar gelir. Süreç doğru
yönetildiğinde Bursa bu rakamların
yüzde 10’unu aşacaktır. Bu verileri
değerlendirirken, Spa-wellnes ve
termal kür tedavileri için gelen sağlık
turistlerinin, istatistiklerde sağlıklı
olarak değerlendirilemediğini de göz
önünde bulundurmalıyız.
- Bursa’da sağlık turizmi adına
atılan en önemli adımlardan biri de
BUSAT’ın kurulması. BUSAT nasıl
kuruldu? Kimler, nasıl bir araya
geldi?
BUSAT, 2011 Ekim ayında benim de
aralarında olduğum 16 kent gönüllüsü tarafından kuruldu. Turizm ve
sağlık profesyonelleriyle, basın men-

suplarından oluşan bu ekibin ortak
paydası, sağlık turizmi vizyonuna
sahip olmalarıydı. Bursa’nın var olan
sağlık turizmi potansiyelini geliştirmek ve tanıtmak için kurulan BUSAT, kentin sağlık hizmetleriyle de
bir dünya şehri olması ve markalaşması için çalışıyor. Ulusal ve uluslararası sağlık turizmi gündemini takip
ederek, ilimizde gündem oluşturulması ve bu konuda farkındalık sağlamak, ilgili tüm paydaşları bir araya
getirerek çalışmalar yapmak ve sağlık
turizminde yol almayı amaçlıyoruz.
Birçok ulusal ve uluslararası faaliyeti
organize eden BUSAT, ülkemizde bu
konuda en aktif çalışan derneklerden
biri. Türkiye’deki tüm sağlık turizmi
derneklerinin oluşturduğu Sağlık Turizmi Platformu da
bizim ev sahipliğimizde kuruldu.
SAĞLIK TURİSTİ
SAYISI ARTTI
- Bursa’nın sağlık
turizminde asıl
oyuncu olması için
BUSAT’ın çizdiği
yol haritası nedir? Ve BUSAT bu
yol haritasının tam olarak neresindedir, ne kadar mesafe almıştır?
Sağlık turizmi potansiyeli olan kurum ve kuruluşlarda bilinç düzeyini
yükseltmek, yerel yönetimler ve
diğer kent dinamiklerinde farkındalık oluşturmak, yurt dışında pazar
araştırmaları yapmak, hedef pazarlardaki ihtiyaç doğrultusunda, sağlık
turizmi ürün paketlerinin oluşmasını
sağlamak, belirlenen hedef ülkelerde
Bursa’nın tanıtımı ve iş birlikleri oluşturmak amaçlarıyla çeşitli
organizasyonlar yapmak, Bursa sağlık
turizmine katkısı olacağı değerlendirilen kişi ve kurumları davet ederek
Bursa’da uygun programlar organize
etmek, kongre ve sempozyum gibi
bilimsel faaliyetlerle sağlık turizmi alt
yapısını güçlendirmek, ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştiril-

Dağyenice Termal, Kültür ve
Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi

Oylat
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mesi, sağlık turizminin gelişimi gibi
konularda eğitim ve benzeri faaliyetleri teşvik etmek ve destek olmak,
kentimizdeki farklı kurum ve kuruluşların imkân ve kabiliyetlerinin,
iş birliği halinde maksimum verimli
değerlendirilebilmesini sağlamak ana
hedeflerimiz. BUSAT, bu hedefler
doğrultusunda tüm kent dinamikleriyle birlikte oldukça mesafe kat etti.
Bursa’da tedavi edilen yabancı uyruklu hasta sayısı BUSAT’ın kurulduğu
2011 yılına göre, 2013 yılında 5 kat
artmıştır.
- Bursa gelecek vizyonunu sağlık
turizmiyle mi tanımlamalı?
Klasik turizmden sağlık turizmine geçişi, ağır sanayiden teknoloji üretimine geçişe benzetebiliriz. Sağladığı katma değer yüksektir. Bir turist gittiği
ülkeye ortalama 850 dolar bırakırken,
sağlık turisti bunun on katı kadar
bir gelir oluşturur. Oluşan bu ciroda
ithalata bağımlılık minimumdur,
döviz girdisinin yüzde 90’ı ülke içinde kalır. Zamanla daha çok ülkenin
gireceği bu yarışta genelde Türkiye,
özelde Bursa; doğal, tarihi ve kültürel
özelliklerinin yanında, jeostratejik
konumuyla da büyük avantaja sahip.
Orta vadede ciddi gelişmeler sağlayacağına inandığım bu sektöre devletin
10. Kalkınma Planı’nda “Yerinden
hizmet ihracıyla, döviz kazandırıcı
hizmetler” kaleminden Öncelikli
Desteklenecek Sektör olarak sağladığı
destekler de ivme kazandırmaktadır. Sağlık turizmi gelecek için çok
önemli bir sektördür. Birçok avantaja
sahip Bursa’nın gelecek vizyonunda
öncelikli olarak yer almalıdır.
“BURSA HAK ETTİĞİ YERE GELECEK”
- Bursa son yıllarda kaybettiği
termal kent kimliğini geri kazanabilecek mi? Bu konuda yapılanlar
ya da yapılabilecekler nelerdir?
Bursa yüzyıllardır termal kaynaklarıyla insanlara şifa dağıtmakta,
günümüzün tabiriyle sağlık turizmi
yapmaktadır. Valiliğin öncülüğünde

bizim de içinde bulunduğumuz bir
dizi çalışma sonrasında, tarihi termal
arka planı ile Bursa, Avrupa Tarihi
Termal Kentler Birliğine (EHTAA)
2013 yılında üye olarak tescillenmiştir. Bursa, yeniden termal kent
olma yolunda ilin tüm dinamikleri
ile beraber çalışmalar yapmaktadır.
BUSAT olarak termal kent konusunda markalaşması için birçok dünya
örneğini inceleyip, Bursa’ya uygun
detayları çalışıyoruz. Öncelikle,
termal bir şehrin olmazsa olmazı
‘İçmece Merkezi’. Son zamanlarda
Büyükşehir Belediyesinin de desteği
ile yakın gelecekte Bursa, kaplıca ve
modern fizik tedavi ve rehabilitasyon
uygulamalarının birlikte yapıldığı
termal kür merkezlerine kavuşacak,
medikal SPA, wellness ve tarihi kaplıcaları ile hak ettiği yere gelecektir.
- Sadece beş yıldızlı termal otel
yaparak termal kent olunamayacağı gerçeğinden hareketle Termal
Kür Merkezleri’ne, Bursa’yı dünya
çapında tarihi termal kent olarak
pazarlama imkânı verebilecek bir
yatırım olarak bakıyorsunuz. Bu
konuda atılan ya da atılacak adımlar nelerdir?
Üzerinde yaşadığımız termal kaynaklar doğru kullanıldığında Bursa’yı rakiplerinden öne çıkaracak çok önemli
bir hazinedir. Sağlık turiziminin de
amiral gemisi olarak değerlendirilmelidir. Bu konuda birkaç sermaye
gurubu ciddi çalışma başlattılar, biz
de yurt içi ve yurt dışında yıllardır
edindiğimiz birikimlerimizle kendilerine destek veriyoruz. Uluslararası
standartlarda dünyanın en iyi termal
kür merkezinin Bursa’da kurulması
için gerekli doğal kaynak, tecrübe ve
birikim mevcut. Başta Vali’miz ve Büyükşehir Belediye Başkan’ımız olmak
üzere kentin tüm dinamikleri böyle
yatırımları desteklemeye hazırdır.
Termal otel yatırımcılarının oluşan
katma değeri fark etmeleri ve Bursa’ya
direk havayolu ulaşımının sağlanması
bu sürece ivme kazandıracaktır.

- Dünya hızla yaşlanıyor. Bugün
Avrupa nüfusunun yüzde 20’sini
65 yaş üstü nüfus oluşturuyor ve
sosyal güvenlik kurumlarının çok
yüksek harcamaları söz konusu.
Üçüncü yaş turizmine yönelik Bursa’da neler yapılabilir?
Şu anda termal sularımız ve doğal,
kültürel, tarihi zenginliklerimiz
bu konuda bizi avantajlı konuma
taşımaktadır. Önce erişilebilir, yaşlı
dostu tesisler, sonra şehir ve kasabalar
kurulmalı. Bunlara halen çok ihtiyaç
duyan öncelikli Avrupa olmak üzere,
hedef kitlelere tanıtımı yapılmalıdır.
Bu konuda gurbetçilerimiz köprü
vazifesi görebilir.
- BEBKA’nın sağlık turizmi çalışmalarında rolünü ve gerçekleştirdiği faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

- BEBKA, amacına uygun vizyoner
bir program ortaya koydu ve hepimizi
mutlu etti. BUSAT kurulduğunda
Bursa, sağlık turizminin çok farkında
değildi. Şimdi Bursa Valiliğinin de
teşvikiyle, desteğiyle farkındalık yaratıldı. Bu farkındalığın farkına varan
önemli kurumlardan birisi de BEBKA
oldu. Son aylarda bu konuda ciddi
çalışmaları var. Bir tek engelli ayağı
eksik. Bu alan Türkiye’ de ihmal edilmiş bir sağlık turizmi dalı. Engelli ya
da engelli yakını olan turistlerin sağlık
hizmeti alması daha geniş bir sektörel katkı sağlar. Bu yönde de çalışma
olursa çok daha iyi neticeler vereceğini
düşünüyoruz.
- BUSAT, Bursa termal suyunun
hangi hastalıklara, nasıl iyi geldiğiyle ilgili ev ödevine çalıştı mı?
Bu noktadan hareketle nasıl bir
pazarlama stratejisi belirlediniz?
Ben branşım gereği 23 yıldır Bursa
kaplıcalarında, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarıyla birlikte yerli
ve yabancı hastaları tedavi etmekteyim. Termal suların özelliklerini
mesleğimiz gereği biliyorduk, her

geçen gün daha da geliştiriyoruz. Bu
konuda pazarlama stratejileri geliştirmek için termal sularımızın endikasyonlarını bilmemizin yanında, etkin
tanıtım yapmak da çok önemlidir.
Yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerinin
Bursa’ya planlı olarak kitleler halinde
gelmelerini sağlamak amacıyla, yurt
dışındaki hastaların sağlık ödemelerini yapan kurumlar nezdinde gerekli
girişimlerin yapılabilmesi noktasında
çalışmalarımıza heyecan ile devam
ediyoruz.
- Sağlık turizmini hedef alan Bursa’da ara eleman ihtiyacının karşılanması noktasında 2013’te Sağlık
Turizmi Meslek Yüksekokulu veya
Turizm Meslek Yüksekokuluna
Sağlık Turizmi müfredatı konulması yönünde bir eylem planınız
vardı. Bu konuda atılan adımlar ve
alınan yol nedir?
BUSAT ve Uludağ Üniversitesi iş
birliği ve kentin diğer dinamikleri ile
birlikte müfredat programı hazırlanması son aşamadadır. Program
tamamlandıktan sonra BTSO
bünyesinde de eğitim çalışmalarının
başlayacağını değerlendirmekteyiz.
DÜNYA BARIŞINA DA KATKI
- Hedeflenen bu projeler yerine
getirildiğinde ekonomik krizlerin
sigortası olarak görülen sağlık turizmi ile Bursa’yı nasıl bir gelecek
bekliyor?
Beslenme ve sağlık ertelenemez iki
temel ihtiyaçtır. Bütün ekonomik
krizlerden en az etkilenen bu iki
sektördür. Oluşturduğu istihdamın
yanında yarattığı katma değerle sağlık
turizmi ülkemiz ve Bursa için doğru
bir vizyondur. Bursa’da sağlık turizmi
projeleri tamamlandığında kentimize
döviz girdisi artacak ve yeni istihdam
alanları oluşacaktır. Gençlerimize yeni iş imkânları sağlanırken, Bursa’nın
dünya çapında bilinirliği artacaktır.
Sağlık turizmi oluşturduğu kültürler
arası diyalog dolayısıyla dünya barışına katkılar da sağlanmaktadır.

SAĞLIK TURİZMİ SİGORTA
POLİÇESİ ÖNERİYORUZ
- Sağlık turistinin kaygıları
nelerdir? Bu kaygıları
gidermek için neler
yapılmalıdır?
Sağlık turistinin en önemli
kaygısı; yabancı ülkedeki
tedavisi esnasında veya
sonradan bu konu ile ilgili
muhtemel olumsuzluklarda
çaresiz kalmaktır. Bu
endişeyi yok edebilmek
için BUSAT olarak Sağlık
Turizmi Sigorta Poliçesi
önerimiz var. Bu poliçe, sağlık
turistinin ülkemizdeki tedavi
sürecinde veya kendi ülkesine
döndüğünde o tedavi ile ilgili
oluşabilecek komplikasyonlar
ve karşılaşabileceği diğer
olumsuzlukların maddi,
anlamda güvenceye
alınmasıdır. Bu sigorta
poliçesi, sağlık turizmi yapan
kurum veya sağlık turizmi
aracı kuruluşu tarafından
temin edilerek, tedavi edilen
hastaya verilmelidir. Henüz
dünyada örneği olmayan
böyle bir sigorta poliçesinin ilk
defa ülkemizde kullanılması
uluslararası düzeyde Türkiye
imajına da olumlu katkılar
sağlar.
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Şifanın
toprakları

konuklarını bekliyor
Medikal turizm, termal turizm ve üçüncü yaş turizmi
olarak sınıflandırılabilen sağlık turizmi, son dönemde
dünya genelinde ön plana geçen ve ülkelerin önemli
ölçüde yatırım yapmaya başladığı bir turizm türü
olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye de dünya sağlık turizm pazarından hak ettiği payı almaya odaklanırken,
sağlık turizminde marka olabilecek 3 kent arasında
gösterilen Bursa, sahip olduğu kaynakları verimli
kullanarak, sağlık turizminde önemli merkezlerden
biri olmayı hedefliyor. Son yıllarda turizm alanında
atağa kalkan Eskişehir ise buna sağlık turizmini de
eklemek amacıyla özellikle termal tesislerini tanıtmak için çalışıyor. Bilecik de turizmde çeşitliliği ve
gelirini artırmak amacıyla kısıtlı imkânlarını en doğru
biçimde kullanarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Bölgede Sağlık Turizmi

Bursa’nın hedefi sağlık
turizminde marka olmak
Sağlık turizminde marka olabilecek 3 kent arasında gösterilen Bursa,
sahip olduğu kaynakları verimli kullanarak sağlık turizminde önemli
merkezlerden biri olma hedefine kilitlendi.
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ursa, sanayi kenti kimliğinin yanında, sağlık
turizminde de marka
olmak için son yıllarda
atağa kalktı. Şifalı termal
suları ve nitelikli sağlık kuruluşları
ile çok önemli potansiyele sahip olan
Bursa’da, resmi kurumlar ile özel
sektör bu ortak hedefe ulaşabilmek
için çalışmalar gerçekleştiriyor. Bursa
Sağlık Turizmi Derneği, çalışmalarda önemli bir rol üstlenirken, Bursa
Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
da sağlık turizmi açısından Bursa’nın
imkân ve niteliklerinin tespit edilmesi, dünya pazarında yer edinerek
marka olabilmesi, sağlık turizmi ile
ilgili kısa ve uzun vade stratejilerin
belirlenerek, ortak bir yol haritasının
çıkarılması amacıyla Bursa Sağlık

Turizmi Master Planı’nı hazırladı.
Bursa’nın sahip olduğu sağlık turizmi
potansiyeline göz atacak olursak:

üniversite hastanesinde bulunuyor.
Bursa, uzman hekim sayısı açısından
da birçok ile göre şanslı durumda.

SAĞLIK KURULUŞLARI
Bursa’da 21 kamu hastanesi, 3 entegre
ilçe hastanesi, 18 özel hastane, 1 tıp
fakültesi hastanesi, 26 tıp merkezi ve
14 poliklinik hizmet veriyor. Sağlık
Bakanlığının bu konudaki yatırımları da devam ediyor. Dev şehir
hastanesinin ihalesi yapıldı, ilçelerde
de yeni hastaneler yolda. Kentte
devam eden hastane revizyonu ve
yeni hastane yapımı projelerinin 2015
yılında bitmesiyle yatak kapasitesi 8
bin 500’e çıkacak. Hastanelerdeki
toplam yatak sayısının yüzde 69,86’sı
kamu hastanelerinde, yüzde 17,25’i
özel hastanelerde, yüzde 12,90’ı ise

TERMAL TESİSLER
Bursa, sağlık turizmi alanında en
çok termal potansiyeline güveniyor.
Kaplıcalarıyla turistik bir nitelik
kazanmış, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, şifalı sularıyla da dört
mevsim turist çeken bir merkez olan
Bursa’nın, hem merkezinde hem de
ilçelerinde sayısız şifalı su kaynağı
bulunuyor. Bunların birçoğu Roma
döneminden beri kullanılan ve imparatorlara, padişahlara hizmet etmiş
dünyaca ünlü kaplıcalardır. Kendi öz
varlığımız olan, dışa bağımlı olmayan, teknik ve ekonomik avantajlara
sahip termal su kaynakları açısından

Bursa, bir hayli önemli ve tarihi bir
geçmişe sahip. Eski çağlardan beri
jeotermal kaynakların çokluğuyla
tanınan Bursa’da, eski kaplıcalar ve
Osmanlı hamamları ile günümüze taşınan termal banyo geleneği, bugüne
kadar korunmuş durumda.
İlde termal doğal kaynaklar Kükürtlü, Kaynarca ve Çekirge bölgelerinde
toplanmıştır. Bu merkezlerde Kaynarca Karamustafa, Uludağ Üniversitesi
Rehabilitasyon Merkezi, Zeyninine,
Vakıfbahçe, horhor kaynakları olmak
üzere 5 doğal çıkışta sadece 16 litre/
saniye debi değeri ölçüldüğü görülmüştür. İlçelerde mevcut jeotermal
kaynakların başında; İnegöl ilçesi Oylat kaplıcaları civarında birkaç doğal
çıkış gözlenmekte olup, Orhaneli ilçesi Sadağı, Orhangazi ilçesi Keramet,
Mustafakemalpaşa ilçesi Tümbüldek
jeotermal kaynağı sayılabilir.
İldeki jeotermal potansiyelin varlığını araştırmak, var olan potansiyeli
yeryüzüne çıkarmak, turizm ve enerji
amaçlı kullanım alt yapıları oluşturmak amacıyla İl Özel İdare öncülüğünde kurulmuş olan Bursa Jeotermal
Enerji Anonim Şirketi 2009 yılı
itibariyle faaliyetlerine başlamıştır.
Şehir merkezinde Kaynarca ve Çekirge alanlarını da kapsayan bölgede
MTA’nın teknik danışmanlığında yürütülen çalışmalarda, 7 etüd 7 üretim
amaçlı olarak açılan sondaj kuyularında toplam rezervin; doğal çıkışlarla
sınırlı sanılan 16 litre/saniye sınırının
çok üstünde, yaklaşık 300 litre/saniye
değerinde, enerji ve turizm amaçlı
kullanıma uygun, yüksek kalitede
bir jeotermal potansiyel olduğunu
göstermiştir. Jeotermal AŞ.’den alınan
verilere göre; enerji ve turizm amaçlı
kullanılabilecek 300 litre/saniye
termal su; termal konaklama tesisleri ve sağlık kuruluşları tarafından
kullanılan su da 80 litre/saniye olarak
hesaplanmaktadır. Yüzde 73 termal
rezerv su, termal tesis yatırımlarında
kullanılabilir durumdadır.

BURSA EHTTA ÜYESİ TEK İL
Bursa, Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliğine (EHTTA) üye tek
il durumundadır. Avrupa Tarihi
Termal Şehirler Birliği (EHTTA)
2009 yılında 6 kurucu üye ülke olan
Fransa, Almanya, Italya, İngiltere,
İspanya, Belçika gibi ülkeler tarafın-

dan kuruldu. Kâr amacı gütmeyen
uluslararası ve sınırsız süreli bir birlik
olan EHTTA’nın başlıca hedefleri; farklı ülke ve şehirlerin tecrübe
paylaşımını teşvik ederek kentler ve
termal arasında güçlü bir ortaklık ağı
oluşturmak, bir Avrupa termal destinasyonu oluşturmak ve Avrupa programlarının desteğiyle kurumları da
kapsayacak şekilde Avrupa düzeyinde
sistemi teşvik etmek, özellikle tarihi
ve sanatsal miras ile bu mirasla alakalı
kültürel, hukuki ve yasamaya ilişkin
hususlar üzerine termal endüstrisi
bağlamında analitik araştırma ve
istatistikleri teşvik etmek, desteklemek ve geliştirmek. EHTTA’nın ilk
eylemi Avrupa Konseyi tarafından
da onaylanan Tarihi Termal Şehirler
Avrupa Destinasyonu’nu oluşturmak
oldu. Destinasyon ile Avrupa’da
termal kültürün hayat bulup geliştiği
yerlerin yeniden izini süren bir yol
çizmek. Bu rota, termal kentlerinin
kültürel ve tarihi miraslarını birbirine
bağlayarak termal sularının kalitesini
iyileştirmek ve insanlık adına daha
geniş ve etkili istifade edilmesini

Bölgede Sağlık Turizmi

amaçlıyor. EHTTA üyeleri arasında;
kurucu üye, aktif-etkin ve ortak üye
olmak üzere 10 ülkeden 25 termal
şehir ve organizasyon yer alıyor.
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DAĞYENİCE TERMAL KÖYÜ PROJESİ
Bursa’nın sağlık turizmi alanında
hedefe ulaşabilmesi için en güvendiği proje ise Dağyenice Termal Tatil
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Köyü Projesi’dir. Bölgenin 1/5000 ve
1/1000 ölçekli planları tamamlanırken, Kültür ve Turizm Bakanlığınca
da 662 hektarlık alanın turizm bölgesi olarak ilan edildi. 5 bin kişinin
istihdam edileceği ve bin hektarlık
alanda kurulacak tatil köyü için
öngörülen yatırım tutarı yaklaşık 2
milyar dolar. Projeyle, yıllık 500 bin
turistin misafir edilip, 1 milyar dolar
dövizin ülke ekonomisine kazandırılması hedefleniyor.
Sağlık turizminin önemli bir ayağı

olan termal turizm alanında hızlı gelişmelerin yaşandığı Bursa’da; termal
yatak kapasitesi 7 bine, su kullanım
kapasitesi ise 300 litre/saniyeye
yükseldi. Bursa Valiliğinin 3 yıl önce
kurduğu Jeotermal AŞ. tarafından yürütülen sondaj çalışmaları için bugüne kadar 12 milyon TL harcandı. Bu
suyun 80 litre/saniyesinin Kükürtlü,
Çekirge ve Odunluk olmak üzere 3
bölgede dağıtımı planlandı. Bursa’da
bulunan birçok otel ve tıp merkezi ile
sıcak su protokolü mzalandı. Bursa
genelinde 45 termal su ile hizmet
veren otel bulunuyor.

yon TL yatırım ile hayata geçirdiği ve
dünyanın ilk “Termal - SPA konseptli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Hastanesi” olarak gösterilen Bursa
Romatem’in açılışını gerçekleştirdi.
Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında dünya standartlarında hizmet
sunan global bir markaya dönüşmeyi
amaçlayan Romatem, Orta Doğu
öncelikli olmak üzere farklı ülkelerde
büyüyecek.
Bursa’da bir diğer fizik tedavi merkezi
ise ROMMER’dir. ROMMER, 1994
yılında fizik tedavi rehabilitasyon
alanında 3 uzman doktorun bir araya
gelmesiyle Bursa’nın ilk Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Merkezi olarak
Çekirge’de kuruldu.
ROMMER’de özel hizmet almak
isteyenlerle, özel sağlık sigortalı ve
anlaşmalı kurum hastalarının, 2006
yılında açılan ikinci şube olan Özel
Emniyet ROMMER’de ise SGK
mensubu hastaların tanı ve tedavileri
yapılıyor. Merkez’de fizik tedavi ve
rehabilitasyon biriminin yanında
dahiliye, metabolizma ve endokrin, diyetisyen kontrolünde sağlıklı
beslenme ve kilo kontrolü ile klinik
pilates üniteleri bulunuyor.

DEV FİZİK TEDAVİ HASTANESİ
Bursa’da özel sektörün de sağlık
turizmi alanındaki yatırımları devam
ediyor. Uluslararası sağlık turizmi
konusunda alanının referans noktası
olmayı hedefleyen Romatem, 75 mil-

BURSA’DA YAPILMASI GEREKENLER
Termal kür merkezleri ve kür parklarının oluşturulması
Uygun termal tesislerin kür merkezi
haline getirilmesi
Mevcut termal tesislerin yenilenmesi,

BURSA’da
21 kamu
hastanesi

3 entegre
ilçe hastanesi
tarihi termal tesislerin restorasyonunun yapılması
Bursa’da 3. yaş turizmine uygun
yaşam alanlarının geliştirilmesi
Hasta ve hasta yakınlarının uzun süre
konaklama ihtiyaçlarını karşılayacak
konaklama hizmetlerinin geliştirilmesi
Sağlık kuruluşlarının fiziki alt
yapılarının iyileştirilmesi ve teknik
donanımlarının artırılmasına yönelik
yatırımların teşvik edilmesi
Termal alanlar başta olmak üzere su
kültürünü ortaya çıkaracak çalışmaların yapılması
Sektörde paydaşlar tarafından sunulan hizmetleri koordine eden işletmelerin kurulmasına yönelik yasal
düzenlemelerin yapılması
Yabancı hasta çekimini artırmak için
hedef ülkelerle ikili anlaşmaların
yapılması
Sağlık turizmi kapsamında yabancı
hastalara yönelik sigortalar ile ilgili
düzenlemelerin yapılması
Sağlık kurum ve kuruluşları ve termal
tesislerin hizmet kalitesi ve alt yapı
kriterlerinin oluşturularak, gerekli
denetim mekanizmasının kurulması
Hastanelerde ihtiyaç duyulan kadroların sağlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması
Sağlık turizmi potansiyelini üst
düzeye çıkaran ortak bir pazarlama ve
iletişim stratejisinin belirlenmesi

Sağlık turizmi hedef kitlesinin, sağlık
hizmeti ihtiyaçlarına göre sunulacak
sağlık hizmetlerinin durumunun
belirlenmesi
Termal suların tedavi özelliklerini
(endikasyonlarını) ve içmece olarak
kullanılabilme potansiyellerini ortaya
koyan uluslararası kabul gören analiz
ve araştırmaların yapılması
Termal tesislerin doluluk oranlarının
yükseltmesine yönelik olarak çalışmaların yapılması
Sağlık sektörü ile termal turizm
sektöründe ara eleman ve özellikli
eleman başta olmak üzere personel
eksikliğinin giderilmesi ve sürekli
eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
Sağlık turizmine yönelik transfer,
tedavi süreçlerini yönetecek profesyonel üst düzey bir koordinasyon şirket/
kamu ortaklığının oluşturulması
Sağlık turizmi paydaşları arasında
koordinasyon sağlanması
Hastaneler, konaklama tesisleri ve termal tesisler arasında koordinasyon ve
iş birliğinin geliştirilerek, tarafların
konsensüsü ile ortak ürünlerin ortaya
konulması
Başta özel bakım gerektiren hastalar olmak üzere uluslararası hasta
transferlerinin organize edilmesi, yurt
dışından hasta ve hasta yakınlarının
Bursa’ya erişiminin sağlanması için
havayolu bağlantısının güçlendirilmesi.

18 özel
hastane

1 tıp
fakültesi
hastanesi

26 tıp merkezi

14 poliklinik

10.166 sağlık çalışanı
Sağlık Bakanlığının bu konudaki
yatırımları devam ediyor. Dev şehir
hastanesinin ihalesi yapıldı, ilçelerde
de yeni hastaneler yolda. Kentte
devam eden hastane revizyonu ve
yeni hastane yapımı projelerinin 2015
yılında bitmesiyle yatak kapasitesi
8 bin 500’e çıkacak.

Bölgede Sağlık Turizmi

Eskişehir’İN termal potansiyeli
ortaya çıkIYOR
Son yıllarda turizm alanında atağa kalkan Eskişehir, buna sağlık turizmini
de eklemek amacıyla özellikle termal tesislerini tanıtmak için çalışıyor.
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skişehir, sağlık turizmi alanında var olduğu kaynaklar
açısından şanslı olmasına
rağmen, bu potansiyeli doğru
değerlendirememenin sıkıntısını yaşıyor. Ancak, son yıllarda
bu anlamda çalışmalar yapılmaya
başlandı. Eskişehir; 9 Sağlık Bakanlığı, 1 üniversite, 1 Askeri Hastane, 5
de özel olmak üzere 16 genel hastane;
1 kamu, 1 özel diş hastanesi, 3545
yatak kapasitesi, 1595 hekim ve 5407
sağlık personeli ile hizmet veriyor.
Yer altı suları açısından nitel ve nicel
son derece zengin olan Eskişehir’de
termal su, çok eski çağlardan beri
yaygın olarak kullanılmaktadır. Pek
çok bilimsel ve akademik tartışmada
antik Dorlaion kentinin kuruluş yeri
olarak, Eskişehir merkezindeki sıcak
sular bölgesi gösterilmektedir. Bizans
döneminde şifalı sıcak suları nedeniyle imparatorların dinlenme merkezlerinden birisi olan Eskişehir, Roma

döneminde de Köprübaşı ve Sıcak
Sular bölgelerinde bulunan hamam
ve kaplıcalar nedeniyle tercih edilen
bir yerleşim yeri olmuştur. Eskişehir
bir su kentidir ve şehre su kenti olma
onurunu sağlayan öğelerden birincisi,
ilin merkez ve çarşısındaki şifalı su
kaynaklarıdır. Bu nedenle Eskişehir,
tarih boyunca şifalı Frigya-Phreygia
Salutaris olarak bilinen bölgenin

önemli yerleşimlerinden birisi olmuştur.
Termal turizm potansiyeli açısından
oldukça zengin olan Eskişehir’de Çardak Kaplıcası Maden Suyu, önemli
ve öncelikli termal kaynak suları arasındadır. Yine Kızılinler, Yenisofça,
Hasırca termal kaynağı ve Sakarıılıca
termal kaynağı, Türkiye’nin üçüncü
derece önem ve öncelikli termal su
kaynaklarındandır. Halen yıkanma
amaçlı hamamlarda kullanılan termal
sular açısından çok zengin olan Eskişehir’de, termal kaynaklar il merkezi
de dahil olmak üzere şehir yüzeyinin
tamamına dağılmış haldedir. Merkez
ilçeler, Odunpazarı ve Tepebaşı, Alpu,
Beylikova, Çifteler, Günyüzü, İnönü,
Mihalgazi, Mihalıççık ve Sarıcakaya
ilçelerinde termal olanaklar belli ölçülerde değerlendirilmektedir.
Son dönemde ilin termal potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla
önemli tesisler ve projeler de hayata

ESKİŞEHİR’de
geçirilmeye başlandı. Bademlik’te
inşaa edilen beş yıldızlı termal otel
ve spa merkezi hizmet vermeye
başladı. Halen inşa halinde olan 5
yıldızlı otellerin faaliyete geçmesiyle
Eskişehir, konaklama kapasitesini ve
kalitesini de arttırmış olacak.
TERMAL YAŞAM ALANI PROJESİ
Kızılinler Bölgesi Termal Turizm
Merkezi 1/25000 ölçekli Çevre
Düzeni Planı 2008 yılında onaylandı. 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar
planları ise Aralık 2012’de Kültür ve
Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve
Değerlendirme Kurulunca onaylandı.
Planlama alanında Sağlık ve Turizm
Tesis Alanı’na ayrılan yaklaşık 390
hektar yüzölçüme sahip alan ise
Orman ve Su İşleri Bakanlığının 21
Aralık 2013 tarihli oluru ile yatırımcıya tahsis amacıyla Kültür ve Turizm
Bakanlığına tahsis edildi. Mülkiyet
sorunu ortadan kaldırılarak tahsise

YAPILMASI GEREKENLER
Eskişehir’in şifalı su zenginliğini
değerlendirmek üzere geliştirilen bazı
etkinlik, girişim ve yatırım önerileri
ile bazı iş fikirlerinin geliştirilmesi
Eskişehir’de termal su projelerini de
içeren bilgi-proje birikimi ile bilim-iş
örgütlenmesini hızlandırmak üzere
üniversiteler ve kamu katılımı ile sivil
bir “ekonomik sosyal araştırmalar
merkezi” kurulması
Yörelerde yeni termal kaynaklar
bulunması, var olanların debi ve kalitelerinin iyileştirilmesi için arama,
inceleme ve araştırma çalışmaları
yapılması
Kızılinler’de yapılan başarılı olmuş
kaynak bulma çalışmalarının hızla
yatırımla buluşturulması
Turizm işletmeci ve girişimcilerinin
yasal mevzuat, kredi imkânları ve
değerlendirilebilecek termal turizm
potansiyeli konularında bilgilenmelerinin sağlanması

9 kamu
hastanesi

1 üniversite
hastanesi

1 askeri
hastane

5 özel
hastane

1’i özel 2 diş
hastanesi

3545 yatak kapasitesi
ve 1595 hekim, 5407
diğer sağlık personeli

hazır hale getirilen bu alanlar, Kültür
ve Turizm Bakanlığınca “Kamu
Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik”
hükümleri çerçevesinde yatırımcılara
tahsise çıkartılacak. Projenin, bölgede
sağlık başta olmak üzere; kültür,
kongre ve spor turizmine de hizmet
etmesi bekleniyor.

Bölgedeki termal potansiyelin ülke
çapında ve uluslararası düzeyde pazarlanabilmesi için uygun bir pazarlama
programı belirlenip, gerekli çalışmaların yapılması.

İlde, Sakarıılıca Kaplıcası ile Has
Termal olmak üzere ruhsatlı iki tesis
var. 130 oda 350 yatak kapasiteli
Sakarıılıca Kaplıcasında tedavi birimi
olarak 2 havuz 3 sıra banyo; 48 oda 87
yatak kapasitesi olan Has Termal’de
ise tedavi birimi olarak sadece 1 havuz
bulunuyor.

Bölgede Sağlık Turizmi

Bİlecİk TURİZMDE DE “VARIM” DİYOR
Bilecik, turizmde çeşitliliği ve gelirini artırmak amacıyla sağlık
turizminde de pay almak için çalışma yapıyor.

B
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ilecik, tarihi özelliklerini
ve doğal güzelliklerini
tanıtarak turizmde hak
ettiği yere gelebilmek için
çalışmalarını sürdürüyor.
Bu anlamda, sağlık turizminden
de pay almak isteyen Bilecik, kısıtlı
imkanlarını en doğru biçimde kullanabilmek için çalışıyor. Bilecik’te
74 sağlık ocağı, 4 kamu hastanesi, 4
entegre ilçe hastanesi, 1 ağız ve diş
sağlığı merkezi ve 1’i özel olmak üzere
3 de diyaliz merkezi bulunuyor. 978
sağlık personelinin görev yaptığı ildeki kamu hastanelerinin yatak sayısı
ise 305.
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TERMAL TESİSLER
Bilecik’te aktif olarak faaliyet gösteren bir termal tesis bulunmamakla
birlikte, sağlık turizmiyle ilgili potansiyeli olan Osmaneli Selçik İçmeleri’nde ve Söğüt Çaltı Kaplıcaları’nda
tesisler yapılmasıyla ilgili Osmaneli
Belediyesi ve Bilecik İl Özel İdaresinin çalışmaları BEBKA’nın da
desteğiyle devam etmektedir.
Osmaneli-Selçik İçmeleri:
Osmaneli ilçesine 9 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ulaşım kara ve demiryolu ile sağlanıyor. İçmenin suyu
dört ayrı çeşmeden akıyor. Sodyum
klorür, sodyum bi karbonat, sodyum
sülfatça zengin olan kaynak suyunun
sıcaklığı 15-20 derece. Kaynaklardan
toplam olarak saniyede 1 litre su çıkıyor. Bölgenin suları mide, karaciğer,
safra kesesi bağırsak ve idrar yolları

BİLECİK’te
4 kamu
hastanesi

4 entegre ilçe
hastanesi

hastalıklarına iyi geldiği gibi, böbrek
ve mesane taşlarının eritilmesi ve
düşürülmesinde de etkilidir. Selçik
İçmeleri’ndeki şifalı suyun sağlık turizminde kullanımıyla ilgili olarak;
İstanbul Üniversitesi Uygulamalı
Jeoloji Anabilim Dalı, Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı,
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve
Biyofizik Anabilim Dalı mensubu
bilim insanları analiz çalışmaları
yürütmektedir.
BEBKA tarafından 2014 Yılı Kırsalda Ekonomik Gelişme Mali Destek
Programı ile finanse edilen 875.000
TL bütçeli “Ver Elini Osmaneli”
Projesi kapsamında Selçik İçmeler
mevki yeniden tasarlanacak. Bu
kapsamda; İçmeler mevkiine gelen
ziyaretçilerin konaklaması için 35
metrekarelik 9 adet ahşap görünümlü pansiyon konulacak, yine 205
metrekarelik ahşap görünümlü binalar yapılarak, 5 bölümlü hediyelik
ürün satış ofisleri oluşturulacaktır.
İçmeler mevkii, doğal dinlenme yeri
ve piknik alanı şeklinde düzenlenecek, alana barbekü ve ormancı
masalı çardaklar konulacaktır.
Ayrıca Sakarya Nehri üzerinde olta
balıkçılık etkinlikleri, bot, kano ve
belirlenecek parkurlarda da ATV

turları düzenlenip, ilçede turizm
aktiviteleri en üst düzeyde gerçekleştirilecektir. Tarih turizmi kapsamında sokak iyileştirme çalışmaları
yapılarak, Ulu Cami ve kilise odaklı
yürüyüş yolları işaretleme çalışmaları
yapılacaktır.
Söğüt Çaltı Kaplıcası:
Söğüt ilçesi Çaltı beldesinde bulunan
kaplıcanın suyu 30 kilometre uzaklıktaki bir kaynaktan geliyor. Bi-karbonatlı olan suyun sıcaklığı 36-38
derece arasında, debisi ise yaklaşık 5
litre/saniyedir. Banyo ve içme şeklinde yararlanılan kaplıca; deri hastalıkları, mide rahatsızlıkları, romatizmal
hastalıklar, nevrit, polinevrit ve kadın
hastalıklarına iyi gelmektedr. Çaltı’da
Bilecik İl Özel İdaresi tarafından yürütülen toplam 180.000 TL bütçeye
sahip Çaltı Jeotermal Kaynak Arama
ve Tesis Projesi ise halen sürmektedir.
Projenin devamında kaplıca ve konaklama tesislerinin yapımı düşünülmektedir.
Öte yandan, Sağlık Bakanlığı bu yıl
haziran ayından başlayarak 4 ay süreyle tatil yapacak diyaliz hastalarının
mağdur olmaması için 60 ilde uygun
merkezlere kapasitelerini artırma izni
verdi. Bu iller arasında Bilecik de
bulunuyor.

74 sağlık
ocağı

1 diş
sağlığı
merkezi

1’i özel 3
diyaliz
merkezi

Bilecik’te Osmaneli Selçik
İçmeleri’nde ve Söğüt Çaltı
Kaplıcaları’nda tesisler
yapılmasıyla ilgili çalışmalar
devam ediyor.

Haber

Hessen Kalkınma Ajansı
ile güçler birleştirilecek

BEBKA ve Hessen Kalkınma Ajansı, başta ticaret ve yatırım fırsatları
konusunda bilgi paylaşımı olmak üzere birçok alanda iş birliğini
öngören protokol imzaladı.
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ursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile
Hessen Kalkınma Ajansı
(Hessen Trade & Invest
GmbH, HTAI) arasında iş
birliği protokolü imzalandı. Protokolü
BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci ile HTAI CEO’su Dr. Rainer
Waldschmidt imzaladı.
Çelik Palas Otelde düzenlenen iş birliği protokolü imza töreninde Bursa
Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu
Üyesi Münir Karaloğlu, Bilecik Valisi
ve BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Hamdi Nayir ile Hessen
Eyaleti Ekonomi, Enerji, Ulaşım ve
Bölgesel Kalkınma Bakan Yardımcısı

Mathias Samson’un yanı sıra BEBKA
Kalkınma Kurulu Başkanı Hasan
Çepni, Bilecik Belediye Başkanı
Selim Yağcı, Bilecik İl Genel Meclisi
Başkanı Serkan Yıldırım ve Almanya’nın Bursa Fahri Konsolosu Sibel
Cura Ölçüoğlu da hazır bulundu.
İmzalanan protokol; özellikle ticaret
ve yatırım fırsatları konusunda bilgi
paylaşımı, firmalar arası ilişkilerin artırılması, bölgesel kalkınma alanında
tecrübe paylaşımı ve enerji, turizm,
çevre, sektörel analizler ve AR-GE
ile inovasyon konularında iş birliği
yapılmasını içeriyor.
“İLİŞKİLER YENİ BİR İVME KAZANACAK”
İmza töreninde konuşan Bursa Valisi
ve BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi
Münir Karaloğlu, “2010 yılında
Bursa ile Hessen arasında imzalanan
iş birliği protokolü ile gelişen ilişkilerimizin yeni bir ivme kazanacağına
inanıyorum” dedi.
Vali Karaloğlu, “Bursa ile Hessen’i
bir araya getirip ortaklık yapmaya
zorlayan husus hem Hessen’in Alman
ekonomisi içerisindeki ağırlığı hem
de Bursa’nın Türk ekonomisindeki
lokomotif gücüdür. İki bölgenin
birçok alanda iş birliği için gücü var.
Bu iş birliğinden her iki bölge de her
iki ülke de kazançlı çıkacak” diye
konuştu.
İmzalanan protokol ile ticaret, sanayi
ve yatırım alanlarının tümünde iş birliği yapılacağını da sözlerine ekleyen
Vali Karaloğlu, şunları kaydetti:

“Bu protokol ile iki kalkınma ajansı
da firmalara, şirketlere hem ikili ticaret hem de yatırım olanakları hakkında karşılıklı olarak bilgilendirme yapacaklar. Şirketler arasında doğrudan
iş bağlantılarına bu iki ajans karşılıklı
olarak destek verecektir. Şirketlerimiz
ve AR-GE kuruluşlarımız arasında
teknoloji transferine olanak sağlayacaklar. Yine ajanslarımız karşılıklı
olarak uluslararası ticaret fuarlarına
katılmak isteyen firmalara, şirketlere
destek verecek, onlara yol gösterecektir. Sektörel olarak da enerjide,
özellikle temiz enerjide yani rüzgâr ve
güneş enerjisinde, sağlık turizminde
ve bilhassa termal özelliği olan bu iki
bölgede, ticarette, yatırımda iş birliği

yapacaklardır. Temenni ediyorum
ki imzalanan bu protokol Hessen ile
Bursa arasında var olan iyi ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacaktır.”
KOBİ’LERE DAHA FAZLA
DESTEK VERİLECEK
Hessen Eyaleti Ekonomi, Enerji,
Ulaşım ve Bölgesel Kalkınma Bakan
Yardımcısı Mathias Samson ise Almanya için KOBİ’lerin bel kemiğini
oluşturduğunu ifade ederek, “İmzalanan protokol ile KOBİ’lere çok daha
fazla destek vermek mümkün olacak.
Hessen ve Bursa’daki KOBİ’leri
destekleyecek olmaktan büyük bir
mutluluk duyuyoruz” dedi.

Proje Teklif Çağrısı
Sonuçlandı
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 2014 Yılı Mali Destek Programı
kapsamında destek almaya hak kazanan 71 asil ve 15 yedek projeye onay verdi.
Bölgesel kalkınma alanında planlama ve yönlendirme faaliyetlerinin yanı sıra, proje
teklif çağrıları ile projelere desteğini sürdüren BEBKA, toplam 50 milyon TL bütçeli
beş başlıktan oluşan 2014 yılı Mali Destek Programlarında hem KOBİ’lerin hem de
kâr amacı gütmeyen kuruluşların projelerini destekleyecek.

Haber

BEBKA’dan destek almaya hak
kazanan 71 proje belirlendi
BEBKA, 50 milyon TL bütçeli 2014 Yılı Mali Destek Programı kapsamında
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destek almaya hak kazanan 71 asil ve 15 yedek projeyi onayladı.
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ursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Yönetim
Kurulu, 24 Nisan’da Eskişehir’de yaptığı toplantıda, 2014
Yılı Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan
71 asil ve 15 yedek projeyi onayladı.
Bölgesel kalkınma alanında planlama
ve yönlendirme faaliyetlerinin yanı

sıra, proje teklif çağrıları ile projelere
desteğini sürdüren BEBKA, toplam
50 milyon TL bütçeli beş başlıktan
oluşan 2014 yılı Mali Destek Programlarında hem KOBİ’lerin hem de
kâr amacı gütmeyen kuruluşların
(kamu kurumları, sanayi ve ticaret
odaları, dernek ve vakıflar vb.) projelerini destekleyecek.

200 PROJE BAŞVURUSU YAPILDI
2014 Yılı Mali Destek Programlarına
Bursa, Eskişehir, Bilecik’ten “Sosyal
Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli
Alt Yapı” Mali Destek Programı’na
75, “Kırsalda Ekonomik Gelişim”
Mali Destek Programı’na 20, “İş
Birliği ve Gelişim” Mali Destek Programı’na 35, “Çevre Küçük Ölçekli

Alt Yapı” Mali Destek Programı’na
17 ve “Çevre Dostu Üretim” Mali
Destek Programı’na 53 olmak üzere
toplam 200 proje başvurusu yapıldı.
Değerlendirme sürecinin “Kalkınma
Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğine” göre tamamlanmasının ardından, desteklenmeye hak
kazanan projeler belirlendi ve 24 Nisan 2014 tarihinde yapılan Yönetim
Kurulu toplantısında onaylandı.

BEBKA’YA 4 YILDA 947 PROJE BAŞVURUSU YAPILDI
Bursa ilinden yapılan 102 proje başvurusundan 46’sı, Eskişehir’ de 71
başvurudan 29’u, Bilecik’te ise 27 projeden 11’i destek almaya hak kazanırken, yapılan değerlendirmeler sonucunda projelere 44.527.001,56 TL destek
verilecek.
Öte yandan bu yıl açıklanan sonuçlarla birlikte, 2010 yılından itibaren
BEBKA tarafından toplam 98 milyon TL bütçe tahsis edilen proje teklif
çağrılarında, 947 proje başvurusundan 249 proje destek almaya hak kazandı. Destek alan projelerin tam listesi aşağıdaki adreste yayınlanıyor.

65 VE ÜZERİ PUAN ALANLAR
BAŞARILI OLDU
Yapılan 200 proje başvurusundan;
28’i Sosyal Kalkınmaya Yönelik
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek
Programı’nda, 7’si Kırsalda Ekonomik Gelişim Mali Destek Programı’nda, 19’u İş Birliği ve Gelişim
Mali Destek Programı’nda, 9’u Çevre
Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek
Programı’nda, 23’ü de Çevre Dostu
Üretim Mali Destek Programı’nda
olmak üzere toplam 86 proje, 65 ve
üzeri puan alarak başarılı bulundu.
Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük
Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı’ndan 12, İş Birliği ve Gelişim Mali
Destek Programı’ndan 2 ve Çevre
Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek
Programı’ndan 1 proje ise başarılı
olmalarına rağmen değerlendirme
puanları ve toplam program bütçesine
göre yedek listede yer aldı.

www.bebka.org.tr

2014 Yılı Mali Destek Programı kapsamında destek verilecek projeler

> 2014 yılı mali destek programlarına üç ilden toplam 200 proje
başvurusu yapıldı. 15’i yedek
olmak üzere toplam 86 proje, 65
ve üzeri puan alarak başarılı
oldu.

Başvuru
sayıları

Destek almaya
hak kazanan
proje sayısı

Yedek
proje sayısı

Sosyal Kalkınmaya Yönelik
Küçük Ölçekli Alt Yapı

75		16		12

Kırsalda Ekonomik Gelişim

20		7		-

İş Birliği ve Gelişim

35		17		2

Çevre Küçük Ölçekli Alt Yapı

17		8		1

Çevre Dostu Üretim

53		23		-

Toplam

200		71		15

Haber

Destek kazanan projelerin
sözleşmelerİNE imzalar atıldı
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülen
2014 Yılı Mali Destek Programları çerçevesinde hibe almaya hak kazanan
proje sahipleriyle sözleşmeler imzalandı.
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BEBKA tarafından 2013 yılının
sonunda kamuoyuna duyurulan ve
25 Nisan’da değerlendirme sonuçları açıklanan 2014 Yılı Mali Destek
Programları çerçevesinde destek
almaya hak kazanan proje sahibi
kurumlar adına yetkililer, projelerin
uygulaması sürecini başlatan sözleşmeleri imzaladı.
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PROJELERİN YÜRÜTÜLMESİNDE
AJANSLA İLETİŞİM ÇOK ÖNEMLİ
BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci, projelerin hazırlık ve kabul
süreçleri kadar, uygulama süreçlerinin
de önemli olduğunu vurguladı.
Genel Sekreter Değirmenci, Ajans
uzmanlarının bundan önce bilgilendirme, proje yazma eğitimleri gibi
faaliyetlerle potansiyel yararlanıcıların yanında olduklarını hatırlatarak,
uzman grubun projelerin uygulan-

ması döneminde de proje sahipleriyle
yakın temas halinde olacağını belirtti
ve proje sahiplerine attıkları her adımı
uzmanlarıyla paylaşmaları konusunda
tavsiyede bulundu.
İMZALANAN ÖRNEK PROJELER
Destek almaya hak kazanan ve sözleşme imzalanan projeler arasında Bursa
Teknik Üniversitesinin ‘Bursa Kau-

çuk-Plastik Test ve Analiz Laboratuvarı’ başlıklı projesi de var. Sözleşmeye BEBKA Genel Sekreteri Tamer
Değirmenci ile imza atan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Sürmen, sanayinin
önemli bir ihtiyacı olan Kauçuk-Plastik Test ve Analiz Laboratuvarını
Bursa’ya kazandırmak amacıyla BTÜ
tarafından hazırlanan proje önerisinin, BEBKA’nın desteğini almasının
büyük bir kazanım olduğunu belirtti.
Sürmen, Test ve Analiz Merkezinin
uluslararası akreditasyon işlemlerinin
de kısa zamanda yapılacağını ekledi.
AÜ’DE ANİMASYON TEKNOLOJİSİ
Anadolu Üniversitesinin “Çizgi Film
(Animasyon) Araştırma ve Geliştirme Merkezi” Projesi ile de üniversite
bünyesinde çizgi film ve animasyon
teknolojilerini kullanarak sanatsal ve
görsel ürünler tasarlamak için alt yapı
kurulması amacıyla cihaz ve yazılım
satın alınması planlanıyor.
Eskişehir
Osmangazi
Üniversitesi Meslek
Yüksekokulunun
bünyesinde
‘Nitelikli
Teknik Ara
Eleman
İhtiyacına
Dönük La-

boratuar Kurulması’ Projesi, Eskişehir
Meslek Yüksekokulunda hem mevcut
programlara hizmet verebilecek hem
de yeni kurulacak programlar için
çekirdek alt yapıyı oluşturacak laboratuarlar kurulması amacına yönelik
olarak hazırlandı.
İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği
(İMOS) tarafından hazırlanan ve
destek almaya hak kazanan ‘İnegöl Ortak Tasarım ve Rekabetçilik
Merkezi’ Projesi kapsamında kurulacak merkezde de tasarımın yanında,
üretim verimliliği, maliyet muhasebesi, fikri-sınai haklar, OSGB (Ortak
Sağlık ve Güvenlik Birimi) ve dış
ticaret konuları yer alacak.
KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN
UZAK GENÇLER...
Bir diğer önemli proje de Bursa İl
Müftülüğünün çocukları ve gençleri
kötü alışkanlıklardan kurtaracak
projesi. Bursa İl Müftülüğü 1,1 milyon liralık 18 ay sürecek olan proje
için BEBKA ile protokol imzaladı.
İmzalanan protokol ile Bursa’nın ilk
etapta 35 mahallesinin gençleri kötü
alışkanlıklardan uzak tutulurken,
gençlerin spor ve sosyal faaliyetlerde bulunmasına katkı sağlanacak.
Gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve
manevi anlamda eğitimini ele alan
çok kapsamlı bir dönüşüm projesiyle
camilere bilgisayarlar, sinevizyon,
koşu bandı ve benzeri spor aletleri
konulması hedefleniyor.
Orhangazi Kaymakamlığı tarafından
hazırlanan ‘Sizinleyiz’ Projesi de madde bağımlısı gençleri yeniden topluma
kazandırmayı amaçlıyor.
Bursa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış
İlişkiler Koordinasyon Merkezinin
BEBKA desteğiyle geliştirdiği ‘Dostluk Kapısı’ Projesi’yle de yakınlarına
evde bakım hizmeti veren kişilere
toplamda 444 saat eğitim verilecek.

UYGULAMA EĞİTİMLERİ VERİLDİ
Kalkınma ajansları tarafından
sağlanan desteklerde, projelerin
uygulama döneminde ajanslar
tarafından yürütülen izleme
faaliyetleri, projelerin planlanan
şekilde tamamlanması ve hibelerin
etkin şekilde kullanılması açısından
büyük öneme sahip.
Mayıs ayında 3 ilde yaklaşık 140
kişinin katıldığı eğitimlerde; projelerin uygulama döneminde uyulması
gereken kurallar ve prosedürler,
proje sahiplerine iletilen uygulama
rehberlerinde detaylı olarak yer
alıyor. Kurum temsilcilerine etkin
bir bilgilendirmenin amaçlandığı
‘Proje Uygulama Eğitimi’nde ayrıca,
yararlanıcıların proje ve faaliyet
uygulamaları sırasında uymak
zorunda oldukları raporlama ve
bilgilendirme yükümlülükleri, satın

alma kuralları ve ilkeleri konuları
da ele alındı.
ÖN ÖDEME YAPILIYOR
Proje uygulama süreci başladığında,
yararlanıcılara belli bir miktarda
ön ödeme yapıldıktan sonra faaliyetlere başlanıyor. Planlanan ara ödeme dönemine kadar yararlanıcının
kendi eş finansmanını da kullanması gerekiyor. Ara ödeme sonrasında
hibe tutarından kalan miktar; proje
faaliyetlerinin tamamlanmasının
ardından yararlanıcıların hesabına
aktarılıyor. Destek alınmaya hak
kazanılan tutarın yararlanıcılara
ödenmesi ancak proje başvuru dosyasında yer alan tüm faaliyetlerin
tamamlanması ve satın almaların
kurallara uygun yapılması durumunda gerçekleşiyor.

Haber

BEBKA’nın desteklediği
projelere ‘verimlilik’ ödülü
2014 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında BEBKA’nın desteklediği
APİS Enerji Verimliliği Projesi üçüncülük, Dikmen Tarım Ürünleri Ltd. Şti.
de teşvik ödülü aldı.

B
20 14

ursa Eskişehir Bilecik
Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 2011 yılı
Mali Destek Programları
kapsamında desteklenen
APİS Enerji Verimliliği Projesi, “2014
Verimlilik Proje Ödülleri” kapsamında üçüncü olurken, Bilecik’in Söğüt
ilçesinde faaliyet gösteren Dikmen
Tarım Ürünleri Ltd. Şti. de teşvik
ödülü aldı.
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ENERJİDE BÜYÜK TASARRUF
Yıldırım ilçesi okullarında enerjinin
verimli kullanılmasını sağlayarak
tasarruf oluşturmak ve tasarruf
bilincini geliştirmek için farkındalık
yaratmak üzere Yeşilyayla Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi, Yıldırım
İlçe Kaymakamlığı, BEBKA, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
ENVERDER, Bursa Teknik Üniversitesi, Teknik Eğitim Vakfı Bursa İl

Başkanlığının destekleriyle yürütülen
APİS Projesi; İETT ve Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumunun
ardından kamu kuruluşları kategorisinde üçüncü oldu.
APİS Projesi’nin ödülünü, çok sayıda
davetlinin katılımıyla Congresium
ATO Uluslararası Kongre ve Ser-

gi Sarayında düzenlenen törende
Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü
Sebahattin Gençel, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın elinden
aldı. APİS Projesi’nin en önemli
destekçisinin BEBKA olduğunu
kaydeden Gençel, “BEBKA, projemizin en büyük destekçisiydi. BEBKA
desteklemeseydi bu projeyi gerçekleştirme imkânına sahip olamazdık. Bu
destekle sağladığımız başarı bizleri
daha da heyecanlandırdı. Çalışma
azmimizi kaybetmeden yeni projelere imza atmaya hazırız” ifadelerini
kullandı.
DİKMEN TARIM’A TEŞVİK ÖDÜLÜ
Bilecik’in Söğüt ilçesinde faaliyet
gösteren Dikmen Tarım da BEBKA
destekli “Anadolu Popülasyonundaki
Domates ve Patlıcan Çeşitlerinde
Haploid Kültür ile Islah Materyali
Üretimi Projesi” ile ‘Büyük Ölçekli
İşletme AR-GE ve Ürün İyileştirme Kategorisi’nde ‘Teşvik Ödülü’
aldı. Dikmen Tarım Genel Müdür
Yardımcısı Serdar Dikmen, “Proje
sayesinde yabancı firmalarla rekabet
edebilen, ülkemizde ve yurt dışında
hat ve melez çeşitler satabilen bir
firma olabileceğiz” dedi.
Öte yandan dört ayrı kategoride 150
başvurunun yapıldığı 2014 Verimlilik
Proje Ödülleri kapsamında toplam
22 işletme ve 4 kamu kuruluşu ödüle
layık görüldü.

Endüstriyel simbiyoz
çalışmaları sürüyor
İşletmeler arasında kaynakların ortaklaşa kullanılarak optimize edilmesini
hedefleyen “Endüstriyel Simbiyoz Uygulaması” Projesi kapsamında BEBKA
ve TTGV yetkilileri Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te görüşmeler yaptılar.

B

ursa, Eskişehir ve Bilecik
illerinde kaynakların etkin
kullanımının sağlanarak,
bölgesel kalkınmanın
sürdürülebilirliği amacıyla
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansı (BEBKA) ve Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfı (TTGV) ortaklığında yürütülen “Endüstriyel Simbiyoz”
Projesi Kapsamında BEBKA ve TTGV
yetkilileri Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te
ziyaretler gerçekleştirdiler. Yetkililer,
üç ilde geçekleştirdikleri temaslar
kapsamında, Çevre ve Şehircilik il
müdürlükleri, belediyeler, su ve kanalizasyon idareleri, organize sanayi bölge
müdürlüklerinde görüşmeler gerçekleştirdiler.

Görüşmelerde, BEBKA ve TTGV’nin
birlikte yapacakları endüstriyel simbiyoz projesi hakkında bilgiler aktarılarak, iş birliği konuları ele alındı.

İKİ AŞAMADA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Bursa, Eskişehir ve Bilecik illeri
için hedeflenen Endüstriyel
Simbiyoz Programı, ‘Fizibilite ve
Alt yapı Aşaması’ ile ‘Uygulama ve
Sürdürülebilirlik Aşaması’ olmak
üzere iki bölümünden oluşacak.
Projenin ilk aşaması; fizibilite,
bilinçlendirme ve farkındalık
yaratma, firmalarla ön görüşmeler,
olası sinerjilerin belirlenmesi ve
tanıtım faaliyetlerini kapsayacak.
‘Uygulama ve Sürdürülebilirlik
Aşaması’ ise ilk aşamada elde edilen
çıktılar doğrultusunda hayata
geçirilmesi, gerekli sistematiğin
oluşturulması ve sürdürülebilirliğin
sağlanmasına yönelik önlemlerin
alınması şeklinde devam edecek.

Haber

AR-GE Proje Pazarı
6’ncı kez kuruldu
UTİB, BTSO ve BEBKA tarafından
düzenlenen

Uluslararası

AR-GE

Proje Pazarı’nın 6.’sında, zayıflatan
kumaşlar, sensörlü askeri giysiler
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ludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB),
Bursa Ticaret ve
Sanayi Odası (BTSO)
ve BEBKA tarafından düzenlenen ‘Türkiye Tekstil ve
Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası AR-GE Proje Pazarı’ 6’ncı kez
dünyanın dört bir yanından gelen
ve sergilenmeye değer bulunan 248
farklı proje ile Bursa’da gerçekleştirildi. İki gün süren proje pazarının
ana konuşmacıları Londra’da yaşayan
ünlü Türk modacı Bora Aksu ve
Euratex Tekstil Hazır Giyim Platformu Genel Sekreteri Lutz Walter oldu.
Aksu, “Tasarımcı Olmak”, Euratex
Genel Sekreteri Walter de “İnovasyon ve AR-GE” başlıklı birer sunum
yaptı. Proje pazarına, sektör profesyonellerinin yanı sıra yerli ve yabancı
akademisyen, öğrenci, bilim adamı,
yatırımcı ve firma temsilcileri katıldı.
Proje pazarında sergilenen teknik ve
fonksiyonel tekstiller; taşıt tekstilleri,
ev teknik tekstilleri, inşaat tekstilleri, koruyucu ve askeri tekstiller ve
fonksiyonel giyim tekstilleri olarak
sınıflandırıldı.
BURKAY: ÖRNEK OLDUK
Açılış töreninde konuşan UTİB ve

BTSO Başkanı aynı zamanda da BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim
Burkay, 6 yıl önce başlattıkları proje
pazarı zirveleri ile tüm sektörlere örnek
olduklarının altını çizdi. Katma değeri
yüksek ve inovatif ürünlerin araştırılıp
geliştirilmesiyle bir üst lige çıkılabileceğine dikkat çeken Burkay, “Araştırmadan, geliştiremeyiz. Geliştirmeyince de
küresel ölçekte rekabet edemeyiz. Proje
pazarımız bu vizyonun bir sonucu”
dedi.
Türkiye’nin AR-GE’ye ayırdığı kaynağın son 10 yılda düzenli olarak artmasının sevindirici olduğunu belirten
Burkay, bu anlamda gelişmiş ülkeler
seviyesine çıkmayı arzuladıklarını ifade
etti ve büyüme, gelişme ve cari açık gibi
konularda faktör verimliliğinin önemine dikkat çekti.
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
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gibi 248 ilginç proje sergilendi.
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Proje Pazarı’nda bu yıl ilk kez, Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi’ne katılan firmalara ödülleri verildi. Ligde
yer alan ve ilk 10’a giren firmaların yanı sıra, Kordsa
Global firması, sektörel anlamda ilk kez düzenlenen bu
ligin şampiyonu oldu ve kupasını aldı. Ayrıca, etkinlik
kapsamında düzenlenen tasarım yarışmasına en fazla
katılım sağlayan Dokuz Eylül Üniversitesi ve Proje
Pazarı’na en fazla proje gönderen Süleyman Demirel
Üniversitesi de ödüllendirildi.

İLGİ ÇEKEN PROJELER
Burkay konuşmasında, proje pazarının 6 yıllık öyküsünden de söz
etti. Teknik ve fonksiyonel tekstillerde ulusal ve uluslararası projeleri
yatırımcılarla buluşturmak ve sektöre
kazandırmak amacıyla başlattıkları
çalışmalarda, 67 ulusal proje ile yola
çıktıklarını hatırlatan Burkay; bu yıl
yapılan etkinliğe ulusal ve uluslararası
alanda toplam 343 projenin başvurduğunu hatırlattı. Geçen 6 yılda
1.158 farklı projenin, kendisini sektör
profesyonellerine ve yatırımcılara
anlatma fırsatı yakaladığını açıklayan
Burkay“Son 5 yılda sergilenen projelerden 81 tanesi ilgi gördü ve yaklaşık 20 milyon liralık maddi destek
alarak, uygulama için adımları atıldı.
Hedefimiz bu rakamları çok daha
yukarılara çekebilmek” dedi.

KÜMELENMENİN AR-GE’YE ETKİSİ
6’ncı AR-GE Proje Pazarı’nda açılış
konuşmalarının ardından, gün boyu
oturumlar ve workshopların yanı sıra,
‘Tekstil Sektöründe Kümelenmenin
AR-GE ve İnovasyona Etkisi’ konulu
bir panel de düzenlendi.
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ziya Burhanettin Güvenç’in
moderatörlüğünü yaptığı panelde;
Çankaya Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal
Zaim Çil, Bursa Eskişehir Bilecik
Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel
Sekreteri Tamer Değirmenci, Ateval

AR-GE Proje Pazarı’na sunulan projelerin ana amacı, sektör yatırımcıları
tarafından ilgi çekici ve üretilebilir bulunmak. Bu nedenle proje sahipleri,
projelerinin maliyetten üretim süresine kadar tüm aşamalarını detaylı olarak
sunuyor ve teknik özelliklerle bir sunum haline getiriyor. Bu yıl yapılan pazara
yerli ve yabancı 343 proje başvurdu ve bunlardan 248 tanesi kendine pazarda
yer buldu. Katılımcıların ilgisini çeken bazı projeler ise şunlar:
-Çevreci ve metal parlatıcı kumaşlar,
-Görme engelliler için akıllı kumaşlar,
-İşitme engelliler için ses algılayan kumaşla kaplı direksiyon,
-Bebeklerde gaz sancısını azaltan kumaş,
-Vücut ısısı ölçebilen kumaşlar,
-Anti-stres taşlarla tasarlanmış kumaşlar,
-Yeni nesil hafif kurşun geçirmez kumaşlar.
Firması Proje Direktörü Felipe
Carrasco ve Teknotex Firma Temsilcisi Dr. Enrico Venturini konuşmacı
olarak yer aldı.
Panelde ilk olarak söz alan ve bulundukları küme içerisinde teknik tekstil
enstitüleri, üniversiteler ve şirketlerin
olduğunu belirten Felipe Carrasco,
“Bölgemizde değer zincirinin var
olduğunu gördüğümüz zaman, fiilen
var olmayan kümemizi oluşturduk.
Zor zamanlardan geçip, nihayetinde
bir küme olgusunu yarattık” diye
konuştu.
Türkiye’nin, dünya gayri safi milli
hasıla sıralamasında 17’nci sırada olduğunu belirten Çankaya Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Celal Zaim Çil de “Mutlaka katma değeri yüksek, bilgi içeriği yüksek
ürünler üretmemiz lazım. Sosyalleşmeyi sağlayan en önemli metotlardan
biri kümelenmedir. Kümelenmenin
en önemli aktörü de bana göre üniversitelerdir” ifadelerini kullandı.

DEĞİRMENCİ: TEKSTİL
SEKTÖRÜ DÖNÜŞMELİ
Kümelenme kavramını ve BEBKA’nın bu konuya bakış açısını anlatan BEBKA Genel Sekreteri Tamer
Değirmenci de “Bursa’nın tekstil
sektörü dönüşüm geçirmek zorunda.
Bu dönüşümün sağlanması için de
kümelenme önemli bir araç olacaktır”
değerlendirmesinde bulundu.
Tekstil sektörünün; teknik tekstil, tasarım, markalaşma ve hizmet sektörü
entegrasyonu gibi unsurlar sayesinde
dönüşüm sağlayabileceğini söyleyen
Değirmenci, markalaşmanın tekstil
sektöründe katma değer sağlayan en
önemli unsur olduğuna değinerek,
marka değerinin artırılmasına yönelik
çalışmalar yürütülmesi gerektiğini
ifade etti.
‘Made in Turkey’ etiketinin oluşturulmasının şart olduğunu da belirten Değirmenci, “Verimli üretim
yapılarak, yalın üretim algısının
hayata geçirilmesi lazım. Bulunduğumuz bölgeye, yeni yatırımların ve
girişimcilerin gelmesi gerekiyor. Tüm
bunların yanı sıra çok iyi bir lobicilik
çalışması ile kümenin tanıtımının
yapılması sağlanmalıdır. Standartlara
uyan bir ülke olmaktan çıkıp, standartları belirleyen bir ülke olabilmek
için en önemli şart kümelenmedir”
ifadelerini kullandı.

Bölge Tanıtım

BEBKA Dubai’de bölgeyi tanıttı
Dünyanın en önemli turizm fuarları arasında yer alan Dubai Arabian
Travel Market Fuarı’na katılan BEBKA; Bursa, Eskişehir ve Bilecik’i tüm
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansı (BEBKA), 5-8 Mayıs 2014
tarihlerinde bu yıl 21.’si düzenlenen
Dubai Arabian Travel Market (ATM)
Fuarı’na katılarak; Bursa, Eskişehir
ve Bilecik’in tanıtımı için önemli
temaslarda bulundu. Arap dünyasının
en önemli fuarları arasında yer alan
Dubai Arabian Travel Market, açılan
yeni alanla 23 bin 500 metrekareye
ulaştı ve 120 yeni katılımcı ile 2 bin
500 turizm profesyonelini bir araya

getirdi. Türkiye fuara; Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Türk Hava Yolları,
TUROB ve benzeri turizm örgütleri,
seyahat acenteleri, oteller ve bölge kalkınma ajansları ile katıldı.
BEBKA STANDINA BÜYÜK İLGİ
BEBKA da 40 metrekarelik alanda
Bursa, Eskişehir ve Bilecik’in kültür,
turizm, tarihi ve coğrafi değerleri
ile turizm yatırım imkânlarını fuara
katılan 87 ülke ve binlerce turizm

sektör temsilcisine tanıttı. BEBKA
standı, yerli ve yabancı turizm sektörü
temsilcilerinin de ilgi odağı oldu.
Fuara katılmak ve aynı zamanda bir
dizi temaslarda bulunmak üzere Dubai’ye giden BEBKA Yönetim Kurulu
üyeleri; Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Bilecik Valisi Ahmet Hamdi
Nayir ve BEBKA Kalkınma Kurulu
Başkanı Hasan Çepni’ye, BEBKA
Genel Sekreteri Tamer Değirmenci
ve Birim Başkanı Hakan Aksoy eşlik

etti. Heyet, BEBKA standını ziyaret
ettikten sonra fuara katılan diğer
kurumlar ve turizm sektör temsilcileri
ile temaslarda bulundu.
AİR ARABİA İLE GÖRÜŞME
BEBKA heyeti, Bursa turizm acentelerinin katılımı ile Air Arabia Dubai
Bölge Sorumlusu Shalini Rajan ile bir
görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede;
Sharjah-Bursa arasında direkt uçuş
başlatılması, yapılacak uçuşların fizibilite çalışmaları ve gerekli izinlerin
alınması konuları görüşüldü ve bu
konuda gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi. Gerçekleştirilen
toplantıda çalışmaların iletişim ve
koordinasyonunu BEBKA’nın üstlenmesine karar verildi.
SERBEST BÖLGELERE ZİYARET
BEBKA heyeti, Dubai Sağlık Serbest
Bölgesi ve Jebel Ali Serbest Bölgesine
(JAFZA) de ziyaretler gerçekleştirerek, önemli temaslarda bulundu.
JAFZA Genel Müdür Yardımcısı Dr.
Mohammed Al Banna ile görüşen
heyet, bölge hakkında bilgi aldı.
Dr. Al Banna, “Türkiye’den serbest
bölgemize yatırım yapan firmaların
sayısı son 6 yılda yüzde 80 arttı.
JAFZA bir aktarma merkezi olarak
Türk şirketleri için hâlâ birçok fırsat
taşıyor” dedi.
Öte yandan JAFZA’da şu an 86 türk
firması bulunuyor ve 2013 yılında
Türkiye ile yapılan ticaretin 3 milyar
doları geçtiği tahmin ediliyor.
Dubai Sağlık Serbest Bölgesine
(DHC) gerçekleştirilen ziyarette ise İş
Geliştirme Müdürü Khider Mustafa
Bashir ile görüşen BEBKA heyeti,
serbest bölge hakkında yetkililerden
bilgi aldı.
Diğer taraftan Dubai Sağlık Serbest Bölgesi, 2002 yılında kuruldu.
Bölgede; iki hastane, 120 poliklinik,
tıp merkezi ve teşhis laboratuvarları
ile birlikte 4000’in üzerinde lisanslı
uzman bulunuyor.

Haber

Rengarenk Bisiklet Festivali
Bisiklet turizmini geliştirmek üzere BEBKA desteği ile Mustafakemalpaşa Belediyesinin gerçekleştirdiği Downhill Bisiklet Festivali, büyük bir
coşkuyla yapıldı.
bisikleti heyecanını Türkiye’ye tanıtacağız. Mustafakemalpaşa’nın doğal
güzelliklerini keşfetmeye gelen tüm
sporculara teşekkür ediyorum” dedi.
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PARKURA SAHİP ÇIKACAĞIZ
Bisiklet turizmini geliştirmek ve
kültürünü yaymak adına Downhill
Mustafakemalpaşa Festivali’nin ciddi
bir atılım olduğunu dile getiren
Bisikletliler Derneği Genel Başkanı
Murat Suyabatmaz da “Çok keyifli
bir festivali hep birlikte yaşıyoruz.
Gelecekte bölgenin ulusal parkurlara dönüştürülmesini amaçlıyoruz.
Parkurun hem ulusal hem uluslararası
alanda da bisiklet turizmine açılmasını hedefliyoruz. Bu konudaki
ilk adımı çok başarılı buluyorum.
Hobimizi bu eşsiz güzellikler içinde,
doğaya saygılı bir biçimde icra ettik”
diye konuştu.
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EBKA’nın 2012 Mali
Destek Programı kapsamında desteklenen
ve Mustafakemalpaşa
Belediyesi tarafından
yürütülen Downhill Bisiklet Festivali,
Türkiye’nin dört bir yanından gelen
bisiklet sevdalılarının katılımıyla
gerçekleştirildi. Türkiye’nin ilk ve
tek Downhill Festivali olma özelliğini taşıyan organizasyon, Tümbüldek Kaplıcaları, Suuçtu Mevkii ve
Elmagediği İstasyonu’nu kapsayan
parkurda yapıldı.

BİSİKLET KÜLTÜRÜ GELİŞECEK
Mustafakelampaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, festivalde yaptığı
konuşmada, doğa turizmi içerisinde
bisiklet turizmini geliştirmek, bisikletin bir ulaşım türü olarak benimsenmesini sağlamak, bisiklet güvenliğini
öne çıkartarak, bisiklet kültürünü
geliştirmeye yönelik çalışmaları sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.
Türkiye’de güzel bir organizasyonun
ilkini yaşadıklarını belirten Kurtulan, “Hem Mustafakemalpaşa’nın
eşsiz doğasını; şelalerini, ormanlarını
birlikte keşfedeceğiz hem de dağ

350 SPORCU KATILDI
Ülkede henüz yeni tanınan spor
dalının ilk adımı olarak hedeflenen
Downhill Bisiklet Festivali’ne 350
profesyonel sporcu katıldı. Sporcular, 35 kilometreden oluşan zorlu
parkurda yağmurlu havaya rağmen
profesyonel sürüşleriyle heyecanlı bir
festivale imza attı.
Bisikletçiler, görsel güzelliğiyle
bilinen Suuçtu Şelalesi’nin mesire
alanında verilen yemek molasının
ardından başlangıç ve bitiş noktası
olan Tümbüldek Kaplıcaları’na gelerek parkuru tamamladı. Müzisyen
Okay Temiz verdiği konserle festivale
renk katarken, organizasyonda emeği
geçenlere teşekkür plaketi verildi.

Uludağ’a
bilimsel bakış
BEBKA tarafından desteklenen
“Bursa’nın Dağ İlçelerinin Tarihi ve
Kültürel Mirası Envanteri” Projesi
çerçevesinde Uluslararası Mysia
Olympos’u Araştırmaları Çalıştayı
yapıldı.

B

ursa’nın Dağ İlçelerinin Tarihi
ve Kültürel Mirası Envanteri
Projesi kapsamında Orhaneli
ilçesinde 8-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında “Uluslararası Mysia
Olympos’u Araştırmaları Çalıştayı”

gerçekleştirildi. Çalıştay’da 10’u yurt
dışından, 13’ü de Türkiye’den olmak
üzere toplam 23 bilim insanı tarafından bildiriler sunuldu, özellikle
Uludağ çevresinde gerçekleştirilen
araştırmaların sonuçları dinleyicilerle
paylaşıldı. Çalıştay sayesinde, Paleolitik Çağ’dan Geç Osmanlı Dönemi’ne
kadar Uludağ çevresinde gerçekleş-

tirilen arkeolojik,
epigrafik ve tarihi
araştırmaların
sonuçları ilk kez
topluca paylaşılmış
oldu ve Uludağ’ın
çevresi tarihi bir
bütün olarak ele alınarak katılımcılar
tarafından tartışıldı.
TARİHİ BULUNTULAR TAHRİP OLUYOR
Çalıştay’da sunulan bildirilerin
büyük çoğunluğunda, bölgedeki
arkeolojik ve tarihi buluntu yerlerinin tahrip oluşuna işaret edilmesi
dikkat çekti. Hem arkeolojik hem de
tarihi buluntu yerlerinin kaçak kazı
yapanlar tarafından yoğun bir şekilde
tahrip edilmesi, bölgede çalışan bilim
insanları tarafından özellikle vurgulanarak anlatıldı.
Çalıştay’ın ikinci günündeki oturumlara Uludağ Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kamil Dilek, Rektör yardımcıları Prof. Dr. A.Saim Kılavuz
ve Prof. Dr. Müfit Parlak; Orhaneli
Kaymakam Vekili ve Büyükorhan
Kaymakamı İbrahim Ethem Kazak,
Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü
Ahmet Gedik, Orhaneli Belediye

Başkanı İrfan Tatlıoğlu ve Büyükorhan Belediye Başkanı Hasan Taş da
dinleyici olarak katıldı.
Proje kapsamında bölgedeki okullarda gençlik atölyesi eğitimleri gerçekleştirilecek.

Haber

Tarım projelerine
toplu açılış töreni
Eskişehir’de tarıma yönelik projeler kapsamında tamamlanan seralar,
laboratuvarlar, güneş enerji santrali ve basınçlı sulama sistemi açıldı.
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arımsal Araştırmalar
ve Politikalar Genel
Müdürlüğü (TAGEM),
Eskişehir Geçit Kuşağı
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülerek sonuçlandırılan projeler çerçevesinde yapımı gerçekleştirilen seralar,
laboratuvarlar, güneş enerji santrali ve
basınçlı sulama sisteminin toplu açılışı, 15 Mayıs 2014 tarihinde Enstitü
Merkez Kampüsü’nde düzenlenen törenle yapıldı. Açılış töreninde konuşan
TAGEM Genel Müdürü Doç. Dr.
Masum Burak, Eskişehir’in Türkiye
tarımı açısından son derece önemli

olduğunu belirterek, “Araştırma yapmazsanız teknolojiyi geliştirmezseniz,
dışa bağımlı kalırsınız. Bakanlığa
bağlı 49 tane araştırma enstitüsü ve 2
bin civarında araştırmacı var. Tarım
sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda
uygulamalı AR-GE çalışmaları yürütülüyor” dedi.
“ENERJİ KAYNAKLARI TÜKENEBİLİR”
Enerji kaynaklarının sonsuz
olmadığını ve tükenebileceğine
değinen Burak, “Alternatif enerji
kaynaklarına yönelmemiz gerekebilir.
Bunun için de AR-GE çalışmalarına
ağırlık verilmesi önemli. Bugün
burada açılışını gerçekleştireceğimiz
bu alt yapılar ile tarım daha da
gelişecektir. Yetişmiş kalifiye
eleman, yeterli bütçe ve gerekli alt
yapı olmadan AR-GE gelişemez.
Bu nedenle çalışmalara çok önem
veriyor, Bakanlık olarak bu unsurları
bir araya getirmeye çalışıyoruz.
Çalışmalarda emeği geçen herkese

teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürü Dr. Sabri Çakır
da çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Çakır, 1925 yılında Atatürk’ün
talimatıyla kurulan ve Türkiye’nin
ilk tarımsal araştırma enstitüsü olan
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma
Enstitüsünün, 1925 yılında başladığı
ıslah ve 1929 yılında başladığı
kuru tarım çalışmaları ile tarımsal
araştırma faaliyetlerine 89 yıldır
aralıksız devam ettiğini kaydetti.
PROJENİN ÖNEMİ
Çakır, şunları aktardı:
“BEBKA tarafından desteklenen Geçit
Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü Kalite ve Biyoteknoloji
Alt Yapısının Geliştirilmesi
Projesi’ ile ıslah materyalinin hızlı
ve güvenilir yöntemlerle analiz
edilebilmesi sağlanırken, yeni
yöntemlerin geliştirilebilmesi
amacıyla kalite laboratuvarımızın
alt yapısı iyileştirildi. Geliştirilen
alt yapı ile gıda sanayinin arzu
ettiği kalitede ve yeterli miktarda
hammadde üretimi için sanayiye
uygun, çeşidi daha kısa sürede ve
daha etkin seleksiyon çalışmalarıyla
ıslah edilmesine, gıda sanayinin
rekabet gücünün arttırılmasına, konu
ile ilgili faaliyet gösteren KOBİ’ler,
üniversiteler ve diğer araştırma
enstitüleri gibi kurumlar arasındaki
iş birliği ve çalışma kültürünün
geliştirilmesine katkı sağlandı.”

Bu merkezle et ve süt ürünleri
artık antibiyotik içermeyecek
Et ve süt ürünlerinin antibiyotik analizinin yapılacağı Bursa Hayvansal
Ürünler Antibiyotik Laboratuvarı, BEBKA desteğiyle açıldı.
peynir gibi süt ürünlerini işlerken antibiyotik içermeyen sütler kullanılabilecek, bu sayede de ekonomik kayıpların
önüne geçilecek.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen ve Bursa Gıda ve Yem Kontrol
Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen proje çalışmaları sonucunda kurulan ‘Hayvansal Ürünler
Antibiyotik Laboratuvarı’ düzenlenen
törenle hizmete açıldı.
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, yeni kurulan laboratuvar ile sektörün sorunlarının çözümü
için yapılacak AR-GE ve projeler için
uygun ortam ve iş birliklerini sağlamış
olacak. Açılan laboratuvar ile süt ve
süt ürünleri üreten ve aynı zamanda et
ürünleri işleyen firmaların antibiyotik
analiz ihtiyacı karşılanacak ve tüketiciler, özellikle de çocuklar antibiyotik
içermeyen süt ve et ürünlerini tüketecek.

EKONOMİK KAYIP YAŞANMAYACAK
Laboratuvarın açılması ile süt işleyen
ve süt ürünlerini üreten firmalar, sütteki antibiyotik miktarının güvenilir bir
biçimde belirlenebildiği için, yoğurt ve

GÜMRÜKTEN GERİ DÖNME
RİSKİ AZALACAK
Et ürünleri işleyen firmalar da satın
alacakları etlerdeki antibiyotik kalıntı
miktarlarını analiz ettirebileceklerinden, işledikleri etlerin Et Ürünleri
Tebliği’nde belirtilen limitlere uygunluk durumundan haberdar olacak ve
denetim durumunda herhangi bir
cezai işlemle karşılaşmayacak. Süt
ve et ürünlerinin ihracatını yapacak
olan firmalar ise analizlerini hassas bir
şekilde yaptırabileceklerinden, Avrupa
Birliği mevzuatında belirtilen maksimum kalıntı limitlerinin üzerindeki
ürünlerin ihracatını yapmayacak, bu
nedenle ürünlerinin gümrük kapılarından geri dönme riski azalacak.

Başarı Hikâyesi

HARMANCIK EKO-TURİZM İLE KALKINACAK
Bursa’nın dağ ilçelerinden Harmancık’ın turizm potansiyelini ortaya
çıkarmak amacıyla hazırlanan ve BEBKA’dan destek almaya hak
kazanan ‘Harmancık’ta Eko-Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması
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H

armancık Belediyesi,
ilçenin doğal güzelliklerini öne çıkararak
eko turizmi geliştirmek ve istihdam
yaratmak amacıyla ‘Harmancık’ta
Eko-Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması ve Geliştirilmesi’ Projesini
hazırladı ve proje BEBKA’dan destek
almaya hak kazandı.
Harmancık Belediyesi Kültür Müdürü ve Proje Koordinatörü Erkan
Bayram, projenin çıkış öyküsünü ve

bugüne kadar yapılanları BEBKA
Haber’e anlattı. Harmancık’ta nasıl
bir istihdam alanı sağlayabilecekleri
konusunda kafa yorduklarını ve sonuçta ilçenin en güçlü yönünün doğa
turizmi olduğunu tespit ettiklerini
kaydeden Bayram, BEBKA’nın teklif
çağrısının da kendileri için çıkış noktası olduğunu söyledi.
Bayram, projenin İlçe Kaymakamı
Kemal Karahan ve Belediye Başkanı
Mustafa Çetinkaya’nın önderliğinde
kamu kurum ve kuruluşlarının ida-

recilerinden oluşan bir yazar ekibinin
geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya
çıktığını aktararak, proje maliyetinin
1.241.859 TL, BEBKA’nın desteğinin
ise 920.980 TL olduğunu bildirdi.
Bayram, şöyle devam etti:
“Proje zaman takvimine bağlı olarak
proje ofisi kuruldu ve donatımı
yapıldı. Tanıtım ve açılış toplantısı
düzenlendi. İnternet sitesi oluşturuldu (www.harmancikeco.com).
Yapım işlerine ait ihale hazırlık sürecinin ardından, 30 Aralık 2013 tarihinde eko-turizm tesisleri yapım işi
ihalesi gerçekleştirildi. 30 metrekarelik 14 adet bungalov ev, 60’ar metrekarelik müze ve yönetim ofisi binası,
250 metrekarelik restoran yapım işi
yüzde 80 oranında tamamlandı. Proje
sonunda ahşap yapım işlerine ilaveten
paintball sahası, okçuluk alanı ve

doğa severler için trekking rotalarının oluşturulması düşünülmektedir.
Böylelikle yıl içinde ilçemizi 30.000
kişinin ziyaret etmesi beklenmektedir. Proje yolu ile turizm sektöründe,
yörede dezavantajlı durumda bulunan
grupların sosyo-ekonomik yönünün
güçlenerek gelirlerinin artması, Meslek Yüksekokulunda turizmle ilgili
bölümlerin sayısının önümüzdeki
yıllarda artması ve buna bağlı olarak
öğrenci sayısının da çıkış göstermesi
beklenmektedir” diye konuştu.

yürüyüş parkuru düzenlenmiş olacak.
Bu aktivitelere ilaveten trekking
alanları ile köy destinasyonları da
planlanarak, organik köy kahvaltısı
yapma imkanı sunulacak.”
GÖÇÜN GERİLEMESİNİ BEKLİYORUZ
Proje Koordinatörü Erkan Bayram,
projenin uygulanmasıyla birlikte
ilçeden yaşanan göçün yüzde 10

gerilemesini beklediklerini belirterek, “Projemiz sayesinde orman
içine konuşlanmış 14 bungalov ev
ve 1 restorandan yılda 3.000 kişinin
faydalanması, kültürel değerlerin
sürekli sergilenebileceği bir müze
inşa edilmesi, avcılık ve atıcılık sporu
ile uğraşanlara yönelik parkurların
oluşturulması, paintball alanlarında
rekreasyonel faaliyetlerinin yapılması,
Proje Koordinatörü Erkan Bayram
ayrıca, “Kalkınma ajanslarının kurulması, sorunların anında çözülmesi
ve yapılan faaliyetlerin anlık denetlenebilmesine imkân tanıması bakımından son derece faydalı olmuştur.
Proje uzmanımızın bizimle birebir
temasta olması, hibenin doğru şekilde
kullanılması sonucunu doğurmuştur. Projemizin fonlanmasına katkı
sağlayan BEBKA’nın; Bursa, Eskişehir
ve Bilecik illerinin kalkınmasında ve
bölgesel kalkınmada ciddi itici güç
olduğu söylenebilir” değerlendirmelerinde bulundu.

Başarı Hikâyesi

Bilecik turizmde marka
olma yolunda ilerliyor
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BEBKA desteğiyle hayata geçirilen
‘Bilecik Dünya Turizm Destinasyonu
Oluyor’ Projesi kapsamındaki çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.
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Bilecik’in turizm değerlerinin tanıtılması amacıyla Bursa Eskişehir Bilecik
Kalkınma Ajansı mali desteğiyle
hayata geçirilen ve Bilecik Belediyeler
Birliği tarafından yürütülen “Bilecik
Dünya Turizm
Destinasyonu
Oluyor” Projesi,
ilçeye yerli ve yabancı turist akınını
hızlandırdı.
Proje Koordinatörü
Burhan Sağlık,
Bilecik’in dünya tarihine yön vermiş
olan Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına ev sahipliği yaptığını
belirterek, Bilecik’in 40’a yakın turizm çeşidini bünyesinde barındığını
ve bu yönüyle dünya çapında turizm
değeri olan bir il olduğunun iyi anlaşılması gerektiğini söyledi. Bu bilinçle
çalışmalara başladıklarını kaydeden
Sağlık, şunları kaydetti:
“Biz, yaşadığımız yerin sahip olduğu
potansiyelin bilinciyle yola çıktık

ve bu değerlerin, turizm
potansiyelinin
daha geniş
kesimlerce de
bilinmesi için
öncelikle seyahat acenteleri
ve tur şirketleri
nezdinde çalışmalar yürüttük. Çalışmalarımızın bu
yönünün çok
önemli olduğunun bilinciyle, ilimizin sahip olduğu
turizm potansiyellerini duyurmak
için sürekli tanıtım faaliyetleri içerisinde olduk. 2 yıl önce BEBKA’nın
mali desteğiyle çıktığımız yolda yaptığımız işin manevi gücüyle hareket
ettik. Bugüne kadar sürdürdüğümüz
bütün çalışmalarda BEBKA’nın
ve Bilecik Belediyeler Birliği üyesi
değerli belediye başkanlarımızın her

türlü desteğini gördük. Başta Bilecik
Belediyeler Birliği Başkanı Selim
Yağcı olmak üzere tüm ilçe belediye
başkanlarımız projenin başladığı
2012 yılından itibaren her zaman
yanımızda oldular. Bilecik Belediyeler
Birliği olarak proje maliyetinin yüzde
25’ini de karşılayarak, devam eden
tanıtım çalışmalarına maddi yönden
de destek olduk. Netice itibariyle 280

bin Türk Lirası tutarında bir bütçeyle
çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımızı iki ana başlığa ayırdık,
birinci başlık markalaşma sürecini
içeriyordu. Bu süreçte yürüttüğümüz
çalışmalarda profesyonel iki firmadan
destek aldık. Çalışmalarımızın ikinci
aşamasında ise Bilecik’teki turizm
çeşitlerini, turizm ürünleri haline
getirdik.”

BİLECİK’E TURLAR BAŞLADI
Sağlık, bugüne kadar yapılan çalışmaları da şöyle özetledi:
“Bilecik turizminin tanıtılması ve
markalaşma süreci için yürütülen çalışmaların programlar halinde turizm
ürünlerine dönüştürülmesi, seyahat
acentalarına yerinde anlatılıp tanıtıldı. Bu maksatla 50’ye yakın seyahat
acentası yetkilisi “Ver Elini Osmaneli” Projesi adı altında Bilecik’e
davet edildi. Seyahat acentelerinin
Bilecik’e gelişi ve yapılan çalışmaları
yerinde görmesinin ardından turlar
başladı. Sürdürülen çalışmaların daha
geniş kesimlere ulaşması için düzenli
olarak haber çalışmaları yapıldı ve
bu çalışmalar medyayla paylaşıldı.
Bilecik turizminin iyi anlatılabilmesi

için güçlü görsellere ihtiyaç vardı
ve bunun için bu alanda öncü bir
reklam ajansından destek alındı. Elde
edilen fotoğraflar başta medya olmak
üzere, bütün tanıtım materyallerinde
kullanıldı. Türkiye’nin en kapsamlı
turizm portallarından biri oluşturuldu (bilecik.com.tr). Bilecik için bir de
Turizm Danışma Hattı oluşturuldu.
Bu sayede Bilecik’e gitmek isteyen
turistler artık karşılarında turizm
konusunda bilgili bir muhatap bulabilecek. Yapılan çalışmalarla birlikte
Bilecik’e ekonomik girdi sağlanması
hedefleniyor. Yine, Osmanlı İmparatorluğu’nun yerli ve yabancı turistlere
anlatılması da hedeflenen bir diğer
konu.”
HEDEF BİLECİK’E TURİST GETİRMEK
Projenin Danışmanlık sürecini
yöneten Zirve Üniversitesi Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Metin Çelik de
yapılan bütün çalışmaların amacının
Bilecik’in turizm çeşitlerinin seyahat acentaları, tur şirketleri ve nihai
turistlere tanıtıtlması olduğunu ifade
etti.
Şehre turistin gelmesinin, mali canlanmayı da beraberinde getireceğini
kaydeden Çelik, şunları söyledi:
“Bilecik gibi turizm potansiyeli yüksek olan bir ile turistin gelmesi şehir
ekonomisini de canlandıracaktır.
Turistin gelmesi için yapılabilecek en
önemli çalışma ise tanıtımdır. Bizler,
çalışmalarımızı bu doğrultuda yürüttük. Seyahat acenteleri, tur şirketleri,

oteller ve hobi gruplarıyla önemli
görüşmeler gerçekleştirdik. Yaptığımız bu görüşmeler neticesinde 22
farklı turizm programı oluşturuldu.
Bunlara birkaç örnek verecek olursak;
Kınık Köyü, kırsal turizm çerçevesinde yeniden düzenledi ve turizme
kazandırıldı. Bu sayede Bilecik’in
artık bir kırsal turizm köyü de oldu
ve artık şehre kırsal turizm programları gerçekleştiriliyor.
Bunun yanı sıra Osmaneli Çadır
Kamplı Tur Programı, avcılık, balıkçılık ve mantar safari başta olmak
üzere birçok gezi programı hazırlandı.
Gelen turistlerin Bilecik’te insanlarla
iç içe olması, insana dokunması ve
iletişim kurması gerektiğini düşündük. Bundan dolayı hazırladığımız
programların içerisine insanı da dahil
ettik. Örneğin; Kırsal Turizm Köyü
Kınık’a gelen turist, köyde çömlek
yapabiliyor, folluktan yumurta toplayabiliyor, köy evlerinde konaklayabiliyor... Yani köylünün yaşamını yerinde
deneyimleyebiliyor. Ertuğrulgazi
Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği,
yörük kültürünü canlandırıp görsel
şova dönüştürüyor, bu şovları izleyen
turistler çok güzel vakit geçiriyor.
Osmanlı’yı daha iyi görmek, tanımak
ve anlamak isteyen turistleri mehter
marşları karşılıyor. Ahi geleneklerine göre düzenlenen Şet Kuşanma
Etkinlikleri, Mevlevi derneklerinin
düzenledikleri Sema gösterileri de
yine turistleri bekleyen diğer programlar arasında sayılabilir.”

Ekonomi Göstergeleri
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Kaynak: TÜİK Enflasyon
ve Fiyat İstatistikleri, 2014

2%

TÜRK

TÜFE’de Türkiye geneli yıllık enflasyon yüzde 9,66, TR41 Bölgesi’nde ise
yüzde 9,42 olarak gerçekleşti.

2014 yılı Mayıs ayında 2003 Temel
Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi bir
önceki aya göre ülke genelinde yüzde
0,40, TR41 Bölgesi’nde ise yüzde
0,64 arttı. Yıllık en fazla artış yüzde
14,11 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde
yaşandı. TÜFE’de bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma (yüzde 13,11),
lokanta ve oteller (yüzde 12,88),
eğitim (yüzde 9,57), ev eşyası (yüzde
8,91) artışın yüksek olduğu diğer
ana harcama grupları oldu. Aylık en
yüksek artış ise yüzde 9,19 ile giyim
ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2014
yılı Mayıs ayında endekste yer alan
gruplardan lokanta ve otellerde yüzde
1,11, eğitimde yüzde 0,99, sağlıkta
yüzde 0,98, çeşitli mal ve hizmetlerde
yüzde 0,49 artış oldu. Aylık en fazla
düşüş gösteren grup da yüzde 1,35 ile
gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Ana
harcama grupları itibariyle 2014 yılı
Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan; ulaştırmada yüzde 0,50, ev eşyasında yüzde 0,16, alkollü içecekler
ve tütünde yüzde 0,15, haberleşmede
yüzde 0,11 düşüş gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 0,97 ile
TR51’de (Ankara) oldu. İstatistiki
Bölge Birim Sınıflaması (İBBS)
Düzey 2’de bulunan 26 bölge içinde,
bir önceki yılın Aralık ayına göre en
yüksek artış yüzde 6,68 ile TR22
(Balıkesir, Çanakkale) bölgesinde, bir
önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yine yüzde 11,12 ile TR22
(Balıkesir, Çanakkale) bölgesinde
ve on iki aylık ortalamalara göre en
yüksek artış yüzde 9,58 ile TRC1
(Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde yaşandı.

TR41 Bölgesi’nde yer alan
diğer gruplardan gıda ve
alkolsüz içeceklerde yüzde
14,27, sağlıkta yüzde
14,07, lokanta ve otellerde
yüzde 11,17, çeşitli mal ve
hizmetler grubunda yüzde
9,41, ev eşyasında yüzde
8,38, eğlence ve kültürde yüzde 7,42, giyim ve
ayakkabıda yüzde 4,88,
eğitimde yüzde 4,62,
konut, su, elektrik, gaz
ve diğer yakıtlar grubunda yüzde 3,92, alkollü
içecekler ve tütünde yüzde
2,91, haberleşmede yüzde
0,42 artış yaşandı.
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TR41 Bölgesi’nde en yüksek artış ulaştırma grubunda gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi
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Ana sanayi gruplarında en yüksek artış dayanıksız tüketim
malında yaşandı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi
(Yİ-ÜFE), 2014 yılı Mayıs ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,52
düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına
göre yüzde 5,06 artış, bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 11,28
artış ve on iki aylık ortalamalara
göre yüzde 8,66 artış gösterdi.
Bir önceki aya göre endekslerin en
fazla artış gösterdiği alt sektörler;
basım ve kayıt hizmetleri (yüzde
4,63), tütün ürünleri (yüzde 2,98),
suyun toplanması, arıtılması ve
dağıtılması (yüzde 1,40) olurken,
buna karşılık elektrik, gaz üretim ve
dağıtımı (yüzde-3,60), ham petrol
ve doğal gaz (yüzde-3,26) ve bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
(yüzde -2,89) bir ay önceye göre
endekslerin en fazla gerilediği alt
sektörler oldu. Ana sanayi grupları
sınıflamasına göre 2014 yılı Mayıs
ayında en yüksek aylık ve yıllık
artış dayanıksız tüketim mallarında
gerçekleşti.

İhracat Göstergeleri
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TR41 Bölgesi illerinden Bursa’da 2014 yılı Nisan
ayında 1,16 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
2013 yılı Ocak-Mayıs dönemi ile kıyaslandığında
2014 Ocak-Mayıs döneminde Bursa ihracatında
yaklaşık 87 milyon dolara yakın bir artış yaşandı.
Yine 2014 Ocak-Mayıs döneminde; 2013’ün aynı
dönemine göre Eskişehir ihracatında ise yaklaşık
55 milyon dolarlık bir artış gerçekleşti. Göreceli
olarak Bursa ve Eskişehir illerine göre daha az
ihracata sahip olan Bilecik’te ise 2014 yılının
Ocak-Mayıs döneminde 30 milyon dolara yakın
bir ihracat yapıldı. 2013 yılı ile kıyaslandığında,
Bilecik’te 2014 yılının Ocak-Mayıs döneminde
2 milyon doları aşan bir azalma yaşandığı ortaya
çıktı.

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2014
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174.000.000
115.058.000
110.434.000

78.849.000
60.547.000

73.170.000
49.851.000

23.492.000
9.292.000
5.753.000

ABD
ALMANYA
FRANSA

5.683.000
2.820.000

ROMANYA
AVUSTURYA

BİLECİK

ESKİŞEHİR

BURSA

199.944.000
122.701.000
92.858.000

Bu dönemde, bir önceki yıla
göre Bursa’dan Almanya, İtalya,
Birleşik Krallık ve İspanya’ya
yapılan ihracatta artışlar yaşandı.
Eskişehir’de de en fazla ihracat
yapılan ülkelerden ABD, Almanya
ve Avusturya’ya ihracatta artış
yaşandığı görüldü. Bilecik’in ihracat rakamları
incelendiğinde ise 2013
19.765.000
yılı Mayıs ayına kıyasla
7.939.000
2014 yılı Mayıs ayında
7.672.000
Çin’e yapılan ihracatın
5.837.000
arttığı görüldü.
4.642.000

1.346.000
663.000

2.644.000
957.000

369.000
294.000

461.000
381.000

286.000

336.000

2014 yılı Mayıs ayında TR41 Bölgesi’nde en fazla ihracat yapılan
5 ülke arasında Almanya, İtalya ve Fransa önde geldi.
8.633.000 $

12.998.000 $

61.783.000 $

2.38

9.00

0$

4.251.000 $

Sanayi

Sanayi

Madencilik

Madencilik

2.638.000 $

Madencilik

Sanayi

65.764.000 $

BURSA

ESKİŞEHİR

BİLECİK

Bursa’nın 2014 yılı Mayıs ayı
ihracatının yüzde 94’ünü sanayi
ürünleri oluştururken, tarım,
hayvancılık ve ormancılık
ürünleri ihracatı, toplam ihracatın yüzde 5’i kadar oldu. Bu
dönemde madencilik sektöründen yapılan ihracat ise yüzde 1
dolayında gerçekleşti.

2014 yılı Mayıs ayında sanayi
ürünleri ihracatı, Eskişehir’in
toplam ihracatının yüzde 84’ünü
oluşturdu. Tarım, hayvancılık ve
ormancılık sektöründe bu oran
yüzde 5 olarak gerçekleşirken,
madencilik sektörünün ihracatı
da ilin toplam ihracatının yüzde
11’ini karşıladı.

Bilecik’te yüzde 45’lik ihracat
payına sahip olan sanayi sektörünü, yüzde 40 ile madencilik sektörü takip etti. Tarım, hayvancılık ve ormancılık sektöründen
bu dönemde yapılan ihracatın,
toplam ihracat içindeki payı ise
yüzde 15 oldu.

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2014

888.000 $

1. 088.914.000 $

Bebka Haber in English

BURSA MEDICAL TOURISM
STUDIES

A Master Plan is prepared to demonstrate the potential of Medical Tourism and targets
are revealed with an Action Plan.

Bursa Health Tourism Master Plan study
was launched by BEBKA on September
2013, in order to assess the potential of
health tourism in Bursa, and to mobilize
this potential, with the coordination of
Governorship Bursa and support of Bursa
Provincial Health Directorate, Bursa
Medical Tourism Association (BUSAT),
Bursa Chamber of Commerce and Industry
(BCCI), Association of Public Hospitals
and Uludağ University. It was aimed to
identify the opportunities Bursa has and to
assess how these opportunities can be used
for health tourism. In this study, it was

assessed to determine how Bursa can make a
difference in the current market, and a road
map was created to make Bursa a brand in
health tourism with its thermal facilities
and healthcare establishments.

Bursa Provincial Health Tourism Master
Plan. Also a workshop was organized with
the attendance of all stakeholders.

A PARTICIPATORY PROCESS
In Bursa, with the aim of developing health
tourism sector, to identify the current
situation, face to face interview surveys were
held with the stakeholders. Separate online
surveys for thermal facilities and private
hospitals were presented to the opinions of
senior industry representatives in scope of

BEBKA has dIscussed health
tourIsm In detaIl

20 14

‘Health Tourism Quality and Success Seminar’ organized by BEBKA, brought together
professionals with sector representatives.
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While the work continues for Turkey and
Bursa on getting the fair share in the world
health tourism sector, Bursa Eskişehir Bilecik Development Agency (BEBKA) brought
together industry stakeholders and professionals in Health Tourism Quality and Success
Seminar. In the seminar, held on May 29th,

International Advisory Board Manager of
Temos, which is the independent quality
certification association for medicine and
medical tourism, shared her worldwide
experiences.Foreign Trade Experts of
Ministry of Economy Gizem Şaman also
shared information about ‘Health Tourism

Government Grants and Aids’.
Speaking at the opening, the Secretary
General of BEBKA Tamer Değirmenci
stated, “Bursa, has a great potential in
health tourism. Starting from this idea, we
completed the Health Tourism Master Plan
and Action Plan. The aim of this study is,
to raise awareness about health tourism,
and to help increasing the level of relevant
technical information. Health tourism
should not be viewed as just to host tourists;
treatment phase is also of great importance.
There are very serious incentives available
by our Ministry of Economy about this
subject.”

The land of remedy Is awaItIng Its vIsItors
Bursa, Eskişehir and Bilecik had decided to get their rightful piece in the market of world
health tourism by using their resources efficiently.
ESKİŞEHİR IS TRYING TO REVEAL ITS
THERMAL POTENTIAL.

BİLECİK’S TOURISM SHARE IS
INCREASING

Even though Eskişehir is lucky in terms of
its resources regarding health tourism, it is
having a hard time to accurately assess its
potential. However, in recent years, studies
began to be made in this regard. In Eskişehir,

Bilecik continues to work to come to the place
it deserves regarding tourism, by introducing
its historic features and natural beauty. In this
sense, Bilecik, which is trying to get a share on
health tourism also, has limited possibilities.
In Bilecik, there are 81 public hospitals and

a total number of 16 hospitals are in service,
consisting of 9 Ministry of Health, 1 University, 1 Military, and 5 private hospitals, one
public and one private dental hospital, with
3,545 beds and 1,595 physicians, and 5407
other health staff. The city center still being
rich in thermal hot springs, which are used in
baths, are scattered on the surface of the city,
including its provinces and center.

16 private healthcare providers.
Bilecik does not have an active thermal
facility operating. However, works are being
done by Bilecik Provincial Administration
in Osmaneli-Selçikler mineral springs and
Söğüt-Çaltı hot springs which have potential
in health tourism.

BURSA AIMS TO BE A BRAND IN HEALTH
TOURISM.
Bursa, among the 3 cities that has a potential
to be a brand in health tourism has locked
onto being one of the important centers in health tourism. Bursa Governorship and Bursa
Health Tourism Association while playing a
significant role in the study, Bursa Eskişehir
Bilecik Development Agency (BEBKA) prepared the Bursa Health Tourism Master Plan.
Bursa relies most in its thermal potential
regarding health tourism. Apart from its hot
springs, historical and natural beauties that
provided its touristic character, countless
healing water springs are scattered around its
center and neighboring provinces, attracting
tourists in all 4 seasons. Bursa’s most reliable
project that will achieve its targets regarding
health tourism is Dağyenice Thermal Holiday
Village Project. While plans are being completed, 662 hectars of land has been announced
as tourism area by the Ministry of Culture
and Tourism. Private Sector also keeps investing in tourism in Bursa.

Bebka Haber in English

BUSAT leads the health tourIsm
Dr. Metin Yurdakoş, the president of Bursa Health Tourism Association (BUSAT), who
carried out important works in Bursa in order to reach city’s goals of health tourism,
said that Bursa will find its rightful place in this area.
While Bursa is aiming to be a brand in
health tourism, Bursa Health Tourism
Association (BUSAT), founded in 2011, is
putting in good efforts aimed at the same
purpose. Dr. Metin Yurdakoş, president of

BUSAT and development council member
of BEBKA, has stated that they are working
to make the city a global brand for health
services, and there is an increase in the
number of health tourists coming to Bursa,
after the establishment of BUSAT. He said
that “BUSAT has gained ground with all
the city dynamics towards those goals.” Foreign patients treated in Bursa has increased 5
times in 2013 compare to 2011. Soon Bursa
will attain its thermal cure centers where
hot springs and modern physical therapy
and rehabilitation practices are combined,
and will reach its rightful place with spas,
wellness centers and historical hot springs.

Dr. Yurdakoş, said:
“Medical tourism is a very important sector
for the future. It has to be included as a
priority in the future of Bursa which has
many advantages. The thermal resources we
have, are very important treasure that will
help Bursa to stand out from its competitors.
It should be considered a flagship in health
tourism. Currently, thermal waters and
our natural, cultural and historical riches
in this regard, carry us to an advantageous
position. “

The fIrst regIonal cluster meetIng
was held In Bursa
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BEBKA, which carried out important work regarding clustering, held the first “Regional
Cluster Meeting” in Bursa in order to provide experience sharing between existing clusters. Meetings will continue periodically in the provinces of the region.
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Bursa Eskişehir Bilecik Development Agency (BEBKA) held the 1st Regional Cluster
Meeting in Bursa with the attendance
of representatives of enterprises that are
clustered or have the potential to cluster
in Bursa, Eskişehir and Bilecik. In this
day-long program, Tamer Değirmenci, the

Secretary General of BEBKA, made an opening speech, stated that BEBKA is working
with businessman associations, trade and
industry chambers and said: “BEBKA is one
of the institutions that prioritize and contribute in clustering in order to improve global
competitiveness of our region.”

Ministry of Economy, SME and Clustering
Department Head, Emrah Sazak has emphasized on the developing role of clustering
on competition and cooperation, and stated
that Ministry of Economy and development
agencies can make more cooperation in this
regard.

Forces wIll be joIned wIth
Hessen Trade & Invest
BEBKA and Hessen Trade & Invest GmbH, signed a protocol on cooperation in many areas particularly trade and
investment opportunities, including information sharing.
Bursa Eskişehir Bilecik Development Agency
(BEBKA) and Hessen Trade & Invest GmbH,
(HTAI) have signed a cooperation protocol.
Protocol was signed by BEBKA Secretary
General Tamer Değirmenci and HTAI CEO
Dr. Rainer Waldschmidt.
Speaking at the ceremony, Bursa Governor
Münir Karaloğlu said: “
The reason of this partnership and forcing
them to bring together is the weight of Hessen
in the German economy, similarly Bursa being
the leading force in the Turkish economy.
Two regions have the power for cooperation in

many areas. Both countries will benefit from
the co-operation of these regions.”
Hessen Economy, Energy, Transport and Regional Development Deputy Minister Mathias
Samson expressed that SMEs are the backbone
for Germany and added, “For Germany,
SMEs constitute the backbone of the German
economy indeed. Therefore, cooperation
agreement signed this evening carries great
importance to support SMEs. Because SMEs
should be supported to open up new markets
. Within the framework of the cooperation

protocol signed between these two development
agencies will enable us to give a lot more
support the SMEs.”
The protocol includes articles on information
sharing, particularly in trade and investment
opportunities, boosting inter-firm relations,
experience share in regional development and
cooperation in the fields of energy, tourism,
environment, sectorial analysis, R&D and
innovation.

BEBKA became a member of WAIPA
BEBKA, taking an important step in promoting the region to foreign investors, became
a member of World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA). With the
new decision of delegations, WAIPA’s headquarter will be relocated to Istanbul.
Bursa Eskişehir Bilecik Development
Agency (BEBKA) became a member of The
World Association of Investment Promotion
Agencies (WAIPA) which has 244 national
and local investment-promotion agencies
from 162 different countries. In January
2014, in the board meeting of WAIPA held

in Cape Town, Republic of South Africa,
Investment Support and Promotion Agency
of Turkey (TYDTA) was unanimously
elected as the president of WAIPA. Also
in the general assembly took place in May
14th, 2014, which took place in Istanbul,
it’s been adopted unanimously to move the
headquarter of WAIPA,
from Geneva to İstanbul
as of January 1st 2015.
WAIPA President İlker
Avcı, said the following
in his speech after the election, “After this decision,
Istanbul will become the
center of the organization,
appealing directly to senior management agencies

of 162 countries of the world. Thus, one of
the most important reference organizations
regarding international direct investments
(FDI) will announce its reports to the world
from Turkey, and one of the world’s most
prestigious International Direct Investment
(FDI) organization will be held in Turkey,
every two years.”
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2014 FInancIal Support Program
evaluatIon Is complete
BEBKA has approved 71 selected and 15 reserve projects earned the right to obtain
financial support regarding the year 2014 financial support program worthy of 50
million TRY.
of SMEs but also of nonprofit organizations
(public institutions, industry and commerce
associations and foundations etc.)

PROJECT IMPLEMENTATION
SEMINARS WAS GIVEN

BEBKA has approved 71 selected and 15
reserve projects earned the right to obtain
financial support regarding the year 2014
financial support program worthy of 50
million TRY.

BEBKA, apart from its regional development planning and orientation activities,
also supporting projects with proposal calls
for projects, will not just support the projects
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Bursa Eskişehir Bilecik Development
Agency (BEBKA) Board of Directors, at its
meeting on April 24 2014 in Eskişehir, has

approved 71 selected and 15 reserve projects
earned the right to obtain support regarding
the year 2014 financial support program
worthy of 50 million TRY.

The monitoring activities carried out by
agencies during the implementation period
of the projects has huge importance for the
projects to be completed as planned and
grants to be used efficiently.
“Project Implementation Seminars” directed
at the registry of the establishments gained
the right to obtain financial support in
scope of 2014 Financial Support program,
were carried out in three cities. Information given in seminars, with the attendance
of about 140 people, regarding rules and
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principles of the support program, methods
and principles of grant payments, and the
parties’ rights and obligations within the
contract between the beneficiary and the
development agency.

Our regIon Is promoted In DubaI
BEBKA, promoted Bursa, Eskişehir and Bilecik, with all
their glory in one of the world’s most important tourism
fairs, Dubai Arabian Travel Market Fair.
Bursa Eskişehir Bilecik Development Agency
(BEBKA) has attended the 21st Dubai Arabian Travel Market (ATM) between 5 and 8
May 2014, and made important contacts for
the promotion of Bursa, Eskişehir and Bilecik.
Being one of the most important exhibitions of
the Arab world, with its newly opened area,
reached a total of 23.500 square meters, has
brought together 120 new participants and
2.500 tourism professionals. Turkey has joined
the exhibition with Culture and Tourism Ministry, Turkish Airlines, TUROB and other
tourism organizations, travel agencies, hotels,
and regional development agencies.
BEBKA has promoted our region’s culture,
tourism, historical and geographical values

and tourism investment opportunities to 87
countries participated in the fair and representatives of the tourism industry within the 40
square meters area. BEBKA stand has been
the focus of attention for many domestic and
foreign tourism industry representatives.
Participating in the exhibition and conducting a series of interviews in Dubai, BEBKA
Board members, Bursa Governor Munir
Karaloğlu, Bilecik Governor Ahmet Hamdi
Nayir and BEBKA Development Council
Chairman Hasan Çepni, were accompanied
by BEBKA Secretary General Tamer Değirmenci and Department Manager Hakan
Aksoy.

IndustrIal symbIosIs
studIes contInues
In scope of industrial symbiosis project, aiming to share and to optimize resources
among establishments, BEBKA and TTGV officials held meetings in Bursa, Eskişehir
and Bilecik.
In scope of industrial symbiosis project, aiming
for efficient usage of resources and to maintain
regional development, with the cooperation of
Bursa Eskişehir Bilecik Development Agency
(BEBKA) and Technology Development
Foundation of Turkey (TTGV), BEBKA
and TTGV officials held meetings in Bursa,
Eskişehir and Bilecik including the Provincial
Directorates of Environment and Urban
Planning, Municipalities, Water and Sewerage Administrations and Organized Industrial
Region Directorates.
In the interviews, BEBKA and TTGV shared
information with the institution represen-

tatives regarding the industrial symbiosis
project in the region and discussed cooperation
opportunities.
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