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Ü

ç ayda bir yayınlanması ve ilgili tüm paydaşlara dağıtımının yapılması
planlanan, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) faaliyetlerini
ve bölgemizi tanıtmak amacıyla hazırlanan BEBKA Haber Dergisi’nin ilk
sayısını yayınlamaktan mutluluk duymaktayız.
BEBKA, yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal kalkınma planı ve
programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi
hızlandırmak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla
14 Temmuz 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Genel Sekreterlik Bursa merkez olmak üzere Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde yatırım destek
ofisleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kamu kesimi, özel sektör, sivil toplum ve üniversiteler arasındaki koordinasyon
ve işbirliğini sağlayarak bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacı doğrultusunda bilimsel yöntemlerle ve katılımcı bir anlayışla bölgesel önceliklerimizi belirleyen 2010-2013 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı hazırlanmıştır. Bu bölge planı
çerçevesinde proje finansman destekleri, eğitim ihtiyaçları, yatırım ve tanıtım imkanları açısından kalkınmaya yön verecek bir model oluşturulmuştur.
BEBKA bölgenin küresel rekabet gücünün artırılmasını desteklerken, sosyal ve
çevresel bileşenleri de göz ardı etmeyen sürdürülebilir bir kalkınma hedefini benimsemekte, bu doğrultuda belirlenen gelişme eksenleri ile ekonomik sektörlerde
rekabetçiliğin artırılmasını ve sosyal alanda yaşam kalitesinin yükseltilmesi için
çalışmalarını sürdürmektedir.
Kurumun uzun dönemli planlanmış stratejik amaçlarına ulaşabilmesi için ve
kurum felsefesini ilgili paydaş kurumlara doğru bir şekilde anlatmak için üç ayda
bir yayınlanacak olan BEBKA Haber’in hazırlıkları tamamlanmıştır.
Dergimizin ilk sayısında Ajans yapısını, desteklerini ve hedeflerini bölgemizde
ve bölge dışındaki tüm paydaşlarımıza aktarmaya ağırlık veriyoruz. Ayrıca, sonuçları ilan edilen 2011 Yılı Mali Destek Programı hakkında bir makale de dergimizde
bulabilirsiniz. İlk sayımızda Yönetim Kurulu Başkanımız Bilecik Valisi Sayın Halil
İbrahim Akpınar ile yapılmış bir röportaja yer veriyoruz. Dergimizin her sayısında üç ilimize ayrılmış bölümlerde illerimizi ve yatırım imkanlarını tanıtma fırsatı
bulacağız. 2010 yılında destek verdiğimiz projeler sonlanmak üzere ve bu projelerin somut çıktılarını görmekteyiz. Bu sayımızda olduğu gibi her sayımızda önceki
desteklerimizden proje örneklerini, yani “Başarı Öyküleri”ni sizlerle paylaşmayı
hedefliyoruz. Üç ay boyunca gerçekleştirdiğimiz önemli faaliyetlerimiz hakkında
kısa bilgilerin yer aldığı bir bölümde dergimizde yer almakta. Ekonomi Göstergeleri bölümü ise ülkemizdeki ve bölgemizdeki ekonomik görüntünün bir yansıması
olarak sizlere sunuyoruz.
Derginin hazırlanmasında emeği geçen ve katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyor ve BEBKA Haber Dergisi’nin bölgemize hayırlı olmasını temenni
ediyorum.
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Aziz DEMİRKAKAN

Başkan Vekili
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Mahmut YILMAZ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Kalkınma Kurulu Üyeleri listesi 30 Mart 2012 tarihi itibariyle güncellenmiştir.

Bölgenin sorunlarını ve fırsatlarını değerlendirme konusunda destek, tavsiye ve danışma görevini üstlenen Kalkınma Kurulu’nun 6. Toplantısı, 22 Şubat 2012 tarihinde
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinin Kalkınma Kurulu Üyeleri katıldı.
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BEBKA, bölgesinde sürdürülebilir
kalkınmaya öncülük ederek ulusal
kalkınma hedefine katkı sağlayan, bölgesel
kalkınmada ulusal ve uluslararası alanda
tanınan, saygın ve etkin bir kurum olmak
vizyonuyla hareket ediyor.
Bölgesinde sürdürülebilir kalkınmayı
hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik
farklarını azaltmak amacıyla yerel
düzeyde işbirlikleri geliştirip koordinasyon
sağlayarak bölgesel kalkınmayı
planlamak, yönlendirmek ve desteklemek
BEBKA’nın misyonunu oluşturuyor.

Kalkınmanın
Pusulası; BEBKA
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA),
08.02.2006 tarih ve 26074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının
Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”un
3. maddesine dayanılarak Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda 14 Temmuz 2009 tarih ve 2009/15236 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruldu. Genel Sekreterliğini Dr.
Mehmet Sait Cülfik’in yaptığı BEBKA, bölgedeki illerin valileri, belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ile sanayi
ve ticaret odası başkanlarından oluşan yönetim kuruluyla
en üst düzeyde temsil ediliyor. Bölgedeki üniversite, kamu
kurumu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle geniş bir işbirliği, katılım ve danışma ağını, alanında yetkin ve deneyimli uzman personeliyle güçlü bir icra organını
bünyesinde barındıran etkin bir yönetişim yapısına sahip
olan BEBKA, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde kamu, özel
sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve
işbirliğini geliştirerek kalkınmaya yön veren, yerel sorunlara
yine yerel odaklı çözümler sunan, kaynakların yerinde ve etkin kullanımıyla sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden bir
kurum olarak faaliyet gösteriyor.
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Bölge içi gelişmişlik
farkları azalacak
Temel amacı kamu kesimi, özel sektör, sivil toplum ve
üniversiteler arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak olan BEBKA,
bu amaç doğrultusunda bilimsel yöntemlerle ve katılımcı
bir anlayışla bölgesel öncelikleri belirleyen 2010-2013 Bursa
Eskişehir Bilecik Bölge Planı hazırlayarak, bu çerçevede proje
finansman destekleri, eğitim ihtiyaçları, yatırım ve tanıtım
imkanları açısından kalkınmaya yön verecek bir model oluşturarak yoluna devam ediyor.

KURUMSAL

Kamu ve özel sektör ile
STK’lar arasında köprü
BEBKA’nın yetki, görev ve sorumluluklarını ise şunlar
oluşturuyor; “Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına
teknik destek sağlamak. Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak;
bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama
sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma
Bakanlığı’na bildirmek. Bölge plan ve programlarına uygun
olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki
projelere destek sağlamak. Bölgede kamu kesimi, özel kesim
ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge
plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri
izlemek.
Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik
olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları
arasındaki işbirliğini geliştirmek. Ajans’a tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak. Bölgenin kaynak ve olanaklarını
tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya
ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak,
yaptırmak; başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.
Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla
işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak. Bölge illerinde yatırımcıların,
kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren
izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili
mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek
elden takip ve koordine etmek. Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi
gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük
ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.
Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve
bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak.”

BEBKA, Buttim Plaza’da 6. ve 8. katlarda faaliyetlerine devam ediyor.

Teşkilat yapısı
Öte yandan Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım
Destek Ofislerinden müteşekkil olan Ajans’ta, Kalkınma Kurulu danışma, Yönetim Kurulu karar, Genel Sekreterlik ise
icra organı olarak çalışıyor. Kurumsal yapılanmasını Ocak
2011 itibariyle tamamlayarak çalışma birimlerini oluşturan,
Eskişehir, Bilecik ve Bursa illerinde yatırım destek ofislerini
kuran BEBKA’nın idari yapılanması ise şöyle;

Kalkınma
Kurulu

Yönetim
Kurulu

Genel
Sekreterlik
İç
Denetçi

Planlama
Programlama ve
Koordinasyon Birimi

İzleme ve
Değerlendirme
Birimi

Mali ve İdari
İşler Birimi

Program
Yönetimi
Birimi

Yatırım
Destek Ofisleri

Bursa YDO
Eskişehir YDO
Bilecik YDO
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BEBKA’nın çalışmaları
kalkınmaya yön verecek
BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Bilecik Valisi Halil İbrahim
Akpınar, Ajans’ın 2012’de de yapacağı çalışmalar ile Bursa, Bilecik
ve Eskişehir’in kalkınmasına yön vereceğini söyledi.

K

alkınma Ajansları’nın sürdürülebilir kalkınma
anlayışını hayata geçirmekte önemli rol oynayacağını belirten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Bilecik
Valisi Halil İbrahim Akpınar, BEBKA’nın şimdiye kadar
yaptığı ve önümüzdeki yıllarda yapacağı çalışmalar ile
bölgede kalkınmaya yön vereceğini dile getirdi. Akpınar, Ajans’ın kurulduğu 2009 yılından bugüne kadar
yapılan çalışmalar, görev alanındaki üç ile sağladığı
katkı ve geleceğe yönelik hedefler konusunda BEBKA
Haber’e konuştu…
- BEBKA ile nasıl bir Bursa, Bilecik ve Eskişehir hedefleniyor? Kalkınma Ajansları ile nasıl bir katkı sağlıyor? İleriye dönük kalkınma ajanslarından beklentileriniz nelerdir?
Kalkınma ajansları Türkiye’de bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak; merkezden tahsis
edilen kaynakların yerelde etkin ve verimli kullanımını
sağlamak; kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları
arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Ajanslar sürdürülebilir kalkınma anlayışını hayata
geçirmekte önemli rol oynayacaklardır. BEBKA şimdiye kadar yaptığı ve önümüzdeki yıllarda yapacağı çalışmalar ile bölgemizde kalkınmaya yön verecektir.
- 14 Temmuz 2009’da BEBKA’nın kurulmasıyla birlikte bu üç ile nasıl bir katkı sağladı?
2009 yılında kurulan Ajans, hızlı bir şekilde kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamış ve 2011 yılında
da faaliyetlerine devam etmiştir. 2010 Yılı Mali Destek
Programı projelerin gerçekleştiğini görüyoruz. İlimizde
ekonomiyi, turizmi ve yeni gelişmeleri desteklemek
üzere faaliyetlerimiz devam ediyor. Bilecik’te gerçekleştirilen projeler kapsamında, ilimizin turizm potansiyelini güçlendirmek adına Pelitözü Gölpark Mesire yerimizde düzenlemeler ve Söğüt’te Ertuğrulgazi Mescit
çevresinde iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca
Söğüt ilçemizde ve Bilecik merkezde kadınlar yöresel el
sanatları üzerine kurslar almıştır. İlimizde destek alan
KOBİlerde daha rekabetçi sanayiye ulaşma hedefimize
katkı sağlamıştır. Her üç ilimiz de hızlı gelişen iller içinde. Daha da sağlıklı bir şekilde gelişmesi için katkılarda
bulunmaya devam edeceğiz.
- Bölge planında “Yaşayan tarihi, kültürü ve doğasıyla turizmde çekim merkezi; girişimci ruhuyla
lider; yenilikçi ve bilgi odaklı sanayi ve tarımıyla
Avrupa’nın en rekabetçi üretim merkezi; çevreye ve
insana duyarlı müreffeh bir bölge” vizyonunu benimsenmiştir. Kalkınma anlamında bölgenin vizyonunu
değerlendirebilir misiniz?
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Bursa Eskişehir Bilecik bölgesinin gelişmesine yön
verecek amaç ve öncelikleri içeren bir stratejik belge
olan 2010-2013 Bölge Planı’nı bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve özel
sektör temsilcilerinin katılımıyla hazırlamış ve bölgemiz için bir vizyon oluşturulmuştur. Bölge olarak bu
vizyona ulaşabilmek için daha rekabetçi bir sanayiye
sahip olmak için çalışan, çevre dostu projeler geliştiren
ve aynı zamanda tarih ve kültürümüze sahip çıkan kuruluşları ve işbirliği oluşumlarını destekliyoruz.

RÖPORTAJ

- BEBKA yapısı itibariyle üç farklı kenti aynı çatı altında buluşturan bir kurum. Kentlerin birbirinden yararlanabilecekleri tecrübeler var. Her kentin farklı bir
dinamizmi var. BEBKA’yı üç kentin ilişkilerinin geliştirilmesi açısından değerlendirir misiniz?
Türkiye hızla gelişen ve kalkınan bir ülkedir. Türkiye
içerisinde de Bilecik, Bursa ve Eskişehir illerimiz yine kalkınma da önde giden illerimizden üç tanesi. Bilecik’in
nüfus ve yüzölçümü itibariyle küçük, nüfus artışı, ekonomik yatırımlar, tarihi ve doğal kaynakları bakımından zengin bir alana sahip bir ildir. BEBKA’nın sağladığı
destekler ile hem sanayi alanında gelişme, hem de tarihi
ve doğal güzelliklerimizin geliştirilmesi, tanıtılması anlamında yeni çalışmalar yapabiliriz. Aslında elimizde
bir hazine var. Her tarafta Şeyh Edebalı yok, her tarafta
Osmanlı kuruluş mekânları yok. Bilecik bu yönden çok
şanslı bir yer. Bizim, ‘Biraz imkânımız olsa yaparız’ dediğimiz şeyler için şu anda bir imkân var.
BEBKA’nın faaliyete geçmesiyle her üç
il ortak çalışma ve birbirinin tecrübelerinden faydalanma fırsatı bulmuştur.

bir katkı sağlayabiliriz. BEBKA önümüzdeki yıllarda da
Ar-Ge ve yenilikçilik alanındaki projeleri desteklemeye
devam edecektir.

BİLECİK’İN TEŞVİKLERDEN
ALACAĞI PAY İKİ KATINA ÇIKTI
- Bilecik’deki yatırım imkânlarından söz edebilir misiniz?
Bilecik nüfusu itibariyle her ne kadar küçük bir il olsa
da sanayi yönünden hızla gelişiyor. İlimiz hem fabrikalar ve ekonomik yatırımlar yönünden hem de doğal ve
tarihi kaynakları yönünden zengin bir alan. Bilecik 6
organize sanayi bölgesiyle yatırımcılara uygun yatırım
ortamı sunmaktadır. İstanbul-Eskişehir hızlı tren ve yeni
karayolu ulaşım projelerinin hayata geçmesiyle ilimiz ve
bölgemiz yatırımlar için cazip bir bölge haline gelecektir.
Bilecik‘in Bursa‘ya, Yenişehir‘e ve İznik‘e olan bağlantılarının da güçlendirilmeye başlanması
yerel ekonomik yaşama şimdiden bariz canlanmalar getirmeye başlamıştır.
Gündemde olan bir diğer konu da İstanbul sanayisinin çevre illere kaydırılmaBEBKA’nın faalisı kapsamında düşünülen potansiyel
illerden birisi de Bilecik’tir. Ayrıca son
yete geçmesiyle
teşvik yasası kapsamında 3. Bölge olaher üç il ortak çarak sınıflandırılması nedeniyle ulusal
alacağı pay neredeyse iki
lışma ve birbirinin teşviklerden
katına çıkmıştır.

FARKINDALIK YARATTIK
- BEBKA’nın 2011 yılı mali destek
programı kapsamında ar-ge ve yenilikçilik, çevre ve enerji ile sosyal kalkınma konularında destek almaya
hak kazanan 76 proje açıklandı. 368
tecrübelerinden
proje başvurusu yapıldığı düşünüldüğünde programa yoğun ilgi olduğunu
ALMIŞ PROJELER
faydalanma fırsatı DESTEK
söyleyebiliriz. Bu konuda ne düşünüÖRNEK OLUŞTURUYOR
yorsunuz?
- BEBKA, bir yönüyle proje hazırlabuldu.
Bir önceki seneye göre başvuru sama kültürüne de hizmet ediyor. İyi
yılarının artması bizi memnun etmişproje hazırlayabilen kurum ve kurutir, bölgemizdeki kurumlar ve KOBİ’ler
luşlar aynı zamanda bu alışkanlıklaiçin bir farkındalık yarattığımızı düşürını tüm iş süreçlerine yansıtabilir.
nüyorum. 2011 yılı mali destek programı kapsamında
BEBKA, sadece mali destek değil aynı zamanda kurum16.000.000 TL tahsis edilmiştir. Tabii bunun çarpan etkisi
sallaşma açısından da rehberlik etme misyonunu üstde düşünüldüğünde önemli ölçüde bir yatırımın bu üç
leniyor diyebilir miyiz?
ilde gerçekleşmesine vesile olacak. Yeni alanlara yelken
BEBKA tarafından, bölgemizdeki kurum ve kuruluşaçmamızı yeni ufuklara yönelmemizi sağlayacak.
ların proje hazırlama kapasitesini artırmak amacıyla
‘Ar-Ge ve yenilikçilik alanı ile üreten, ihracat yapan,
her ilde hatta birçok ilçede proje yazma eğitimleri düistihdam oluşturan ve vergi vererek kalkınmanın en
zenlenmiştir. Kurumlarımız proje başvurularını kendi
önemli unsurlarından biri olan KOBİ’lere, firmalarını
illerindeki ofislere yapmaları, gerektiğinde programlar
ileriye götürecek ancak Ar-Ge çalışmalarını ertelemek
hakkında yerelde bilgi ve destek alabilmeleri çok önemyerine bir an önce hayata geçirme fırsatı tanınıyor’ dilidir. Destek almış projeler diğer kurumlarımıza da öryebilir miyiz? Kısacası firmaları rekabette öne çıkaranek olmakta ve proje başvurusu yapmaları için cesaret
cak ama sürekli ötelenen yatırım kararları bu sayede
vermektedir.
öne mi alındı?
-BEBKA’nın 2012 yılında gerçekleştireceği faaliyetler
Kalkınma ajansı olarak bölgede daha rekabetçi bir save hedefleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
nayiye ulaşabilmek için Ar-Ge çalışmalarına destek verBursa, Eskişehir ve Bilecik illerinin bölgesel kalkınma
mekteyiz. Ar-Ge ve Yenilikçilik programında KOBİ’lerin
sürecini planlamayı, yönlendirmeyi ve desteklemeyi
tasarım, ürün ve süreç geliştirme ve geliştirilen ürünlehedefleyen BEBKA’nın faaliyetlerinin, bölgenin sürdürin ticarileştirilmesi alanlarında kapasitelerinin yükrülebilir kalkınmasında etkin rol oynamasını temenni
seltilmesi; Ar-Ge ve yenilikçilik alanında ortak olarak
ediyorum. 2012 yılında yapılacak olan sektörel toplankullanıma yönelik altyapının oluşturulması ve geliştiriltılar, çalıştaylar ve analizlere ek olarak daha yoğun bir
mesi amaçlanmaktadır. 2011 yılı proje teklif çağrısı kapbiçimde yeni dönemin bölge planının oluşturulması için
samında sözleşmeler kısa süre içerisinde imzalanacak
faaliyetler yürütülecektir. Bu süreçte olabildiğince geniş
ve böylece Ar-Ge ve yenilikçilik projeleri uygulanmaya
bir katılımcılık sürecinin hayata geçirilebilmesi hedefbaşlayacaktır.
lenmektedir. BEBKA yapacağı çalışmalar ile bölgemizde
Bizim bu desteklerimizle küçük işletmelerimize ciddi
kalkınmaya yön verecektir.
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2012 yılında insan odaklı
kalkınmaya öncelik
BEBKA, 2010-2013 Bölge Planında ekonomik, sosyal ve kültürel alanda bütüncül bir yaklaşımla
dengeli, rekabetçi ve insan odaklı kalkınmayı sağlamak ve sürdürülebilir kılmak için 6 gelişme
ekseni altında 27 amaç, 68 hedef, muhtelif stratejiler ve performans göstergeleri belirledi.

B

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 20102013 dönemini kapsayan Bölge Planı doğrultusunda
hazırlanan 2012 yılı Çalışma Programı’nda yer alan
faaliyetlerini altı başlık altında yürütmeyi hedefliyor. Beşeri
Kaynakların ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Ajans’ın öncelikleri arasında. Bu kapsamda Ajans, organizasyon yapısının performans
odaklı bir sisteme kavuşturulmasına ve personel yetkinliğinin artırılmasına odaklanan bir strateji benimsiyor. Ayrıca iç
kontrol sisteminin geliştirilmesi ve bağımsız dış denetimin
gerçekleştirilmesi 2012 yılında öne çıkan başlıklar arasında.
Kurumsal yapının geliştirilmesi kadar önemli olan bir başka husus da Ajans’ın kurumsal iletişim ve tanıtım faaliyetleri. Bu çerçevede uygulanacak faaliyetler, bölgede kurumsal
iletişim ve koordinasyonun geliştirilmesine sağlayacağı katkıların yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde de Ajans’ın
tanıtımına ve çeşitli kurumlarla işbirliği geliştirmesine zemin hazırlayacak.
2012 yılında planlama, programlama ve koordinasyon
faaliyetleri içerisinde 2013 sonrası yeni bölge planının hazırlanmasına yönelik sektörel toplantılar ile ilçe toplantılarının
yapılması ve bölgede çok taraflı işbirliği modellerinin geliştirilmesi gibi konular yer alacak. Ulusal politikaların yerelde
uygulanmasını takip etmek için ilgili kurumların yetkilileri
ve bölge illerindeki yerel aktörlerle toplantılar düzenlenmesi
de bu kapsamdaki önemli bir gündem maddesi.
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YENİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI
ÇALIŞMALARI BAŞLADI
2012 yılında bölgesel gelişmeyi daha iyi anlamaya yönelik ekonomik, sosyal ve mekansal analizler yapacak olan
Ajans’ın, kümelenme analizleri, etki analizleri, rekabet gücü
yüksek sektörlerin belirlenmesi ve analizi gibi konular da çalışmaları arasında.
İlçe bazında bu göstergeler bölge planının izleme ve değerlendirme süreci açısından önemli bir araç olacakken,
Ajans’ın oluşturacağı mali destek programları 2012 yılındaki
bir diğer önceliği alacak. Bu destek programları proje teklif
çağrısı, doğrudan faaliyet destekleri ve teknik destekler olarak üç başlık altında ele alınacak. Bölge planında yer alan
stratejik önceliklerden de yola çıkarak 2012 yılı içerisinde
açıklanacak 2013 yılı doğrudan mali destek programının
kapsamı ve detayları üzerine çalışılacak, önceliklerin belirlenmesi için kamu kesimi ve özel sektör ile toplantılar gerçekleştirilecek.
Bölgenin yatırım imkanlarının tespitine, tanıtımına ve
bölgede yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler, 2012 yılında Ajans’ın öncelik verdiği alanlardan biri.
Ajans 2010 ve 2011 yılları içerisinde desteklenen projeler
özelinde yapacağı izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin
yanı sıra, bir bütün olarak 2010 yılı proje teklif çağrısının
performansını ölçmeye yönelik genel bir izleme ve değerlendirme de yapacak.

HEDEFLER

TANITIM FAALİYETLERİ ARTIRILACAK
BEBKA’nın tanıtımı ve faaliyetlerinde etkinliğinin artırılması ve iyi uygulama örneklerinin görülmesi amacıyla
yurtdışındaki kalkınma ajansları ve diğer ilgili kurumlarla
işbirliği 2012 yılı faaliyetlerinde önemli bir yer teşkil edecek.
Özellikle Almanya’nın Hessen Eyaleti ile Bursa Valiliği arasında Eskişehir ve Bilecik illerini de kapsayacak şekilde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında şu ana kadar yapılan
faaliyetlerin 2012 yılında da devam ettirilmesi amaçlanmakta. Bursa’nın 2013 yılı Arap Turizm Başkenti olarak seçilmesi
sebebiyle bu kapsamda karşılıklı ziyaretler ve fuarlara katılımın gerçekleşmesi planlanmakta.
ULUSLARARASI AĞLARA ÜYELİK
Uluslararası işbirliği kapsamında Avrupa’da faaliyet
gösteren ajansların üye olduğu bir çatı kuruluş niteliğinde
olan Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği’ne (EURADA) 2011
yılında üye olan BEBKA, bu kurumun düzenlediği çeşitli organizasyonlara katılım
sağladı. EURADA üyeliğinin 2012 yılında da
devam ettirilmesi planlanırken, ayrıca bu
kurumla yakın işbirliğinin devam ettirilmesi
ve EURADA’nın bölgesel kalkınma ve destek
programları ile ilgili düzenlediği sempozyum, konferans vb. faaliyetlere katılım sağlanması hedeflenmekte. EURADA vasıtası ile Avrupa’daki kalkınma ajansları
ile temasa geçilmesi ve ilgili alanlarda işbirliği çalışmaları
yapılması amaçlanmakta.
KÜMELENME ANALİZİ ÇALIŞMALARI
BEBKA tarafından TR41 Bölgesi için 2012 yılında kümelenme çalışmaları başlatılırken, bu amaçla Bursa-Eskişehir-Bilecik illerine ve Türkiye geneline ait, başta Sosyal Güvenlik
Kurumu’ndan (SGK) olmak üzere birçok kurum ve kuruluştan (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ticaret ve Sanayi Odaları) çalışan sayıları, ilgili sektörel
istihdam bilgileri, firma sayıları, yurtiçi ve yurtdışı satışlar/
ihracat miktarları için veri talebinde bulunuldu. Bu kurumlardan elde edilen veriler kullanılarak TR41 Bölgesi’nin kümelenme analizi çalışmaları yapılmakta.

BÖLGESEL KALKINMA
GÖSTERGELERİ HAZIRLANMASI
Özellikle il ve ilçe düzeyindeki veri eksikliğinin giderilmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör için başlatılan veri talebi çalışmaları devam edecek, istatistiklerin mevcut düzeyiyle ilgili genel durum belirlenecek.
Bölgenin gelişmesinin zaman içinde izlenebilmesi adına
kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden yapılan veri/
istatistik derleme çalışmasının yanında mevcut istatistikler
kullanılarak bölge, il ve ilçe düzeyinde göstergeler üretilecek.
Bu göstergeler üretilirken, alanında uzman öğretim üyelerinin katılım sağlandığı Ajans tarafından düzenlenen 2011
Bölgesel Kalkınma Çalıştayı’nda ortak akıl yolu ile belirlenen
bölgenin sürdürülebilir kalkınmasında temel teşkil edecek
ve bölge illerinin/ilçelerinin sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerinin zaman içinde izlenmesinin sağlayacak gösterge
seti esas alınmakta.
Derlenen mevcut olduğu belirlenen veri ve istatistikler
kullanılarak üretilebilecek bölgesel kalkınma göstergelerinin üretilmesi ve güncelliğinin takibi yapılacak. Üretilen göstergelerle ilgili bilgi notu ve raporlar hazırlanacak, böylelikle
bölge ile ilgili edinilen ayrıntılı bilgi paylaşılmış olacak.
Bölge il ve ilçelerin gelişiminin takibi için kalkınma göstergelerinin yanında bölge içi gelişmişliğin takibi için literatür
ve dünya uygulamaları incelenerek endeks çalışması başlatılacak ve bu endeksin takibi ve güncellenmesi sağlanacak.
YENİ FAALİYETLER
2012 yılında yapılacak inceleme ve araştırmalara göre
güdümlü proje desteği ile ilgili olarak karar verilecek, bölge
illerinde gerçekleştirilebilecek iyi bir güdümlü proje fikrinin
hayata geçirilmesi sağlanacak. Dolayısıyla olası güdümlü
proje uygulamalarının 2013 ve 2014 yıllarında yapılması
planlanmakta.
2012 ve 2013 yıllarının çalışma programlarında, 2013 yılı
sonrası dönemini kapsayacak olan bölge planı çalışmaları da
ağırlıklı bir biçimde yerini alacak. Bu kapsamda 2012 yılında
yapılacak olan mutad sektörel toplantılar, çalıştaylar ve analizlere ek olarak daha yoğun bir biçimde yeni dönemin bölge
planının oluşturulması için faaliyetler yürütülecek. Bu kapsamda bölgedeki üniversite potansiyelinden yararlanmak
amacıyla bölge planının çeşitli cephelerini müzakere etmek
üzere üniversite öğretim üyelerinden, kamu, özel sektör ve
sivil toplum kuruluşlarından uzman kişilerden oluşacak ihtisas komisyonları oluşturulabileceği gibi, bölge planı dahilinde yapılması gereken analiz çalışmaları için hizmet alımları
gerçekleştirilebilecek. 2013 sonrası dönemi kapsayacak olan
bölge planı çalışmalarında olabildiğince geniş bir katılımcılık sürecinin hayata geçirilebilmesi adına, şimdiye kadar
kurulan ve 2012 yılı kurumsal iletişim stratejisi uyarınca da
pekiştirilecek olan paydaş iletişim ağı en etkin şekilde kullanılarak bölge planının katılımcı bir metodla şekillendirilmesi hedeflenmekte.
2012 yılı çalışma programı kapsamında ele alınan kurumsal gelişim ve yönetim, kurumsal iletişim ve tanıtım, planlama programlama ve koordinasyon başlıkları altındaki tüm
faaliyetlerin nihai hedefi, 2010-2013 Bölge Planı’nın sağlıklı
bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi ve bu izleme-değerlendirmede göze çarpan eksikler doğrultusunda yeni dönemin bölge planını oluşturarak 2013 ve 2014 yıllarındaki
çalışmalarına yön vermek.
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DESTEKLER

Kalkınma Ajansları tarafından
sağlanabilecek destekler
Kalkınmaya yön verecek, bölgedeki sektörel ve tematik sorunlara çözümler sunacak proje ve
faaliyetlere yönelik BEBKA’nın destekleri mali ve teknik olmak üzere iki kısımdan oluşuyor.

K

alkınma Ajansları, bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiş
uygunluk kriterleri doğrultusunda; bölge planı ve programları ile yıllık çalışma programı ve ilgili başvuru rehberlerinde
belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali ve teknik destek
sağlamaktadır. Ajanslar, proje desteklerini Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Destek Yönetim Kılavuzu’nda belirtilen usullere göre kullandırmakta
olup, belirlenmiş olan bu yöntemler dışında, projelere kaynak aktarımı yapılamamaktadır.
Kalkınma Ajansları tarafından verilen destekler mali ve
teknik destek olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.
1. MALİ DESTEKLER
Ajans, yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde
açıkça belirtilmek kaydıyla; özel işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin,
kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, birliklerin ve kooperatiflerin aşağıda sayılan türlerdeki proje ve faaliyetlerine mali destek sağlayabilir. Her bir
destek programına proje sunabilecek olan başvuru sahipleri
o programın başvuru rehberinde belirtilmektedir.
Ajansın sağlayabileceği mali destekler; doğrudan finansman desteği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği olmak üzere
üçe ayrılır.
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Doğrudan Finansman Desteği
Doğrudan finansman desteği, Ajans’ın belirlediği usul ve
kurallar çerçevesinde, belli proje ve faaliyetlere yaptığı karşılıksız yardımlardır.
Doğrudan finansman desteği, Ajans’ın esas itibarıyla proje
teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı desteklerden oluşur.
Ayrıca Ajans, proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerinden bazılarını hafifletmek
veya proje hazırlık sürecini doğrudan yönetmek suretiyle,
doğrudan faaliyet desteği ve güdümlü proje desteği şeklinde
de doğrudan destek sağlayabilir.
Proje Teklif Çağrısı
Ajans tarafından yürütülen belirli bir destek programı
kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve
koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. Her teklif çağrısı için özel olarak belirlenecek kriterleri ve “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme
Yönetmeliği”ndeki uygunluk şartlarını sağlayan kurum ve
kuruluşlar başvuruda bulunabilir.
Her bir proje teklif çağrısının amaç ve öncelikleri, bölge
planındaki hedeflerle uyumlu olacak şekilde belirlenir. Sunulacak projelerin bu önceliklere uygun olması ve belirlenen
hedefe ulaşmaya katkıda bulunacak çıktılara sahip olması
gerekir.
Ajans tarafından her bir proje başına verilebilecek azami
ve asgari mali destek miktarları ve destek oranları, destek
programının kendine özgü koşullarına göre farklılık gösterebilir ve bu limitler başvuru rehberinde belirtilir. Bu sınırlar
belirlenirken, programın genel amaç ve hedefleri, potansiyel
başvuru sahiplerinin niteliği, uygun görülen proje konuları
ve maliyetler, program bütçesi gibi unsurlar göz önünde bulundurulur.

DESTEKLER

Proje teklif çağrısı için belirlenen ve başvuru rehberinde
Faiz Desteği
belirtilen kriterlere göre hazırlanan projeler, teklif çağrısıFaiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilnın başvuru döneminde ajansa sunulur. Projeler, Kalkınma
gili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde
Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nde belirbelirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan
lenmiş olan kurallara göre değerlendirilerek destek almaya
alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerihak kazanan projeler ilan edilir.
nin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız
Değerlendirme süreci, ön inceleme, teknik ve mali deyardımdır. Bu destekten Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletğerlendirme, ön izleme ziyaretleri, değerlendirme komitesi
meler (KOBİ) , çiftçi ve çiftçi grupları, serbest meslek sahipledeğerlendirmesi ve yönetim kurulu onayı aşamalarından
ri yararlanabilir.
oluşur. Ön inceleme aşamasında Ajans uzmanları tarafından
uygunluk ve evrak kontrolü yapılarak başvuru rehberinde
Faizsiz Kredi Desteği
belirlenen başvuru şartlarına uymayan projeler değerlendirFaizsiz kredi desteği, Ajans tarafından kâr amacı güden
me dışında bırakılır. Teknik ve mali değerlendirme aşamasıngerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında, Ajans dışından
da imzalanacak protokolbağımsız değerlende belirtilen nitelikteki
diriciler, başvuru
projeleri için, ilgili aracı
DESTEKLER
rehberinde belirkuruluşlar eliyle kredi vetilmiş olan değerrilmesidir. Bu mali destek
Teknik
lendirme tablosuKalkınma Ajansları Proje
Mali Destekler
Destekler
na göre projeleri
ve Faaliyet Destekleme
değerlendirerek
Yönetmeliği ve Destek YöFaiz ve
puan verirler. Son
netim Kılavuzu’ndaki usul
Doğrudan Finansman Desteği
Faizsiz Kredi
aşamada üniversive
esaslar
dâhilinde
Ajans tarafından
Desteği
te öğretim üyeleri
sağlanır ve mali destek faiz ödenmeksiDoğrudan
ve kamu görevlilezin taksitler halinde geri ödenir. Bu desProje Teklif
Güdümlü
Faaliyet
rinden oluşan detekten Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ),
Çağrısı
Proje Desteği
Desteği
ğerlendirme komiçiftçi ve çiftçi grupları, serbest meslek sahipleri yarartesi tüm projeleri
lanabilir.
gözden geçirerek bağımsız değerlendirici puanlarını inceler
Faiz desteği ve faizsiz kredi desteğinin uygulanması için
ve onaylar. Daha sonra başarılı proje listesi yönetim kurulu
ajansların kuruluşundan kanunda belirtilen belli bir süre
tarafından onaylanarak destek almaya hak kazanan projeler
geçmesi gerekmekte olup, henüz bu destek türleri hayata
duyurulur ve projelerin uygulama dönemine geçilir.
geçirilmemiştir.
Doğrudan Faaliyet Desteği
Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli
fırsatlardan yararlanılmasına ve bölge ekonomisine yönelik
tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlere yönelik faaliyetlerin proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmaksızın doğrudan desteklenmesidir. Bu desteğe; yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları,
birlikler ve kooperatifler başvurabilir. Doğrudan Faaliyet Desteği ile bölgesel kalkınma ile ilgili araştırma, fizibilite, analiz
ve raporların hazırlanmasına yönelik projeler desteklenmektedir. Bu destek programı için öncelikler, başvuru şartları ve
şekli ve diğer hususlar başvuru rehberinde belirtilir.
Güdümlü Proje Desteği
Bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek nitelikteki iş geliştirme merkezleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme merkezleri ve işletmelerin ortak kullanımına
açık fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuar ve atölye
gibi büyük bütçeli altyapı ve/veya işletme desteklerini içeren, stratejik önem taşıyan, projelere Ajans’ın öncülük edip
ve koordinasyonunu üstlenmesi ile proje teklif çağrısı yöntemi uygulamadan doğrudan mali ve teknik destek sağlamasıdır. Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler,
meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve
kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve küçük sanayi
siteleri, sivil toplum kuruluşları başvurabilir.

2. TEKNİK DESTEK
Teknik Destek, Ajans’ın, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalar için, mevcut imkanları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet
alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme,
danışmanlık sağlama, gibi kurumsal nitelikli ve kapasite
geliştirici faaliyetlere sağladığı destek türüdür.
Yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş
geliştirme merkezleri, birlik ve kooperatifler ve bu kurum ve
kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler Ajans’a
Teknik Destek için başvuruda bulunabilir.
Ajans’tan teknik destek alabilecek kurum ve kuruluşlar
ile teknik desteğe ilişkin şartlar ve başvuru şekli Ajans internet sitesinde duyurulur ve ikişer aylık dönemler halinde
başvurular kabul edilir. Teknik destek başvuruları kabul dönemini takiben 10 gün içerisinde değerlendirilir ve desteklenecek projeler Ajans internet sitesinde duyurulur.
Teknik Destek Programı kapsamında başvuru sahibine
doğrudan bir mali destek sağlanmaz. Talep edilen Teknik
Destek, Ajans tarafından doğrudan veya hizmet alımı yoluyla sağlanır. Desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması
durumunda azami destek tutarı 15.000 TL’dir. Teknik destek
faaliyetleri sözleşmenin imzalanmasını müteakip bir ay içerisinde tamamlanır.
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GÜNDEM

2011’de
76 proje
mali destek
almaya
hak kazandı
Mali destek programı kapsamında
2011 yılında BEBKA’ya başvuru
yapan 368 projeden destek almaya
hak kazanan 76 projeye toplam
16 milyon TL tahsis edildi.

B

ursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından verilen mali destek programlarına 2011 yılında 160’ı Ar-Ge ve Yenilikçilik, 112’si Çevre ve Enerji ve
96’sı Sosyal Kalkınma olmak üzere toplam 368 proje başvurusu yapıldı. 2011 yılı Mali Destek Programları değerlendirme süreci “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme
Yönetmeliği”ne göre tamamlanarak, desteklenmeye hak
kazanan projeler belirlendi ve 08.03.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda mali destek almaya hak
kazanan projeler onaylandı. Kar amacı güden kuruluşlara
yönelik Çevre ve Enerji Mali Destek Programı kapsamında
12 proje, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik Çevre ve
Enerji Mali Destek Programı kapsamında 17 proje, Ar-Ge ve
Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında 29 proje ve
Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 18 proje olmak üzere toplam 76 proje destek almaya hak kazandı.
Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile sözleşme
imzalanacak ve projelerin izleme süreci başlayacak. 65 ve
üzeri puan alarak başarılı sayılan bütün projeler destek almaya hak kazandığı için yedek proje bulunmuyor.
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GÜNDEM
2011 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI
20.09.2011 tarihinde ilan edilen, Bursa Eskişehir Bilecik
Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2011 yılı proje teklif çağrıları değerlendirme sonuçları belli oldu.BEBKA’nın 2011 yılı proje teklif çağrılarının toplam bütçesi 16 milyon TL olup, bu tutarın
5 milyon TL’si Ar-Ge ve Yenilikçilik, 9 milyon TL’si Çevre ve
Enerji, 2 milyon TL’si Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları kapsamında gelecek projeler için tahsis edilmiştir.
Kar amacı güden ve gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak başlatılan bu çağrıda program başlıkları,amaç ve
öncelik alanları şöyledir;
Ar-Ge ve Yenilikçilik Mali Destek Programının amacı TR41
Bölgesi’nde araştırma-geliştirme ve yenilikçilik alanlarında
kapasite ve işbirliğinin geliştirilmesi ile bölgenin gücünün
artırılmasıdır. Bu program için ayrılan 5 milyon TL’lik bütçe,
kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşların projeleri için tahsis edildi.
Çevre ve Enerji Mali Destek Programının amacı TR41 Bölgesinde çevresel kirliliğin önlenmesi, mevcut kontrol, arıtma ve
toplama tesislerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerjiye geçişin sağlanması ile sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaktır.
Bu program için ayrılan toplam 9 milyon TL’nin 4,5 milyon
TL kısmı kar amacı gütmeyen kuruluşlara kalan 4,5 milyon
TL’lik kısmı da kar amacı güden kuruluşlara yöneliktir.
Sosyal Kalkınma Mali Destek Programının amacı; engellilerin kadınların ve yaşlıların yaşam kalitelerinin artırılması
ve hayatın tüm alanlarına katılımlarının sağlanması olup bu
program sadece kar amacı gütmeyen kurumlara yöneliktir.
Bu program için ayrılan toplan bütçe 2 milyon TL’dir.

üyeleri olmak üzere kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ve proje ekipleri katılmıştır.
Bu geniş katılımlı toplantıların yerel basındaki yankıları mali
destek programının kamuoyuna duyurulması anlamında
büyük bir rol oynamıştır.Açılış toplantılarının ardından mali
destek programının kamuoyuna duyurulmasıyla ilgili faaliyetler devam etmiştir.
Ayrıca proje teklif çağrısının daha uzun süre kamuoyunun ve özellikle ilgililerin gündeminde kalabilmesi amacıyla
Bursa,Eskişehir ve Bilecik illerinde mali destek programları
hakkında bilboardlarda duyurular asılmış,yerel basın kuruluşlarında basın bültenleri ve ilanlar verilmiş ve proje teklif
çağrısı tanıtım broşürleri dağıtılmıştır.

PROJE TEKLİF ÇAĞRISININ
İLANI VE DUYURULMASI
2011 yılı Proje Teklif Çağrısı Bursa,Eskişehir ve Bilecik’te
ayrı ayrı düzenlenen açılış ve bilgilendirme toplantılarıyla
ilan edilerek kamuoyuna duyurulmuştur.Açılış toplantılarına başta Bölge illerinin Valileri ve BEBKA Yönetim Kurulu

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI VE EĞİTİMLER
Her üç ilde de Proje Teklif Çağrısının ilanının hemen ardından yaygın bir şekilde bilgilendirme tolantılarına başlanmıştır.Bu kapsamda Bursa merkezde 8 adet ve ilçelerde 12 adet
yapılan bilgilendirme toplantılarına toplamda 1242 kişi katılmıştır. Eskişehir merkezde 3 adet ve ilçelerde yapılan 12 adet
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GÜNDEM
2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI
bilgilendirme toplantılarına toplamda 558
Proje Başvuru Sayısı
kişi katılmıştır.Bilecikte il merkezinde 2 adet
DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
(Programa Göre)
ve ilçelerde 7 adet olmak üzere toplam 9 bilBursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
(BEBKA) tarafından 20.09.2011 tarihinde kagilendirme toplantısına 293 kişi katılmıştır.
muoyuna duyurulan ve 15.12.2011 tarihi saat
Bilgilendirme toplantılarına üç ilde toplam17:00’a kadar başvuru kabulü yapılan 2011
da 2093 kişi katılmıştır.
Bilgilendirme toplantılarının ardından
yılı mali destek programlarına 160’ı Ar-Ge
yine Bursa’da 4 adet,Eskişehir ve Bilecik’te de
ve Yenilikçilik, 112’si Çevre ve Enerji ve 96’sı
Sosyal Kalkınma olmak üzere toplam 368 pro2’şer adet proje yazma eğitimi düzenlenmişje başvurusu yapılmıştır. Bu projelerin 241
tir. Toplam 8 adet proje yazma eğitimi düzenadedi Bursa, 91 adedi Eskişehir, 36 adedi de
lenmiş olup düzenlenen eğitimlere toplam
Bilecik’te bulunan kurum ve kuruluşlar tara373 kişi katılmıştır. Bu eğitimlerde, ajansa
Çevre Enerji
fından sunulmuştur.
proje başvurusunda bulunmak isteyen kişi
Ar-Ge Yenilikçilik
ve kurumlara program ile ilgili bilgiler veril2011 yılı Mali Destek Programları değerlenSosyal Kalkınma
dirme süreci “Kalkınma Ajansları Proje ve Famiş ve başvuru formunun doldurulması, faaaliyet Destekleme Yönetmeliği”ne göre tamamlanarak, desliyetlerin planlanması, bütçenin hazırlanması, başvuru şekli
teklenmeye hak kazanan projeler belirlenmiştir. 08.03.2012
ve diğer gerekli işlemler hakkında ayrıntılı bilgilendirme ve
tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında mali destek
uygulama çalışmaları yapılmıştır. Bu eğitimler, bölgenin proje yazma kapasitesinin artırılması için çok önemli katkılar
almaya hak kazanan projelerin onaylanmasını müteakip kasağlamaktadır. Bunun yanında, BEBKA’nın kurumsal web
muoyuna ilan edilmiştir. Ajansımızdan başvuru yapan projelerden değerlendirme sonucu 65 ve üzeri puan alarak başasayfasında online proje yazma eğitimleri yer almakta olup,
rılı sayılan bütün projeler destek almaya hak kazandığı için
potansiyel başvuru sahipleri bu modülü kullanarak proje
yedek proje bulunmamaktadır. Kar amacı güden kuruluşlara
yazma ile ilgili gerekli bilgilere her zaman ulaşabilmektediryönelik Çevre ve Enerji Mali Destek Programı kapsamında 12
ler.
proje, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik Çevre ve EnerProje kabul döneminde başvuru sahipleri tarafından yazılı
ji Mali Destek Programı kapsamında 17 proje, Ar-Ge ve Yeniolarak bildirilen sorular kayıt altına alınmış ve e-posta yolu
likçilik Mali Destek Programı kapsamında 29 proje ve Sosyal
ile soruyu soran ilgililere cevap verilmiştir. Ayrıca geneli ilgiKalkınma Mali Destek Programı kapsamında 18 proje olmak
lendiren soruların Ajansın web sitesinde Sıkça Sorulan Soruüzere toplam 76 proje destek almaya hak kazanmıştır.
lar (SSS) bağlantısı altında yayınlanmıştır.

96

112

rge

160

enilikçilik

AY
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Destek almaya hak kazanan 76 projenin 45’i Bursa’dan,
25’i Eskişehir’den ve 6 tanesi de Bilecik’tendir. Bursa’dan
kazanan projelerin 22’si Kobi, 23’ü ise kar amacı gütmeyen
kuruluşların projelerinden oluşmaktadır. Eskişehir’den kazanan projelere bakıldığında 10 Kobi, 15 kar amacı gütmeyen
proje bulunmaktadır. Bilecik’te ise kazanan 6 projenin 3’ü Kobilerin, 3’ü de kar amacı gütmeyen kurumların projelerinden
oluşmaktadır.
Ar-Ge ve yenilikçilik programında destek almaya hak kazanan 29 Kobi projesine bakıldığında; makine-metal, otomotiv ve gıda sektörleri ön plana çıkmaktadır. Çevre ve Enerji
programından destek almaya hak kazanan Kobi projelerinde de gıda sektörü ilk sırada yer almaktadır. 2011 yılı proje
teklif çağrıları toplamında yaklaşık 7 milyon TL’si KOBİ’lere
2,44 milyon TL’si ortak kullanıma yönelik olarak kar amacı
gütmeyen kuruluşlara olmak üzere toplam 9,44 milyon TL
destek Ar-Ge ve Çevre projeleri ile sanayiye yönelik olarak
kullandırılmıştır.
Çevre ve Enerji programında, 2,84 milyon TL’lik kaynak
yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının, eğitim kurumlarının
arıtma, yenilenebilir enerji, laboratuvar ve geri dönüşüm projelerine aktarılmıştır. Sosyal Kalkınma programı kapsamında
kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşla-

rının kadın istihdamı, engellilerin eğitimi ve yaşlıların yaşam
kalitesinin yükseltilmesi gibi sosyal kalkınmaya hız verecek
projeler destek almaya hak kazandı.
BEBKA önümüzdeki dönemlerde de bölge planındaki öncelikler ve bölgenin öne çıkan ihtiyaçlarına göre belirlenecek
olan konulardaki projelere destek vermeye devam edecektir.

Proje hazırlama kapasitesini arttırmak ve gelecek dönem proje teklif
çağrılarına hazırlıklı olmak amacıyla üç ilin merkez ve ilçelerinde proje yapma
eğitimleri verildi.

BEBKA, yaptığı lansman toplantısı ile üç alanda dağıtılan 2011 yılı mali destek programı bütçesini 16 Milyon TL olarak açıklamıştı,
www.bebka.org.tr 17
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BEBKA’dan Üniversite-Sanayi
İşbirliğine Büyük Katkı
2011 yılı teklif çağrıları kapsamında BEBKA’ya teslim edilen projelerin yüzde 43’ünde üniversite
ile işbirliği yapıldı. Bu işbirliği, projenin hazırlanması, faaliyetlerin yürütülmesi gibi alanlarda
akademisyenlerden danışmanlık hizmeti alınması şeklinde olabildiği gibi, üniversitenin
kurumsal olarak projede ortak ya da iştirakçi olarak yer alması şeklinde de gerçekleşti.

B

ursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2011
yılı Ar-Ge ve Yenilikçilik, Çevre ve Enerji ve Sosyal Kalkınma başlıkları altında toplam 16 milyon TL bütçeli
Proje Teklif Çağrısı süreci tamamlandı. 2011 yılı teklif çağrıları kapsamında hazırlanan projelerde üniversite-sanayi ve
üniversite-kamu işbirliğini desteklemek amacı ile üniversite
ile işbirliği içeren projelere başvuru rehberlerinde de belirtildiği gibi değerlendirmede ek puan verildi. Proje hazırlayan
kurumların ve firmaların üniversitelerden destek alması için
önemli bir etki oluşturan bu uygulama olumu sonuç verdi.
2011 yılı teklif çağrıları kapsamında BEBKA’ya teslim edilen
projelerin yüzde 43’ünde üniversite ile işbirliği yapıldı. Bu işbirliği, projenin hazırlanması, faaliyetlerin yürütülmesi gibi
alanlarda akademisyenlerden danışmanlık hizmeti alınması
şeklinde olabildiği gibi, üniversitenin kurumsal olarak projede ortak yada iştirakçi olarak yer alması şeklinde de gerçekleşti. Bursa ilinden gelen proje başvurularının yüzde 38’inde,
Eskişehir ve Bilecik illerinden gelen proje başvurularının
yüzde 53’ünde üniversiteler projelerde ortak yada iştirakçi
olarak yer almış, akademisyenlerden danışmanlık hizmeti
alındı.
Bursa ilinde en çok üniversite işbirliği yüzde 38 ile Ar-Ge
ve Yenilikçilik programında yapılırken, Çevre ve Enerji programında yüzde 26, Sosyal Kalkınma programında yüzde 35
oranında üniversite işbirliği gözlendi. Bu projelerde üniversitenin katkısı, akademisyenlerden hizmet alımı şeklinde
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olmakla beraber, üniversiteler 14 projede iştirakçi ve 8 projede ise ortak olarak yer aldı. Her üç program için Uludağ
Üniversitesi’nden hizmet alımı katkısı göze çarparken 7
projede ortak olarak yer aldı. Bununla birlikte, Bursa Teknik
Üniversitesi toplam 5, Uludağ Üniversitesi 9 projede iştirakçi
olarak yer aldı.
Eskişehir ilinde en çok üniversite işbirliği yüzde 40 ile Sosyal Kalkınma Programı. Çevre ve Enerji programında yüzde
31, Ar-Ge ve Yenilikçilik programında yüzde 29 oranında
üniversite işbirliği gözlendi. Bu projelerde
üniversite katkısı, daha
çok üniversiteden proje
faaliyetleri için hizmet
alımı ve üniversitenin
projeye iştirakçi olarak
katılması şeklinde oldu.
Çevre ve Enerji ile Ar-Ge
Uludağ Üniversitesi ve Bursa
Teknik Üniversitesi, Bursa’dan
gelen proje başvurularının
yüzde 38’inde ortak yada
iştirakçi olarak yer aldı.

GÜNDEM

İşbirliği, hem projelerin kalitesini yükseltiyor hem de sanayi ve kamu alanındaki bu projeler ile uygulama imkanı bulan üniversitelere katkı sağlıyor.

ve Yenilikçilik projelerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi başı çekerken Sosyal Kalkınma projelerinde Anadolu
Üniversitesi’nin desteği gözlendi.
BİLECİK’TE EN ÇOK AR-GE VE
YENİLİKÇİLİK PROGRAMI’NDA İŞBİRLİĞİ
Bilecik ilinde en çok üniversite işbirliği yüzde 42 ile Ar-Ge
ve Yenilikçilik programında göze çarptı. Çevre ve Enerji programında yüzde 37, Sosyal Kalkınma programında yüzde 21
oranında üniversite işbirliği gözlenmiştir. Bilecik’ten teslim
edilen projelerde üniversite katkısı daha çok hizmet alımı
şeklinde planlanırken, genelde Bilecik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi ile işbirlikleri planlandı.
2011 yılı proje teklif çağrıları değerlendirme süreci sonunda başarılı olarak destek almaya hak kazanan projelerde de
yüksek oranda üniversite işbirliği dikkat çekti. Başarılı projelerin yüzde 47’si proje hazırlık ve uygulama aşamalarında üniversite işbirliği içeriyor. Üniversite ile işbirliği sadece
sanayi alanında değil sosyal ve çevre projelerinde de göze
çarpıyor.

Projelerde üniversite işbirliğine gidilmesi hem proje kalitesini yükseltmekte hem de üniversitenin sanayi ve kamu
alanındaki bu projeler ile uygulama imkanı bulması ile üniversiteye katkı sağlıyor. BEBKA’dan yapılan açıklamada,
projelerde üniversite işbirliğini geliştiren bu uygulamanın
devam ettirileceği ve bu işbirliğinin daha sistematik ve kurumsal hale getirilmesi için çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Proje faaliyetleri için
hizmet veren ve iştirakçi
olarak katılan Anadolu
üniversitesi, Sosyal
Kalkınma projelerinde
destek oldu.
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Bursa
Osmanlı döneminde İpek Yolu ve
Baharat Yolu gibi iki önemli ticaret
yolunun üzerinde yer aldığı için önemli
bir ticaret merkezi olan eski adıyla Brusa,
günümüzde katma değer açısından
Türkiye’de 4. sırada yer alarak bu
özelliğini korumaya devam ediyor.

M

armara Bölgesi’nin güneydoğusunda
yer alan Bursa, 2011 yılı verilerine göre
2.652.126 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin
4. büyük kenti olma özelliğini taşıyor. Yüzölçümü
10.891 km2, rakımı 155 m. olan şehrin iklimi kuzeyde
Marmara Denizi’nin etkisiyle ılıman, dağlık kesimini
oluşturan güneyde ise daha sert. Yıllık ortalama 750
mm yağış alan şehirde yılın en sıcak günleri temmuz-eylül ve en soğuk günleri ise şubat-mart aylarında yaşanıyor.
Bursa’da yer alan Bursa, İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa, İznik ve Orhangazi ovaları gibi geniş
ve verimli ovalar şehri önemli bir sulu tarım merkezi haline getirmiş. Ayrıca İznik ve Uluabat gölleri,
M.Kemalpaşa Çayı ve Uludağ’dan doğan kaynaklarla beslenen Nilüfer Çayı, Göksu Çayı, Koca Dere, Kara
Dere, Aksu Deresi gibi doğal su kaynaklarıyla Bursa,
Evliya Çelebi’nin dediği gibi adeta bir su şehri. Bu
zengin su kaynaklarını çeşmeler ve sebillerle süsleyen Bursa, bugün de termal tesisleriyle sağlık ve şifa
turizmine öncülük ediyor. Ovaları ve su kaynaklarının yanı sıra Bursa, doğu-batı ekseninde uzanan
sıradağlarıyla da dikkat çekiyor. Bunlar arasında
en önemlisi ise 2.543 m’lik yüksekliğiyle Marmara
Bölgesi’nin en yüksek dağı olan ve ülkemizde kış turizminin merkezi konumundaki Uludağ.
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İLK SANAYİLEŞME HAREKETİ
19. asırda yabancı sermayeli ipek fabrikalarının
kurulmasıyla başlayan ilk sanayileşme hareketinden itibaren ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Bursa, 1923 yılından itibaren Cumhuriyet
Dönemi’nde de gerek kamu yatırımlarıyla kurulan
Merinos fabrikası gibi tesislerle ve gerekse özel sektör eliyle kurulan sanayi kuruluşlarıyla ülke ekonomisinin gelişiminde önemli rol oynadı. Günümüzde
katma değer açısından Türkiye’de 4. sırada yer alan
şehir olan Bursa’da tekstil, otomotiv, imalat, tarıma
dayalı sanayi ve gıda, mobilya, makine-metal gibi
birçok sektör yer alıyor.
Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Gemlik, Kestel, Mudanya, İznik, Orhangazi, Karacabey, Mustafa
Kemal Paşa, İnegöl, Yenişehir, Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık olmak üzere 17 ilçesi bulunan Bursa, sosyo-ekonomik canlılığıyla bir ticaret
ve sanayi merkezi olmasının yanı sıra zengin tarihi
ve kültürel birikimiyle de çok önemli bir kültür ve
turizm merkezi konumunda. Tarihi boyunca birçok
farklı medeniyete ev sahipliği yapan şehir bugün
adeta yaşayan tarihi ve doğasıyla yerli ve yabancı
turistleri cezbeden bir açık hava müzesi görünümünde. Zengin tarihi, doğal güzellikleri, canlı sosyal ve
ekonomik yapısıyla Bursa, günümüzde de “kültürlerin buluştuğu şehir” olarak kendine has bir şehircilik
modelini yaşamakta ve yaşatmakta.

Cem Sultan Türbesi, Muradiye Türbeler bahçesinde yer alıyor.

Bursa Ulu Cami içerisindeki tarihi minber üzerinde güneş ve galaksi sistemleri büyülüyor.

Tarihi Irgandı Köprüsü.

Osmanlı’nın ilk üç katlı çarşılarından Balibey Han, aslına uygun
olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi.

Bursa-İzmir karayolunda Uluabat gölü kıyısında küçük bir yarımada da kurulu
Gölyazı’nın başlıca geçim kaynağı balıkçılık ve zeytincilik.
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Türkiye’nin Detroit’i
Bursa gelişmiş altyapısı, iyi eğitilmiş, genç ve kalifiye işgücü, rekabetçi ve güçlü tedarik zinciri ile büyük otomotiv
üreticilerinin üretim üslerinden biri. Bursa otomotiv sektörü,
uluslararası standartlarda üretim ve ürünlerinin kalitesi ile
dünya pazarlarına ihracat yapan bir sektör konumuna geldi.
Otomotiv sektörünün kalbinin attığı merkez olması açısından ve TOFAŞ-FIAT, OYAK-RENAULT, KARSAN-PEUGEOT
gibi dev otomotiv üretim tesislerini bünyesinde barındıran
Bursa, Türkiye’nin “Detroit”i pozisyonunda.
Ana sanayideki gelişmelere paralel olarak Bursa otomotiv
yan sanayisi de gerek üretim miktarı, gerekse kalite olarak iç
piyasa hem de uluslararası pazarlarda rekabet gücüne ulaşmış bulunmakta.
Yan sanayi ürünleri olarak komple motor ve motor parçaları, iç ve dış lastikler, aktarma organları, fren sistemleri
ve parçaları, hidrolik ve pnömatik aksamlar, süspansiyon
parçaları, emniyet aksamları, kauçuk ve lastik parçalar, şasi
aksam ve parçaları, dövme ve döküm parçalar, elektrik ekipmanları ve aydınlatma sistemleri, akümülatörler, oto camları ve bujiler üretilmekte.

Otomotiv Sektörü ve Rakamlar
• 70 bin kalifiye çalışanı ile Türkiye otomotiv sanayinde çalışanların
yüzde 25’ini barındırıyor.
• Bursa otomotiv sanayi sektöründeki işletme sayısı ile Türkiye
otomotiv sanayi işletmelerinin yüzde 15’ine sahip bulunuyor.
• Türkiye toplam araç üretiminin yüzde 59,3’ünü gerçekleştiriyor.
• İhracatı, 2010 yılında 10 milyar TL’yi aştı.
• 350’den fazla tedarikçi faaliyet gösteriyor.

TOFAŞ Anadolu Arabaları Müzesi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan TOFAŞ Fabrikası.

Tekstil başkenti
Bursa Tekstil Sektörü’nün tarihi günümüzden 1500 yıl
öncesine kadar uzanmakta. Eski çağların en değerli ham
maddelerinden olan ipeğin Çin’den getirilerek, ilk defa Çin
dışında üretilmesi Bursa yöresinde M.S. 550 yıllarında gerçekleştirilmiş. Osmanlı İmparatorluğu zamanında da dokumacılık merkezi olmaya devam eden Bursa günümüzde de
Türkiye’nin tekstil başkenti konumunda.
Günümüzde tekstil sektörü, iplik üretiminden konfeksiyon üretimine kadar çok geniş bir ürün yelpazesini içine
almakta. Pamuklu dokuma, suni ve sentetik iplik üretimi,
yünlü dokuma, fantezi iplik üretimi, örme ve trikotaj, havlu,
boya-apre-emprime, konfeksiyon, hazır giyim şeklinde alt
sektörlere ayrılmış durumda.

Tekstil Sektörü ve Rakamlar
• Tekstil sektöründe 8.000’den fazla işyeri mevcut.
• Bu sektördeki çalışanların sayısı 200.000 kişiden fazla.
• Türkiye de kurulu 11 adet sentetik iplik fabrikasının 7’si Bursa’da bulunuyor.
• Sentetik iplik üretim kapasitesi itibarı ile Bursa, Türkiye’nin toplam
kapasitesinin yüzde 75’ine sahip.
• Türkiye bebe konfeksiyonunun % 80 ‘i Bursa’da.
• Başta Rusya, Almanya, Romanya, İran, Birleşik Krallık, İtalya, Polonya
olmak üzere 180’den fazla ülkeye ihracat yapılıyor.
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Renault firması Bursa’daki fabrikasında dünya standartlarında üretim yapıyor.

Bursa Kapalı Çarşı.

BURSA

Gıda endüstrisinde
dünya ile rekabet ediyor
Bursa’nın doğal şartlar itibarıyla uygun bir fiziki konumda bulunması, tarım ürünlerinin, kalite, miktar ve çeşit yönünden zenginlik göstermesine imkan sağlıyor. Bursa’da
gıda endüstrisine ilişkin olarak hemen her dalda faaliyet
gösteren firmalar mevcut. Özellikle meyve suyu, alkolsüz
içki, konserve, konsantre salça üretiminde dünya ile rekabet ediyor.

Gıda Sektörü ve Rakamlar
• Dünyanın en büyük 10 gıda firmasından 3’ü Bursa’da üretim yapıyor.
• Türkiye’de dondurulmuş gıdanın yüzde 62’si,
• Meyve suyu üretiminin yüzde 26’sı,
• Sofralık zeytin üretiminin yüzde 60’ı
• Salça üretiminin yüzde 64’ü Bursa’da yapılıyor.
• Bursa, siyah incir üretiminde dünyada 1., kiraz ihracatında
dünyada 2. sırada.
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Mobilya sektöründen
230 milyon dolar ihracat
1960’lı yıllarda oluşmaya başlayan mobilya
sektörü bugün, uluslararası standartlar ve kalite
koşullarına göre üretim yapan, dinamik yapısı
ve gelişmiş üretim altyapısı ile özellikle İnegöl
Bölgesi’nde yoğunlaşarak doğal küme konumuna geldi. Modern ve klasik koltuk takımları, yatak
odası, yemek odası takımları, oturma grupları,
çekyat ve kanepe, çocuk ve genç odası mobilyaları,
mutfak ve mobilya aksesuarları ile büyük beğeni
toplayan Bursa, 100’den fazla ülkeye 230 milyon
dolarlık ihracat gerçekleştiriyor.

Mobilya Sektörü ve Rakamlar
• Uluslararası İnegöl Mobilya Dekorasyon Fuarı (MODEF)
(25 bin m2 alan)
• İnegöl Tüv Rheinland Türkiye’nin ilk, dünyanın dokuzuncu
mobilya test laboratuvarı,
• Türkiye’nin ilk Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi,
• 20 bin kişi istihdam,
• Mobilya Meslek Yüksek Okulu,
• İhracat yapılan başlıca ülkeler: Almanya, Irak, İran, İtalya,
Fransa, Libya, Azerbaycan, İngiltere, Rusya Federasyonu.

1879 yılında dönemin
Bursa Valisi Ahmet Vefik
Paşa tarafından yaptırılan
Bursa Büyükşehir
Belediyesi hizmet binası.

Bu yıl 3-8 Nisan 2012 tarihleri arasında 27.’si gerçekleştirilen MODEF 2011 İnegöl Mobilya ve Dekorasyon
Fuarı’na yurt genelinde 10 binin üzerinde ziyaretçi geldi.
Yıldırım Bayezid’in oğlu Çelebi Sultan Mehmed
tarafından 1421’de yaptırılan Yeşil Türbe’nin
mihrabı bir sanat eseri.

Bursa bıçakçıları, metali sanata dönüştürüyor.
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Dört mevsim turizm
Doğal zenginlikleri, yeşil dokusu, şifalı suları, kongre,
inanç, yaz ve kış turizmine yönelik imkanlarının yanı sıra
Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin mekânsal
ve mimari özelliklerini de günümüze taşıyan Bursa, eşine
az rastlanır bir kültür ve tarih mirasına sahip.

Turizm Sektörü ve Rakamlar
• Turizm İşletme Belgeli Seyahat Acentesi Sayısı: 137
• Turizm İşletme Belgeli Hotel Sayısı: 55
• Konaklama yapan toplam turist sayısı: 700 bin
• 27 arkeolojik, 3 kentsel ve 1 doğal SİT alanı
• 2000’den fazla kültürel ve anıtsal yapı
• Türkiye’de sadece Bursa’da kar kayağı, su kayağı, çim kayağı bir
arada.

Sanayinin itici gücü Makine
Ar-Ge ve inovasyonun en çok önem kazandığı sektörlerden birisi olan makine sektörü, sanayinin itici gücü
durumunda. Türk Makina Sanayi’nde, her türlü parça ve
aksamın yüksek kalitede ve rekabet edebilir fiyatlarda
üretimi yapılırken, üretim sürecinde yerli girdi oranı yüzde 80-85 civarında olan sektör, üretim bazında 1990’lardan beri yıllık yüzde 20 artış gösteriyor.
Bursa’da tekstil makineleri, ambalaj makineleri, CNC
hidrolik pres, hidrolik makas, ağır makineler üretim ve
ihraç kalemlerinin önemli bölümünü oluşturuyor.
Bursa’daki önemli sektörlerden birisi de demir-çelik
alaşımından tüp-boru-profil imalatı, alüminyum-bakır
vb. metallerin imalatı, döküm imalatı ve bu metallerin
işlenmesiyle elde edilen metal ürünlerin imalatı alt başlıklarını kapsayan ana metal sanayi ve metal ürünleri
imalatı.
Bölgede yoğun olan otomotiv ve otomotiv yan sanayi,
makine-teçhizat ve elektrikli aletler üretim girdilerinin
büyük bir kısmı ana metal sanayinden sağlanıyor.
Bursa’nın en büyük ilk 250 firmasından 23’ü makine
imalat ve metal sanayinde faaliyet gösteriyor.
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Eskişehir
rekabette de önde

Demiryolu ve karayollarının kavşağında
olması, tarımda ve sanayideki gelişmeler
ile yer altı kaynaklarının zenginliği
sayesinde ekonomi, sanayi ve ticaret
bakımdan önemli bir merkez haline
gelen Eskişehir, 81 il arasında en
rekabetçi 6. il olarak yerini aldı.

T

ürkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nin kuzey-batısında yer alan Eskişehir’in yüzölçümü 13.925
km2’dir. Bu alanıyla, Türkiye topraklarının yüzde 1,8’ini kaplayan Eskişehir’in denizden yüksekliği
ise 792 metre. Türkiye’nin kuzey-güney ve doğu-batı
ulaşım hatlarının kesişim noktasında bulunan konumu nedeni ile önemli bir kesişim noktası olan Eskişehir, Başkent Ankara’ya 235 km uzaklıkta ve hızlı tren
ile 1.5 saatte ulaşılabilecek mesafede. Türkiye’nin
en büyük şehri olan İstanbul’a ise 330 km uzaklıkta
olup etkin otoyol bağlantısı mevcut. Yapımı devam
etmekte olan hızlı tren ise 2013 yılında faaliyete geçecek. Avrupa’nın sayılı üretim merkezlerinden biri
ve Türkiye’nin dördüncü büyük şehri olan Bursa’ya
ise 155 km uzaklıkta ve yine otoyol bağlantısı mevcut.
MİKRO KLİMA AYRICALIĞI
İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz iklimlerinin
etki alanı içinde olması nedeniyle, kendine özgü bir
iklime sahip olan Eskişehir’in yıllık sıcaklık ortalaması ise 10.9 derece. Eskişehir’de yağışlar, kışın kar
ve yağmur halinde görülürken, nisan ayı sonundan
itibaren havalar ısınmaya başlıyor. Kışlar sert geçerken, yaz aylarında ise gündüzleri sıcak, geceleri serin
bir iklim görülüyor. Eskişehir ilinde hâkim olan kara
iklimine karşın, Sarıcakaya Vadisi’nde Akdeniz İklimi özelliklerini gösteren “mikro klima” hâkim.
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Eskişehir, iki
üniversitenin de etkisiyle
büyük bir genç nüfusu
sahip.

800 bin kişiye yaklaşan nüfusu ile Eskişehir, yüzde 90 şehirleşme oranı ile de Türkiye’nin önde gelen
merkezlerinden biri. Kilometreyekareye düşen nüfus
yoğunluğu ise 56 kişi. Kozmopolit bir yapı gösteren
Eskişehir nüfusu, şehirde bulunan 2 üniversitenin
de etkisiyle büyük bir genç nüfusu içermekte. Ayrıca,
Eskişehir’de kadınların eğitim oranı ve çalışma hayatına katılımları da üst düzeyde. Toplam nüfusunun
neredeyse yüzde 90’ının şehir merkezinde yaşadığı
Eskişehir’in ilçeleri ise şöyle;
Odunpazarı (merkez ilçe), Tepebaşı (merkez ilçe),
Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıcçık, Sarıcakaya, Seyitgazi
ve Sivrihisar.

Masal kahramanlarının ve masal dünyasının objeleri ile donatılacak olan Masal Şatosu
Türkiye’de bir ilk olma özelliğini de taşıyor.
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Düzenli şehirleşmesi ile
örnek oluşturuyor
Eskişehir son yıllarda sanayiinin gelişimi ile birlikte sosyo-ekonomik yaşamda hızlı bir gelişme gösterdi. “İller Arası Rekabetçilik Endeksi” çalışmasının sonuçlarına göre 81 il
arasında en rekabetçi 6. il olarak tespit edilen Eskişehir, bu
çalışmanın bir başlığı olan beşeri sermaye ve yaşam kalitesi
endeksine göre de Türkiye’de 3. sırada yer alıyor.
Eskişehir, şehir ve yaşam kalitesi en yüksek illerden biri
olması ve düzenli şehirleşmesi ile diğer Anadolu şehirlerine
örnek oluşturuyor. Eskişehir, yüzde 90’lık şehir nüfus oranı
ile ülkemizin şehirleşme bakımından önde gelen illerinden
biri olma ünvanını koruyor.

Bir rivayete göre geçmiş zamanlarda ilk defa Eskişehir’e yerleşmeyi düşünen
kişiler, Odunpazarı ve şimdiki Porsuk Çayı’nın olduğu bölgeye birer koyun
ciğeri asarlar. Hangisi çok dayanırsa orayı yerleşim bölgesi seçeceklerdir.
Odunpazarı’na asılan ciğer daha geç bozulur ve ilk yerleşim burada oluşur.

Coğrafi konumunun yarattığı avantaj ile tarih boyunca
Anadolu’nun batıya açılan kapısı olan Eskişehir, stratejik
konumu, tarım ve sanayideki etkin pozisyonu ve zengin yer
altı kaynaklarını elinde tutması gibi özellikleri sayesinde
ekonomi, sanayi ve ticaret bakımdan önemli bir merkez haline geldi. Son yıllarda ekonomik hayatının dinamizminde
en önemli payı sanayinin aldığı kentte, pazarlara yakınlığı,
enerji ve hammadde kaynaklarının uygunluğu, sanayi için
gerekli alt yapı yatırımlarının yeterli oluşu, şehir nüfusunun
kırsal nüfusa göre hızla büyümesi, yetişmiş işgücü varlığı
gibi faktörler de bölge sanayiinin sürekli gelişmesini sağladı.
Eskişehir OSB ile Türkiye’nin en büyük organize sanayi
bölgesine sahip olan Eskişehir’in stratejik konumunun sağladığı avantajlar, Gemlik Limanı’na 160 km, İstanbul limanlarına 290 km olan uzaklığı ile Eskişehir OSB yeni yatırımlar anlamında avantaj sağlarken, altyapı yönünden herhangi bir
sorun bulunmayan OSB’de, tüm yatırımcılara eşit şartlarda
eksiksiz hizmet sağlanmakta. OSB’nin düz bir arazi üzerinde kurulması, bölge içinde her parsel sınırında su, elektrik,
doğalgaz, buhar, pis su hattı, telefon ve fiber optik internet
bağlantısı ile her türlü destek hizmetlerinin bulunması bölgeyi, yerli ve yabancı yeni yatırımlar açısından tercih edilir
kılarken, ayrıca Eskişehir OSB içinde yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgesi, özellikle bilişim ve elektronik sektöründe faaliyet gösteren firmaların yer aldığı, önemli Ar-Ge destekleri
sağlayan bir bölge olarak dikkat çekiyor.
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Eskişehir’in ekonomik hayatının dinamizminde en önemli payı sanayi alıyor.

ESKİŞEHİR

Eskişehir’e ilk girdiğinizden itibaren “Burası, bir heykeller şehri” diyorsunuz.
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Türkiye’nin en önemli demiryolu ulaşım merkezlerinden birisi olan Eskişehir, Türkiye genelinde sefer yapan ana hat trenlerinin tümünün her
gün düzenli olarak uğradığı bir kent konumunda. Bu sayede Eskişehir’den, Ankara, İstanbul ve
İzmir’e günde birden fazla sayıda tren seferiyle
ulaşım imkanı bulunuyor. Öte yandan Türkiye’de
2009 yılında yüksek hızlı tren seferlerinin ilk olarak Eskişehir-Ankara arasında başladığı tarihi kayıtlara geçti. Ayrıca Eskişehir-İstanbul arası yüksek hızlı tren çalışmaları devam etmekte olup,
2013 yılında seferlerin başlaması planlanmakta.
Yüksek hızlı tren ile Eskişehir-Ankara arası yolculuk süresi 1 saat 30 dakika sürerken, çalışmaların
tamamlanması ile Eskişehir-İstanbul arası ulaşım
süresinin 2 saat olacağı ön görülmekte. Uluslararası bir havaalanına da sahip olan Eskişehir’de
yurtiçi ve yurt dışı havayolu seferleri devam etmekte, karayolu ağı ile Marmara Denizi’ne açılan
tüm limanlara ve tüm büyük illere sorunsuz bir
şekilde ulaşım imkânı bulunmakta.

Eskişehir Hafif Raylı Sistem Projesi ile çevreyi hava ve gürültü kirliliğinin yanında trafik
karmaşasından da uzaklaştırıp, uygarca bir kent içi ulaşım hizmeti sunuyor.

İl ekonomisi içinde sektörlerin payları

%10

%30

Tarım

%60

Sanayi

Hizmet

17.Yüzyılda Atlas Okyanusu’nu aşan gemilerden biri olan May Flower’ın benzeri olarak tasarlanan gemi
özellikle çocukların büyük ilgisini çekiyor.

Eskişehir’de Üretilen Ürünlerin
Türkiye Üretimindeki Payı
Ürün

Buzdolabı & Dondurucu
Bisküvi ve Kraker
Soba, Isıtıcı ve Aksesuarları
Kiremit
Seramik Karosu
Borax (Global: 60 %)
Magnesium
Komprasör (freezer)

%

60
35
60
25
40
100
60
95

Eskişehir'de bulunan ana sektörler
• Metal Makina İmalat Sanayi
• Savunma Sanayi
• Raylı Sistemler
• Gıda Sanayi
• Tarım (Tahıl, Baklagi ve Yağ
bitkilerinde yüksek verimli araziler)
• Hayvancılık
• Madencilik
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Eğitim düzeyi, Türkiye
ortalamasının üstünde
Eskişehir’in önemli bir kavşak noktasında bulunması,
ekonominin yanı sıra sosyal kurumların da gelişmesini
sağlarken, eğitim bu etkileşimden en büyük payı aldı. Eğitim düzeyi açısından Türkiye ortalamasının çok üstünde
yer alan Eskişehir, ayrıca, örgün eğitim veren iki üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nin Açık Öğretim Fakültesi ile
birlikte çok sayıda öğrenciye ev sahipliği yapmakta. Genç
nüfusun yoğun olduğu Eskişehir’de, Barlar Sokağı ve Haller
Gençlik Merkezi gibi eğlence hayatını canlı tutan mekânlar
bulunmakta.
Porsuk Çayı’nın içinden geçerek şehre renk kattığı
Eskişehir’de, Adalar, Bilim Sanat ve Kültür Parkı, Kentpark,
Japon Bahçesi gibi gezinti alanları, Odunpazarı Evleri, Yazılıkaya, Kurşunlu Külliyesi, Antik Pessinus Şehri, Seyit Battal Gazi Külliyesi, Hamamlar Bölgesi gibi tarihi ve turistik
yerler dikkat çekiyor. Arkeoloji Müzesi, İnönü Savaşları
Karargâh Müzesi, Karikatür Müzesi, Havacılık Müzesi ve
Çağdaş Cam Sanatları Müzesi gibi müzeleri, senfoni orkestrası, şehir tiyatroları ve geniş konser alanları bulunan
Eskişehir, Uluslararası Eskişehir Festivali, Eskişehir Opera
ve Bale Festivali, Uluslararası Eskişehir Film Festivali gibi
birçok festivale de ev sahipliği yapıyor. Bu yönleriyle Eskişehir, sanat dostu bir şehir olarak anılmakta.
Yöreye özgü üzüm çeşitleri ve şarap üretimi ile bu sektörde özel bir yer edinen Eskişehir’de Şarap Festivali de düzenleniyor. Ayrıca, çibörek, göbete, boza, met helvası, abısta,
harşıl gibi yerel lezzetler, Eskişehir’in sosyal çeşitliliğini
yansıtıyor.
Atlıhan Lületaşı El Sanatları Çarşısı ve büyük alışveriş
merkezleri ile farklı ürünlere erişimin kolay olduğu Eskişehir, gece hayatı, gezinti alanları, müzeleri ve sanat faaliyetleri ile aktif bir sosyal yaşam vaat ediyor.

Eskişehir sanat dostu bir şehir olarak anılıyor.
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Bilecik

Marmara’nın
en önemli
kavşak noktası
olmaya aday!
Bilecik ili, gelişmekte olan sosyal ve
ekonomik yapısının yanı sıra kara,
hava ve demiryolları alanındaki kamu
yatırımlarıyla da Marmara Bölgesi’ndeki
en önemli kavşak noktası olmaya aday.

B

iri merkez ilçe olmak üzere toplam 8 ilçesi olan
Bilecik, doğaltaş kaynakları, gelişen sanayisi,
tarihi ve kültürel mirası ve tarımsal üretim kapasitesi ile yükselen bir şehir. Yüzölçümü 4.321 km2
olan Bilecik, gelişmekte olan sosyal ve ekonomik yapısının yanı sıra kara, hava ve demiryolları alanındaki
kamu yatırımlarıyla Marmara Bölgesi’ndeki en önemli kavşak noktası olmaya aday. 2011 yılı verilerine göre
203.849 gibi bir nüfusa sahip olan Bilecik’te nüfusun
yüzde 75’i kentte yaşıyor. Ortalama yaş ise 29.

TARIM VE HAYVANCILIK
ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR
Bilecik ili, Marmara Bölgesi’nin güney doğusunda;
Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinin
kesişim noktaları üzerinde yer alıyor. Rakımı 500 m.
olan Bilecik’te, Gölpazarı, Osmaneli ve Söğüt ilçelerinin Sakarya Irmağı kıyı şeridinde mikro-klima iklim
bölgeleri görülüyor. Yıllık yağış toplamı 450 kg/m²
dolayında olan Bilecik’te bu iklim özelliklerine bağlı
olarak tarım ve hayvancılık önemli bir yere sahip.
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Üniversite entellektüel
hayata katkı sağlıyor

Bilecik Üniversitesi

2007 yılında kurulan Bilecik Üniversitesi, 3
fakülte, 2 enstitü, 1 yüksekokul ve 6 meslek yüksekokul ile hizmet veriyor. Toplam 8 bin 241 öğrenciye 288 öğretim üyesinin ders verdiği Bilecik
Üniversitesi, kısa sürede gerçekleştirdiği kurumsallaşma ve uluslararası yayın sayısıyla Türkiye
ortalamasının üzerine çıktı. Sadece öğrenci yetiştirmekle kalmayan Üniversite, şehrin sosyoekonomik ve entelektüel hayatına da önemli bir
katkı sağlıyor.

Osmanlı’nın
kuruluş şehri
Bilecik ili tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle önemli bir turizm potansiyelini barındırıyor.
Osmanlı Devleti’nin kuruluş şehri olan Bilecik,
Merkez’de Şeyh Edebali türbesi ve saat kulesi;
Osmaneli’nde tescilli Türk evleri ve tarihî kilisesi;
Söğüt’te Ertuğrul Gazi ve Dursun Fakıh türbeleri
ve Hamidiye Külliyesi; ve Bozüyük’te Metristepe
Zafer Anıtı ve Pazaryeri Kınık köyü gibi tarih, kültür ve inanç turizmi açısından çok önemli eserleri
barındırıyor.

Keşfedilmemiş doğasıyla eko-turizm ve doğa
turizminde de ciddi bir potansiyeline sahip olan
Bilecik, kendine has birçok ürüne sahip. Osmaneli
ayva lokumu, İnhisar narı, Pazaryeri bozası gibi
birçok meşhur lezzetlerin tadılabildiği Bilecik,
toplam 109 tabiat ve kültür varlığı ve 21 sit alanına
sahip. Yılın her mevsiminde Türkiye’nin dört bir
tarafından ziyaretçiler çeken Bilecik, toplam 522
yatak kapasitesine sahip otelleriyle de turist
misafirlerini ağırlıyor.
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Ekonominin cazibe merkezi
Bilecik, Marmara Bölgesi içerisindeki konumu ve gelişmekte olan ulaşım ağıyla son yıllarda ekonomik cazibe merkezi durumuna geldi. İhracatında en büyük payın sanayi
ürünlerine, ikinci olarak madenciliğe ve son olarak da tarıma
ait olduğu Bilecik'te, şerbetçiotu, domates, nar, şeftali gibi
önemli tarımsal ürünler de yetiştiriliyor ve ihraç ediliyor.
Ayrıca kısa süre içerisinde tamamlanacak olan yüksek hızlı
tren ve kara yolu bağlantıları ile Bilecik, önemli bir ulaşım ve
lojistik avantajı sağlıyor.

Ertuğrul Gazi Türbesi

İkisi Bilecik Merkez’de olmak üzere toplam 6 Organize
Sanayi Bölgesi bulunan kentte, bu OSB’lerdeki 236 parselde toplam doluluk oranı yüzde 52. İstanbul, Bursa, Ankara
gibi büyük merkezlere yakınlığı ve yatırıma uygun sanayi
parselleriyle dikkat çeken Bilecik her geçen yıl sanayisini geliştirmekte ve üretime, istihdama ve ihracata daha çok katkı
sağlamakta. Son on yılda özellikle İstanbul’dan madencilik, metal, kimya, gıda gibi çeşitli sektörlerde yatırımcıları
çekmeye devam eden Bilecik, gerek şehirleşme ve gerekse
sanayideki altyapı çalışmaları konusunda atılım içerisinde
yükselen bir grafiğe sahip. Bilecik, gelişen üniversitesi ve yetişmiş insan gücüyle beşeri sermayesini artırarak sanayisini
daha çok geliştirmeye aday.

Sanayi İşletmelerinin Sektörel Dağılımı
• Metaldışı Ürünler Sanayii: %30
• Gıda ve İçki Sanayii: %16
• Metalik olmayan maden üretimi: %14
• Metal-makine: %11
• Kimya: %10
• Diğer Sanayi: %16
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Rüştiye Mektebi

Eski Aşevi, şimdilerde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne hizmet veriyor.

BİLECİK

Türkiye’nin ilk özerk OSB’si Bilecik’te.

Şeyh Edebali Türbesi

Kaymakam Çeşmesi

Osman Gazi Heykeli
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Bilecik yatırımlarla büyüyor
Çevre dostu cam ambalaj üretimi
Ciner Grup bünyesindeki Park Cam
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilecik / Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde 224
dönüm araziye kurulacak cam ambalaj
tesisinde, kendi teknolojisi içinde ton
başına enerji harcaması en düşük, dünyanın en büyük kapasiteli cam ambalaj
fırınıyla çevre dostu sağlıklı cam ambalaj üretimi yapacak.
Yatırımın toplam tutarının 375 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Şirket cam ambalaj urünleri üretmek maksadıyla Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) izni ve teşvik belgelerini de tamamlamış durumda. Park Cam aynı zamanda bu yatırım ile
alakalı önemli bir girdi olan Silis’i (kum) üretmek amacıyla,
Silis rezervi olan bir sahanın ruhsatını satın alarak yatırım
ile ilgili uygun kalitede kum üretilmesi için tesis çalışmalarına başladı.
Cam şişe üretmeye yönelik makinelerin alım ve fabrikanın kurulumu ile ilgili fizibilite çalışmalarını tamamlayarak
sözleşmelerini imzalayan Park Cam, gelecekte ilk etapta
180.000 ton cam ambalaj ürünü üreterek yurt içine ve yurt
dışına pazarlamayı hedefliyor.

Tavukçulukta laboratuvar görevi

Osmanlı Devlet Arması

Beyaz et ve yumurta
alanlarında Türkiye’nin
en büyük kuruluşlarından birisi haline gelen
CP Group Türkiye tarafından, Bilecik’in Muratdere
Köyü yakınlarında 4,3
milyon dolarlık tesisinin temelleri törenle atıldı. CP Piliç Genel Başkan Yardımcısı ve Üretim Sorumlusu Danai Sırısungsuchol, “Burası için seçtiğimiz proje 250 bin kapasiteli brolıer
kafes yetiştiriciliği, 4.3 milyon dolarlık bir yatırım, burada en
az 15-20 kişi çalışacak. Yatırım için neden bu bölgeyi seçtiğimizi sorarsanız, bizim Dodurga’da grandparent dediğimiz anneanneler, babanneler daha doğrusu dedelerin olduğu tavukçulukta öyle söyleniyor, bir yatırım var. Bu yatırımın getirdiği
bir yakınlık var Bozüyük’e. O yüzden bu bölge seçildi. Proje
bittikten sonra burası bir laboratuar gibi olacak ve CP’nin bütün yatırımcıları buraya gelip görmek isteyecekler” dedi.

Yapı kimyasalları
sektöründe ciddi yatırım
404 Kimya Sanayi, Bilecik’te 100 milyon Euroluk yatırımla
yapıştırıcı fabrikası kurdu. Yapı kimyasalları ve yapıştırıcı
sektöründe ciddi bir yatırım sürecine girdiklerini söyleyen
404 Kimya Sanayi Satış Müdürü Fırat Uçman, Bilecik’te
Türkiye’nin en büyük makine parkuruna sahip yapıştırıcı
tesisini kurduklarını ve Mart 2012’de üretime başladıklarını
anlattı. Uçman, yeni yatırımla kapasitelerini 10 kat artırdıklarını ifade etti.
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Kasım Paşa Camii

BİLECİK

Bozüyük’e
İnovasyon merkezi
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun Bilecik Bozüyük’teki
üretim kampüsünde faaliyet gösteren Vitra İnovasyon Merkezi, hizmete girdi.
Eskişehir-Bilecik-Kütahya üçgenindeki seramik kümelenmesinin rekabet gücünün artırılmasına da katkıda bulunacak Merkez’de; Türkiye’den ve dünyadan sektörel kuruluşlarla, enstitü ve üniversitelerle ortak çalışmalar yürütülüyor.

Vitra İnovasyon
Merkezi

Metristepe Zafer Anıtı

Türk Büyükleri Platformu

Yunan işgali sırasında yakılan ve yıkıntı halinde olan Emirler Camii’nin
ne zaman yapıldığı bilinmiyor.
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BEBKA 6. Kalkınma Kurulu
Bursa’da toplandı
BEBKA 6. Kalkınma Kurulu Toplantısı’nda, Bilecik Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman
Gezgin Kalkınma Kurulu Başkanı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
Bursa Şubesi Başkanı Hasan Çepni de Başkan Vekilliği görevine getirildi.

B

ölgesinde sürdürebilir kalkınmayı hızlandırmak, bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, yerel düzeyde
işbirlikleri geliştirip koordinasyon sağlayarak bölgesel
kalkınmayı planlamak, yönlendirmek ve desteklemek amacıyla kurulan BEBKA, 6. Kalkınma Kurulu Toplantısı, 22 Şubat 2012 tarihinde Bursa Merinos Atatürk Kültür ve Kongre
Merkezi’nde yapıldı.
Toplantıya BEBKA Yönetim Kurulu üyelerinden Eskişehir
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sait
Cülfik ve Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinin kalkınma kurulu üyeleri katıldılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Prof. Dr. Fazıl Tekin’in açılış konuşmasıyla toplantı başladı. Gündem maddelerine uygun olarak bir önceki kurulda
alınan kararlara ait rapor okundu. BEBKA Genel Sekreteri Dr.
Mehmet Sait Cülfik’in, Ajansın 2011 Yılı Faaliyet Raporu ve
2011 Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme sunumunun
ardından, 2012 Yılı Çalışma Programı Hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Daha sonra Kalkınma Kurulu katip üye
seçimleri gerçekleştirildi. Bilecik Sanayici ve İşadamları Der-

neği (BİSİAD) Genel Sekreteri Ali Arlı ve Eskişehir Çevre Sağlık İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Emin Can
asil katip üye, Bilecik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü
Mahmut Baytüz ve Edebalı Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Arif Durmuş yedek katip üyeler olarak seçildi.
GEZGİN KALKINMA KURULU BAŞKANI
Üç turda gerçekleştirilen Kalkınma Kurulu başkan ve başkan vekili seçimlerinde Bilecik Belediyesi Başkan Yardımcısı
Osman Gezgin Kalkınma Kurulu Başkanı, Müstakil Sanayici
ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Başkanı Hasan Çepni de Başkan Vekilliği görevine getirildi.
Toplantıda ayrıca 2009-2011 yıllarında Kalkınma Kurulu
başkanlık divanında görev alarak bölge çalışmalarına katkıda bulunan üyelerine plaket verildi. Bilecik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan, Prof. Dr. Fazıl Tekin ve Osman
Gezgin’e plaketlerini sunduktan sonra, BEBKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sait Cülfik, Mahmut Baytüz, Arif Durmuş ve
Emin Can’a plaketlerini takdim etti. Yapılan kapanış konuşmaların ardından Kalkınma Kurulu toplantısı sona erdi.

Bölge çalışmalarına katkılarından dolayı Prof. Dr. Fazıl Tekin’e plaketini Bilecik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan, Edebali Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı
Arif Durmuş’a da BEBKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sait Cülfik takdim etti.
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Kalkınma Ajansları, yeni bölge
planlarına hazırlanıyor
Kalkınma Ajansları Planlama Birimleri, tecrübelerini paylaşmak üzere ilk
kez bir araya gelerek, Türkiye’nin 2014-2023 yıllarını kapsayan yeni bölge
planlarının hazırlanma sürecine katkı koydu.

K

alkınma Ajansları Planlama Birimleri, 2014-2023 yıllarını kapsayan yeni bölge planlarının alt yapısını oluşturmak ve hazırlanma sürecine yönelik tecrübelerini
paylaşmak üzere Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)
ev sahipliğinde bir araya geldi. İzmit’te 12-13 Ocak 2011 tarihlerinde gerçekleşen yeni bölge planları hazırlık toplantısına,
26 Kalkınma Ajansı ile Kalkınma Bakanlığı yetkilileri katıldı.
2010-2013 yıllarını kapsayan Bölge Planı’ndan hemen
sonraya devreye girecek, 2014-2023 yıllarını kapsayan yeni
Bölge Planları’nı hazırlama sürecinde yapılması gerekenlerin ele alınmasının amaçlandığı toplantı, Doğu Marmara
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erkan Ayan ve Kalkınma
Bakanlığı Strateji ve Politika Geliştirme Dairesi Başkanı Murat Kara’nın açılış konuşmalarıyla başladı.
REHBER OLUŞTURULACAK
Yeni bölge planlarının hazırlanması süreci ile ilgili olarak
görüşlerini bildiren Planlama Birimleri, ortaya koydukları
sonuçlar ile Bölge Planı Hazırlama Rehberi’nin oluşturulmasına yardımcı oldu.
Türkiye’de ilk kez Bölge Planı hazırlık ve uygulama tecrübesi bulunan bu denli büyük bir ekibin deneyim ve bilgile-

rini paylaştığı organizasyon ile iyi uygulama örneklerinin
aktarılması, merkezi yönetimle ilişkilerin detaylandırılması
ve önerilerin derlenmesi de sağlanmış oldu.
İki günlük organizasyon sonucunda tüm ajanslar ile Kalkınma Bakanlığı’nın çalışmalarında kullanılabilecek bir sonuç raporu hazırlanırken, kararların uygulanmasına yönelik
olarak üç çalışma grubu kuruldu. Grubun içerik geliştirilmesi
ve uygulanması faaliyetlerini gerçekleştirmesinin ardından
elde edilen sonuçların hazırlanacak planlara yansıması hedefleniyor.
Öte yandan toplantının ilk gününde, veri temini, işlenmesi ve veri sistematiğinin oluşturulması amacıyla, bölge
planı rehberinde yer alan analizler ve içerikleri, katılımcılık
ve katılımcılığın derinliği, yöntem ve metodoloji, amacı-içeriği ile planı hazırlama sürecinde yöntem, metodoloji, plan
amaçlarının üst ölçek belge ve kararlarla ilişkileri, bölge planı rehberine göre bölge planı-mekan ilişkisi, planın mekana
yansıması ele alındı. Toplantının ikinci ve son gününde ise,
bölge planı sürecini ve planı verimli kılma arayışları, bölge
planı rehberinde planın benimsetilmesi, finansmanı ve uygulanması, performans göstergeleri ve etki analizi masaya
yatırıldı.

Türkiye’de ilk kez
Bölge Planı hazırlık
ve uygulama
tecrübesi bulunan bir
ekibin deneyim ve
bilgilerini paylaştığı
organizasyon ile iyi
uygulama örneklerinin
aktarılması, merkezi
yönetimle ilişkilerin
detaylandırılması ve
önerilerin derlenmesi
sağlandı.
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Tekstilde trendlere yön verecek
235 yeni proje Bursa’da pazara çıktı
Türkiye’nin taşıyıcı kolonlarından tekstil ve konfeksiyon sektöründe özgün ürün üretimi
ve ihracatına katkı amacıyla BEBKA ve BTSO ortaklığında, UTİB tarafından düzenlenen
IV. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı’nda 235 yeni proje Bursa’da pazara çıktı.

U

ludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından,
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ortaklığında
2-3 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen IV. Uluslararası Ar-Ge
Proje Pazarı Zirvesi’nde yerli ve yabancı araştırmacıların 235
projesi, dünya tekstil kamuoyuna sunuldu.
Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde TÜBİTAK’ın
da desteğiyle yapılan ve inovasyon
ekonomisine geçişin sağlıklı bir şekilde
işleyebilmesi, Türkiye ekonomisinin
sürdürülebilir istikrarlı bir yapıya sahip olabilmesi ve dünya ekonomisinde
hak ettiği yeri alabilmesi adına büyük
önem taşıyan Zirve, iki gün sürdü. Proje
Pazarı’nın açılışında konuşan Ekonomi
Bakanı Zafer Çağlayan, katma değeri yüksek ihracat ürünlerinin ihracat
içindeki ağırlığının artması gerektiğine
vurgu yaptı. “Bu etkinlik tekstil sektöründe önemli bir zihniyet değişiminin
göstergesi” diye konuşan Çağlayan,
son haline gelmek üzere olan yeni teşvik sistemiyle özellikle teknoloji ve
yüksek katma değerli üretime büyük
katkı sağlayacaklarını açıkladı.
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UTİB SEKTÖRLERE ÖRNEK OLDU
YENİ PAZARLAR GELİYOR
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de konuşmasında değişimin geleceğin dizaynındaki önemine değindi. Ar Ge ve
inovasyonun Türkiye’nin geleceğinde önemli belirleyiciler
olduğunu söyleyen Büyükekşi, “Bu etkinlik bizim için yol
gösterici oldu. 2012 yılında 8 ayrı sektörde özgün ürün üretimi ve ihracatına katık amacıyla proje
pazarı organize edeceğiz” dedi.
HEDEF AR GE HARCAMALARINDA
İLK 10 ÜLKE ARASINA GİRMEK
Proje pazarının fikir babası ve etkinliğin ev sahibi olan UTİB Başkanı İbrahim
Burkay, ekonomik büyümenin sürekliliği
adına teknoloji üretiminin önemine dikkat çekti. Dünyada katma değeri yüksek
tekstil üretimi ve ihracatında konvansiyonel tekstillerden teknik ve fonksiyonel
tekstillere geçişin hızla sürdüğünü hatırlatan Burkay, “Dünyanın her yerinden
yaklaşık 3 bin sanayici, akademisyen,
araştırmacı ve öğrenciyi buluşturduk.
Konvansiyonel tekstillerden, katma değeri yüksek teknik tekstillere geçiş için
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bu etkinlik çok önemli” diye konuştu. Dünya Ar Ge harcamaları sıralamasında 22’inci sırada olan Türkiye’nin ilk 10 ülke
arasına girmesi gerektiğini söyleyen Burkay, Ar-Ge merkezi
kurma ve çalıştırma şartlarının kolaylaştırılmasını istedi.
BTSO Başkanı ve BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi Celal Sönmez de, tekstil ve konfeksiyonun Bursa ve Türkiye ekonomisinin taşıyıcı kolonlarından biri olduğunu belirterek, “Bu 2
sektörde geçen yıl 27 milyar doların üzerinde ihracata imza
attık. Rakamlar bundan 3-5 sene önce ‘rekabet gücümüz kalmadı, tekstil sektöründen çıkalım’ diyenleri fena halde yanılttı” dedi.
Tekstil ve konfeksiyon sanayicilerinin en zor koşullarda
bile Zümrüt-ü Anka kuşu gibi küllerinden doğmayı başardığını vurgulayan Sönmez, bu iki sektörün gelecekte de
Türkiye’yi taşımaya devam edeceğini ve bu hayati yolculuğun en önemli azığının ise Ar-Ge ve inovasyon olduğuna
işaret etti.
PAZARDA NELER VARDI?
Ar–Ge Proje Pazarı’na bu yıl 80’i yurtdışından olmak üzere
235 proje katıldı. Sektöre sunulan ilginç proje başlıkları şöyle;
- Kir, leke ve su tutmayan hac kıyafetleri üretimi
- Ses geçirmeyen perdeler
- Taze balığın saklama süresini uzatan tekstil malzemesi
- Arı sokmasını engelleyen tekstiller
- Yanmaz tekstil malzemelerinin otomotiv sektöründe kullanımı
- Ürünlerin raf ömrünü uzatan gıda pedi
- Bakteri ve mantar üremesini önleyen tıbbi tekstil malzemesi
- Üç boyutlu örme kumaşlarla ortopedik destek malzemeleri üretimi
- Tarım sektöründe çalışanları her türlü böcek ısırığından
koruyan tekstiller
- Tekstil malzemeleriyle bina yalıtımı

AR-GE VE PROJE TEŞVİK ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Etkinliğin ikinci gününde, Taşıt Tekstilleri ve Filtrasyon,
Koruyucu Tekstiller, İnşaat Tekstilleri, Genel Tekstiller ve
Sanayiye uygulanabilir doktora ve yüksek lisans tezleri ana
kategorilerinde bir ödüllendirilme de yapıldı. Dereceye giren
projelere para ödülleri verildi.

Taşıt Tekstilleri ve Filtrasyon’ alanında sunduğu projesiyle ikinci olan North
Carolina State University’den Prof.Dr. Behnam Pourdeyhimi’ne ödülünü
BEBKA’nın Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sait Cülfik takdim etti.

Projelerin detayları panolarda sergilendi ve büyük ilgi gördü.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan,
açılışta yaptığı konuşmada, “Bu etkinlik
tekstil sektöründe önemli bir zihniyet
değişiminin göstergesi” dedi.
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“Projeler hayat buldu”
Eskişehir’de teknolojik gelişmeyi desteklemek ve işbirliği sağlamak amacıyla Eskişehir Sanayi Odası
tarafından geleneksel hale getirilen “Esinkap Ar-Ge Proje Pazarı”nın 4.’sü 29 Şubat’ta gerçekleştirildi.

E

skişehir Sanayi Odası (ESO) ve Bursa Eskişehir Bilecik
Kalkınma Ajansı (BEBKA) ortaklığında TÜBİTAK ve
TTGV desteğiyle ve SANGEM yürütücülüğünde gerçekleştirilen etkinliğin ana teması Ulaşım Sistemleri oldu.
Bu yıl üç ayrı konuda gerçekleştirilen etkinliğin ilk ayağı
olan Ulaşım Sistemleri alanında raylı sistemler, havacılık ve
otomotiv gibi başlıklarından oluşan 59 projenin sunumu yapıldı.
Eskişehir Anemon Otel’de ve dört ayrı salonda yapılan
etkinliğin açılışında konuşan Eskişehir Sanayi Odası (ESO)
Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir, ESİNKAP adının üç yıl evvel başlattıkları “Eskişehir İnovasyon Kapasitesi
Araştırma Projesi”nden gelmekte olduğunu belirtti.
TÜM ÇABA BÖLGEMİZİN GELİŞİMİ İÇİN
ESO’nun ve Organize Sanayi Bölgesi olarak bölgesel sanayinin ihtiyaçlarının farkında ve bilincinde olduklarını kaydeden Özaydemir, bu tip etkinlikleri arttırarak devam edeceklerine işaret etti.
Dördüncüsünü yapma başarısına eriştikleri ESİNKAP ArGe Proje Pazarı etkinliğinin ana dayanak noktaları olduğundan söz eden Özaydemir, bunların ise neler olduğunu şöyle
açıkladı;
“Teknolojinin dolaşım ve yenilenme hızının giderek arttığı çağımızda, işletmelerin kendilerinin bulup üretip satacakları ve tüm işleyişi içe kapalı olarak yapacakları aşama
çoktan geçilmiştir. İnovasyon hızının artırılmasının yolu
ise Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin işletmenin kendi sınırları
dışına taşması olarak isimlendirilen açık inovasyondur. Açık
inovasyonun başarılabilmesi için ise bu felsefeye uygun ortamların ve bizim de bir nevi kaldıraç etkisi oluşturmamız
gerekmektedir.”
4. Ar-Ge Proje Pazarı’nın çeşitli kurum ve kuruluşları da
bir araya getirdiğine dikkat çeken Özaydemir, “sanayiciler,
akademisyenler, araştırmacılar, buluşçular, projeciler, kurumsal danışmanlar, yöneticiler, girişimciler, yatırımcılar
ve finansman uzmanları etkinlikte bir araya gelmekteler.
Ülkemizi ve ilimizi ilgilendiren konuların yanında, genel anlamda ekonomimize katma değerli katkılar verecek görüş,
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yaklaşım ve işbirliklerinin geliştirilmesine bir kez daha tanık
olmaktayız” dedi.
ULAŞIM SİSTEMLERİ
KRİTİK YATIRIM ALANINDA
Özaydemir’in ardından konuşan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Teknoloji Geliştirme Projeleri Koordinatörü Yücel Telçeken’de, bu yıl gerçekleştirilen etkinlikte
Ulaşım Sistemlerinin seçilmesinin önemli olduğunun altını
çizdi. Telçeken, “Bilindiği gibi OECD değerlendirmelerinde
üst ve orta üst teknoloji alanları olarak ifade edilen Ulaşım
Sistemleri, pek çok ülkede ve bölgede enerji, çevre, sağlık ile
birlikte öncelikli ve kritik yatırım alanlarını içermektedir”
diye konuştu.
Bu yılki ilk proje pazarının ‘Ulaştırma Sistemleri’ ana teması ile yapılmasının ülkemiz açısından bu anlamda son
derece önemli olduğuna vurgu yapan Telçeken, bölgesel yenileşim kültürünün derinleştirilmesi, üretim yanında Ar-Ge
kültürünü içselleştirmiş bir toplumsal dokunun geliştirilmesi amacıyla sürdürülen önemli bir model olduğunu belirtti.
Telçeken, “TTGV olarak ESİNKAP bünyesinde, ilkinden itibaren etkisini sürekli geliştirerek dördüncüsü gerçekleştirilen
Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin ülkemizde gittikçe önemi artan yüksek katma değerin yaratılmasına yönelik çalışmaların güçlü bir parçası olacağına inanıyoruz” dedi.
BÖLGE İÇİN STRATEJİK ÖNEME SAHİP
SEKTÖRLER BELLİ
Toplantı’da söz alan Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı H. İbrahim Akpınar, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı olarak ESO ile ortak olarak düzenledikleri 4. ArGe Proje Pazarlarının verimli olacağına inandığını kaydetti.
Bu yıl seçilen proje pazarının temasının Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden ulaşım sektörü olduğunu anımsatan
Akpınar, söz konusu başlığın bölgenin rekabet gücünü artıran anahtar sektörlerden biri olduğuna vurguladı. Akpınar,
“bölge için stratejik öneme sahip bu sektörde yüksek katma
değerli üretime geçiş, üniversite-sanayi ve diğer destekleyici
kurumların işbirlikleri ve ortak bir platformda buluşmaları
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ile mümkün olabilecektir. Bu bağlamda 4. ArGe Proje Pazarının ulaşım sektörünün sürdürülebilir gelişmesinde önemli bir katkı yapacağına inanıyorum” dedi.
BEBKA’nın belirlediği vizyon çerçevesinde
her türlü ilerlemeye destek olmak için çalışıldığını ifade eden Akpınar, bu konuda projeler
gerçekleştirdiklerini açıklayarak, şöyle konuştu;
“Sanayi ve Turizmde Rekabet Gücünün Artırılması 2010 Yılı Mali Destek Programı kapsamında 12 milyon tutarında proje teklif çağrısı
gerçekleştirerek 64 projeye destek sağladık.
2011 Yılı Mali Destek Programı kapsamında
da ise 16 milyon TL destek tutarı ile proje teklif
çağrısına gerçekleştirildi. Söz konusu proje çağrısı kısa süre içerisinde sonuçlanacak. BEBKA
önümüzdeki yıllarda da Ar-Ge ve yenilikçilik
alanındaki projeleri desteklemeye devam edecektir.”
ESKİŞEHİR BAŞARILI
ÇALIŞMALAR YAPIYOR
Küreselleşme ile birlikte, kentleşmenin arttığını ve daha fazla ön plana çıktığını toplantıda
dile getiren Eskişehir Valisi Dr. Kadir Koçdemir, bu durum ise kentlerin ulusal ve bölgesel
ekonomik kalkınmadaki önemini artırdığını
vurguladı. Koçdemir, firmaların daha yüksek
katma değer üretecek biçimde kendilerini teknoloji, verimlilik, işbirliği, ortak çalışma, iş fikri
ve iş modeli olarak kentsel ekonomilerin kendilerini daha fazla katma değer üretecek biçimde
yenilemeleri gerektiğini hatırlattı. Tüm bunların yanı sıra yeniliklerin de kimden geleceğinin
belli olmadığını ifade eden Koçdemir, “ tekerleği bulan, ateşi icat edenler mühendis değildi.
Sadece çok çalışan bundan öte ihtiyaçlarını
karşılamak için çalışan insanlardı. İhtiyaçları
ve gereksinimleri iyi belirlemeden ilerleme olması çok zor “dedi.
Yenilikler konusunda bazı dirençlerin olabileceğini bildiren Koçdemir, “geçmiş yüzyıllarda
da yenilik getirenlerin çeşitli yollarla sindirildi.
Günümüzde de yenilik yapmak isteyenler aynı
durumla karşılaşabiliyor. Ancak yılmayanlar
yoluna devam edenler bu zorlukları aşıyor”
diye konuştu.
Son yıllarda Ar-Ge alanında önemli teşvikler
getirildiğini dile getiren Koçdemir, ‘’Özellikle
Eskişehir’deki müteşebbisler, üniversiteler ve
sanayiciler bu teşvikleri iyi anlama ve bunlardan istifade etme konusunda Türkiye’deki diğer yerlere oranla oldukça başarılı çalışmalar
ortaya koyuyor’’ dedi.
ÖZGÜN TASARIMLARA İHTİYAÇ VAR
Toplantının son değerlendirme konuşmasını yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın ise
özgün tasarımla tren, uçak, gemi, karayolu ve

Eskişehir Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Savaş M. Özaydemir

Türkiye Teknoloji Geliştirme
Vakfı Teknoloji Geliştirme
Projeleri Koordinatörü
Yücel Telçeken

Eskişehir Valisi
Dr. Kadir Koçdemir

Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Talat Aydın

haberleşme araçlarının yapılmasıyla hem cari
açığın kapanacağını hem de gerçek anlamda
gelişmiş ülke olunacağını bildirdi.
Aydın, Bakanlığın “Hava yolu halkın yolu
olacak” sloganıyla ortaya koyduğu performansın milletin takdirini kazandığını anlatarak,
“2003 yılında 24 havaalanı trafiğe açıkken
bugün 47 havaalanı trafiğe açık, 6 havaalanı
inşaatımız da devam ediyor. 2 merkezden 10
noktaya sefer varken bugün 7 değişik merkezden Türkiye’nin 50 kentine karşılıklı seferler
düzenleniyor’’ dedi.
Ar-Ge çalışmalarının, gelecekte zengin ve
müreffeh bir toplum olmanın tohumlarını ekmek anlamına geldiğini belirten Aydın, şöyle
devam etti:
“Ülkemiz, son yıllarda ciddi hamleler yaptı.
Kişi başına milli gelir 10 bin doları aştı ama bir
riskimiz ve tehdidimiz var. Dış ticaretimiz 110
milyar dolar açık veriyor. Cari açığımız 70-80
milyar dolar civarında. Bunun kaynakları incelendiğinde üretim kapasitemizin ülkedeki
tüketimden geride olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Gelişmiş ülke tanımı pek çok şekilde yapılabilir ama ben şöyle değerlendiriyorum; bir
ülke, ulaşım ve haberleşme araçlarını özgün
tasarımla kendisi üretip hizmete sunabiliyorsa
o ülke gelişmiştir. Biz bugün özgün tasarımla
tren, uçak, gemi, karayolu ve haberleşme araçlarımızı yaparsak hem cari açığımız kapanacak
hem de gerçek anlamda gelişmiş ülke olacağız.
Dünya küreselleşti ama bu küresel meydanda
iyi çalışan, etkili çalışan, hesabını, kitabını iyi
yapanlar sürdürülebilir bir kalkınmayı gerçekleştirebiliyor. Bu konuda sanayicimize, Ar-Ge
çalışması yapan araştırmacılarımıza, kısacası
herkese büyük görev düşüyor.’’
Gerçekleştirilen açılış konuşmaların ardından 59 projenin sunumu gerçekleşti. Projeler
Anemon Otel’de bulunan 4 farklı salonda eş
zamanlı olarak sunuldu. Yoğun ilginin olduğu
proje sunumları sonrası işbirliği konusunda çeşitli görüşmelerde gerçekleştirildi.
Bu yıl etkinliğe proje ile katılım sağlayan
firma, kurum ve kuruluşlar ise şunlar oldu;
Tülomsaş A.Ş, TUSAŞ Türk Havacılık Uzay ve
Sanayi A.Ş. TEİ ve TAİ, Savronik Elektronik San.
Tic. A.Ş, Esray Makine A.Ş, Epta Eskişehir Metal
ve Kablo Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Hisbim A.Ş,
Hiscar Otomotiv, Kaynak Elektronik, Atard Savunma ve Havacılık A.Ş, Esmarin Makine Deniz
Araçları Kompozit San. Tic. Ltd. Şti, Bozankaya
A.Ş, ATAP, Biltay Teknoloji, İnovasyon Mühendislik, TÜBİTAK UME, TÜBİTAK BUTAL.
Söz konusu etkinlik için çeşitli üniversitelerde destek verdi. Proje ile Katılım Sağlayan
Üniversiteler ise şunlar oldu; Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilecik
Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Karadeniz Teknik
Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi.
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Rio+20 Zirvesi’ne Bursa’da hazırlık
Brezilya’da düzenlenecek Rio+20 Zirvesi’ne hazırlıklar kapsamında yerelde
sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının ne düzeyde ele alındığı, karşılaşılan zorlukların
belirlenmesi ve önerilerin alınması amacıyla Bursa’da bir toplantı düzenlendi.

B

irleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (Rio+20 Zirvesi) Rio de Janeiro’da yapılan 1992 BM
Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCED) 20. yıldönümü ve 2002’de Johannesburg’da yapılan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nin (WSSD) 10. yıldönümünde, 20-22
Haziran 2012’de Brezilya’da gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin Rio+20 Zirvesi hazırlık sürecinin, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda başta ilgili kamu kurum ve kuruluşları,
STKlar, özel sektör, akademi, yerel yönetimler olmak üzere her düzeyde mümkün
olan en üst düzey katılımı sağlayarak gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Bu amaçla, Rio+20 Zirvesi’ne hazırlıklar
kapsamında yerelde sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının ne düzeyde ele alındığının,
karşılaşılan zorlukların belirlenmesi ve önerilerin alınması
amacıyla Bursa’da da bir toplantı düzenlendi. Toplantıya

Bursa, Eskişehir Bilecik illerinden ilgili kamu kurumları,
yerel yönetimler, özel sektör, STK ve üniversite temsilcileri
katıldı.
Toplantıda, BEBKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sait Cülfik ve Kalkınma Bakanlığı Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma
Daire Başkanı Sema Bayazıt’ın açılış konuşmalarının ardından, Proje Yürütücüsü
Alper Acar ve Kalkınma Bakanlığı Uzmanı
Fikret Yıkmaz birer sunum yaptı.
Toplantının ilk bölümünde, katılımcılara sürdürülebilir kalkınma kavramı,
uluslararası Rio+20 süreci, ulusal sürdürülebilir kalkınma ve Rio+20 çalışmaları
hakkında bilgi verildi. İkinci bölümde
ise yerel ölçekte sürdürülebilir kalkınma
konusunda yapılan çalışmalar, bu çalışmalarda karşılaşılan zorluklar ve yerel ölçekte sürdürülebilir kalkınma için
öneriler üzerine tartışıldı.

20-22 Haziran 2012’de Brezilya’da gerçekleştirilecek olan Rio+20 Zirvesi öncesinde yapılan hazırlık toplantısına Bursa, Eskişehir Bilecik illerinden ilgili kamu
kurumları,yerel yönetimler, özel sektör, STK ve üniversite temsilcileri katıldı.
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16. EMITT Turizm Fuarı’nda
BEBKA standına yoğun ilgi
BEBKA, bölge turizminin rekabet gücünün artırılması amacıyla 9-12 Şubat 2012 tarihleri arasında
gerçekleştirilen 16. EMITT Turizm Fuarı’na ilk kez katılım gösterdi. Ajans, Bursa, Eskişehir ve Bilecik
illerinin stantları ile yatırım olanaklarını araştıran turizm profesyonellerinin akınına uğradı.

İ

stanbul TÜYAP Beylikdüzü’nde düzenlenen 16. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2012’ye
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) organizasyonunda katılan Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinin stantları,
tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile ziyaretçilerin ilgi odağı
oldu.
9-12 Şubat tarihleri arasında düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından açılan EMITT Turizm
Fuarı’nda BEBKA çatısı altında kurulan stantta, ziyaretçilere 3
ilin tanıtımına yönelik CD, kitap, broşür ve çeşitli promosyon
ürünleri dağıtıldı. Fuara, Bursa, Eskişehir ve Bilecik Valilikleri, İl Kültür Turizm Müdürlükleri, BEBKA, Tanıtma Birlikleri
ve sektör temsilcileri katıldı. Kurulan stantta özellikle 3 ilin
tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gösteren görseller katılımcılardan büyük ilgi gördü. Ayrıca standı gezen ziyaretçilere
Bursa’nın kestane şekeri, Mustafakemalpaşa’nın tatlısı, zeytin
ürünleri, Osmaneli’nin ayva lokumu, Pazaryeri’nin meşhur
boza ve helvası ikram edildi.
KILIÇ KALKAN EKİBİ DE HAZIR BULUNDU
Fuar kapsamında Kılıç Kalkan ekibi ve Hacivat-Karagöz
temsilleri hazır bulunurken, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü,
Osmanlı’dan Günümüze Bursa Kıyafetleri konulu bir defile
yaptı. Fuarda ayrıca Eskişehir Lületaşı ve Bilecik Kınık Çömleklerini tanıtmak amacıyla ustalar tarafından 4 gün boyunca
canlı performans sergilendi.
Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil
İbrahim Akpınar ve halen Siirt Valiliğini yürüten ve bir önceki
Bilecik Valisi olan Sayın Musa Çolak, BEBKA standını ziyaret
ederek memnuniyetlerini ifade ederek konuklarla sohbet ettiler.
Bursa Vali Yardımcısı Feridun Cemal Özdemir, bu yıl Bursa olarak kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini BEBKA
çatısı altında ortak bir platformda sergilediklerini belirterek,
“Kentimizin tüm dinamikleriyle birlikte BEBKA çatısı altında
kurulan 207 metrekarelik stantta turizm değerlerimizi ziyaretçilere tanıtmak için buradayız. Hedefimiz Bursa’mızın sahip
olduğu zenginliklerle 1 trilyon dolarlık dünya turizm pastasından hak ettiği payı almasıdır. Bunun için gerek Valimiz Sayın Şahabettin Harput başkanlığında kurulan Kültür Turizm
Tanıtma Birliğimiz, gerekse Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz
üzerine düşeni yapmak için var gücüyle çalışmaktadır. Bu çabalarımızın meyvelerini önümüzdeki yıllarda artan turizm rakamları ile alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.
“60 ÜLKEDEN 4 BİN 500 KATILIMCI”
16’ıncısı düzenlenen EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına bu yıl 60 ülkeden 4 bin 500 katılımcı
katıldı.
www.bebka.org.tr 45

HABER

AB ile bütünleşme sürecinde
Bursa farkını ortaya koydu
“İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Programı” kapsamında desteklenen “Avrupa
Bütünleşme Sürecinde Etkinliklerle Bursa” projesinin kapanış toplantısında
Bakan Egemen Bağış, Bursa’ya övgüler sıraladı.

A

Bursa Valisi Şahabettin Harput, BTSO Başkanı Celal Sönmez ve BTSO Meclis
Başkanı İlhan Parseker, Bakan Egemen Bağış’a günün anısına İznik çini sanatını
yansıtan hediye bir tabak sundu.

Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci Egemen
Bağış’ın proje ortaklarına
verdiği plaketi Bursa
Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansı (BEBKA) adına
Genel Sekreter
Dr. Mehmet Sait Cülfik aldı.
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vrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen "İllerimiz AB'ye Hazırlanıyor Programı" kapsamında desteklenen "Avrupa Bütünleşme Sürecinde Etkinliklerle
Bursa" projesinin kapanış toplantısı ve 2012 Yılı Birinci AB
Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu (UDYK) toplantısı,
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve
Bursa Valisi Şahabettin Harput’un katılımı ile 2 Şubat 2012
tarihinde Bursa'da gerçekleştirildi.
Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta’nın “Avrupa Bütünleşme Sürecinde Etkinliklerle Bursa” Projesi'nin sonuçlarını
anlatan sunumundan sonra Vali Şahabettin Harput yaptığı
konuşmada, Bursa Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon
Merkezi’nin İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi sonrası kurulmasına rağmen kısa sürede çok büyük mesafe kaydettiğini
belirtti. Merkezin amacının Bursa’daki her vatandaşın AB süreci hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak olduğunu ifade
eden Vali Harput, bu süreç içinde birçok proje gerçekleştirdiklerini söyledi.
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış
ise, Bursa’nın AB sürecinde çok önemli bir yeri olduğunu ve
“Avrupa Bütünleşme Sürecinde Etkinliklerle Bursa Projesi”
kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerle AB farkındalığının
Bursa’da üst düzeye çıktığını dile getirdi. Törende, Bakan
Bağış'ın proje ortaklarına verdiği plaketi BEBKA adına Genel
Sekreter Dr. Mehmet Sait Cülfik aldı. Toplantı, Bakan Bağış’ın
Proje kapsamında gerçekleştirilen “AB Eğitim ve Gençlik
Programları Tanıtımı” ve “Proje Hazırlama Eğitimi” katılımcılarına sertifikalarını vermesi ile sona erdi.
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Bilecik’te 32 kişilik
AB takımı kuruldu

'A
Vali Harput, toplantıda yaptığı konuşmada AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon
Merkezi’nin amacının Bursa’daki her vatandaşın AB süreci hakkında bilgi sahibi
olmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Bağış, ‘Avrupa Bütünleşme Sürecinde Etkinliklerle Bursa’ Projesi’ne katkı koyan
proje ortaklarına plaket verdi.

BURSA SÜRECİ BAŞARIYLA YÖNETİYOR
Bu arada Bursa Valiliği’nin AB ile bütünleşme süreci kapsamında hazırladığı projeler göz dolduruyor. Vali Yardımcısı
Ahmet Hamdi Usta, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor” konulu destek programına Bursa Valiliği olarak etkin bir şekilde katıldıklarını dile
getirdi. Usta, “Ülkemizin AB üyelik sürecinde, Avrupa Birliği
Bakanlığı valiliklerin AB konularında illerdeki faaliyetleri
ile ilgili kapasitelerini geliştirmeye yönelik “İllerimiz AB ‘ye
Hazırlanıyor” konulu destek programı açtı. Program kapsamında proje hazırlayarak 79 il Avrupa Birliği Bakanlığı’na
başvurdu. Başvuran illerden 25 ilin projesi kabul edilerek
desteklenmeye uygun bulundu. Bursa Valiliği, ‘Avrupa Bütünleşme Sürecinde Etkinliklerle Bursa’ başlıklı çalışması
ile projesi kabul edilen 25 il arasında yer aldı” dedi.
Proje çerçevesinde Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan 65 bin
TL’lik bir bütçe katkısı aldıklarını anlatan Usta, çalışmanın
diğer giderlerinin proje ortağı kurumlarca karşılandığına
vurgu yaptı.

vrupa Birliği'ne Uyum DaBilecik
nışma ve Yönlendirme
sı
mas Nokta
Kurulu Toplantısı' kuAB Daimi Te sı Vekili Vural
ımcı
rul üyelerinin ve bazı kamu
ve Vali Yard ğitimler sonucunda
n
kurum ve kuruluşlarının çev- Karagül, verile e
sunda
jecilik konu
reyle ilgili birim amirlerinin
özellikle pro bilecek kadar bilgi
i ola
katılımıyla İl AB Daimi Temas
yönlendiric işilik bir AB takımı
2
3
i
Noktası ve Vali Yardımcısı Vesahib k lduğunu
oluşturu
kili Vural Karagül başkanlığında
söyledi.
Bilecik İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapıldı.
Toplantının açılışında konuşan İl AB Daimi Temas Noktası ve Vali Yardımcısı Vekili Vural
Karagül, 'İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor' programı kapsamında Bilecik Valiliği tarafından hazırlanan “AB
Yolunda Bilecik” projesi faaliyetleriyle, Bilecik Merkez, Bozüyük ve Söğüt ilçelerinde toplam 120 kişiye,
toplamda 148 saat AB Fonları Eğitimi ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verildiğini belirterek, “Alanında
uzman eğitmenler tarafından verilen bu eğitimler
sonucunda özellikle projecilik konusunda kamu kurumlarımızda yönlendirici olabilecek kadar bilgi sahibi 32 kişilik bir AB takımı oluşturuldu” dedi.
İŞBİRLİĞİ GÜÇLENDİ
Karagül, “AB Yolunda Bilecik” projesiyle gerek
ulusal ve bölgesel kuruluşlarla, gerekse de ildeki kurumlarla işbirliğinin güçlendirildiğini de ifade ederek, “Bu kapsamda AB Bakanlığı, Ulusal Ajans, Bursa
Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ile ortak çalışmalar
yapıldı. Leonardo da Vinci Proje Hazırlama Çalıştayı, Bursa, Eskişehir, Düzce, Sakarya ve Kütahya'dan
gelenlerle birlikte toplam 95 kişinin katılımıyla
Bozüyük'te gerçekleştirildi” diye konuştu.
İki oturum halinde gerçekleştirilen toplantıda,
BEBKA Uzmanı Özge Yıldız, 'TR41 Bölgesi Çevre Durum Raporunda Bilecik' konusunda kurul üyelerine
ve ilgililere bilgi sundu. İkinci oturumda ise İl Milli
Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birim sorumlusu Mustafa
Kan, 'Hayatboyu Öğrenme Programı 2012 Ulusal Teklif Çağrısı' ile ilgili bir sunum yaptı.

Toplantı, Bakan Egemen Bağış’ın proje kapsamında gerçekleştirilen
“AB Eğitim ve Gençlik Programları Tanıtımı” ve “Proje Hazırlama Eğitimi”
katılımcılarına sertifikalarını vermesi ile sona erdi.
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EKONOMİ GÖSTERGELERİ

Bölgemizde yıllık enflasyon
Türkiye geneline göre daha düşük
Ekonominin en önemli ve belirleyici göstergelerinden biri olan enflasyondaki
gelişime bakıldığında, 2012 yılı Mart ayında 2003 Temel Yıllı Tüketici
Fiyatları Endeksi’ndeki bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde
%10,43, TR41 Bölgesi’nde %9,76 artış gerçekleştiği görülmektedir.
TR41 Bölgesi illerine ait temel bazı ekonomi göstergelerindeki değişimlerin bölge aktörlerince daha kolay izlenmesi
ve bölgenin ekonomik performansının aylık bazda takip
edilmesi amacı ile Ajans’ımız tarafından hazırlanmakta olan
‘Ekonomi Göstergeleri Bülteni’, temel olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tara-

fından yayımlanan verilerin derlenmesi ile oluşturulmaktadır. İlgili bültende, TR41 Bölgesi ve ülke geneline ait Tüketici
Fiyatları Endeksi, ülke geneli Üretici Fiyatları Endeksi, bölge
illerine ait aylık ihracat rakamları ve sektörel dağılımları ile
bölge illerinin aylık bazda en fazla ihracat yaptığı ülkeler yer
almaktadır.

ENFLASYON GÖSTERGELERİ
TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ
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Kaynak: TÜİK Enflasyon ve Fiyat İstatistikleri, 2012

TÜFE’de Türkiye geneli yıllık enflasyon %10,43, TR41
Bölgesi’nde ise %9,76 olarak gerçekleşmiştir.
2012 yılı Mart ayında 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi bir önceki aya göre ülke genelinde %0,41, TR41
Bölgesi’nde ise %0,23 artış yaşamıştır.
Bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE’de en yüksek artış
%18,47 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşmiştir. Çeşitli mal ve hizmetler (%16,53), ev eşyası (%11,76), gıda
ve alkolsüz içecekler (%11,25), ulaştırma (%10,84) artışın
yüksek olduğu diğer harcama gruplarıdır.
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Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış %1,15 ile ulaştırma grubunda gerçekleşmiştir.
Mart ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda %1,07, ev eşyasında %0,91, lokanta ve otellerde
%0,76, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,67, konutta %0,65, sağlıkta %0,31, eğlence ve kültürde %0,25, eğitimde %0,17 artış,
haberleşmede %0,32, gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,33 düşüş gerçekleşmiştir.
Alkollü içecekler ve tütün grubunda değişim gözlenmemiştir.

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

TÜFE-ANA HARCAMA GRUPLARI
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Kaynak: TÜİK Enflasyon ve Fiyat İstatistikleri, 2012

TR41 Bölgesinde ana harcama gruplarında bir önceki yılın
aynı ayına göre en yüksek artış %18,58 ile alkollü içecekler
ve tütün grubunda gerçekleşmiştir.
Endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetler grubunda %16,18, ev eşyasında %11,92, gıda ve alkolsüz içecek-

lerde %10,38, ulaştırmada %10,22, konut-su-elektrik-gaz ve
diğer yakıtlarda %9,50, giyim ve ayakkabıda %8,93, eğlence ve kültürde %7,24, lokanta ve otellerde %6,26, eğitimde
%2,15, sağlıkta %1,08 ve haberleşmede %0,03 artış yaşanmıştır.
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ÜRETICI FIYATLARI ENDEKSİ
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Kaynak: TÜİK Enflasyon ve Fiyat İstatistikleri, 2012

ÜFE’de yıllık değişim %8,22, aylık değişim ise %0,36 olarak
gerçekleşmiştir.
2012 yılı Mart ayında 2003 Temel Yıllı Üretici Fiyatları
Endeksi’nde bir önceki aya göre %0,36 artış yaşanırken, bir
önceki yılın Mart ayına göre %8,22 artış gerçekleşmiştir.
Aylık değişim tarım sektöründe %-1,16, sanayi sektöründe
%0,69 olarak gerçekleşmiştir.
ÜFE’nin tarım sektörü endeksinde, bir önceki aya göre
%1,16 düşüş, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,16 artış ger-
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çekleşmiştir. Sanayi sektörü endeksinde ise bir önceki aya
göre %0,36, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,22 artış gerçekleşmiştir.
ÜFE sonuçları sanayinin alt sektörleri bazında değerlendirildiğinde en yüksek aylık artış %5,53 ile kok kömürü ve
rafine edilmiş petrol ürünleri alt sektöründe gerçekleşmiştir.
Sanayinin üç sektöründen, imalat sanayi sektöründe
%0,95 artış; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe %0,35,
elektrik-gaz ve su sektöründe %1,10 düşüş gerçekleşmiştir.
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İHRACAT GÖSTERGELERİ
İHRACAT (ABD DOLARI)
BURSA

Mart (2012)

Mart (2011)

Toplam (Ocak-Mart 2012)

1.129.215.000

1.170.466.000

3.110.021.000

ESKİŞEHİR

71.963.000

57.834.000

194.292.000

BİLECİK

3.254.000

3.191.000

9.891.000

TR41 Bölgesi illerinden Bursa’da 2012 yılı Mart ayında 1.130 milyon dolara
yakın bir ihracat gerçekleştirilmiştir. 2011 yılı Mart ayı ile kıyaslandığında bu
dönemde ihracatta Bursa’da 41 milyon doları aşan bir azalış yaşandığı görülmektedir. Eskişehir ili ise 2011 Mart ayında yaklaşık 57.8 milyon dolarlık bir
ihracat değerine sahipken 2012 yılı Mart ayında bu değer yaklaşık 14 milyon
dolarlık bir artışla 72 milyon dolar dolaylarına yükselmiştir. Göreceli olarak
Bursa ve Eskişehir illerine göre daha az ihracata sahip olan Bilecik’te, 2012 yılının Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yaklaşık 63 bin dolarlık bir artışla 3.25 milyon dolar düzeyine yükselmiştir.
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Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
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ÜLKELER BAZINDA İHRACAT
BURSA
Mart 2012

Mart 2011

ALMANYA

190.451.000

İTALYA

178.149.000

İTALYA

154.491.000

ALMANYA

165.748.000

FRANSA

93.094.000

FRANSA

123.788.000

BİRLEŞİK KRALLIK

65.651.000

ROMANYA

64.479.000

RUSYA

58.391.000

RUSYA

61.959.000

ESKİŞEHİR
Mart 2012

Mart 2011

ABD

17.347.000

ABD

ALMANYA

8.529.000

ALMANYA

13.066.000
9.156.000

FRANSA

6.749.000

FRANSA

4.476.000

UKRAYNA

4.453.000

AVUSTURYA

3.630.000

ROMANYA

3.370.000

ROMANYA

2.006.000

BİLECİK
Mart 2012

Mart 2011

ALMANYA

478.000

FRANSA

638.000

BİRLEŞİK DEVLETLER

451.000

ALMANYA

396.000

FRANSA

416.000

IRAK

312.000

İTALYA

315.000

BİRLEŞİK DEVLETLER

307.000

SUUDI ARABISTAN

129.000

İSPANYA

289.000
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2012 yılı Mart ayı ihracat verilerine göre bölge
illerinden en fazla ihracat yapılan 5 ülke arasında
Almanya, İtalya ve Fransa önde gelmektedir. Bu
dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre Bursa ilinden İtalya, Fransa ve Rusya’ya yapılan ihracat miktarlarında azalışlar yaşanırken Almanya ve
Romanya’ya yapılan ihracatta artışlar görülmektedir. Eskişehir ilinde de aynı dönemde en fazla ihracat yapılan ülkelerden ABD, Fransa ve Romanya’ya
yapılan ihracat miktarlarında artış yaşanırken
Almanya’ya yapılan ihracatta da azalma yaşandığı
görülmektedir. Bilecik ilinin ihracat rakamları incelendiğinde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla
Almanya, ABD ve Fransa’ya yapılan ihracatta ciddi
artışlar yaşandığı ortaya çıkmaktadır.

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

17.428.000 $

48.051.000 $

BURSA

Sanayi

1.063.736.000 $

Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

Bursa ili 2012 yılı Mart ayı ihracatının yaklaşık %94’ünü sanayi ürünleri
oluştururken tarım, hayvancılık ve
ormancılık ürünleri ihracatı toplam
ihracatın %4’ü kadardır. Madencilik
sektöründen yapılan ihracat ise %2
dolaylarındadır.

Madencilik

4.961.000 $

6.225.000 $

ESKİŞEHİR

Sanayi

60.777.000 $

Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

2012 yılı Mart ayında sanayi ürünleri ihracatı Eskişehir ilinde toplam ihracatın yaklaşık %84’ünü oluşturmaktadır. Tarım, hayvancılık ve ormancılık
sektöründe bu oran %7 olarak gerçekleşmiş iken madencilik sektörüne ait
olan ihracat toplam ihracatın %9’u
dolaylarındadır.

Madencilik

BİLECİK

136.176.000 $

Sanayi
1.622.000 $
1.494.000 $

Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

Bilecik ilinde %50’lik ihracat payına
sahip olan madencilik sektörünü %46
ile sanayi sektörü takip etmektedir.
Tarım, hayvancılık ve ormancılık sektörünün toplam ihracattaki payı ise
%4 olarak gerçekleşmiştir.

Madencilik

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
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Bursa turizmine katkıda biz de varız
İpek Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi’nin zihinsel engelli öğrencileri, BEBKA’nın
mali desteğiyle kurulan seramik atölyesinde hediyelik eşya üreterek turizmde rekabet
gücünün artırılmasına katkı sağlamada ‘biz de varız’ diyecekler.

B

ursa Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansı’nın (BEBKA) 2010 yılı ‘Sanayi
ve Turizmde Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı’ kapsamında
aldığı destekle bir seramik atölyesi kuran
İpek Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim
Merkezi’nin zihinsel engelli öğrencileri,
hediyelik eşya üretmeye başladı. Projenin
tamamlanmasına sayılı günlerin kalan 28
Mart’ta Bursa temalı bir sergi açan öğrenciler, turizme katkı koyacak olmanın mutluluğu ve özgüvenini yaşıyorlar.
İpek Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim
Merkezi Müdürü Mesude Ezel, yapılmakta
olan galoş, takı, anahtarlık gibi ürünlerin
hem çeşitliliğini artırmak hem de kursiyerlerine farklı üretim alanlarında beceri
kazandırmak amacıyla çıktıkları yolda bölgedeki diğer okullara da rol model olduklarını dile getiriyor. ‘Orta ve ağır düzeyde
zihinsel engelli bireylerin eğitim gördüğü
İpek Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim
Merkezi olarak ortaya koyduğumuz proje
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BEBKA’nın 2010 yılı ‘Sanayi ve Turizmde
Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında kabul ettiği ilk
ve tek okul olması itibariyle Milli Eğitim
Bakanlığı’nda da tanıtıldı’ diyen Ezel, kurumun verdiği mali desteğin bölgede fark
edilmesini sağladıklarını belirtiyor. Ezel,
BEBKA hibesi ile hayata geçirilen projelerinin başarı hikayesi ile ilgili şunları söylüyor:
BEBKA DESTEĞİNDEN YARARLANAN
BÖLGEDEKİ TEK OKULDUK
“Beden Eğitimi Öğretmenimiz Duygu
Kumla ile Müzik Öğretmenimiz Pınar Ayna
koordinatörlüğünde Müdür Yardımcımız
Bahri Gülten, Öğretmenlerimiz Ülker Aydınlı, Özge Eren, Timuçin Yorulmaz ve ben,
içinde yer aldığımız Proje ekibi olarak okulumuzda yapılmakta olan galoş, takı, anahtarlık gibi ürünlerin çeşitliliğini artırmak
hem de kursiyerlerimize farklı üretim alanlarında beceri kazandırmak amacıyla yola

Proje Koordinatörlerinden Pınar Ayna.
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çıktık. Zihinsel engelli öğrencilerimizin
ekonomik hayata katılımlarını ve toplumla entegrasyonlarını sağlamak ve turizme
yönelik yöremizin tanıtımına da katkıda
bulunacak hediyelik eşya üretimi yapılması düşüncesiyle bir seramik atölyesi kurulması fikrini ortaya koyduk. Konu ile ilgili
olarak proje yapılması ve mali boyutları
üzerinde araştırmalar yaparken BEBKA’nın
Sanayi ve Turizmde Rekabet Gücü’nün Artırılması Mali Destek Programı’nı öğrendik.
BEBKA’nın düzenlediği proje bilgilendirme
ve proje yazma eğitimi toplantılarına müracaat ederek gerekli eğitimleri aldık. Nilüfer İlçe Kaymakamımız ve Nilüfer İlçe Milli
Eğitim Müdürümüz’e ziyaretlerde bulunup
projemizi anlatarak bu konuda yardımlarını istedik. Üç hafta gibi kısa bir sürede
proje yazımını bitirerek Ocak 2011’de de
BEBKA’ya başvurumuzu yaptık. Üç aylık
bir bekleyiş süresinden sonra projemizin
başarılı bulunarak kabul edilmesi bizleri
gerçekten çok mutlu etti. 44 bin 182 TL olan
proje bütçesinin yüzde 75’lik kısmı BEBKA,
geri kalan kısmı ise projede görev alan öğretmenlerimizin maaşlarının eşfinansman
sayılması ve okul aile birliği katkılarıyla
karşılandı.

ve araç gereçlerin, satın alımlarını gerçekleştirdik, Ekim ayında öğretmenlerimizin,
seramik eğitimleri başladı. Aralık ayında da
hediyelik eşya üretimine başladık. Projede
gelinen aşamaları ve zihinsel engelli çocukların sağladığı faydaları ortaya koymak
üzere projenin tamamlanmasına çok kısa
bir süre kala 28 Mart’ta Nilüfer İlçe Kaymakamlık Binası’nda Bursa temalı bir sergi
açtık. Nilüfer Kaymakamımız Sayın Ekrem
Çalık ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Kaya da projemize ve
projemizin başarısına ortak oldu. Turizmde
rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamada artık ‘Biz de varız’ diyecek olan zihinsel engelli öğrencilerimiz, bu amaç doğrultusunda turizme yönelik, bölgemizi tanıtıcı;
Hacivat-Karagöz, kılıç kalkan, Yeşil Türbe,
Uludağ gibi simgelerimizden oluşan; anahtarlık, magnet vb. hediyelik eşyalar üretecek. Ekonomiye katkıda bulunurken sosyal
hayatla bütünleşmiş olacaklar. Tamamlanmak üzere olan projemizin çıktılarını
gördükten sonra yeni sosyal projelerde yer
almak istiyoruz. BEBKA yıl içerisinde hangi
konulara destek vereceğini açıklıyor. Eğer
bizim hizmet alanımıza hitap eden konular
olursa tekrar başvurmayı planlıyoruz.”

SOSYAL HAYATLA DA
BÜTÜNLEŞECEKLER
Proje başlangıç ve sözleşme tarihimiz 18
Nisan 2011. Ekim ayı itibari ile seramik atölyemiz için gerekli olan donanım, malzeme

Mesude Ezel

Okul Müdürü Mesude Ezel, Müdür Yardımcısı Bahri Gülten,
Öğretmenler Timuçin Yorulmaz, Ülker Aydınlı, Özge Eren’in yer
aldığı projenin Koordinatörlüğünü Beden Eğitimi Öğretmeni Duygu
Kumla ve Müzik Öğretmeni Pınar Ayna üstlendi.
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Eskişehir
Türkiye’nin
‘Cam Merkezi’
olacak
Odunpazarı Belediyesi, BEBKA’nın mali
desteğiyle kurduğu Sıcak Cam Atölyesi
sayesinde Eskişehir’i dünyanın cam merkezi
olarak bilinen İtalya’nın Murano Adası
konumuna getirmeyi hedefliyor.

E

skişehir’in Odunpazarı Belediyesi, BEBKA’nın mali desteğiyle
Sıcak Cam Atölyesi kurdu. Belediye, atölyede verilen sıcak cam işleme
ve şekillendirme kursları ile yeni bir
sanat dalı ile tanıştırdığı Eskişehir’de,
tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde imalathaneleri, tasarım ofisleri, showroomları ve borsasının yer alacağı camın
bir merkezini oluşturmak için de kolları sıvadı. BEBKA’nın hibesiyle hayata
geçen projenin cam atölyesi ile sınırlı
kalmayacağını ve Türkiye’de bir endüstriyi harekete geçirecek yeni projelerin fitilini ateşleyeceğini vurgulayan
Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan
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Sakallı, “Bu proje bir şehrin kaderini
değiştiriyor. Şehre yeni bir sektör ekliyor. Yeni bir ligde konumlandırıyor. Bu
proje bir kenti bir sanayi kolunun merkezi haline getiriyor. Dünyanın cam
merkezi olarak bilinen Murano Adası,
İtalya için ne ifade ediyorsa, Türkiye
için de Eskişehir’i aynı anlamı kazandıracak oluşumun zeminini hazırlıyor”
dedi.
CAM MERKEZİNİN İLK EVRESİ
Montgolfier Kardeşler’in 5 Haziran
1783 tarihinde ketenden bir torbayı
sıcak havayla doldurarak ilk balonlu
uçuşu yaptığını hatırlatan Sakallı, şöy-

le devam etti: “O ilkel balonun günün
birinde nelere dönüştüğünü görüyorsunuz, kocaman bir endüstri olmuş.
Helikopterin, uçağın, zeplinin, uzay
aracının olması için Montgolfier Kardeşler o balonu uçurmalıydılar. Uçurmasalardı bunlar olmayacaktı. Yani ilk
adımı balon olan bir oluşumun, daha
sonra başka şeylere dönüşebilmesi
için o balon olma evresini yaşaması
gereken bir projeye dönüşüyor. Biz de
281 bin TL’lik bütçenin yüzde 75’ini
karşılayan BEBKA sayesinde hayata
geçirdiğimiz bu proje ile Sıcak Cam
Atölyesi açtık. Ve yetenek sınavı sonucu seçilen cam sanatçısı adaylarına
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Burhan
Sakallı

eğitim vererek kaliteli cam ürünlerini
Eskişehir turizmine kazandırdık. Yerli
ve yabancı turistler, Eskişehir’e özel el
sanatları içerisinde yer alan lületaşı,
gümüş ve çömlek sanatlarının yanı
sıra cam sanatı ile de tanışacaklar ve
proje sayesinde artan cam sanatçılarının üreteceği çeşitli ve yaratıcı cam
ürünleri satın almak için Eskişehir’i
tercih edecekler.”
CAM SANATLARI BEDESTENİ
YAZ BAŞINDA AÇILIYOR
Cam atölyelerinde ilk etapta 16 öğrencinin eğitim görerek sertifika aldığını, sertifika alan kursiyerlerin de kendi
atölyelerini kurmaları sonucu bölgede
şu ana kadar 10 kadar cam atölyesinin
açıldığına dikkati çeken Başkan Sakallı, “Odunpazarı Belediyesi olarak
‘Bu işi burada bırakmayalım’ diyoruz.
Kursiyerlerimiz, hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız atölyeler açsın da ama
bunu taçlandıralım, sektöre dönüştürelim istiyoruz. Nasıl bir tehdit olarak
algılanan, çöküntü bölgesi gibi görünen 800 yıllık tarihi Odunpazarı’nda
yaptığımız restorasyon çalışmalarının
ardından Odunpazarı Evleri gibi bir
Türkiye markası çıkarttıysak, bizden
önce hiç görülmeyen, değerlendirilemeyen camı da çok farklı bir noktaya
taşıyacağız. Bölgemizde camın bir merkezini oluşturmak için çalışmalar yapıyoruz. Lületaşı sanatçıları için Atlıhan’ı
yaptığımız gibi, Atlıhan’ın 4 katı büyüklüğünde 2 bin 700 metrekarelik
bir alanda Cam Sanatları Bedesteni
yapıyoruz. Şu anda inşaatı devam ediyor. Yaz başında burayı açmış olacağız.
Yaklaşık 100 ustanın imalat yaptığı, bir
taraftan öğrenci yetiştirilen, bir taraftan atölye çalışmaları yapılan bir merkez yapacağız. Yani sektörü sahipsiz
bırakmayacağız.”

YENİ BİR ENDÜSTRİNİN
İLK ADIMI
“Nasıl bugün Atlıhan’a 2 milyon civarında turist geliyorsa, cam sanatları
için de önümüzdeki yıllarda yaklaşık
3 milyon yerli ve yabancı turist gelecek. Biz İtalya’ya gittiğimizde nasıl
Murano Adası’nda cam alışverişi yapıyorsak, şimdi insanlar Eskişehir’e
Odunpazarı’na gelip, cam obje alacaklar. Kısacası sıcak cam atölyesi ile
Eskişehir’de gelişecek olan yeni bir
sanayi sektörünün ve endüstrinin ilk
adımı atılmış oldu. Hayalleri gerçekleştirmek için kolaylaştırıcılar vardır.
Ama o kolaylaştırıcılar olmasa bile
o hayal sizin varlık sebebiniz ise ne
yapıp edip bunu başarırsınız. Biz bu
projeyi hayata geçirecektik ama BEBKA bu anlamda destek verdi. BEBKA
olmasaydı yorulacaktık, bunalacaktık,
gecikecektik. Projemiz bu kadar çabuk
hayata geçemeyecekti.”
50 yıl sonra Eskişehir’in camla hatırlandığı, İtalya için Murano neyi çağrıştırıyorsa, Türkiye için de Eskişehir’in
aynı şeyi çağrıştırmasını istediklerini
ifade eden Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı, 10 yıl içerisinde
250 cam atölyesi, 5 binin üzerinde istihdam ve birkaç yüz milyonlarla ifade
edilen turizm gelirlerine sahip olmayı
hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Odunpazarı Belediyesi, BEBKA’nın mali desteğiyle kurduğu Sıcak Cam Atölyesi sayesinde Eskişehir’i Türkiye’nin
Murano Adası yapacak projenin ilk tohumunu da atmış oldu.
www.bebka.org.tr 57

BAŞARI ÖYKÜSÜ

BEBKA hibesiyle hayat bulan Pelitözü Gölpark Mesire Yeri Projesi,
şimdiden 5 yıldızlı otel zincirlerinin çekim alanına girdi…

Pelitözü, Bilecik’in kaderini değiştirecek
Osmanlı Devleti’nin kuruluş merkezi olmasına karşın turizmden hak ettiği payı alamayan Bilecik, BEBKA’nın
da desteğiyle İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen Pelitözü Gölpark Mesire Yeri Projesi sayesinde, turizm
gelirlerini yüzde 20 artırmayı planlarken, 5 yıldızlı otel zincirlerinden gelen taleplerle hedef büyüttü.

T

arihte pek çok kavmin uygarlık ve egemenliğine ev sahipliği yapması ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş merkezi olmasına rağmen turizmden gereken payı alamayan
Bilecik’in İl Özel İdaresi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansı’nın (BEBKA) Sanayi ve Turizmde Rekabet Gücünün
Artırılması Mali Destek Programı’ndan kazandığı hibe ile Pelitözü Gölpark Mesire Yeri Projesi’ni hayata geçirdi. Bölgenin
sulama ihtiyacına cevap veren göletin çevresini, çocuk oyun
parkları, piknik masaları, yel değirmeni, yörük çadırı, kamelyalar, yüzen ada, yürüyüş ve gezinti yolları, kamp alanları ile
cazibe merkezi haline getirerek ilk etapta turizm gelirlerinde
yüzde 20’lik bir artış bekleyen Bilecik İl Özel İdaresi’nin sıradaki hedefinde ise yine aynı bölgede kentin ilk 5 yıldızlı oteli
ve spor tesislerini hayata geçirmek var.
Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreter
Yardımcısı Musa Ünaldı

SOSYAL ANLAMDA BÜYÜK EKSİKLİK GİDERİLDİ
1991 yılından bu yana Bilecik halkına sulama amacıyla
hizmet veren Pelitözü Göleti’nin çevresinin mesire alanına
çevrilmesiyle Bilecik’in sosyal anlamda en önemli eksikliğinin giderildiğine dikkat çeken İl Özel İdaresi Genel Sekreter
Yardımcısı Musa Ünaldı, şunları söyledi:
“İlimizde mesire alanları var ama şehre çok uzak. Aynı
zamanda su manzaralı mekan da Bilecik’te ne yazık ki yok.
Ancak Sayın Valimiz Halil İbrahim Akpınar’ın teşvik ve desteği ile başta İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sayın Halis
Nalbant’ın büyük gayretleri, İl Genel Meclisi üyelerimizin ve
idaremiz personelinin özverili çabalarıyla Bilecik bir cazibe
merkezine kavuştu. Bunda BEBKA’nın da çok büyük payı
var. BEBKA, toplam bütçesi 817 bin TL olan ‘Tarih ve Doğanın Özü ‘Pelitözü’ Projesi’nin yüzde 75’lik bir kısmını hibe
etmeseydi, bu kadar çabuk hayata geçiremeyebilirdik. 1 yıl
da değil de 2-3 yıl gibi geniş bir zaman dilimine yayılabilirdi.
BEBKA, projemizi hızlandırmış oldu. Bilecik, BEBKA’nın sağladığı bu maddi destek sayesinde en az 1 yıl kazandı”.
TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ SAĞLANACAK
Bursa Eskişehir ve Bilecik illerinin kalkınmayla ilgili ortak
aklı durumunda olan BEBKA ile 18 Nisan 2011 tarihinde yapılan sözleşmeyle faaliyetine başlanan ve hedeflendiği gibi
1 yıl içerisinde de tamamlanan Pelitözü Gölpark Mesire Yeri
Projesi ile yörenin turizme açılması ve yeni istihdam sahalarının oluşturulmasıyla, Bilecik halkının sosyal, kültürel ve
ekonomik refah düzeyinin yükseltilmesi, yöreye özgü turizm
çeşitliliğinin geliştirilmesi ve sektördeki hizmet kalitesinin
artırılmasının amaçlandığına işaret eden Ünaldı, projenin
diğer öncelikli hedeflerini Bilecik’i doğa ve kültür, turizm
alanlarında daha etkin kılmak, turizm gelirleri içinden aldığı
payı artırmak ve insanların kendi ihtiyaçlarını belirleme ve
karar alma süreçlerine katılımlarını artırmak olarak sıraladı. “BEBKA sayesinde hayat bulan Pelitözü Gölpark Mesire
Alanı Projesi ile Bilecik’in tarihi doğal dokusu yaşatılırken,
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halkımız da nezih bir mesire alanına kavuşmuştur” diyen
Ünaldı, şöyle devam etti:
“Gelen turist sayısında artış sağlanarak bölge turizminde
Bilecik’in payında yüzde 20’lik artış sağlanması, şehri temsil
eden değerlerin etkin şekilde tanıtılması ile yörenin turizme
açılması sayesinde ziyaretçilere daha kapsamlı ve daha kaliteli hizmet sunulması sağlanacak. Ayrıca nihai yararlanıcı
olan turizm belgeli işletmeler ile diğer hizmet sağlayıcıların,
üretmiş olduğu el sanatı gibi ürünler hedef gruplara satılarak, hem ekonomik gelir sağlanacak hem de yöresel ürünlerin tanıtımı sağlanmış olacak. Mesire yerini cazibe merkezi
haline getirecek atletizm organizasyonları, atış yarışmaları,
at yarışları, olta balıkçılığı müsabakaları, anma ve kutlamalar gibi aktiviteler düzenlenecek.”
Bilecik Valiliği, İl Özel İdare’nin BEBKA desteğiyle Pelitözü Göleti çevresinde
oluşturduğu 485 bin metrekarelik Gölpark Mesire Alanı sayesinde 5 yıldızlı otel
zincirlerinden yatırım talebi almaya başladı. İl Özel İdaresi de kentin ilk 5 yıldızlı
oteline arsa oluşturmak için Gölpark çevresinde kamulaştırma çalışmaları yapmaya başladı.

HEDEF BÜYÜTTÜK
Bölgede 6 OSB bulunduğunu hatırlatarak Bilecik’in ekonomik açıdan da önemine dikkat çeken İl Özel İdare Genel
Sekreter Yardımcısı Musa Ünaldı, sıradaki hedeflerini ise beş
yıldızlı otel ve spor tesisleri olarak açıkladı. Toplam 485 bin
metrekarelik Pelitözü Göleti Mesire Alanı’nın hemen yanı
başında 11 parselde 120 bin metrekarelik alanda kamulaştırma çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Ünaldı, sözlerini
şu şekilde tamamladı:
“BEBKA hibe kredisiyle birlikte yeni projeler yapmayı
düşünür olduk. Bilecik’in ilk 5 yıldızlı otelini önümüzdeki
günlerde açılışını yapmayı planladığımız Pelitözü Göleti çevresinde hayata geçirmek istiyoruz. Kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması ile arsa gösterildiği takdirde önemli
otel zincirlerinin de talip olacağını düşünüyoruz. Bu yönde
Bilecik Valiliği’ne taleplerin olduğunu da biliyoruz. Kısacası
Pelitözü Göleti Mesire Alanı, Bilecik’in kaderini değiştirecek.
Yatırım yatırımı çekecek.”

Pelitözü Göleti sulama amacının dışında turizme de hizmet etmeye başladı.

Mesire alanının en ilgi çeken köşesi kafe olarak hizmet veren yel değirmeni.
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BASINDA BEBKA

- 01 Mart 2012 -

- 10 Mart 2012 -

- 14 Mart 2012 -

- 15 Mart 2012 -

- 17 Mart 2012 -
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BASINDA BEBKA

- 29 Mart 2012 -

- 29 Mart 2012 -

- 16 Ocak 2012 -

- 19 Mart 2012 -

- 01 Şubat 2012 -

- 08 Ocak 2012 -
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BASINDA BEBKA

- 03 Şubat 2012 -

- 05 Mart 2012 -

- 12 Ocak 2012 -

- 23 Şubat 2012 -
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ÖNSÖZ

- 03 Ocak 2012 -

- 02 Şubat 2012 -

- 15 Şubat 2012 -

- 19 Ocak 2012 -

- 14 Şubat 2012 -

- 16 Şubat 2012 -
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GÜNDEM

YDO’lar, yatırımcı çekmek için çalışıyor
BEBKA, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde kurulan Yatırım Destek Ofisleri aracılığı ile bölgede yatırım
yapacak girişimcilere rehberlik yapıyor. Danışmanlık hizmetinin yanısıra bölgenin yatırım olanaklarını
tanıtıp, bilinirliğini artıran YDO’lar, yatırımcı çekmek için çalışıyor.

K

alkınma Ajansları bünyesinde kurulmuş olan Yatırım
Destek Ofisleri, yeni yatırımlar için gerekli bütün idari
işlemlerin mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmesine
katkı sağlayan, yatırımcılara danışmanlık hizmeti veren,
bölgenin yatırım olanaklarını tanıtmak ve bilinirliğini artırmak için yurtiçi ve yurtdışında çeşitli faaliyetlerde bulunarak bölgeye yatırımcı çekmek için faaliyet gösteriyor.
BEBKA bünyesinde Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde kurulan Yatırım Destek Ofisleri, toplam 7 uzman personelle bu
illerde yatırım yapacak olan yatırımcılar için destek sağlıyor.
Bu kapsamda Bursa ve Bilecik’te birer koordinatör ve uzman,
Eskişehir’de ise bir koordinatör ve iki uzman görev yapıyor.
YATIRIMCIYA IŞIK TUTUYORLAR
Yatırım Destek Ofisleri’nin (YDO) görev ve yetkileri şöyle
sıralanıyor;
“İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler
doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek.
Bölgenin yatırım olanakları ve potansiyeli hakkında yatırımcıyı bilgilendirmek. Yatırımcıya, Kalkınma Ajansı’nın
mali ve teknik destekleri ile diğer ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından sağlanabilecek teşvik ve destekler hakkında bilgi vermek. Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve
Esasları Hakkındaki Yönetmeliği’nin dördüncü bölümünde
yer alan maddelere uygun olarak yatırımcıların başvurularını kabul ve takip etmek; yatırımcıların başvuruları üzerinde ön inceleme yapmak. Kalkınma Ajanslarının Çalışma
Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte yer alan maddelere ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak, yatırımcıların izin ve/veya ruhsat işlemlerini yahut diğer idari iş ve
işlemleri, ilgili makam veya makamlara intikal ettirmek ve
gerekli takip işlemlerini yapmak. Yatırımcıların karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda ilgili mercilerce yapılan
çalışmaları takip etmek. Yatırımcıları, yatırım fırsatları, OSB
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ve diğer alanlarda müsait araziler, teşvikler ve mevzuat konusunda bilgilendirmek. İllerin iş ve yatırım imkânlarının,
ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası
düzeyde tanıtımını yapmak. Görev alanına giren konularda
basılı ve elektronik yayınlar çıkarmak ve bu tür yayınları
desteklemek. İllerde yatırım destek ve tanıtım stratejilerinin
belirlenmesi ile uygulanmasına ilişkin ilgili konularda yerel
işbirliğini sağlamak.”
Öte yandan Yatırım Destek Ofisleri’nin yatırımcılara tamamen ücretsiz hizmet sunarken, tüm işlemler ise ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülüyor.

Toplam 7 personelle hizmet veren YDO’lardan,
Bursa ve Bilecik’te birer koordinatör ve uzman,
Eskişehir’de ise bir koordinatör ve iki uzman
görev yapıyor.

Türkiye’nin gözde yatırım bölgesinde,
T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı,
Yatırım Destek Ofisleri ile yatırımcılara
destek veriyor.
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